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මාධ්ය නිවේදනය 

2020 ජුනි 30 

 

සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ක ොමිෂන් සභාව ප්රාග්ධන කවකෙඳකපොෙ පාර්ශව රුවන් සමඟ 

අඛණ්ඩව සංවාදය  

ප්රාග්ධ්න වෙවෙඳව ොෙට සම්බන්ධ් සියළුම  ාර්ශෙකරුෙන් සමග අඛණ්ඩ සංොදයක්  ෙත්ො ගැනීවම් 

අරමුණින් ශ්රී ලංකා සුරැකුම් ත් සහ විනිමය වකොමිෂන් සභාවේ සභා ති ජනාධි ති නීතිඥ විරාජ් දයාරත්න 

මහතා අවනකුත් වකොමිෂන් සභා සාමාජිකයින් සමඟ ලංකා ොණිජ මණ්ඩලය, නීති සමාගම් සහ වකොටස් 

තැරැේකාර සමාගම්ෙල නිවයෝජිතයන් සමග රැස්වීම් කිහි යක්  සුගියදා  ෙත්ෙන ලදී. 2020 ජනොරි 

මාසවේදී සභා ති ධුරයට  ත්වීවමන්  සු සභා තිෙරයා විවිධ්  ාර්ශෙකරුෙන් සමඟ ආරම්භ කෙ රැස්වීම් 

මාලාවේ වකොටසක් වලස වමම සාකච්ඡා  ැෙැත්විණි. 

COVID-19 වෙරසය (coronavirus)  ැතිරීවම් අෙදානම අෙම කිරීම සඳහා රජය විසින්  නෙනු ලැබූ ඇඳිරි 

නීතිය වහේතුවෙන් වකොටස් වෙවෙඳව ොෙ විෙෘත කිරීමට වනොහැකිවීම පිළිබඳෙ සභා තිෙරයා රැස්වීම්ෙලදී 

නිවයෝජිතයින්ට විස්තර කවෙේය. අනාගතවේ දී වමෙැනි තත්ත්ෙයන් තුෙ වමවහයුම් දුෂ්කරතා ඇති 

වනොෙන බෙ සහතික කිරීම සඳහා, වෙවෙඳව ොවෙේ සියළුම මූලික ක්රියාකාරකම් ඩිජිටල්කරණය කිරීම 

සඳහා සුරැකුම් ත් සහ විනිමය වකොමිෂන් සභාෙ සහ වකොෙඹ වකොටස් වෙවෙඳව ොෙ (CSE) 

සාමාජිකයින්වගන් සමන්විත ඒකාබද්ධ් කමිටුෙක්  ත් කෙ බෙත්,  එම  ඩිජිටල්කරණ ක්රියාෙලිය 

කාර්යක්ෂමෙ සිදු වෙමින්  ෙතින බෙත්, මාස තුනක් ඇතුෙත එය ක්රියාත්මක කිරීමට හැකි ෙනු ඇතැයි 

අවේක්ෂා කරන බෙත් ඔහු තෙදුරටත් කියා සිටිවේය. සුරැකුම් ත් සහ විනිමය වකොමිෂන් සභාෙ විසින් 

ආවයෝජකයින්ට පූර්ණ ඩිජිටල්කරණ අත්දැකීමක් ලබා දීම සඳහා අෙශය නීති සංවශෝධ්නය කිරීම මෑතකදී 

අනුමත කරන ලදී. වමම  රිෙර්තනය මගින් වකොටස් තැරැේකරුෙන්ට ඔවුන්වග් වසේො සැ යීම ශක්තිමත් 

කිරීමට, කාර්යක්ෂමතාෙ ෙැඩි කිරීමට සහ ෙැඩි ජෙයක් ලබා ගැනීමට අවේක්ෂා වකවර්. 

ොණිජ මණ්ඩල නිවයෝජිතයින්වග් හමුවේදී එම නිවයෝජිතයන් ව න්ො දුන්වන්, ලයිස්තුගත කිරීම සඳහා 

සමාගම් දිරිමත් කිරීවම් අෙශයතාෙ වමන්ම ප්රාග්ධ්න වෙවෙඳව ොෙ ප්රති ත්තියට අදාෙ කරුණු තීරණය 

කිරීම සඳහා සුරැකුම් ත් සහ විනිමය වකොමිෂන් සභාෙ, වකොෙඹ වකොටස් හුෙමාරුෙ, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුෙ, 
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මුදල් අමාතයාංශය සහ කර්මාන්තවේ නියුතු අවනකුත් ප්රධ්ාන ප්රති ත්ති සම් ාදකයින් ඇතුළු ප්රාග්ධ්න 

වෙවෙඳව ොෙ  ාර්ශෙකරුෙන්වගන් සැදුම්ලත් උසස් කමිටුෙක් පිහිටුවීවම් අෙශයතාෙයි.   

සභා තිෙරයා වමම වයෝජනා පිළිගත් අතර, ලයිස්තුගත කිරීම සඳහා සමාගම් ආකර්ෂණය කර ගැනීවම් 

අෙශයතාෙ සුරැකුම් ත් සහ විනිමය වකොමිෂන් සභාෙ විසින් අගය කරන බෙත්, විවශේෂවයන් කුඩා හා මධ්ය 

 රිමාණ ෙයා ාර (SMEs) ලැයිස්තුගත කිරීමට අවේක්ෂා කරන බෙත්, වම් ෙන විටත් සුරැකුම් ත් සහ 

විනිමය වකොමිෂන් සභාෙ ඒ සඳහා යම් යම් පියෙර වගන ඇති බෙත් නිවයෝජිතයන් වෙත  ැහැදිළි කවෙේය. 

ඒ අනුෙ ප්රධ්ාන පුෙරුවේ වමන්ම දිරිසවි පුෙරුවේ ලයිස්තුගත කිරීවම් අෙශයතා සම්බන්ධ් සංවශෝධ්න 

අනුමත කර ඇති අතර නුදුරු අනාගතවේ දී ඒො බලාත්මක ෙනු ඇති බෙත් ව න්ො වදන ලදී. ලයිස්තුගත 

කිරීම සඳහා සුදුසුකම් තීරණය කිරීවම්දී විකල්  නිර්ණායක වලස වමම නෙ නීති මඟින් ආදායම, 

වෙවෙඳව ොෙ ප්රාග්ධ්නීකරණය සහ ධ්නාත්මක වමවහයුම් මුදල් ප්රොහයන් හඳුන්ො දී ඇත. වමමඟින් කුඩා 

හා මධ්ය  රිමාණ ෙයා ාර, වතොරතුරු තාක්ෂණ සමාගම් වමන්ම ආහාර සහ වෙනත් අතයෙශය භාණ්ඩ හා 

වසේො ලබා වදන විවිධ් ෙයා ාර ආකෘතීන් ඇති සමාගම්ෙලට තම ෙයා ාර ලැයිස්තුගත කර ගැනීමට 

හැකියාෙ ලැවේ. 

නීති ආයතනෙල නිවයෝජිතයින් තර්ක කවෙේ දැනට ක්රියාත්මක ෙන ඇතැම් නියාමන ක්රියාමාර්ග නෙ 

ලයිස්තුගත කිරීම්ෙලට බාධ්ාෙක් වලස දකින අතර සුරැකුම් ත් සහ විනිමය වකොමිෂන් සභාෙ ඇතැම් විට 

නීති  හා වරගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීවම්දී තරමක් දැඩි වී ඇති බෙයි. වෙවෙඳව ොවෙේ අඛණ්ඩතාෙ සහතික 

කිරීම සඳහා ශක්තිමත් නියාමන  ද්ධ්තියක් තිබීවම් අෙශයතාෙය සභා තිෙරයා ඔවුන්ට  ැහැදිලි කෙ නමුත්  

සුරැකුම් ත් සහ විනිමය වකොමිෂන් සභාෙ නියාමන ක්රියාෙලිවේදී ඉතා ප්රාවයෝගික ප්රවේශයක් අනුගමනය 

කරනු ඇති බෙත්, ඔවුන් දැඩි වලස සෙකන විවශේෂිත නීති වහෝ වරගුලාසි වේ නම් එෙන් ඕනෑම වදයක් 

ව න්ො වදන වලස නිවයෝජිතයින්වගන් ඉල්ලා සිටින බෙත්  ැෙසීය. වකොමිෂන් සභාෙ විසින් වම් ෙන විට  

නෙ සුරැකුම් ත් සහ විනිමය වකොමිෂන් සභා  නත හා අසාමුහීකරණ  නත සම්බන්ධ්වයන් කටයුතු 

කරමින් සිටින බෙත් එහි නිර්වද්ශ ලබන මස අෙසානයට ව ර මුදල් අමාතයාංශයට ඉදිරි ත් කරන බෙත් 

සභා තිෙරයා ඔවුන්ට දන්ො සිටි අතර එහි බලතල ක්රියාත්මක කිරීමට ඉක්මනින් පියෙර ගන්නා බෙට 

සහතික විය. හඳුන්ොදී ඇති නෙ නීති සම්බන්ධ්වයන් වමන්ම වෙනත් නියාමන කටයුතු සම්බන්ධ්වයන් 

ඔවුන් සතුෙ ඇති නිර්වද්ශ ඉදිරි ත් කරන වලසද නීති සමාගම්ෙලින් ඉල්ලා සිටිවේය. 

වකොටස් තැරැේකාර සමාගම් සමඟ  ැෙති සාකච්ඡාෙලදී සභා තිෙරයා වකොටස් වෙවෙඳව ොෙ 

ඩිජිටල්කරණය සම්බන්ධ්වයන් සිදු වෙමින්  ෙතින කාර්යයන්  ැහැදිලි කෙ අතර සුරැකුම් ත් සහ විනිමය 

වකොමිෂන් සභාෙ සහ වකොෙඹ වකොටස් හුෙමාරුෙ ඒකාබද්ධ් කමිටුවේ කටයුතු සඳහා අඛණ්ඩ සහවයෝගය 

ලබාවදන වලසත්, ක්රියාකාරීෙ සහභාගී ෙන වලසත් තැරැේකාර සමාගම්ෙලින් ඉල්ලා සිටිවේය. 

වෙවෙඳව ොෙ පුළුල් කිරීම සහ සාමානය ජනතාෙ අතර දැනුෙත්භාෙය ඇති කිරීම සඳහා පිහිටුො ඇති 
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අවනකුත් ඒකාබද්ධ් කමිටුෙ වෙතද ඔහුවග් අෙධ්ානය වයොමු වූ අතර, වමම කටයුතු සඳහා සුරැකුම් ත් සහ 

විනිමය වකොමිෂන් සභාෙ සහ වකොෙඹ ෙයා ාර ෙස්තු හුෙමාරුෙ සමඟ සම්බන්ධ්වෙමින් ෙඩා  ප්රබල 

කාර්යභාරයක් ඉටු කරන වලස වකොටස් තැරැේකාර සමාගම්ෙලින් ඉල්ලා සිටිවේය. 

වමම රැස්වීම් ෙලදී මතු කරන ලද ප්රශ්ණ සඳහා සුරැකුම් ත් සහ විනිමය වකොමිෂන් සභාෙ විසින් ලබා දී ඇති 

 ැහැදිළි කිරීම් නිවයෝජිතයින් අගය කෙ අතර වෙවෙඳව ොෙ සංෙර්ධ්නය සම්බන්ධ්වයන් සුරැකුම් ත් සහ 

විනිමය වකොමිෂන් සභාෙ වෙත ෙැඩිදුර වයෝජනා ඉදිරි ත් කිරීමට ඔවුන් දිරිමත් කරන ලදී. සුරැකුම් ත් සහ 

විනිමය වකොමිෂන් සභාෙ අවනයෝනය උනන්දුෙක් දක්ෙන කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා  ාර්ශෙකරුෙන් 

සමඟ නිරන්තරවයන් කටයුතු කරන බෙ ද ඔවුන්ට දන්ො සිටිවේය.  

ඡායාරූ  

ලංකාවේ ොණිජ මණ්ඩලවේ නිවයෝජිතයන් සමඟ  ැෙති හමුවීම  

 

 

වකොෙඹ වකොටස් වෙවෙඳව ොෙ ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳෙ වකොටස් තැරැේකාර සමාගම් සමඟ  ැෙති රැස්වීම 
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නීති සමාගම් නිවයෝජිතයන් සමඟ  ැෙති රැස්වීම 

 

 

 

නිකුත් කවෙේ 
අධ්යක්ෂ,  බාහිර සම්බන්ධ්තා සහ ප්රාග්ධ්න වෙවෙඳව ොෙ අධ්යා න  
 

 
28-29 මහෙ, නැවගනහිර කුළුණ, වලෝක වෙවෙඳ මධ්යස්ථානය 
එචිලන් චතුරශ්රය, වකොෙඹ 01,  
දුරකථන:(+94 11) 2143843 ext 190 
සෘජු:(+94 11) 2143834 
ෆැක්ස්:(+94 11) 2439149 
විදුත් තැ ෑල:tushara@sec.gov.lk 
වෙේ අඩවිය:http://www.sec.gov.lk 
https://www.facebook.com/secsocialmedia/ 

https://twitter.com/SEC_SriLanka 
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