
 

නිකුත් කළේ : බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන අධීක්ෂණ නෙඳාර්තනේන්තුව 
 

දිනය  : 2018.03.05 

 

නසන්ට්රල්  ඉන්නව්ට්මනන්්ම්ට ඇන්ඩ් ෆිනෑන්්ට පී.එල් .සී නවත 2011 අැංක 42 ෙරන මුෙල්  වයාඳාර 

ඳනත යටනේ නිකුේ කරන ල්ෙ බල්ඳත්රය සහ 2000 අැංක 56 ෙරන කල් බදු මූල්යකරණ ඳනත 

යටනේ නිකුේ කරන ල්ෙ ලියාඳදැංචි කිරීනේ සහතිකය අවල්ැංගු කිරීන. 

2011 අැංක 42 ෙරන මුෙල්  වයාඳාර ඳනත යටනේ බල්ඳත්රල්ාී  මුෙල්  සනාගනක් වන නසන්ට්රල්  

ඉන්නව්ට්මනන්්ම්ට ඇන්ඩ් ෆිනෑන්්ට පී.එල් .සී සනාගනනහි සිදුව ඇති විවිධාකාර වැංචනික 

කටයුතු සහ කළනණාකරණ දුර්වල්තා නේතු නකොටනගන ෙ ඩි මූල්ය ග ටළු වල්ට ඳසුගිය 

වසර හතර තුල් මුහුණ දීනට සිදුව ඇත. සනාගනේ ත න්ඳේකරුවන් ඳසුගිය වසර හතර 

පුරාන සිය ත න්ඳතු මුෙල්  න වත ල්බාග නීනට අනඳොනහොසේ වී ඇති අතර, විවිධ උඳක්රන 

හරහා ආයතනය න වත ප්රති්ඨාාඳනය කිරීන සහා ගේ සියළු ප්රයේනයන් අසාර්කක වී 

ඇත. වර්තනානනේ ඳවතින තේවනයන්න නනන සනාගන අඛණ්ඩව ඳවේවානගන යාන 

ත න්ඳේකරුවන්නේ සහ අනනකුේ සේබන්ධිත ඳාර්ශවයන්නේ යහඳතට තවදුරටේ හානි 

වනු ඇත. 

නනන තේවයන් සල්කා බල්ා 2011 අැංක 42 ෙරන මුෙල්  වයාඳාර ඳනත යටනේ නසන්ට්රල්  

ඉන්නව්ට්මනන්්ම්ට ඇන්ඩ් ෆිනෑන්්ට පී.එල් .සී ආයතනය නවත නිකුේ කරන ල්ෙ බල්ඳත්රය, 

2018.03.05 දන සිට බල්ඳ ව ේනවන ඳරිද අවල්ැංගු කිරීනට ශ්රී ල්ැංකා නහ බ ැංකුව තීරණය කර 

ඇත. ඒ අනුව, එන දනනේ සිට බල්ඳ ව ේනවන ඳරිද නසන්ට්රල්  ඉන්නව්ට්මනන්්ම්ට ඇන්ඩ් 

ෆිනෑන්්ට පී.එල් .සී ආයතනයට 2011 අැංක 42 ෙරන මුෙල්  වයාඳාර ඳනත යටනේ මුෙල්  වයාඳාර 

කටයුතු කරනගන යානට අවසරයක් නනොන ත. 

තවෙ, 2000 අැංක 56 ෙරන කල් බදු මූල්යකරණ ඳනත යටනේ කල් බදු මූල්යකරණ ආයතනයක් 

නල්ස නසන්ට්රල්  ඉන්නව්ට්මනන්්ම්ට ඇන්ඩ් ෆිනෑන්්ට පී.එල් .සී ආයතනය නවත නිකුේ කල් 

ලියාඳදැංචි කිරීනේ සහතිකය 2018.03.05 වන දන සිට බල්ඳ ව ේනවන ඳරිද අවල්ැංගු කිරීනට 

ශ්රී ල්ැංකා නහ බ ැංකුනබ බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන අධීක්ෂණ නෙඳාර්තනේන්තුනබ 

අධයක්ෂක තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව, එන දන සිට බල්ඳ ව ේනවන ඳරිද නව කල් බදු 

මූල්යකරණ ඳහසුකේ ල්බාදීන සහා නසන්ට්රල්  ඉන්නව්ට්මනන්්ම්ට ඇන්ඩ් ෆිනෑන්්ට පී.එල් .සී 

ආයතනයට අවසර නනොන ත. 

 
 

  නිළ  න ළ     ළ     
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ඳවතින නීති හා නරගුල්ාසි වල්ට යටේව ශ්රී ල්ැංකා ත න්ඳතු රක්ෂණ හා රවීලල්තා ආධාරක 

නයෝජනා ක්රනය විසින් රක්ිතත ත න්ඳේකරුවන්ට, රක්ිතත වන්ද අරමුෙල්  නගවීනට කටයුතු 

කරනු ල් නේ. එනනන්න, ආයතනය ඈවර කිරීනේදී හිමිකේ ඳෑනේ ප්රමුඛතා අනුිළිවනවල්ට 

යටේව ත න්ඳේකරැවන්ට තනා නවත ල් බිය යුතු මුෙල්  ආඳසු ල්බාග නීනට හ කියාව 

ල් නබනු ඇත.  

ආයතනනේ සියලුන ණයග තියන් විසින් නගවීනට ඇති ණය මුෙල්  නසන්ට්රල්  

ඉන්නව්ට්මනන්්ම්ට ඇන්ඩ් ෆිනෑන්්ට පී.එල් .සී ආයතනය විසින් ෙන්වා සිටිනු ල්බන ගිණුනක් 

හරහා ආයතනය නවත නගවා නින කළ යුතුය. 

නසන්ට්රල්  ඉන්නව්ට්මනන්්ම්ට ඇන්ඩ් ෆිනෑන්්ට පී.එල් .සී ආයතනනේ සිදුව ඇති වැංචනික 

කටයුතු හා අයුතු කළනණාකරනය සහා වගකිව යුතු ඳාර්ශවයන්ට එනරහිව නනතික 

ක්රියානාර්ග ග නීනට කටයුතු කරනු ල්බන බව ශ්රී ල්ැංකා නහ බ ැංකුව නහජනතාව නවත 

ෙන්වා සිටීනට ක න ේනතමු. 

 


