
 

නිකුත් කළේ : බ ැංකු නනොවන මූල්ය යයනන ධීක්ෂණ  න පාර්නනේන්තුව 
 

දිනය  : 2019 නපබරවාරි 15 

 

ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී ආයතනය සම්බන්ධව ශ්රී කාකම  බ බැාකුව 

විසින් ළෙන ඇති නියම න ක්රියම මගෙ 

2011 ධැංක 42  ර  මු ල් වයාපාර පනන යේනල යායාපංැං ම මු ල් ාමාකම්ෂ වන   ෆිනෑන්ස් කේප නි 

පී එල් සී යයනනය, 2008 වර්ණනේ දී එම යයනනය ධයලව තිබූ ාමාකේ ාමුහනේ මූල්ය යයනන 

ක නාවක සිදු වූ බිඳ ව ටීම නේතු නකොේ නකන   ඩි බල්පෑමකේ ල්්ෂ විය. එන න් පේන්   ෆිනෑන්ස් 

කේප නි පීඑල්සී යයනනනේ මූල්ය නලවය ්රමනයන් පසුබෑමේ ල්්ෂ වූ ධනර වර්නමානය වන විේ 

ඉනා ඉ්ෂමනින් විාඳිය යුතු උග්ර ්රවීලල්නා ධර්ුද ය්ෂ බවේ පලව තන. යයනනය යාා නලවයේ පල 

කිරීනේ ධරමුණින් ධනේ්ෂෂින යනයෝජකයන් හදුනාක නීම ාඳහා ධවස්ාා ක නාවකදී ප්රයලනයන් 

  රුව  එම ප්රයලනයන් නවමල ප්රමා ාලමක වයනයන් ාාර්ාක ී  නනොම න. යයනනය වර්නමාන 

නලවය යේනල ක්රියාලමක ී මේ ඉීදීම තුයාන් යයනනනේ න න්පලකරුවන්නස ාහ යයනනය 

නකනරහි තල්ම්ෂ  ්ෂවන පාර්යවයන්නස යහපන නවදුරේල ධවම වනු තන. 

 

  ෆිනෑන්ස් කේප නි පිඑල්සී යයනනනේ පවතින ධාතුටු ායක මූල්ය කාර්යාානන ම්ටේම ාල්කා බ ල 

ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුනම මු ල් මඩලීල්ය විසින් 2019.02.08 ංන ප වති රැස්ී නේ දී යයනනනයහි 

න න්පලකරුවන්නස ාහ ධනනකුල  ය හිමියන්නස හිමිකේ සුර්ෂෂින කිරීම ාඳහාල 

මූල්ය පද්නතිනේ සුර්ෂෂිනනාවය ාහ ය්ෂතිමලභාවය නහවුරු කිරීම ාඳහාල නකටිකාලීන පියවර්ෂ 

නල්ා 2011 ධැංක 42  ර  මු ල් වයාපාර පනනල ප්රතිපා න යේනල නියාමන ක්රියාමාර්ක ක නාව්ෂ 

වහාම ක්රියාලමක වන පරිං බල්ාලමක කිරීමේ රණර ය කරන ල්දී. නයෝජින නියාමන ක්රියාමාර්ක 

ධනර නව න න්පතු බාර ක නීම ධලහිටුී ම, කල්පිනරන න න්පතු යපසු ක නීම සීමා කිරීම, යයනනය 

 
 

සන්නිළ දන ළදපමගතළම්න් ව 
30, ජනා පති මාවන, නකො ඹ 01, ශ්රී ල්ැංකාව 

දුරකාන ධැංක : 2477424, 2477423, 2477418 

  ්ෂස් : 2346257,  2477739 

 -නේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
නව  ධීවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළ දනය 



න වන ප්රතිවයුහකන කිරීනේ ක්රියාවයායේ පහසුකේ ා ල්සීම නවනුනවන්  ය ප්ර ානය සීමා කිරීම 

යංය ධන්නර්කන නම. 

 

යයනනය ප්රතිවයුහකන කිරීනේ ක්රියාවයායේ පහසුකේ ා ල්සීම නවනුනවන් ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව 

විසින් බ ැංකු හා මූල්ය ්ෂනත්රනේ විනෂණ  මඩලීල්ය්ෂ ක මනාකර  මඩලීල්ය්ෂ නල්ා පල කර 

තන. යයනනය ධනේ්ෂෂින යනයෝජකයන් ාමඟ ඔවුන්නස නයෝජනාවන් ංකේම ාල්කා බල්මින් 

පවතින ධනර ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව විසින් ධ ාල් නීති හා නරලාල්ාසි වල්ේ යේලව   ෆිනෑන්ස් කේප නි 

පිඑල්සී යයනනයේ සුදුසු යනයෝජකයන් ාමක කේයුතු කිරීමේ  ධවයය පහසුකේ ාපයනු තන. නේ 

ධනරම යයනනනේ සියලුම  ය ක තියන් යයනනය නවන නකවිය යුතු සියලු නකී ේ නිසි පරිං නකවිය 

යුතු බවේ නරනේ ධවනාර ය කර සිටී. නව , නමම ක්රියාමාර්ක යයනනනේ ධනේ්ෂෂින 

යනයෝජකයන්ේ නස්ම මූල්ය පද්නතිනේ යර්ෂණාව ාහ ධණඩලීනාව නවනුනවන් ඉමහල ාහනයෝකය්ෂ 

වනු තති බවේ ධනේ්ෂණා නකනර්. 

 

යයනනනේ න න්පතුකරුවන්නස ධයිතිවාසිකේ සුර්ෂෂින කිරීම පිණිා යයනනනේ නමනහයුේ 

කේයුතු   ඩිනල්ා නිරී්ෂණ ය කරන බව ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව විසින්   ෆිනෑන්ස් කේප නි පී එල් සී 

යයනනනේ න න්පලකරුවන් නවදුරේල   නුවල කර සිටී. න න්පලකරුවන්ේ නම න න්පතු 

නවනුනවන් ල් බිය යුතු නපොළී මු ල් නකී ේ ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුනම විනානයන්ේ ධනුලවල්ව ධණඩලීව සිදු 

නකනර්. යයනනය ප්රතිවයුහකන කිරීනේ ක්රියාවයායල ාමඟම යයනනනේ මු ල් ප්රවාහයන් වර්නනය 

ී ම තුයාන් ධනේ්ෂෂින යනයෝජකයන්ේ පහසුකේ ා ල්සීම නමන්ම යයනනනේ න වන පිබිදීම   

ධනේ්ෂණා නකනර්. නව  ශ්රී ල්ැංකා න න්පතු ර්ෂණ  හා ්රවීලල්නා යනාරක ්රමය යේනල සියලුම 

න න්පලකරුවන්ේ රු. 600,000/- උපරිමයකේ යේලව නම න න්පතු යවර  ය කරක නීනේ 

හ කියාව්ෂ පවතින බව  ධවනාර ය කර සිටිමු. නමමඟින් ාමස්න න න්පලකරුවන්නකන් සියයේ 93 

ක ප්රතියනයකේ සිය මුු  න න්පතු මු ල්ම යවර ය කරක නීමේ හ කියාව පවරණ. නේ නිාානවන්  

ධ ාල් කේයුතු ාේබන්නව ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව ාමඟ ාහනයෝව ව ක්රියාකරන නමන් 

න න්පතුකරුවන්නකන් කරු ානවන් ඉල්ල්ා සිටී.  

 

නේ ාේබන්නව ව ඩිදුර නනොරතුරු ල්බා ක නිම ාඳහා ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුනම බ ැංකු නනොවන මූල්ය 

යයනන ධීක්ෂණ  න පාර්නනේන්තුනම 0112477573, 0112477229 නහෝ 0112477504 යන දුරකාන 

ධැංක මගින් නහෝ snbfi_query@cbsl.lk වි යුල යාපිනය මඟින් න න්පලකරුවන්ේ ාේබන්න විය හ ක.   

 


