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  DVP - FAQ 
 

 

1. ඔබ දන්නවාද? 

වර්තමානයේදී ඔබ යකාටස් විකුණු පසු යකාටස්වල අයිතිකාරත්වය ඔබයෙන් ඉවත්ව යන 

නමුත් ඔබට මුදල් ලැයබන්යන් ෙනුයදනු දින 3 කට පසුව බව. 

DVP හඳුන්වාදීයමන් පසු යමම අවදානම ඉවත් යේ. 

 

2. ඔබ දන්නවාද? 

වර්තමානයේදී ඔබ යකාටස් මිලදී ෙත් සැණින් ඔබට එම යකාටස් විකිණීමට හැක. එනමුත් 

මිලදී ෙත් යකාටස් සඳහා ඔබ මුදල් යෙවිය යුතු වන්යන් ෙනුයදනු දින 3 ක්  ඇතුළතය (T+3). 

DVP හඳුන්වාදීයමන් පසුවද එහි කිසිදු යවනසක් සිදු යනායේ.  

 

3. ඔබ දන්නවාද? 

වර්තමානයේදී ඔබ හට යකාටස් මිල දී ෙැනීම සඳහා අවශ්ය ණය, යකාටස් තැරැේකාර 

ආයතනයකින් යහෝ ආන්තික ණය යදන ආයතනයකින් ලබා ෙත හැකි බව. 

DVP හඳුන්වාදීයමන් පසුවද එහි කිසිදු යවනසක් සිදු යනායේ.  

 

4. ඔබ දන්නවාද? 

වර්තමානයේදී ඔබ හට “ එක්දින යකාටස් ෙනුයදනු” (Day Tradings) සඳහා දැරීමට සිදුවන 

පිරිවැය අයනකුත් යකාටස් ෙනුයදනුවලට සායේක්ෂව අඩු බව . 

DVP හඳුන්වාදීයමන් පසුවද එහි කිසිදු යවනසක් සිදු යනායේ.  

 

5. ඔබ දන්නවාද? 

වර්තමානයේදී ඔබ යකාටස් මිලදී ෙත් පසු ඔබ එම යකාටස් සඳහා මුදල් යෙවිය යුතු වන්යන් 

ෙනුයදනුව සිදු කළ දින සිට දින 3 කින් බව (T+3).  

DVP හඳුන්වාදීයමන් පසුවද එහි කිසිදු යවනසක් සිදු යනායේ. 

  

6. ඔබ දන්නවාද? 

වර්තමානයේදී ඔබ යකාටස් විකුණු පසු ඔබයේ CDS ගිණුයමන් එම යකාටස් ඉවත් කර යකාටස් 

මිලදී ෙත් පුද්ෙලයායේ ගිණුමට එම යකාටස් ප්රමාණය බැර වන බව. 

 

DVP හඳුන්වාදීයමන් පසුව යකාටස් මිලදී ෙත් පුද්ෙලයායේ ගිණුමට එම යකාටස් ප්රමාණය බැර 

වන්යන් මුදල් යෙවීයමන් පසුවය (T+3). එනමුත් එම ෙණුයදනුව සිදු වු විෙස යකාටස් මිලදී ෙත් 

පුද්ෙලයාට එයස් මිලදී ෙත් යකාටස් විකිණීමට කිසිදු බාධාවක් යනාමැත.  

 

7. ඔබ දන්නවාද? 

වියද්ශීය ආයයෝජකයන් අපයේ යකාටස් යවයළඳයපායළ් ආයයෝජනය කිරීමට මැලිකමක් 

දක්වන එක් යහ්තුවක් වනුයේ DVP යනාමැති නිසා බව. 

 

DVP හඳුන්වාදීම මගින් යකාටස් විකුණන ආයයෝජකයායේ අවදානම අඩුවන බැවින් 

(යකාටස්වල අයිතිය තමන්යෙන් බැහැර වන්යන් තමන්ට මුදල් ලැබීයමන් පසු නිසා) වියද්ශ් 

ආයයෝජකයන් අපයේ යකාටස් යවයළඳයපාළට පැමිණීයේ ප්රවණතාවය වැඩි වන බව. 
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8. ඔබ දන්නවාද? 

DVP මගින් ඇත්ත වශ්යයන්ම සිදු වන්යන් යකාටස් තැරැේකාර ආයතන සතු පද්ධතීන්ී 

යවනසක් බව.  

එබැවින් ආයයෝජකයින් හට ඉන් කිසියස්ත්ම සෘණාත්මක බලපෑමක් සිදු යනායේ.  

 

9. ඔබ දන්නවාද? 

DVP හඳුන්වාදීම වසර කිහිපයක සිටම සිදුකළ කාර්යභාරයක ප්රතිඵලයක් බව. 

එය ජාතයන්තරව පිළිෙත් ප්රමිතියක් වන අතර සියළු යකාටස් තැරැේකාර ආයතන වසර 

කිහිපයක සිටම යමයට සුදානේ වී යේ වන විට ඔවුන්යේ සියළු පද්ධතීන් ඒ සඳහා මැනවින් 

සුදානේ යකාට ඇත. එයමන්ම මාස කිහිපයක සිටම අත්හදා බැලීේ ද (Test Run) සිදු කර ඇති 

අතර ඉදිරි කාලය තුළදී තවදුරටත් යමම අත්හදා බැලීේ සිදු කිරීමට නියමිතය. 

  

10. ඔබ දන්නවාද? 

යකාළඹ යකාටස් යවයළඳයපාළ විසින් ඉදිරියේදී තවදුරටත් යේ පිළිබඳව යකාටස් තැරැේකාර 

ආයතන සහ ආයයෝජකයන් දැනුවත් කරනු ලබන අතර එම සියළුම පාර්ශ්වවලට පැන නඟින 

ෙැටළු විසඳා ෙැනීමට අවස්ථාව ද ඇත.  
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1. ගෙවීමට එගෙහිව පැවරීගේ පදනම  (Delivery versus Payment) යනු කුමක්ද? ග ොළඹ ග ොටස්  හුවමොරුව 

මගින් ශ්රී ලං ොගේ ප්රොග්ධන ගවගළඳගපොළ තුළ ගමය ක්රියොත්ම   ෙන්ගන් ඇයි?  

 ගෙවීමට එගෙහිව පැවරීගේ පදනම  (Delivery versus Payment) යනු මුදල් පියවීම හා ග ාටස් හුවමාරුව 

එ වෙ සිදු කිරීමයි. ග ාළඹ ග ාටස් ගවළඳපල හැරුනුග ාට අප  ලාපගේ සියලු ග ාටස් ගවළඳ පළවල් වල 

භාවිතා වන්ගන් ගමම ගෙවීමට එගෙහිව පැවරීගේ පදනම  (Delivery versus Payment) ක්රමයයි. ගමම ක්රමය හඳුවදීම 

තුලින් ග ාටස් ගවළඳපල ග ගෙහි ඇති විශ්වාසනීයත්වය වැඩි දියණු  ෙනු ලබනවා . ඒ සමෙම, ග ාටස් හා මුදල් 

පියවීගේ ඇති අවදානම ගබාගහෝ දුෙට අවම  ෙනු ලබනවා. 

 

2. වර්තමොන ගේරුේිරීගේ පද්ධතිය සහ DVP ගේරුේිරීගේ පද්ධතිය අතර ඇති ප්රධාන වෙනස කුමක්ද ? 

දැනට පවතින ක්රමගේදය අනුව, ෙනුගදනුවක් සිදු වූ පසු,  විකුණුේ  රුගෙන් ෙනුේ රුට ග ාටස් හුවමාරුව 

ෙනුගදනුව සිදු වූ අවස්ථාගවදීම සිදු වන නමුත්, ෙැනුේ රු විකුනුේ රුට මුදල් පියවීම සිදු  ෙන්ගන් ෙනුගදනුව සිදු 

වී දින තුනක් ෙත වීගමන් පසුවයි. 

DVP ක්රමගේදය හඳුන්වා දීමත් සමෙ ගේරුේ ෙණය, එගස්ත් නැත්නේ ග ාටස් හුවමාරුව සහ මුදල් පිය වීම සිදු 

වන්ගන් ෙනුගදනුව සිදු වී දින තුනක් ෙත වීමත් සමෙයි. එනේ, ෙනුේ රුගෙන් විකුණුේ  රුට මුදල් පියවීගමන් 

අනතුරුව පමණක්, විකුණුේ  රුගෙන් ෙැනුේ  රුට ග ාටස් හුවමාරුව සිදු  ෙනු ලබයි 

 

3. “ගෙවීමට එගෙහිව පැවරීගේ ක්රමය ” හඳුන්වොදීමත් සමඟ ආගයෝජ ගයකු වශගයන් කුමන  ගවනස ් ේ 

බලොගපොගෙොත්තු විය හැිද?  

ගේහිදී ඇති වන ප්රධාන ගවනස වන්ගන්, තමන්ගේ ආගයෝජන  ළඹ ගහවත් portfolio එ  යාවත් ාලින වන්ගන් 

ෙනුගදනුව සිදු වී තුන් වන දිනගයහිය.එනේ ගේරුේ ෙණය සිදු වන දිනගයහිය.  

ඊට අමතෙව, දිනය තුල ෙනුගදනු , ආන්ති  ෙනුගදනු (Margin Trading) ගහෝ තැෙේ ාෙ ආයතන ණය පහසු ේ 

(Broker credit) සේබන්ධ කිසිදු ගවනසක් ගමම DVP ක්රමය හඳුන්වා දීම හෙහා සිදු ගනාගේ 

 

4. දිනය තුල ෙනුගදනු (එක් දිනයක් තුල ෙැණුේ හො විකුණුේ ) සඳහො ගමයින් ඇති බලපෑම කුමක්ද? අප මිලදී 

ෙත් ග ොටස් විිණීම සඳහො දින තුනක් බලො සිටිය යුතුද?  

ගමහිදී දදනි  ෙනුගදනු  රුවන්ගේ ක්රියාදාමයට කිසිදු ගවනසක් සිදු ගනාගේ. එනේ ඔබ අද දිනය තුල ග ාටස් 

මිලදී ෙැනීමක් සිදු  ළගහාත්, එම ග ාටස් ඔබගේ ගිණුමට බැෙ වන්ගන් ෙනුගදනුව  ල දින සිට තුන් වන දීනගයහි 

වුවත්, එම ෙනුගදනුව සේුර්ණ ගනාවූ මිලදී ෙැනීමක් ගලස, එනේ “Pending Buy” එ ක් ගලස ඔබගේ ආගයෝජන 

 ළගඹහි යාවත් ාලින වී ඇත.එම නිසා, නැවත විකුණුේ ෙනුගදන්වක් එදා දිනගේදීම සිදු  ල හැ . 

 

5. ගෙවීමට එගෙහිව පැවරීගේ ක්රමය (DVP) සමඟ වේරුම්කරණය දිනවයහි වෙනසක් සිදු වේද? 

නැත, දැනට ඇති ආකාරයටම, බේරුම්කරණය සිදු වන්බන් ගනුබදනුව සිදු වී දින තුනක් ගත වීමත් සමගයි. (T + 3) 

 



   DVP - FAQ 

  

6. ගෙවීමට එගෙහිව පැවරීගේ ක්රමය (DVP) සමඟ ආන්ති  ෙනුගදනු (Margin Trading) ගහෝ තැෙේ ොෙ 

ආයතන ණය පහසු ේ (Broker credit) සේබන්ධ ිසිදු ගවනසක් සිදුවේද? 

නැත, දැනට තැරව්කාර ආයතන වලින් සහ ආන්තික ගනුබදනු පහසුකම් සපයන ආයතන (Margin Traders) මගින් 

ගනබදනුකරුවන්ට ලබා දී ඇති ණය පහසුකම් ඒ ආකාරයටම පවත්වාබගන යනු ලැබේ. 

DVP බේරුම්කරණය බමම තැරව්කාර ණය (Broker credit) සහ ආන්තික ගනුබදනු ණය පහසුකම් (margin 

Trading) වලට කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් බනාමැත. 

එම නිසා ඔබ දැනට ගනුබදනු හා ණය පහසුකම් පවත්වාබගන යන ආකාරයටම එම සීමා වලටම යටත්ව ඉදිරියටත් 

ගනුබදනු කල හැක. 

 

7. තමොගග් ගිණුගමහි ග ොටස් ගනොමැතිව විකුනුමක්  ල හැිද ? (Short sale). 

ගනාහැ . DVP ක්රමගේදය යටගතහි, ස්වයංක්රීය ෙනුගදනු ක්රමය (ATS) හා මධයම තැන්පතු ක්රමය (CDS) සේබන්ධව 

ගනාමැත. එම නිසා විකුණුේ ඇනවුමක් ඇතුළු කිරීගේදී, CDS මගින් ගශ්ෂ පරික්ෂයාවක් සිදු  ෙනු ගනාලබියි.  

එගස් නමුත් තැරැේ රුගේ ඇනවුේ  ළමනා ෙණ පද්ධතිය (OMS) මඟින් ගිණුගමහි ගශ්ෂය පරික්ෂා  ෙනු ලබයි.  

 

8. ලොභොංශ, හිමි ේ නිකුතු ගහෝ ගවනත් සොංෙමි  ක්රියාකාරකම් සඳහො හිමි ේ තීෙණය ිරීගේදී  ගමය ිසියේ 

බලපෑමක් ඇති  ෙයිද?   

දැනට පවතින ක්රමබව්දය ගස්ම, DVP ක්රමබව්දය හඳුන්වාදීගමන් අනතුරුවත් ඕනෑම සාංෙමි  කර්තවයක්  ල්පිගෙන 

දිනය, එගස්ත් නැත්නේ XD දිනය ගවනග ාට ඔබගේ ආගයෝජන  ළගේ ග ාටස් තිගේ නේ එම සාංෙමි  කර්තවයය 

සඳහා ඔබ සුදුසු ේ ලබියි 

 

9. ගෙවීමට එගෙහිව පැවරීගේ ක්රමය (DVP) හඳුන්ොදීවමන් අනතුරුෙ දැනට පෙතින ගනුවදනුෙල ගාසතතු ෙලට 

(Transaction Fee) වෙනසක් වහෝ අමතර ගාසතතු අය කිරීමක් සිදු වේද?  

නැත, දැනට අය කරන ගාසතතු වලට කිසිදු බවනසක් සිදු බනාවන අතර, දැනට පවතින දදනික ගනුබදනු වලදී 

ලැබබන ගාසතතු සහනය ඇතුළුව අබනකුත් සියලු ගාසතතු එබලසම පවතී. 

 

10. DVP සේභන්ධව ෙැටළුවක් ගවනත් ෙැටළුවක් ඇත්නේ, ග ොටස් හුවමොරුව  සමෙ ග ගස් සේභන්ධ විය 

හැිද ? 

ඔබට ඔගේ තැෙේ රු ගහෝ ග ාළඹ ග ාටස් හුවමාරුව 0112 356456 ඔස්ගස් සේභන්ධ විය හැ . 


