
 

නිකුත් කළේ : බ ැංකු නනොවන මූල්ය යයනන ධීක්ෂෂ  න ඳාර්නනේන්තුව 
 

දිනය  : 2019 ස ප්න ේබර් 18 

 

ද ෆිනෑන්ස් කම්ඳැනි පීඑල්සී ආයතනය සම්බන්ධව ශ්රී කාකම මබ බැාකුව 

විසින් ළෙන ඇති නියමමන ක්රියමමමගෙ 

2011 ධැංක 42  ර  මු ල් වයාඳාර ඳනන යේන  බල්ඳත්රල්ාී මු ල් සමාගම්ෂ වන   ෆිනෑන්ස් 

කේඳ නි පී එල් සී යයනනය, 2008 වර්ෂනේ දී එම යයනනය ධය ව තිබූ නසලින්නකෝ සමාගේ 

සමුහනේ මූල්ය යයනන ග නාවක ිදදු ව ිඳ ව ීමම නතතු නකොේ නගන   ි  බල්ඳෑමකේ ල්්ෂ ියය  

එන න් ඳේන්   ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී යයනනනේ මූල්ය න වය ්රමනයන් ඳුබබෑමේ ල්්ෂ ව ධනර 

වර්නමානය වන ියේ ඉනා ඉ්ෂමනින් ියසඳිය යුතු උග්ර ්රවීලල්නා ධර්ුද ය්ෂ බවේ ඳ ව තන  

යයනනය යථා න වයේ ඳ  කිරීනේ ධරමුණින් ධනප්්ෂෂින යනයෝජකයන් හදුනාග නීම සහා 

ධවස්ථා ග නාවකදී ප්රය නයන්   රුව  එම ප්රය නයන් නවම  ප්රමා ා මක වශනයන් සාර්ථක 

වී නනොම න   

 

  ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පිඑල්සී යයනනනේ ඳවතින දුර්වල් මූල්ය කාර්යසාධන මට්ේම සල්කා බ ල ශ්රී 

ල්ැංකා මහ බ ැංකුනේ මු ල් මණ්ඩල්ය ියිදන් යයනනනයහි න න්ඳ කරුවන්නේ සහ ධනනකු  තල්ම්ෂ 

 ්ෂවන ඳාර්ශවයන්නේ හිමිකේ ුබර්ෂෂින කිරීම සහා 2011 ධැංක 42  ර  මු ල් වයාඳාර ඳනන  

ප් රතිඳා න යේන  නියාමන ක්රියාමාර්ග ග නාව්ෂ 2019 නඳබරවාරි 15 දින ිදේ වහාම ක්රියා මක 

වන ඳරිදි බල්ා මක කරන ල්දී  එම නියාමන ක්රියාමාර්ග ධනර යයනනය ප්රතිවයුහගන කිරීනේ 

ක්රියාවලියේ ඳහුබකේ ස ල්සීම නවනුනවන් නව න න්ඳතු බාර ග නීම ධ හිටුවීම, න න්ඳතු යඳුබ 

ග නීම ධ හිටුවීම,  ය හා ධ තිකාරේ  ප්ර ානය ධ හිටුවීම යදිය ධන්නර්ගන නේ. නියාමන 

ක්රියාමාර්ග ක්රියා මක කිරීනේ මූලික ඳරමාර්ථය ියභව යනයෝජකනයකු හඳුනා ග නීම සහා   

 
 

සන්නිළ දන ළදඳමගතළම්න්තුව 
30, ජනා ඳති මාවන, නකොළඹ 01, ශ්රී ල්ැංකාව 

දුරකථන ධැංක : 2477424, 2477423, 2477418 

ෆ ්ෂස් : 2346257,  2477739 

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

 

පුවත්ඳත් නිළ දනය 



ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී යයනනයේ සාධාර  කාල්සීමාව්ෂ ල්බාදීමයි  නකනස් වුව  නේ වනතුරු  

යයනනය න වන නඟා ිදටුවීම සහා පිළිගන හ කි මට්ේනේ යනයෝජකනයකු නසොයා ග නීමේ   

ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී යයනනය ධසම  වී තන  

 

ද ෆිනෑන්ස් කම්ඳැනි පීඑල්සී ආයතනළේ නැවත පිබිදීම මුළුමනින්ම රම ඳවතින්ළන් 

ආයතනළේ හිමිකම් ප්රමග්ධනධනළේ ආළයනයනය රීමටමක කැමැත්ත ද ද දවන ළමන්ම 

පිළිෙත බැරී මට්කළම් ආළයනයකළයකු මත ඳමණ ද බව වකබම ෙැනීම වැදෙත් ය. නේ 

ධනුව යයනනනේ මුල්ය න වය නවදුරේ  පිරිීමම ව ල් ්ෂවීම සහා එකඟ ව කාල්රාමුව්ෂ තුල් 

යයනනය නවන හිමිකේ ප්රාේධනය්ෂ ගෙනගන ය හ කි පිළිගන හ කි යනයෝජකනයකු නසොයාග නීම 

නේ නමොනහොන  ධනයාවශය නේ  ඒ ධනුව මු ල් මණ්ඩල්ය ියිදන්   ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී 

යයනනය නවන වහාම ක්රියා මක වන ඳරිදි ියභව යනයෝජකයන්නගන් ක ම  න ඳළ කිරීනේ ලිපි 

ක වීමේ  එම යනයෝජකයන්නගන් වයාඳාර ප්රතිවයුහගන කිරීම සහා නයෝජනා ඉල්ලීේ කිරීමේ  

නිනයෝග කරන ල්දී  ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව ියිදන් ඳවතින නීති හා නරගුල්ාිද වල් යේ ව   ෆිනෑන්ස් 

කේඳ නි පිඑල්සී යයනනයේ ුබදුුබ යනයෝජකයන් සමග කේයුතු කිරීමේ  ධවශය ඳහුබකේ සඳයනු 

තන  නව   ශ්රී කාකම මබ බැාකුළ  මුදල් මණ්ඩකය විසින් මුදල් වයමඳමර ඳනත යකළත් ඳැවමට 

ඇති බකතක අනුව ද ෆිනෑන්ස් කම්ඳැනි පීඑල්සී ආයතනය සබම වන විභව ආළයනයකයන් 

ළවත ඳබසුකම් සැකසීම සබමත් තැන්ඳත්කරුවන්ළග්ධන සබ අළනකුත් ණයහිමියන්ළග්ධන 

යබඳත සුර දෂිත රීමටම සබමත් ආයතනළේ පිරිවැය තවදුරකත් අවම රීමටම සබම 

ක්රියමමමගෙ ද ඇතුකත් ව 2019 ළඳබරවමරි 15 දින සික ඳනවන කද නියමමන ක්රියමමමගෙ 2019 

සැප්තැම්බග 15 දින සික මමසයක කමකය ද සබම දීගඝ රීමටමක තීරණය කර ඇත. 

 

න න්ඳ කරුවන්ේ නම න න්ඳතු නවනුනවන් ල් ිඳය යුතු නඳොළී මු ල් නගවීේ ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුනේ 

ියධානයන්ේ ධනුකූල්ව ධඛණ්ඩව ිදදු කරන ධනර යයනනය නවතින්  ය ඳහුබකේ ල්බා තති ිදයලුම 

යකාරනේ  යග තියන් යයනනය නවන නගියය යුතු ිදයලු නගවීේ නිිද ඳරිදි කල් යුතු බවේ නරනේ 

ධවවා  කර ිදීම  යයනනය නවන එම  යග තියන් නගියය යුතු මු ල්,   ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී 

යයනනය ියිදන් නියම කර තති බ ැංකු ගිණුේ මඟින් නහෝ යසන්නම පිහිටි ශාඛාව හරහා ිදදුකරන 

නල්ස  නමන් ිදදු කල් නගවීේ නවනුනවන් නිිදඳරිදි ල්දුඳ  ල්බා ගන්නා නල්ස    නුේ දී ිදටිමු  

 

නව  ශ්රී ල්ැංකා න න්ඳතු ර්ෂෂ  හා ්රවීලල්නා යධාරක ්රමය යේන  ිදයලුම න න්ඳතුකරුවන්නේ 

න න්ඳතු, එ්ෂ න න්ඳතුකරුනවකු නවනුනවන් රු  600,000/- උඳරිම සීමාවකේ යේ ව යවර  ය 

කරග නීනේ හ කියාව්ෂ ඳවතින ධනර නමමඟින් සමස්න න න්ඳ කරුවන්නගන් ිදයයේ 94 ක 

ප්රතිශනයකේ නම මුළු න න්ඳතු මු ල්ම යවර ය කරග නීනේ හ කියාව ඳවී.  නේ නිසා ක ම  න 

ඳළ කිරීනේ ලිපි ක වීම ඔස්නස් ිදදු කරනු ල්බන ුබදුුබ යනයෝජකනයකු නසොයා ග නීනේ ක්රියාවලිය 



කළමනාකර ය කිරීම සහා ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව සමඟ සහනයෝව ව ක්රියාකරන නමන් 

න න්ඳතුකරුවන්නගන් කාරුණිකව ඉල්ල්ා ිදීම  

 

නේ සේබන්ධව ව ි දුර ඳ හ දිලි කර ග නීේ සහා ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුනේ බ ැංකු නනොවන මූල්ය 

යයනන ධීක්ෂෂ  න ඳාර්නනේන්තුනේ 0112477573, 0112477229 නහෝ 0112477504 යන දුරකථන 

ධැංක මගින් න න්ඳ කරුවන්ේ සේබන්ධ ියය හ ක    

 


