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The Securities and Exchange Commission of Sri Lanka (SEC) along with the Colombo Stock 

Exchange (CSE) continue to drive digital advancement in Sri Lanka’s capital market with the 

launch of the second phase of the digitalization of the Stock Market on 07TH July 2021 under the 

patronage of His Excellency Gotabaya Rajapaksa, the President of Sri Lanka at the Presidential 

Secretariat. 

The event was attended by Dr. P.B Jayasundara , Secretary to President, Mr. Viraj Dayaratne PC, 

Chairman SEC, Mr. Dumith Fernando, Chairman CSE, Mr. Manil Jayesinghe, Commission 

Member SEC, Mr. Naresh Abeyesekera, Chairman of the Digitalization Committee and 

Commission Member SEC, Mr. Chinthaka Mendis, Director General SEC, Mr. Jayantha 

Fernando,  Director CSE, Mr. Rajeeva Bandaranaike, Chief Executive Officer CSE, Mr. Prabash 

Wanigatunge, Director,  Surveillance and Acting Director Capital Market Development SEC and 

Mr. Chandrakanth Jayasinghe, Chief Information Officer, CSE. 



Following the Covid-19 outbreak in Sri Lanka in March 2020, the need to further digitize the 

operations of the stock market to ensure uninterrupted access, increase investor participation, 

enhance operational efficiencies and service standards became a top priority. The digitalization 

initiative is expected to be completed in three phases and is a collaborative effort of a joint 

committee comprising of both the SEC and the CSE members appointed by the Chairman of the 

SEC. 

On 17th September 2020, a special ceremony was held under the auspices of Hon. Mahinda 

Rajapaksa, the Prime Minister of Sri Lanka to launch the first phase, which included customer 

onboarding to trade confirmation and execution of corporate actions. 

Since the completion of the first phase of digitalization and the launch of the Mobile Application, 

total app downloads exceeded 65,000 and approximately 17,000 new Central Depository System 

(CDS) accounts were opened via the mobile app. Moreover, 97% of the total local individual 

accounts opened were through the app and 84% of the total accounts opened were by those aged 

between 18 to 40.  The app has become one of the fastest growing in Sri Lanka, reaching 21 

million smartphones nation-wide. This sharp rise in retail investor participation implies that 

digitalization of the stock market operations has been able to reach a large section of the more 

technologically savvy investors. 

The second phase of the digitalization initiative is expected to cater to the needs of more 

stakeholders, including investors, issuers and stockbrokers. 

Stockbrokers will be in a position to increase efficiency and reduce the cost of printing, preparing 

and dissemination of forms to clients and reach more effectively to a broader and more diverse 

section of the public. 

The new CSE Mobile App, a comprehensive investor platform, will grant access to investor 

portfolios from any part of the world, enable viewing of past transactions and monthly statements 

as well as provide investors with a host of other benefits, including the ability to request changes 

to master files, research reports and content that aims at significantly simplifying the investment 

experience, create greater value for investors, as well as for the long-term development of the 

market. 

The latest features of the mobile app include CDS eConnect, MYCSE benefitting a wide range of 

stakeholders of the stock market. CSE website also features ‘Investo’ the CSE trilingual chatbot or 

the voice assistant function with the second phase of digitalization, enabling a productive user 

experience with increased expediency. 

This initiative will also enable local companies to open CDS accounts through the mobile app and 

enable investors to apply for IPOs from anywhere as well as assess the progress of their IPO 

applications. 

Going forward, further digitalization of the stock market, with the third phase due to be completed 

by the 4th quarter of 2021, remains a key agenda for the SEC and the CSE in order to establish a 

more innovative, efficient and inclusive securities market with a well secured vanguard 



technological framework which is in line with the government’s agenda. Sri Lanka is poised to 

benefit greatly from this digital revolution and take the country to the next level of economic growth. 
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ශ්රී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ  විනිමය කකාමිෂන් සභාව (SEC) සහ කකාළඹ කකාටස් හුවමාරු

ව (CSE) ශ්රී ලංකාකේ ප්රාග්ධන කවකළඳකපාළ ඩිජිටල්කරණය කිරීකම් ක්රියාවලිය අඛණ්ඩව

 ඉදිරියට කෙන යමින් කකාටස් කවකළඳකපාළ ඩිජිටල්කරණකේ කෙවන අදියර දියත් කිරීම අති



ෙරු ජනාධිපති කෙෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාකග් ප්රධානත්වකයන් 2021 ජූලි මස 07 වන දින 

ජනාධිපති කල්කම් කාර්යාලකේ දී සිදු කකරිණ. 

කමම අවස්ථාවට ජනාධිපති කල්කම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්ෙර මහතා, සුරැකුම්පත් සහ විනිම

ය කකාමිෂන් සභාකේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ විරාජ් ෙයාරත්න මහතා, කකාළඹ කකාටස්  

හුවමාරුකේ සභාපති දුමිත් ප්රනාන්දු මහතා, සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කකාමිෂන් සභාකේ 

සාමාජික මනිල් ජයසිංහ මහතා, ඩිජිටල්කරණ කමිටුකේ සභාපති කමන්ම සුරැකුම්පත් සහ 

විනිමය කකාමිෂන් සභාකේ සාමාජික නකර්ෂ් අකේකස්කර මහතා, සුරැකුම්පත් සහ විනිමය 

කකාමිෂන් සභාකේ අධ්යක්ෂ ජනරාල් චින්තක කමන්ඩිස් මහතා, කකාළඹ කකාටස්  හුවමාරු

කේ අධ්යක්ෂ ජයන්ත ප්රනාන්දු මහතා, කකාළඹ කකාටස් හුවමාරුකේ ප්රධාන විධායක නිළ

ධාරී රජීව බණ්ඩාරනායක මහතා, සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කකාමිෂන් සභාකේ ආකේක්ෂණ 

අංශකේ  හා ප්රාග්ධන කවකළඳකපාළ සංවර්ධන අංශකේ වැඩබලන අධ්යක්ෂ ප්රභාෂ් වනිෙ

තංෙ මහතා සහ කකාළඹ කකාටස්  හුවමාරුකේ ප්රධාන කතාරතරු නිළධාරී චන්්රකාන්ත් 

ජයසිංහ යන මහත්වරු සහභාගී වූහ. 

2020 මාර්ත මාසකේදී ශ්රී ලංකාකේ කකෝවිඩ් -

19 තත්ත්වය උග්රවීමත් සමඟ, කකාටස් කවකළඳකපාළ කටයුත අඛණ්ඩව පවත්වාකෙනයාම ,

 ආකයෝජකයින්කග් සහභාගීත්වය ඉහළ නැංවීම, කමකහයුම් කාර්යක්ෂමතාව සහ කස්වා ප්ර

මිතීන් ඉහළ නැංවීම සඳහා කකාටස් කවකළඳකපාකේ කමකහයුම් තවදුරටත් ඩිජිටල්කරණය කි

රීකම් අවශ්යතාව ප්රමුඛස්ථානයක් ෙත්කත්ය. ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහන අදියර තනකින් නි

ම කිරීමට අකප්ක්ෂා කරන අතර එය සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කකාමිෂන් සභාකේ සභාපතිත

මා  විසින් පත් කරන ලෙ සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කකාමිෂන් සභාව සහ කකාළඹ ේයාපාර ව

ස්ත හුවමාරුකේ සාමාජිකයින්කෙන් සමන්විත ඒකාබ්ධ කමිටුකේ සාමූහික උත්සාහයකි. 

2020 සැප්තැම්බර් 17 වන දින ෙරු අග්රාමාත්ය මහින්ෙ රාජපක්ෂ මහතාකග් මුලිකත්වකයන් 

ඩිජිටල්කරණකේ පළමු අදියර දියත් කරමින් විකශ්ෂ වැඩසටහනක් පැවැත්වූ අතර ආකයෝජක

යන් විසින් සිදු කරන  කකාටස් ෙණුකෙනු ක්ෂණිකව තහවුරු කිරීම සහ සාංෙමික ක්රියාකාර

කම් පිළිබඳව ආකයෝජකයා එසැණින් ෙැනුවත් කිරීම ෙ ඊට ඇතළත් විය. 

ඩිජිටල්කරණකේ පළමු අදියර සම්ුර්ණ වීකම් සහ කමාබයිල් ඇප් එක  දියත් කළ දින සිට, එහි

 මුළු  බාෙත කිරීම් (Downloads) සංඛ්යාව 65,000 ඉක්මවා ඇති අතර කමාබයිල් ඇප් එක  හර

හා නව මධ්යම තැන්පත ක්රම  (CDS) ගිණුම් 17,000 ක් විවෘත කර ඇත.  තවෙ, ක්ශීය තනි 

ු්ෙල ආකයෝජකයින් විසින් විවෘත කරන ලෙ ගිණුම්වලින් 97% ක්ම කමාබයිල් ඇප් එක  හර

හා විවෘත කරන ලෙ ගිණුම් කේ. එකමන්ම විවෘත කරන ලෙ මුළු ගිණුම් වලින් 84% ක්ම වයස 

අවුරුදු 18 ත් 40 ත් අතර වයස්  කාණ්ඩකේ අය විසින් විවෘත කර තිබීම ෙ විකශ්ෂත්වයක් ෙනී.

 කමම නව  ඇප් එක  ශ්රී ලංකාව ුරා විසිර පවතින මිලියන 21 ස්මාර්ටකෆෝන් ජාලය කවත 

කේෙකයන් ළඟා වන ඇප් එකක් බවට පත්ව ඇත. ක්ශීය සුළු පරිමාණ ආකයෝජකයින්කග් සහ

භාගීත්වකේ කමම තියුණු වැඩිවීකමන් පිළිබිඹු වන්කන් කකාටස් කවකළඳකපාළ කමකහයුම් ඩිජිට

ල්කරණය කිරීම හරහා වඩාත් තාක්ෂණයට කයාමු වු ආකයෝජකයින්කෙන් සැදුම්ලත් විශාල පි

රිසක් කවත  ළඟා වීමට හැකි වී ඇති බවයි. 

ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහකන් කෙවන අදියර තළින් ආකයෝජකයින්, නිකුත් කරන්නන් සහ කකා

ටස් තැරැේකරුවන් ඇතළු තවත් පාර්ශවකරුවන්කග් අවශ්යතා සුරාලනු ඇතැයි අකප්ක්ෂා 

කකකර්. 



කකාටස් තැරැේකරුවන්ට සිය කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට සහ ෙනුකෙනුකරුවන් කවත 

ලබාකෙන ලිපි කල්ඛන මු්රණය, සකස් කිරීම සහ කබො හැරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා ෙරන වි

යෙම් අඩුකර ෙනිමින් මහජනතාව කවත වඩා ඵලොයි කලස ළඟා විමට ෙ කමමගින් හැකියාව 

ලැකේ. 

ආකයෝජකයින්ට ුළුල් ප්රතිලාභ රැසක් අත්කර කෙන කමම නව කමාබයිල් ඇප් එක මගින් , 

කලෝකකේ ඕනෑම රටක සිට ආකයෝජකකයකුට තම ආකයෝජක කළඹ කවත ප්රකේශවීමට අව

ස්ථාව සැළසී ඇත. තවෙ , අතීත ෙනුකෙනු සහ CDS මාසික ප්රකාශයන් ලබාෙැනීමටත් කම

න්ම ආකයෝජකයින්ට තම CDS ගිණුකම් කතාරතරු කවනස් කිරීමට ඉල්ලා සිටීකම් හැකියාව ඇ

තළු කවනත් ප්රතිලාභ රැසක් ලබා කෙනු ඇත. ආකයෝජන අත්ෙැකීම් සැලකිය යුත කලස සරල 

කිරීමත්, ආකයෝජකයින් සඳහා වැඩි වටිනාකමක් කමන්ම කවකළඳකපාකළහි දිගුකාලීන සංව

ර්ධනය සඳහා අරමුණු කරෙත් ලිපිකොනු, පර්කේෂණ වාර්තා ලබාෙැනීමට අවස්ථාව සළසාදී

මත් කමම නව කමාබයිල් ඇප් එක තළ අන්තර්ෙත  පහසුකම් වලින් අකප්ක්ෂා කකකර්. 

ජංෙම දුරකථන හරහා අලුතින් හඳුන්වාදුන් කමම නව පහසුකකමහි අන්තර්ෙත නවතම අං

ෙ අතරට CDS eConnect, 

MYCSE ඇතළත් වන අතර එමගින් කකාටස් කවකළඳකපාකේ ුළුල් පරාසයක පාර්ශවකරුව

න්ට ප්රතිලාභ ලබා කෙයි.  ඩිජිටල්කරණකේ කෙවන අදියර සමඟින් කකාළඹ කකාටස් හුවමාරු

කේ කවේ අඩවිකයහි ෙ නව අංෙ කිහිපයක් ඇතළත් කර ඇති අතර  ‘Investo’  ත්රිභාෂා චැ

ටකබෝට කහෝ  voice උපකාරක පහසුකම ඉන් කිහිපයකි. එමගින් කවේ අඩවිය පරිශීලකය

න්ට ඵලොයි අත්ෙැකීමක් වැඩි කේෙයකින් ලබාෙැනීමට හැකි වී තිකේ. 

කමම වැඩසටහන මඟින් කමාබයිල් ඇප් පහසුකම හරහා ක්ශීය සමාෙම්වලට ෙ CDS  ගිණුම්

 විවෘත කිරීමට හැකියාව ලැබී ඇති අතර , ආකයෝජකයින්ටෙ  ඕනෑම තැනක සිට මූලික කකාට

ස් නිකුතව සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමටත්, ඔවුන්කග් මූලික කකාටස් නිකුත අයදුම්පත්වල ප්රෙතිය 

තක්කස්රු කිරීමටත් හැකි වී තිකේ. 

කමම ක්රියාවලිකයහි තවදුරටත් ඉදිරියට යමින්, කකාටස් කවකළඳකපාළ ඩිජිටල්කරණය කිරී

කම් කතවන අදියර, 

2021 සිේවන කාර්තව වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, රජකේ න්යාය පත්රයට 

අනුකූලව කහාඳින් ආරක්ෂිත ඉදිරිකපළ තාක්ෂණික රාමුවක් යටකත් වඩාත් නේය, කාර්යක්ෂ

ම සුරැකුම්පත් කවකළඳකපාළක් ඇති කිරීම සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කකාමිෂන් සභාව සහ 

කකාළඹ කකාටස් හුවමාරුකේ මුලික අරමුණයි. කමම ඩිජිටල් විප්ලවකයන් විශාල ප්රතිලාභය

ක් ලබා ෙැනීමටත්, ආර්ික වර්ධනකේ ඊළඟ මටටමට රට කෙන යාමටත් ශ්රී ලංකාව සූොන

මින් සිටී 

 


