
 

නිකුත් කළේ : බ ැංකු නනොවන මූල්ය යයනන ධීක්ෂෂ  න ඳාර්නනේන්තුව 
 

දිනය  : 2019 ඔ්ෂනනෝබර් 23 

 
ද ෆිනෑන්ස් කම්ඳැනි පීඑල්සී ආයතනය සම්බන්ධව ශ්රී කාකම  හ බැාකුව සින්න් ළ න ඇ න නියම න 

ක්රියම මග  

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 තිබ නසලින්නකෝ සමාගේ සමුහනේ මූල්ය යයනන ග නාවක 

සිදු ව බි ව ටීම නේතු නකොේ නගන   ඩි බල්ඳෑමකේ ල්්ෂ විය. එන න් ඳේන්   ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී 

යයනනනේ මූල්ය න වය ්රමනයන් ඳසුබෑමේ ල්්ෂ ව ධනර එය උග්ර ්රවීලල්නා ධර්බු ය්ෂ බවේ ඳ විය. 

යයනනය යථා න වයේ ඳ  කිරීනේ ධරමුණින් ධනේ්ෂෂින 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 විසින් යයනනනයහි න න්ඳ කරුවන්නේ සහ ධනනකු  ඇල්ම්ෂ  ්ෂවන 

ඳාර්ශවයන්නේ හිමිකේ සුර්ෂෂින කිරීම සහා 2011 ධැංක 42  ර  මු ල් වයාඳාර ඳනන  ප්රතිඳා න යේන  

නියාමන ක්රියාමාර්ග ග නාව්ෂ 2019 නඳබරවාරි 15 දින සිේ වහාම ක්රියා මක වන ඳරිදි බල්ා මක කරන ල්දී. 

එම නියාමන ක්රියාමාර්ග ධනර යයනනය ප්රතිවයුහගන කිරීනේ ක්රියාවලියේ ඳහසුකේ ස ල්සීම නවනුනවන් නව 

න න්ඳතු බාර ග නීම ධ හිටුවීම, න න්ඳතු යඳසු ග නීම ධ හිටුවීම,  ය හා ධ තිකාරේ  ප්ර ානය ධ හිටුවීම 

යදිය ධන්නර්ගන නේ. නියාමන ක්රියාමාර්ග ක්රියා මක කිරීනේ මූලික ඳරමාර්ථය වනේ විභව යනයෝජකනයකු 

හඳුනා ග නීම සහා   ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී යයනනයේ සාධාර  කාල්සීමාව්ෂ ල්බාදීමයි. නකනස් වුව  නේ 

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

ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී යයනනයේ හ කියාව ල් බී නනොම න. 

 

ද ෆිනෑන්ස් කම්ඳැනි පීඑල්සී ආයතනළේ නැවත පිබිදී  මුළු නින්  රම ඳව නන්ළන් ආයතනළේ 

හිමිකම් ප්රමග්ධනධනළේ ආළයනයනය රීමට ක කැ ැත්ත ද ද දවන ළ න්  පිගත ත හැරී  ටමකළම් 

 
 

සන්නිළ දන ළදඳමගතළම්න් ව 
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  ධඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

පුවත්ඳත් නිළ දනය 



ආළයනයකළයකු  ත ඳ ණ ද බව වකහම  ැනී  වැද ත් ය. නේ ධනුව මු ල් මණ්ඩල්ය විසින් විභව 

යනයෝජකයන්නගන් ක ම  න ඳළ කිරීනේ ලිපි ක වීමේ  එම යනයෝජකයන්නගන් යයනනය ප්රතිවයුහගන 

කිරීම සහා නයෝජනා ඉල්ලීේ කිරීමේ    ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී යයනනය නවන නිනයෝග කරන ල්දී. නකනස් 

නවන  නවම  කිසිඳු යනයෝජකනයකුනගන් ධරමු ල් සේබන්ධව විශ්වසනීය නහවුරුව්ෂ සමඟින් පිළිගන හ කි 

මට්ේනේ ක ම  න ඳල් කිරීනේ ලියවිල්ල්්ෂ ල්බා ග නීමේ   ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී යයනනයේ හ කියාව ල් බී 

නනොම න. එනමන්ම විනශ්ෂනයන් සහන් කල් යුතු වන්නන් යයනනය නේ වන විේ රු. මි. 200ක ඳම  මාසිකව 

ධල්ාභය්ෂ ජනනය කරනු ල්බයි. නේ ධනුව යයනනනේ නමනහයුේ නේ යකාරනයන් ඳව වා නගන යානමන් 

න න්ඳ කරුවන්නේ සහ ධනනකු  ඇල්ම ති ඳාර්ශවයන්නේ යහඳන නවදුරේ  ධවම කරනු ඇන. 

 

නේ ධනුව ශ්රී කාකම  හ බැාකුළ  මුදල්  ණ්ඩකය සින්න් මුදල් වයමඳමර ඳනත යකළත් ඳැවමට ඇ න 

බකතක අනුව තැන්ඳත්කරුවන්ළග්ධන සහ අළනකුත් ණයහිමියන්ළග්ධන යහඳත සුර දෂිත රීමට  සහම 

2019 ඔ දළතනබග 23 දින න්ක බකඳැවැත්ළවන ඳරිදි ද ෆිනෑන්ස් කම්ඳැනි පීඑල්සී ආයතනය ළවත 

නිකුත් කර ඇ න බකඳත්රය අවකාු  රීමටළම් දැන්ීම  නිකුත් රීමට ක ීරරණය කර ඇත.   ෆිනෑන්ස් 

කේඳ නි පීඑල්සී යයනනයේ සහ ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුවේ සල්කා බ ලීම සහා ප්රාේධනය නගන ටමේ ධවශය 

ධරමු ල් විශ්වසනීය නහවුරුව්ෂ සමඟින් ක ම  න ඳල්කිරීනේ ලියවිලි නමන්ම යයනනය ප්රතිවයුහගන කිරීම 

සහා ස ල් ස්ම්ෂ ඉදිරිඳ  කිරීමේ ඕනෑම විශ්වසනීය යනයෝජකනයකුේ නවම  හ කියාව ඇන.   

 

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

ධනුකූල්ව ධඛණ්ඩව සිදු කරන ධනර යයනනය නවතින්  ය ඳහසුකේ ල්බා ඇති සියලුම යකාරනේ  යග තියන් 

යයනනය නවන නගවිය යුතු සියලු නගවීේ නිසි ඳරිදි කල් යුතු බවේ නරනේ ධවවා  කර සිටී. යයනනය නවන එම 

 යග තියන් නගවිය යුතු මු ල්,   ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී යයනනය විසින් නියම කර ඇති බ ැංකු ගිණුේ මඟින් 

නහෝ යසන්නම පිහිටි ශාඛාව හරහා සිදුකරන නල්ස  නමන් සිදු කල් නගවීේ නවනුනවන් නිසිඳරිදි ල්දුඳ  ල්බා 

ගන්නා නල්ස    නුේ දී සිටිමු. 

 

තවද ශ්රී කාකම තැන්ඳ  ර දෂණ හම ද්රවීලකතම ආධමරක ්ර ය යකළත් න්යුම  තැන්ඳ කරුවන්ළග්ධන 

තැන්ඳ , එ ද තැන්ඳ කරුළවකු ළවනුළවන් රු. 600,000/- උඳරි  සී මවකක යකත්ව ආවර ණය 

කර ැනීළම් හැරීයමව ද ඳව නන අතර ළ  ඟින් ස ස්ත තැන්ඳත්කරුවන්ළ න් න්යයක 94 ක 

ප්ර නතතයකක ත  මුළු තැන්ඳ  මුදක  ආවරණය කර ැනීළම් හැරීයමව ඳවීර. ළම් නිසම ආයතනය 

සම්බන්ධ ඉදිරි ක්රියමවලිය කළ නමකරණය රීමට  සහම ශ්රී කාකම  හ බැාකුව ස ස සහළයනවව 

ක්රියමකරන ළ න් තැන්ඳ කරුවන්ළ න් කමරුණිකව ඉල්කම න්ටී. 

 

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

ධීක්ෂෂ  න ඳාර්නනේන්තුනේ 0112477573, 0112477229, 0112 398646, 0112 398733 නහෝ 0112477504 යන 

දුරකථන ධැංක මගින් සහ snbfi_query@cbsl.lk නේ වි යු  ලිපිනය ඔස්නස් න න්ඳ කරුවන්ේ සේබන්ධ විය හ ක.   

 


