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මාධ්ය නිවේදනය  

2020 සැප්තැම්බර් මස 17 වන දින 

ව ාළඹ :  

ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහන හරහා සෑම ශ්රී ලාාංකික පුරවැසියකුටම කකාටස් කවකෙදකපාෙට පහසුකවන් හා 

ඉක්මනින් ප්රකේශ වීකේ අවස්ථාව  

 
ඡායාරූපය : ගරු අග්රාමාතය මහින්ද  රාජපක්ෂ මැතිතුමාවේ ප්රධ්ානත්වවයන් ව ාටස් වවවළදවපාළ ඩිජිටල් රණ ක්රමවේදය 

ජනගත කිරීම 

 

ව ාළඹ ව ාටස් හුවමාරුව සහ ශ්රී ලං ා සුරැකුම්පත් විනිමය ව ාමිෂන් සභාව එක්ව හඳුන්වා වදනලද  

ව ාටස් වවවළදවපාළ ඩිජිටල් රණ ක්රමවේදය ජනගත කිරීම  නිමිත්වතන්  ගරු අග්රාමාතය මහින්ද  

රාජපක්ෂ මැතිතුමාවේ ප්රධ්ානත්වවයන් විව ්ෂ උත්සවයක් ව ාළඹ ව ාටස් හුවමාරු පරිශ්රවේදී අද දිනවේ 

පවත්වන ලදී. වමම සැමරුම් උත්සවවේ  වත්මාව වනුවේ "අනාගතයට අධි පිම්මක්" නැතවහාත් “Hyper 

leap to the future” යනුවවනි. 



 

Public 

වමම උත්සවයට සදහා ගරු  රාජය  අමාතයය අජිත් නිවාඩ්  බ්රාල් මහතා, ගරු  රාජය  අමාතයය වලාහාන් 

රත්වත්ත මහතා සහ  ශ්රී ලං ා විවේ  දුත මණ්ඩලවලින් පැමිවණන වජයෂ්ඨ ආරාධිතයින්, තැරැේ ාර  

සමාගම්, ලැයිස්තුගත සමාගම් සහ ශ්රී ලං ා වයාපාරි  ප්රජාවද සහභාගී විය.  

ව ාළඹ ව ාටස් වවළදවපාවළහි මුලි  ක්රියා ාර ම්   ඩිජිටල් රණය කිරීමට යාවම්දී අව ය පියවරන් 

සහ යාන්රණයන් හදුනා ගැනීවම් අරමුණ ඇතිව, ජනාධිපති නීතිඥ ශ්රී ලං ා සුරැකුම්පත් විනිමය ව ාමිෂන් 

සභාවවහි සභාපති විරාජ් දයාරත්න මහතාවේ අදහස ට අනුව ව ාළඹ ව ාටස් හුවමාරුව සහ ශ්රී ලං ා 

සුරැකුම්පත් විනිමය ව ාමිෂන් සභාවවහි එ ාබේධ් නිවයෝජිතයන්වගන් සමන්විත  මිටුවක්  පිහිටුවන ලදි. 

වම් අනුව ඊට සම්බන්ධ් සියලු  පාර්  ව රුවන් සමග සම්බන්ධ් විය හැකි අයුරින් සහ පරිශීල  අත් 

දැකීම්වලින් සහ සියළු පාර්  ව අතර  සක්රිය ක්රියා ාරිත්වයක්  ළගා  රගත හැකි පරිදි සියලුම  ටයුතු 

විදුත් රණයට ලක්වන අයුරින් උපායමාර් ග ක්රවමෝපාය ස ස්  රන ලදී. 

 

වමම මුල් පිරීවම්දී ප්රථම පියවර වනුවේ මුද්රිත ප්ර ා න නිකුත් කිරීම අත්හිටුවමින් ගිණුම් ප්ර ා න නිකුත් 

කිරීම සඳහා විදුත් ක්රමවේදය (electronically) වැනි විධිමත්  ක්රමවේදයක් හරහා පහසු ම් සැලසීම සහ 

ලැයිස්තුගත සමාගම් විසින්         ලාභාං  වගවීම් කිරිවම්දී ව ාටස් හිමියන්වේ  බැංකු ගිණුම්  වවත ඍජුවම 

විදුත් තැන්පතු  හරහා ලාභාං  වගවිම්  රුනු  ලැවබ්. අද දිනවේ වමම වදවැනි අදියර ඩිජිටල් රණ 

වැඩසටහන හරහා නව ආ වයෝ ජ යින් හට  ාඛා  ාර් යාලය ට වනාවගාස්  මධ්යම  තැන්පතු ගිණුමක් 

විවෘත කිරීමට අවස්ථාව හිමි වේ.  

 

තවදුරටත් ඩිජිටල් රන ක්රමවේදයන් ක්රියාවට  නැංවවන අතර මූලි ව වවබ් අඩවි වඩාත් සුගම 

ක්රියා ාරීත්වයකින් යුක්ත  ඒවා බවට පත්  රමින් ද එහි  වදවන අදියර වලස ව ාටස් වවවළඳවපාල 

ඉතිහාසවේ පරිව ර්  නීය ඩිජිටල් හඳුවාදීමක් වලස  සැලකිය හැකි CSE ජංගම දුර ථන වයදුම හරහා දිවයින 

පුරා විසිරී සිටින ආවයෝජ යින්ට ව ාටස් වවවළඳවපාල වහෝ තැරේ ාර ආයතන වලට යාමකින් වතාරව 

ගිණුම් ආරම්භ කිරීවම් පහසුව සලසා දී තිවබ්. එමඟින් නව ආවයෝජ යින්ට ව ාටස් ගනුවදනු සඳහා 

අවතීණර් වීම ව වරහි බාධ්ාවක්ව පවතී දුරස්ථ භාවවේ ගැටළු මගහැරී යනු ඇත. එපමණක්ද වනාව වඩාත් 

හැසිරවීවම් පහසුව සහ වි ාල වතාරතුරු ප්රමාණයක් අන්තගර්ත  රමින් CSE , SEC හා CDS වවබ් අඩවි 

නවය රණයට ලක්  ර තිවබ්. සුවිව ්ෂී ව වයන් ආවයෝජන අධ්යාපනය හා මූලය සාක්ෂරතාව අරමුණු 

 රගනිමින් ශ්රී ලං ා සුරැකුම්පත් හා විනිමය ව ාමිෂන් සභාව හඳුනවා වදනලද YouTube නාලි ාවද අද 

දිනවේ එළිදක්වන ලදී.  



 

Public 

ආවයෝජනය කිරීමට බලාවපාවරාත්තු  වන නව  අවයෝජ යින් හට ක්ෂණි ව ආවයෝජනය  ල හැකි වන 

අයුරින් ව ාළඹ ව ාටස් හුවමාරුවවහි ජංගම දුර ථන වයදුවමහි  නවතම සං ස් රණයක් හරහා ගිණුම් 

විවෘත  ල හැකි අතර වවවළද ගනුවදනු සිදු කිරීම, වගවීම් පියවීම සහ සිය ගිණුම් ඕනෑම ස්ථානය    ැමති 

වේලාව  පහසුවවන් නිරික්ෂණය  ල හැ .  වම් අනුව දැනුවත් ආවයෝජන තීරණ ලබා ගත හැකි වන 

අයුරින්  පර් වේෂණ වාර් තා සහ සියලු ආවයෝජ යින්ට සරිලන පරිදි   අධ්යාපනි  උපාංග වලට වම්  හරහා 

ප්රවි ්ට විය හැ . තවද වම ම නිර් මාණ ය  තුලින් තවදුරටත් වමම වයදුමට වැඩි වටි නා  මක් ලබා වදමින්  

එනම්  ව ාටස් ගනුවදනු සදහා වන  මුලි  සිේධ්ාන්ත අභිබවා සියලු සමාගම් වලට  මාධ්ය නිවේදන වබදා 

හැරීම සහ ආයතනි  වීඩිවයෝව නැරඹීම  සහ සම්බන්ධ් වන  සියලු වදනාටම ඩිජිටල් අත් දැකි ම ක් ලබා 

ගත හැ . 

ව ාළඹ ව ාටස් හුවමාරුව සහ ශ්රී ලං ා සුරැකුම්පත් විනිමය ව ාමිෂන් සභාව ආරම්භවේ සිටම ව ාටස ්

වවවළදවපාළ තුල පරිවතර්නීය වවනසක්  කිරීමට  ටයුතු  ල අතර ශ්රී ලං ා මුලය වවළදවපාළ 

නවය රණයට,          ආවයෝජ යින්, ලැයිස්තුගත සමාගම් සහ අනිකුත් පාර්  ව රුවන් හට සිය අවයෝජන 

අත් දැකීම් වැඩිදියුණු  රගැනී මට බැදී සිටි.  ව ාළඹ ව ාටස් වවළදවපාළ ඩිජිටල් රණය මගින් අනා 

ගතවේ දී  ශ්රී ලං ාව   වගෝ ලී ය මුලය මධ්යස්ථානය ක් වලස  ත හ වුරු  රගැනී මට හැකි වීම නිසා ව ාටස් 

වවළදවපාළ ප්රති රූ පය වවනස්  රමින් අනාගතයට අධි පිම්මක් නැතවහාත් “Hyper leap to the future” 

අත්පත්   ර ගත හැ . 

 

ඡායාරූපය : අද දිනවයහි ගරු අග්රාමාතය මහින්ද  රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් ව ාළඹ ව ාටස් හුවමාරුවවහි වවළදවපාළ 

ගනුවදනු ආරම්භ කිරීම 

 



 

Public 

 

කකාෙඹ කකාටස් හුවමාරුව පිළිබඳව: 

කකාෙඹ කකාටස් හුවමාරුව ශ්රී ලාංකාකේ එකම කකාටස් කවකෙඳකපාෙ කලස ක්රියාත්මක වන අතර එමගින් 

ලයිස්ුගත සමාගේ හා ආකයෝජකයන්ට හමුවීම සඳහා අවශය පාරදෘශය හා විධිමත් පරිසරය සකස් කකකරයි. 

සාමාජික  ආයතන 15 කින් හා  ගනුකදනුකරන සාමාජික  ආයතන 14 කින් සමන්විත  කමය  ශ්රී ලාංකාකේ නනතික 

රාමුවට අදාලව ඇපකයන් සීමිත සමාගමක් කලස ලියාපදාංචි කර තිකබන අතර  ශ්රී ලාංකා සුරැකුේපත් හා විනිමය 

කකාමිසන් සභාව මගින් අධිකාරිය ලබා තිකේ. කමම සියලුම සාමාජික ආයතන හා ගනුකදනුකරන සාමාජික ආයතන 

කකාටස් තැරැේකරුවන් කලස ක්රියාත්මක වීමට ශ්රී ලාංකා සුරැකුේපත් හා විනිමය කකාමිසන් සභාව මගින් බලපත්ර 

ලබාගත යුුය. වැඩි විස්තර www.cse.lk කවේ අඩවිකයන් ලබාගත හැක. 

 

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න ,  
 

නිකරෝෂන් විකේසුන්දර ,  

ප්රධානී අකලවිකරණය 

කකාෙඹ කකාටස් හුවමාරුව 

දුරකථන : + 94 112356510, ජාංගම දුරකථන : + 94 777 819999, ෆැක්ස් : + 94 112445279 

විදුත් තැපෑල : niroshan@cse.lk  

http://www.cse.lk/
mailto:niroshan@cse.lk

