
 

නිකුත් කළේ : බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන අධීක්ෂණ නෙපොර්තනේන්තුව 
 

දිනය  : 2019  ස ප්ත ේබර් 19 

 

 

ටීළේඑස් ෆිනෑන්සස් ලිමිටඩ්  

2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්යාපාර පනත යටළත් නිකුත් කරන ලද බලපත්රය අව්ලංගු 

කිරීම 

2011 අැංක 42 ෙරන මුෙල් වයොපොර පනත යටනේ බල්පත්රල්ොභී මුෙල් සමොගමක් නල්ස ක්රියොේමක 

වූ ටී නක් එස් ෆිනෑන්තස් ලිමිටඩ් ආයතනය එම පනනේ ප්රතිපොෙනයන්ත සහ ඒ යටනේ නිකුේ 

කරන ල්ෙ විධොන සහ නීති ගණනොවක් අඛණ්ඩවම කඩ කරමින්ත/පටහ නි නල්ස කටයුු 

කරමින්ත ප වති අතර ප්රොග්ධන ඌණතොවය, වේකේ වල් අඩු ගුණොේමක මට්ටම, අඛණ්ඩ 

අල්ොභ ල් බීම හො කල්ිරුණු විටදී නහෝ ඉල්ල්ො සිටි විටදී ත න්තපු මුෙල් ආපසු නගවිමට 

අනපොනහොසේ වීම නේුනකොට නගන ආයතනනේ මූල්ය තේේවය පරිහොනියට පේ වී ඇත.   

ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත මුෙල් වයොපොර පනනේ ප්රතිපොෙන හො ඒ යටනේ 

නිකුේ කරන ල්ෙ විධොන සහ නීති සමග අනුගත වීම සඳහො ටී නක් එස් ෆිනෑන්තස් ලිමිටඩ් 

ආයතනය නවත අවස්ථො ගණනොවක දී කොල්ය දීර්ඝ කිරීේ සිදු කරන ල්ෙ අතර එනස් වුවෙ 

ආයතනනේ පවතින අවධොනේ සහගත මූල්ය තේේවය යථො තේේවයට නගන ඒම සඳහො 

සොධනීය ියවර ග නීමට ටී නක් එස් ෆිනෑන්තස් ලිමිටඩ් ආයතනය අනපොනහොසේ වී ඇත. 

ආයතනනේ ප වති බරපතල් ග ටළු සහගත තේේවයන්ත ස ල්කිල්ල්ට ගනිමින්ත ශ්රී ල්ැංකො මහ 

බ ැංකුනේ මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත ත න්තපු සහ ණය දීම සේබන්තධව උපරිම සීමො ප නවීේ, නව 

ත න්තපු බොර ග නීම තහනේ කිරීම, නව ණය පහසුකේ සහ අේතිකොරේ ල්බො දීම තහනේ 

 
 

 න්සනිළ දන ළදපා තළ න්ස ව් 
30,  නො පති මොවත, නක    01, ශ්රී ල්ැංකොව 

දුරකථන අැංක : 2477424, 2477423, 2477418 

  ක්ස් : 2346257,  2477739 

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

 

 ව්ත්පත් නිළ දනය 



කිරීම සහ ආනයෝ න සේබන්තධව සීමො කිරීේ ප නවීේ ව නි නියොමන ක්රියොමොර්ග ගණනොවක් 

බල්ොේමක කරන ල්දී.   නකනස් වුවෙ, එම නියොමන ක්රියොමොර්ග ග නීනමන්ත අනුරුව ෙ 

ආයතනය විසින්ත ිළිගත හ කි මට්ටනේ ප්රගතියක් නපන්තවීමට අනපොනහොසේ විය.  ඒ අනුව ශ්රී 

ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත 2019 ජූලි මස 10 වන දින සිට ආයතනනේ බල්පත්රය 

අවල්ැංගු කිරීම සඳහො නිනේෙනයක් නිකුේ කරන ල්දී.  ටී නක් එස් ෆිනෑන්තස් ලිමිටඩ් ආයතනය 

නවත නමම  නිනේෙනයට එනරහිව එනස් ආයතනනේ බල්පත්රය අවල්ැංගු නනොකිරීමට නේු 

ෙක්වමින්ත ෙක්වො ඇති කොල් සීමොව ුල්දී ලිඛිත විනරෝධතොවයන්ත පල් කිරිමට හ කියොව ප වති 

අතර ඒ අනුව ආයතනය විසින්ත එම විනරෝධතොවයන්ත මුෙල් මණ්ඩල්ය නවත 2019 අනගෝස්ු 02 

සහ 08 යන දින ති ලිි මගින්ත බොර නෙන ල්දී.   

ටී නක් එස් ෆිනෑන්තස් ලිමිටඩ් ආයතනය විසින්ත ඉදිරිපේ කරන ල්ෙ විනරෝධතොවයන්ත පල්කිරීනමහි 

අන්තතර්ගත නේු/ නයෝ නො මගින්ත අෙොල් බල්පත්රය අවල්ැංගු කිරීනේ නිනේෙනය ආපසු 

ක ඳවීමට තරේ ප්රමොණවේ සහ ස ල්කියයුු නේු සොධක ඉදිරිපේ නනොවීම නිසො මුෙල් 

මණ්ඩල්ය විසින්ත මුෙල් වයොපොර පනනේ 37 ව නි වගන්තතිය ප්රකොරව ටී නක් එස් ෆිනෑන්තස් ලිමිටඩ් 

ආයතනය නවත මුෙල් වයොපොර පනත යටනේ ල්බො දී තිබූ බල්පත්රය 2019 ස ප්ත ේබර් 19 වන 

දින සිට අවල්ැංගු කිරීමට තීරණය කරන ල්දී.   

ශ්රී ල්ැංකො ත න්තපු රක්ෂණ සහ ද්රවශීල්තො ආධොරක ව ඩසටහන විසින්ත එහි නරගුල්ොසි වල්ට 

යටේව එක් රක්ිත ත න්තපේකරුවකුට උපරිමය රුියල් ල්ක්ෂ 06 කට යටේව රක්ෂණ වන්තදි 

නගවීමට අවශ්ය ක්රියොමොර්ග ගනු ඇත.  තවෙ, ආයතනනේ ත න්තපේකරුවන්තට සිය ඉතිරි 

ත න්තපු වලින්ත නකොටසක් ආයතනනේ ඈවර කිරීනේ ක්රියොවලිනේ දී මුෙල් සමොගේ ගණන්ත 

න රො වසො ෙ මීනේ දී  හිමිකේ පෑ ම සේබන්තධව වන නරගුල්ොසීන්ත හි ප්රතිපොෙන වල්ට යටේව 

ආපසු ල්බො ග නීනේ හ කියොවක් පවතී. ඉදිරි කටයුු සොර්ථක කර ග නීම සඳහො සහනයෝගය 

ල්බො නෙන නල්ස ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව ත න්තපේකරුවන්තනගන්ත කොරුණිකව ඉල්ල්ො සිටියි.  

ටී නක් එස් ෆිනෑන්තස් ලිමිටඩ් ආයතනනයන්ත ණය ල්බොගේ සියළු පොර්් වයන්ත සිය නගවීේ එම 

ආයතනය නමින්ත පවතින බ ැංකු ගිණුේ හරහො නියමිත නේල්ොවට සිදු කල් යුු අතර එම සියළු 

නගවීේ සේබන්තධව වොර්තො පවේවො ගනිමින්ත ඇති විය හ කි නීතිමය ග ටළු මගහරවො ගන්තනො 

නල්ස ෙ නුේ නෙනු ල් න .   

නේ සේබන්තධව ව ඩිදුර නතොරුරු ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකු නේ බ ැංකු  නනොවන මූල්ය ආයතන 

අධීක්ෂණ නෙපොර්තනේන්තුනේ 011-2398806 සහ 011-2398774 යන දුරකථන අැංක ඇමතීනමන්ත 

නහෝ snbfi_querytksf@cbsl.lk යන විෙුේ ත ප ල් ලිිනය හරහො ල්බො ගත හ කි බව ෙන්තවො 

සිටිමු.   
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