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2021  ජූලි 11 
 

ේකොළඹ: 

ේකොළඹ ේකොටස් ේෙේළඳේ ොළ ඩිජිටල්කරණේේ ේනෙය අදි රට පි ෙර තබයි 

ශ්රී  ලංකා ස ලංරැකුම්පත්  ලංසහ ලං  ලං විනිමය ලංක ොමිෂන් ලංසභසව ලං (SEC) ලං සහ ලංක ොළඹ ලංක ොටස් ලං හුවමසරුව ලං (CSE) ලං ශ්රී  ලංකා සක  ලං

ප්රසග්ධන ව ලංකවකළොක්ොළ ලංඩිජිටල් රණය ලංකිරීකපත ලංක්රිකයසවයය ලංඅඛණ්ඩව ලංඉදිරියට ලංකෙව ලංයමින් ලංක ොටස් ලංකවකළොක්ොළ ලං

ඩිජිටල් රණකේ ලං කෙවව ලං අදියර ලං දිය  ලංකිරීම ලං අතිෙරු ලං ජවසධි්ති ලං කෙෝඨසභය ලං රසජ්ක්ෂ ලංමහතසකග්ධන ලං ප්ර සව වකයන් ලං

2021 ලංජූය ලංමස ලං07 ලංවව ලංදිව ලංජවසධි්ති ලංකල් පත ලං සර්යසකකේ ලංදී ලංසිදු ලංක රිණ. ලං 

කමම ලංඅවස්ථසවට ලංජවසධි්ති ලංකල් පත ලංආචසර්ය ලංපී.බී. ලංජයරැන්ෙර ලංමහතස, රැකුම්පත්  ලංසහ ලංවිනිමය ලංක ොමිෂන් ලංසභසක  ලං

සභස්ති ලංජවසධි්ති ලංනීතිඥ ලංවිරසජ් ලංෙයසර ව ලංමහතස, ක ොළඹ ලංක ොටස් ලං  ලංහුවමසරුක  ලංසභස්ති ලංදුමි  ලංප්රවසන්දු ලංමහතස, 

රැකුම්පත්  ලං සහ ලං විනිමය ලං ක ොමිෂන් ලං සභසක  ලං සසමසජි  ලං මනිල් ලං ජයසිාහ ලං මහතස, ඩිජිටල් රණ ලං  මිටුක  ලං සභස්ති ලං

කමන්ම ලංරැකුම්පත්  ලංසහ ලංවිනිමය ලංක ොමිෂන් ලංසභසක  ලංසසමසජි  ලංවකර්ෂ් ලංඅකේකසේ ර ලංමහතස, රැකුම්පත්  ලංසහ ලංවිනිමය ලං

ක ොමිෂන් ලංසභසක  ලංඅ ්ක්ෂ ලංජවරසල් ලංිනන්ත  ලංකමන්ඩිස් ලංමහතස, ක ොළඹ ලංක ොටස් ලං  ලංහුවමසරුක  ලංඅ ්ක්ෂ ලංජයන්ත ලං

ප්රවසන්දු ලංමහතස, ක ොළඹ ලංක ොටස් ලංහුවමසරුක  ලංප්ර සව ලංවි සය  ලංනිළ සරී ලංරජීව ලංබණ්ඩසරවසය  ලංමහතස, රැකුම්පත්  ලං

සහ ලං විනිමය ලං ක ොමිෂන් ලංසභසක  ලංආක ක්ෂණ ලංඅාශකේ ලං  ලං හස ලං ප්රසග්ධන ව ලංකවකළොක්ොළ ලං සාවර් ව ලං අාශකේ ලං වබඩබකව ලං

අ ්ක්ෂ ලං ප්රභසෂ් ලං වනිෙුංාෙ ලං මහතස ලං සහ ලං ක ොළඹ ලං ක ොටස් ලං  ලං හුවමසරුක  ලං ප්ර සව ලං කතොරුංරු ලං නිළ සරී ලං චන්ද්ර් සන්  ලං

ජයසිාහ ලංයව ලංමහ වරු ලංසහභසගී ලංවූහ. 

2020 ලං මසර්ුං ලං මසසකේදී ලං ශ්රී  ලං කා සක  ලං ක ෝවි  ලං -19 ලං ත  වය ලං උග්ර්වීමම  ලං සම , ක ොටස් ලං කවකළොක්ොළ ලං  ටයුුං ලං

අඛණ්ඩව ලං ්ව වසකෙවයසම ලං , ආකයෝජ යින්කග්ධන ලං සහභසගී වය ලං ඉහළ ලං වබාවීමම, කමකහයුපත ලං  සර්යක්ෂමතසව ලං සහ ලං

කසේවස ලං ප්රමිීන් ලං ඉහළ ලං වබාවීමම ලං සොහස ලං ක ොටස් ලං කවකළොක්ොකළේ ලං කමකහයුපත ලං තවදුරට  ලං ඩිජිටල් රණය ලං කිරීකපත ලං

අවශ්තසව ලං ප්රමුඛඛස්ථසවයක් ලං ෙ ක ය. ලං ඩිජිටල් රණ ලං වබඩසටහව ලං අදියර ලං ුංවකින් ලංනිම ලං කිරීමට ලං අකේක්ෂස ලං  රව ලං

අතර ලංඑය ලංරැකුම්පත්  ලංසහ ලංවිනිමය ලංක ොමිෂන් ලංසභසක  ලංසභස්තිුංමස ලං ලංවිසින් ලං්  ලං රව ලංකෙ ලංරැකුම්පත්  ලංසහ ලංවිනිමය ලං

ක ොමිෂන් ලං සභසව ලං සහ ලං ක ොළඹ ලං ව්ස්සර ලං වස්ුං ලං හුවමසරුක  ලං සසමසජි යින්කෙන් ලං සමන්විත ලං ඒ සබද්  ලං  මිටුක  ලං

සසමූහි  ලංඋ සසහයකි. 

2020 ලංසබේතබපතබර් ලං17 ලංවව ලංදිව ලංෙරු ලංඅග්ර්සමසත් ලංමහින්ෙ ලංරසජ්ක්ෂ ලංමහතසකග්ධන ලංමුඛය  වකයන් ලංඩිජිටල් රණකේ ලං්ළමුඛ ලං

අදියර ලං දිය  ලං රමින් ලං විකශේෂ ලං වබඩසටහවක් ලං ්බවබ වූ ලං අතර ලංආකයෝජ යන් ලං විසින් ලං සිදු ලං රව ලං  ලං ක ොටස් ලං ෙණුකෙනු ලං

ක්ෂණි ව ලංතහවුරු ලංකිරීම ලංසහ ලංසසාෙමි  ලංක්රිකයස සර පත ලංපිළිබොව ලංආකයෝජ යස ලංඑසබණින් ලංෙබනුව  ලංකිරීම ලංෙ ලංඊට ලංඇුංළ  ලං

විය. 

ඩිජිටල් රණකේ ලං්ළමුඛ ලංඅදියර ලංසපතපුර්ණ ලංවීමකපත ලංසහ ලංකමොබයිල් ලංඇේ ලංඑ  ලං ලංදිය  ලං ළ ලංදිව ලංසිට, එහි ලංමුඛළු ලං ලංබසෙත ලංකිරීපත 

(Downloads) ලංසාඛ්සව ලං65,000 ලංඉක්මවස ලංඇති ලංඅතර ලංකමොබයිල් ලංඇේ ලංඑ  ලං ලංහරහස ලංවව ලංම ්ම ලංතබන්්ුං ලංක්රුම ලං ලං(CDS) ලං

ගිණුපත ලං17,000 ලංක් ලංවිවෘත ලං ර ඇත. ලං ලංතවෙ, කද්ශීය ලංතනි ලංපුද්ෙක ලංආකයෝජ යින් ලංවිසින් ලංවිවෘත ලං රව ලංකෙ ලංගිණුපතවයන් ලං

97% ලංක්ම ලංකමොබයිල් ලංඇේ ලංඑ  ලං ලංහරහස ලංවිවෘත ලං රව ලංකෙ ලංගිණුපත ලංක . ලංඑකමන්ම ලංවිවෘත ලං රව ලංකෙ ලංමුඛළු ලංගිණුපත ලංවයන් ලං84% ලං

ක්ම ලංවයස ලංඅවුරුදු ලං18 ලං  ලං40 ලං  ලංඅතර ලංවයස් ලං ලං සණ්ඩකේ ලංඅය ලංවිසින් ලංවිවෘත ලං ර ලංතිබීම ලංෙ ලංවිකශේෂ වයක් ලංෙනී. ලංකමම ලංවව ලං ලං

ඇේ ලංඑ  ලං  ලංශ්රී  ලංකා සව ලංපුරස ලංවිසිර ලං්වතිව ලංමියයව ලං21 ලං ස්මසර්ට්ක ෝන් ලංජසකය ලංකවත ලංක ෙකයන් ලංළ ස ලංවව ලංඇේ ලංඑ ක් ලං

 
 



බවට ලං් ව ලංඇත. ලංකද්ශීය ලංරැළු ලං්රිමසණ ලංආකයෝජ යින්කග්ධන ලංසහභසගී වකේ ලංකමම ලංතියුණු ලංවබඩිවීමකමන් ලංපිළිබිඹු ලංවන්කන් ලං

ක ොටස් ලංකවකළොක්ොළ ලංකමකහයුපත ලංඩිජිටල් රණය ලංකිරීම ලංහරහස ලංවඩස  ලංතසක්ෂීණයට ලංකයොමුඛ ලංවු ලංආකයෝජ යින්කෙන් ලං

සබදුපතක  ලංවිශසක ලංපිරිසක් ලංකවත ලං ලංළ ස ලංවීමමට ලංහබකි ලංවීම ලංඇති ලංබවයි. 

ඩිජිටල් රණ ලංවබඩසටහකන් ලංකෙවව ලංඅදියර ලංුංළින් ලංආකයෝජ යින්, නිම්  ලං රන්වන් ලංසහ ලංක ොටස් ලංතබකු  රුවන් ලං
ඇුංළු ලංතව  ලං්සර්ශව රුවන්කග්ධන ලංඅවශ්තස ලංසපුරසකනු ලංඇතබයි ලංඅකේක්ෂස ලංක කර්. 

ක ොටස් ලංතබකු  රුවන්ට ලංසිය ලං සර්යක්ෂීමතසව ලංඉහළ ලංවබාවීමමට ලංසහ ලංෙනුකෙනු රුවන් ලංකවත ලංකබසකෙව ලංයපි ලංකල්ඛව ලං

මුඛද්ර්ණය, ලංස ස් ලංකිරීම ලංසහ ලංකබෙස ලංහබරීම ලංවබනි ලං සර්යයන් ලංසොහස ලංෙරව ලංවියෙපත ලංඅඩු ර ලංෙනිමින් ලංමහජවතසව ලංකවත ලංවඩස ලං
ඵකෙසයි කකස ලංළ ස ලංවිමට ලංෙ ලංකමමගින් ලංහබකියසව ලංකබකේ. 

ආකයෝජ යින්ට ලංපුළුල් ලංප්රතිකසභ ලංකුසක් ලංඅ  ර ලංකෙව ලංකමම ලංවව ලංකමොබයිල් ලංඇේ ලංඑ  ලංමගින් ලං, කකෝ කේ ලංඕවෑම ලංරට  ලං

සිට ලංආකයෝජ කයම්ට ලංතම ලංආකයෝජ  ලං ළඹ ලංකවත ලංප්රක ශවීමමට ලංඅවස්ථසව ලංසබළසී ලංඇත. ලංතවෙ ලං , අීත ලංෙනුකෙනු ලංසහ ලං

CDS ලං මසසි  ලං ප්ර සශයන් ලං කබසෙබනීමට  ලං කමන්ම ලං ආකයෝජ යින්ට ලං තම ලං CDS ගිණුකපත ලං කතොරුංරු ලං කවවස් ලං කිරීමට ලං

ඉල්කස ලංසිටීකපත ලංහබකියසව ලංඇුංළු ලංකවව  ලංප්රතිකසභ ලංකුසක් ලංකබස ලංකෙනු ලංඇත. ලංආකයෝජව ලංඅ ෙබකීපත ලංසබකකිය ලංයුුං ලංකකස ලං

සරක ලංකිරීම , ආකයෝජ යින් ලං සොහස ලං වබඩි ලං වටිවස මක් ලං කමන්ම ලං කවකළොක්ොකළහි ලං දිගු සලීව ලං සාවර් වය ලං සොහස ලං

අරමුඛණු ලං රෙ  ලංයපිකෙොනු, ්ර්කේෂණ ලංවසර්තස ලංකබසෙබනීමට ලංඅවස්ථසව ලංසළසසදීම  ලංකමම ලංවව ලංකමොබයිල් ලංඇේ ලංඑ  ලං

ුංළ ලංඅන්තර්ෙත ලං ලං්හරැ පත ලංවයන් ලංඅකේක්ෂස ලංක කර්. 

ජාෙම ලං දුර ථව ලං හරහස ලං අලුතින් ලං හඳුන්වසදුන් ලං කමම ලං වව ලං ්හරැ කමහි ලං අන්තර්ෙත ලං වවතම ලං අාෙ ලං අතරට ලං CDS 

eConnect, MYCSE ඇුංළ  ලං වව ලං අතර ලං එමගින් ලං ක ොටස් ලං කවකළොක්ොකළේ ලං පුළුල් ලං ්රසසය  ලං ්සර්ශව රුවන්ට ලං

ප්රතිකසභ ලංකබස ලංකෙයි. ලං ලංඩිජිටල් රණකේ ලංකෙවව ලංඅදියර ලංසමඟින් ලංක ොළඹ ලංක ොටස් ලංහුවමසරුක  ලංකවේ ලංඅඩවිකයහි ලංෙ ලංවව ලං

අාෙ ලං කිහි්යක් ලං ඇුංළ  ලං  ර ලං ඇති ලං අතර ලං  ලං ‘Investo’  ලං ත්රිකභසෂස ලං චබට්කබෝට් ලං කහෝ ලං  ලං voice උ් සර  ලං ්හරැ ම ලං ඉන් ලං

කිහි්යකි. ලංඑමගින් ලංකවේ ලංඅඩවිය ්රිශීක යන්ට ලංඵකෙසයි ලංඅ ෙබකීමක් ලංවබඩි ලංක ෙයකින් ලංකබසෙබනීමට ලංහබකි ලංවීම ලංතිකේ. 

කමම ලං වබඩසටහව ලං මඟින් ලං කමොබයිල් ලං ඇේ ලං ්හරැ ම ලං හරහස ලං කද්ශීය ලං සමසෙපතවකට ලං ෙ ලං CDS  ලං ගිණුපත ලං විවෘත ලං කිරීමට ලං

හබකියසව ලංකබබී ලංඇති ලංඅතර ලං, ආකයෝජ යින්ටෙ ලං ලංඕවෑම ලංතබව  ලංසිට ලංමූය  ලංක ොටස් ලංනිම්ුංව ලංසොහස ලංඉල්ලුපත ලංකිරීමට , 

ඔවුන්කග්ධන ලංමූය  ලංක ොටස් ලංනිම්ුං ලංඅයදුපත් වක ලංප්රෙතිය ලංතක්කසේරු ලංකිරීමට  ලංහබකි ලංවීම ලංතිකේ. 

කමම ලංක්රිකයසවයකයහි ලංතවදුරට  ලංඉදිරියට ලංයමින්, ක ොටස් ලංකවකළොක්ොළ ලංඩිජිටල් රණය ලංකිරීකපත ලංකතවව ලංඅදියර, 2021 ලං

සි වව ලං සර්ුංව ලංවව ලංවිට ලංඅවසන් ලංකිරීමට ලංනියමිතව ලංඇති ලංඅතර, රජකේ ලංව්සය ලං්රටයට ලංඅනුූලකව ලංකහොිනන් ලංආර්ෂිවත ලං

ඉදිරික්ළ ලං තසක්ෂීණි  ලං රසමුඛවක් ලං යටක  ලං වඩස  ලං වව්,  සර්යක්ෂම ලං රැකුම්පත්  ලං කවකළොක්ොළක් ලං ඇති ලං කිරීම ලං

රැකුම්පත්  ලං සහ ලං විනිමය ලං ක ොමිෂන් ලං සභසව ලං සහ ලං ක ොළඹ ලං ක ොටස් ලං හුවමසරුක  ලං මුඛය  ලං අරමුඛණයි. ලං කමම ලං ඩිජිටල් ලං

විේකවකයන් ලංවිශසක ලංප්රතිකසභයක් ලංකබස ලංෙබනීමට , ආර්ථි  ලංවර් වකේ ලංඊළ  ලංමට්ටමට ලංරට ලංකෙව ලංයසමට  ලංශ්රී  ලංකා සව ලං

සූෙසවමින් ලංසිටී. 

 

 

 

 


