නි්ත

්ස

ද ංකේපතවීව ෝ ුතර්ඩනෝවපත රවශ

2021.04.08
අසමත් වූ මුදල් සමාගම්වල තැන්පතුකරුවන් වවත ශ්රී ලාකා මබ ංැාව ව සින්න්
වැඩි කරන ලද වන්ි මුදල් වගවීම ආරම්භ වකවරයි
ශ්රී ලංකා
5

ත ලංන්පතු ර ලං්ෂණ ස ලං ද ලංරවශීලකනත ලංධාත්

 ලං (ුප. ලං500,000/-) ලංවශපති ලං මු ක ලංෝෙවීමය ලංශ්රී ලංකා

 ලංෝජ නාත ලං්රමයජ ලංජතෝ

 ලංවශ්ි  ලං

්ා ලංක  ලංුපියජ්  ලංකෂණ  ලං

ත ලං මයද ලංං්ාව වශ ලං සින්පත ලංෝව ලං වශා ලං සිත ලං ධ්වක ලං

් ලං .න. ලංි ද ලං  ලං

ෝ පතර්  ලංනපතෝවශ්ට්මමයපතට්ම් ලං.පතඩ ලංෆිාෑපත් ලංලිමිතඩ, ලං  ලං්තෑපතඩර්ඩඩ ලංෝ්රි ට්ම ලංෆිාෑපත් ලංලිමිතඩ, ලංටී. ලංෝෂණ. ලංි්. ලං
ෆිාෑපත් ලං ලිමිතඩ, ලං  ලං ෆිාෑපත් ලං

වුනි ලං පී.ි් .සී., ලං ඊ.ටී.අයි. ලං ෆිාෑපත් ලං ලිමිතඩ ලං

ර්ඩසි ් ලං පී.ි් .සී. ලං ජා ලං ධජනාවශක ලං න්පතු ර

ද ලං ්වශර්ඩසමයද්  ලං ෆිාෑපත ්  ලං

ුපවශපත / අ තළ ලං නීනයනුකූලක ලං න්පතු ර ලං රුපමය

ුපවශපත ලං ෝවශන ලං

ිමය ලංවශපති ලංමු ්  ලංෝෙවශනුක ලංක්ෝේ.
ඒ ලංඅනුකවශ ලංඅුෝේ ලං2021.04.04 ලංිා්ති ලංපුවශ
ෝු ්මය ලං

ද ලං අෝාව 

ු

 ලංනිෝේ ාෝේ ලං ්ෂණෝවශා ලංුරිි ලංනිජමින ලං

 ලං අවශ ය ලං ෝ් නා ලං නිරිු

්මය්

න ලංප්ර

ත  ලංිරීමෝව ලං

 ලං ිරීමෝමයපත ලං ුසු ලං වසන්රල් නන්වව්ට්මමන්ට්ම් නන්ඩ

ෆිනෑන්් ලිමිටඩ, ද ්ටෑන්ඩර්ඩඩ වෙඩිට්ම ෆිනෑන්් ලිමිටඩ, ටී.වේ.එ්. ෆිනෑන්් ලිමිටඩ ලං ජා ලං
ධජනා ලං රෝා ද ලංන්පතු ර

ුපවශපතත / නීනයනුකූලක ලංන්පතු ර ලංරුපමය

ුපවශපතත ලංවශපති ලංමු ්  ලංෝෙවීමය ලංශ්රී ලංකා

මයද ලං ං්ාව වශ ලං සින්පත ලං ෝව ලං වශා ලං සිත ලං  ලං න්දු ලං ෝ

ෝ්මිපත ලං ුවශතී. ලං  ලං ෆිාෑපත් ලං

ලිමිතඩ ලං

ර්ඩසි ් ලං පී.ි් .සී. ලං ජා ලං ධජනා ලං  රෝා ද ලං න්පතු ර

ද ලං ්වශර්ඩසමයද්  ලං ෆිාෑපත ්  ලං

නීනයනුකූලක ලංන්පතු ර ලංරුපමය

ුපවශපතත ලංවශපති ලංමු ්  ලංෝෙවීමය ලංන්දු ලංෝ

ං්ාව ෝේ ලං නිෝජ ජින ලං ං්ාව වශ ලං ෝක  ලං ු

 ලං

ත ලං

වුනි ලං පී.ි් .සී., ලං ඊ.ටී.අයි. ලං ෆිාෑපත් ලං

ෝ්නුකෝේ ලංිමය ලං

ුපවශපතත /

තර්ඩජජ ලං හදත ලංශ්රී  ලංකා

් ලං .ති ලං මබජන ංැාව ව ලං මයගිපත ලං ිවශයිා ලං පු්ත ලං ිය දටි ලං ි ද ලං

ත ලංමයද ලං
තනත ලං

නතකජ ලංද්දත ලංජ.
ඊ.ටී.අයි. ෆිනෑන්් ලිමිටඩ  ද ලං න්පතු ර

ුපවශපතත ලං / ලං නීනයනුකූලක ලං න්පතු ර ලං රුපමය

ිාව ලං ෝදත ලං ිා ලං න්ත ලං , ලං ද ෆිනෑන්් කම්පනි ආයතනවේ ලං න්පතු ර
රුපමය

ුපවශපතත ලං / ලං නීනයනුකූලක ලං න්පතු ර ලං

ුපවශපතත ලං 2021.04.12 ලං ිා ලං න්ත ලං  ලං නමයපතත ලං  දමි ලං වශපති ලං මු ්  ලං කංත ලං ෙන ලං ද්ිර ලං අන් ලං ්වශර්ඩසමයද්  ලං

ෆිාෑපත ්  ලං ර්ඩසි ් ලංපී.ි් .සී. ලංධජනාෝේ ලංන්පතු ර
මු ්  ලංෝෙවීමය ලං  ලංනුකදුුප ලංිා

 ලංධ්වක ලංෝ

ුපවශපතත ලං/ ලංනීනයනුකූලක ලංන්පතු ර ලංරුපමය

ුපවශපතත ලංවශපති ලං

ෝ්නුක ලං.න.

ඊ.ටී.අයි. ෆිනෑන්් ලිමිටඩ ලං  ද ලං න්පතු ර
රෝ

ුපවශපතත 2021.04.09

ුපවශපතෝේ ලං /නීනයනුකූලක ලං න්පතු ර ලං රුපමය

ුපවශපතෝේ ලං ුදසුවශ ලං

ත ලං2021.04.10 ලංවැනි වසනසුරාදා ින වපරවරු 9.00 න්ට ප්වරු 2.00 දේවා තම න්යලුම ශාඛා

සිවෘතව තැබීමට මබජන ංැාව ව එකඟ වී නත.
ඒ ලංඅනුකවශ ලංනදන ලංන

වශජපතත ලංජත

කංත ලං ෙපතාත ලං ෝක  ලං සුදුසු

ව ලං ක

වශ, ලංඅ තළ ලංිාවශක ලං , ලංනිජමින ලංෝ් නා ලංනිරිු
 ලං න්පතු ර

්නුකව ලං ෝ නුක ලං ක්ෝේ. ලං  ලං ිෝ්මය ලං මයදනා ලං ං්ාව  ලං

ථා ලංඅා

් ලංනමයපතත ලං දමි ලංවශපති ලංමු ්  ලං

ුපවශපත ලං / ලං නීනයනුකූලක ලං න්පතු ර ලං රුපමය

ුපවශපත ලං ෝවශන ලං ෝමයයිපත ලං

තනත ලං ුරිශ්රජපත ද ලං ියරි් ලං වශ ෝජපත ලං ැස් ලං ෝාතවශා ලං ෝක ත

ෝ ෞනය ලංධ්ෂණ ස ලංරුෝ ් ලංනින් ලංෝක  ලංියළිුිා ලංෝක ත
ුදන ලංදු්

 ලං

, ලං

 ලංන් කත ලංන්ටිනුක ලංක්ෝේ.

වශකත ලං.මයතීෝමයපත ලංෝව ලංියළිංහ ලංවශ්ි  ලංසි්න් ලංකංත ලංෙන ලංද්ිර ලංජ.

අධ්යේෂ
නිරාකරණ සබ ංලගැන්වීම් වදපාර්ඩතවම්න්තුව
ශ්රී ලාකා මබ ංැාව ව, වකාළඔ 01.

0112 477 000 / 0112 477 261 / 0112 398 788

