
 
 

  

  
 

ද ෆිනෑන්ස ්කම්පැනි පී.එල්.සී ආයතනය ප්රතිව්යුහගත ත රීමේ ම්  ද්න ියරයප ප්වා්ෙ  න යෙ  

 

2011 ිංක 42 දපන මුදල් ්යෙපෙප පන වා ප්රතිවපෙදන ිුව් 2014  ැයි 26 යරන පැ්ැතිව රැස්ී ම්දී මුදල්  ණ්ඩලය විසින් නිකුවා 

කපන ලද විධෙන ්ලට ිුවකූල් ශ්රී ලංකෙ  හගත ංැංකු් විසින් ද ෆිනෑන්ස් කම්පනි පී.එල්.සී ආයතන ේ ලෙභදෙයී තවාවා්ය ඉහගතළ 

නැංී ට සහගත ආයතනය ත් දුපටවා ස්ථේප රීමේ  සදහගතෙ එ  ආයතනය ප්රතිව්යුහගත ත රීමේ ම්  ද්න ියරයප රියෙවා ක කප   න 

යෑ  සිදුවිය. ඒ ිුව් දැනට වා ්යෙපෙප කටතු ප ළුල්ල්් සහගත ස්ථේප් ආයතනය  න්න් කප  න යෑ ම් ිපමුණින් න් ිධයක්ෂ 

 ණ්ඩලයක් පවා කප ඇතිව ිතප න් ්යෙපෙප ආකිතිවයක් ආයතනය විසින් රියේට නං්ෙ ඇත. ඒ ස    ආයතනය විසින් 

රියෙවා ක  ක පන     න් ්යෙපෙප ආකිතිවයට ිුව් ආයතන ේ ර්ීලලතෙ ි්්යතේයන් සළුපෙ  ැීම  සදහගතෙ ශ්රී ලංකෙ 

තැන්ප ප පක්ෂණ සහගත ර්ීලලතෙ ආධෙප  ය ජනෙ ක්ර ය යට වා දී්ඝකකෙීනන ණය පහගතුකක ක් ලංෙදී ට මුදල්  ණ්ඩලය විසින් 

තීපණය කපන ලදී. 

 

ඒ සම්ංන්ධ යන් ර්ිලලතෙ ආධෙප ණය පහගතුකක ට ිදෙල න්විුක  2014  දසැම්ංඝක  ස 1  ්න යරන ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී. එල්. 

සී. ආයතන ේ සභෙපතිව ආචෙයඝක එස්. එච්. ඒ. එම්. ි ේපවාන  හගතතෙ සහගත කළ ණෙකෙප ිධයක්ෂ ඒ. පී.  ල්කම් ේ   හගතතෙ  ශ්රී 

ලංකෙ  හගත ංැංකු් ස   ිවාසන් කපන ලදී. එහි ප්රතිවලලයක්  ලස  ආයතනය ස්ථේප  

තිවපසෙප සහගත ලෙභදෙයී තවා්යකට පවා රීමේ   පලින් ිනෙ ත ේ උචිත  කෙටස් නිකු ප්ක් හගතපහගතෙ න් හිමිකම් ප්රෙේ ධනය 

ආකෂඝකනය කප  ැීම ට හගතැරී ්ුව ඇතැයි ි ේක්ෂෙ  ක ඝක.  

 

ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී. එල්. සී. ආයතන ේ ිධයක්ෂ  ණ්ඩලය පහගතත දැක් ්න පිදයර  ..  

 

 ිචෙයඝක එස්. එච්. ඒ. එම්. ි ේපවාන  හගතතෙ  (සභෙපතිව) 

 ුකජී් පෙජපක්ෂ  හගතතෙ (උප සභෙපතිව/විධෙයක  නේන ිධයක්ෂ) 

 ිරුණ පී.  ල්කම් ේ   හගතතෙ (කළ ණෙකෙප ිධයක්ෂ) 

 ටී. බී. ඒකනෙයක  හගතතෙ (විධෙයක ිධයක්ෂ) 

 ආඝක. ඩී. ි ේවික්ර   හගතතෙ (විධෙයක ිධයක්ෂ) 

 ආචෙයඝක  පෙහගතෙන්ත ි ප ක පෙළ  හගතතෙ (විධෙයක  නේන ිධයක්ෂ) 

 හි ෙලි කුලපවාන මිය (විධෙයක  නේන ිධයක්ෂ) 

ංැංකු  නේන මූලය ආයතන ිීකක්ෂණ  දපෙතඝක ම්න් ප් 
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