
 

නිකුත් කළේ : බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන අධීක්ෂණ නෙපාර්තනේන්තුව 
 

දිනය  : 2018 ජූලි මස 25 

 

ෙ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් නෙඩිට්  ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් නවත 2011 අැංක 42 ෙරන මුෙල් වයාපාර පනත යටන  

නිකු  කරන ල්ෙ බල්පත්රය හ  2000 අැංක 56 ෙරන කල්බදු මූල්යකරණ පනත යටන  නිකු  

කරන ල්ෙ ලියාපදැංචි කිරීනේ හ තිකය අවල්ැංගු කිරීම. 

2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්යාපාරාර පාරනය තේ බ පතපාරරතාී  මුදල් සමාමම්  ව්න ද 

ස්ේෑන්ඩර්ඩ්  ෙඩිට්  ෆිනෑන්ස් ලිමිේඩ් ආතයනත, 2008 ව්ස ර් සිේ මූතයමත අර්ුදදතකේ මුහුණ 

දීමේ සිදුව් ඇය.  මම ආතයන ේ යැන්පාරබකරුව්න්ේ පාරසුගිත ව්සර දහත පුරාම සිත යැන්පාරතු 

මුදල් නැව්ය තපාමැනීමේ  නොහැකි වී ඇය. විවිධ උපාරාතමාර්ම හරහා ආතයනත නැව්ය නමා 

සිටුවීම සඳහා මබ සිතලු ප්රතබනතන් අසාර්කක වී ඇි අයර, ව්ර්යමාන ේ පාරව්ින 

යබබව් තන්  මම සමාමම අඛණ්ඩව් පාරව්බව්ා මන තාම යැන්පාරබකරුව්න් ේ සහ 

අ නකුබ පාරාර්ශ්ව්තන් ේ තහපාරයේ යව්දුරේබ හානි ව්නු ඇය. 

එපැවින් 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්යාපාරාර පාරනය තේ බ ද ස්ේෑන්ඩර්ඩ්  ෙඩිට්  ෆිනෑන්ස් 

ලිමිේඩ් ආතයනත  ව්ය නිකුබ කළ පතපාරරත, 2018 ජූලි මස 25 දින සිේ පතපාරැව්ැබ ව්න පාරරිදි 

අව්තංගු කිරීමේ ශ්රී තංකා මහ පැංකු ේ මුදල් මණ්ඩතත තීරණත කර ඇය. ඒ අනුව්, එම දින ේ 

සිේ පතපාරැව්ැබ ව්න පාරරිදි ද ස්ේෑන්ඩර්ඩ්  ෙඩිට්  ෆිනෑන්ස් ලිමිේඩ් ආතයනතේ 2011 අංක 42 

දරන මුදල් ව්යාපාරාර පාරනය තේ බ මුදල් ව්යාපාරාර කේතුතු කර මන තාමේ අව්සරත්  

 නොමැය. 

 
 

  නිළ  න ළ     ළ     
30,  නා පාරි මාව්ය,  කොළ  01, ශ්රී තංකාව් 

දුරකකන අංක : 2477424, 2477423, 2477418 

 ැ් ස් : 2346257,  2477739 

 -  ල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
 ව්  අඩවිත : www.cbsl.gov.lk 
 

 

  ත් ත් නිළ  නය 



යව්ද, 2000 අංක 56 දරන කල්පදු මූතයකරණ පාරනය තේ බ කල්පදු මූතයකරණ ආතයනත්  

 තස ද ස්ේෑන්ඩර්ඩ්  ෙඩිට්  ෆිනෑන්ස් ලිමිේඩ් ආතයනත  ව්ය නිකුබ කළ ලිතාපාරදිංචි කිරී   

සහිකත 2018 ජූලි මස 25 ව්න දින සිේ පතපාරැව්ැබ ව්න පාරරිදි අව්තංගු කිරීමේ ශ්රී තංකා මහ 

පැංකු ේ පැංකු  නොව්න මූතය ආතයන අධී් ෂණ  දපාරාර්ය  න්තු ේ අධය් ෂ විසින් 

තීරණත කර ඇය. ඒ අනුව්, එම දින සිේ පතපාරැව්ැබ ව්න පාරරිදි නව් මූතය කල්පදු පාරහසුක  

තපාදීම සඳහා ද ස්ේෑන්ඩර්ඩ්  ෙඩිට්  ෆිනෑන්ස් ලිමිේඩ් ආතයනතේ අව්සර  නොමැය. 

ශ්රී තංකා යැන්පාරතු ර් ෂණ හා රව්ීලතයා ආධාරක  ත  නා ෙමත විසින් පාරව්ින  රගුතාසි 

ව්තේ අනුව් ර් ෂිය යැන්පාරබකරුව්න්ේ, රුපිතල් ත් ෂ 6 ක (රු. 600,000/-) උපාරරිමතකේ තේබව් 

ර් ෂිය ව්න්දි මුදල්  මවීමේ අව්ශ්ය කේතුතු කරනු ඇය. යව්ද, ආතයනත ඈව්ර කිරී   

ක්රිතාව්ලි ේදී හිමික  පාරෑ   ප්රමුඛයා අනුපිිව ව්තේ තේබව් යැන්පාරබකරුව්න්ේ යමා  ව්ය 

තැබිත තුතු මුදලින් ත  ප්රමාණත්  තපා මැනීමේ හැකිව්නු ඇය.  

ආතයන ේ සිතලුම ණතමැිතන් විසින්  මවීමේ ඇි ණත මුදල් ද ස්ේෑන්ඩර්ඩ්  ෙඩිට්  

ෆිනෑන්ස් ලිමිේඩ් ආතයනත විසින් දන්ව්ා සිටිනු තපන පැංකු ගිණුම්  හරහා ආතයනත  ව්ය 

 මවිත තුතුත. 

ද ස්ේෑන්ඩර්ඩ්  ෙඩිට්  ෆිනෑන්ස් ලිමිේඩ් ආතයන ේ අතුතු කළමනාකරණත හා සිදුව් ඇි 

ව්ංචනික කේතුතු සඳහා ව්මකිව් තුතු පාරාර්ශ්ව්තන්ේ එ රහිව් නීිමත ක්රිතාමාර්ම මන්නා පව්ද 

ශ්රී තංකා මහ පැංකුව් විසින් මහ නයාව්  ව්ය දැනු   දනු තැ  . 

 

 


