
 

නිකුත් කළේ : බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන අධීක්ෂණ නෙපොර්තනේන්තුව 
 

දිනය  : 2019 නනොව ේබර් 27 

 
ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී ආයතනය සම්බන්සධළයන්ස ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ළෙන ඇති 

නියාමන ක්රියාමාර්ෙ 

 

ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව විසින්ත ෙ ෆිනෑන්ත් කේප නි පීඑල්සී ආයතනය සේබන්තධනයන්ත නෙන ඇති නියොමන 

ක්රියොමොර්ෙ පිළිබඳ ව 2019 නනොව ේබර් 26 දින පුවත්පත් සහ පුවත් නවබ් අඩවි කීපයක් ුළ පළ වූ 

ඇත ේ නතොරුරු ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ අවධොනයට නයොමු වී ඇති අතර ඒ සේබන්තධ ව පහත පරිදි 

ප හ දිලි කිරීමට ක ම ත්නතමු. 

 

2019 ඔක්නතෝබර් 23 දින ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව විසින්ත 2011 අැංක 42 ෙරණ මුෙල්ස වයොපොර පනත යටනත් 

ෙ ෆිනෑන්ත් කේප නි පීඑල්සී ආයතනය නවත නිකුත් කර තිබූ බල්පත්රය අවල්ැංගු කිරීම සඳහො වන 

ෙ න්තවීමක් නිකුත් කරන ල්දී. 

 

එන් ම, මුෙල්ස වයොපොර පනනත් විධිවිධොන අනුව, බල්පත්රය අවල්ැංගු කිරීනේ ෙ න්තවීම නිකුත් කිරීනේ දින 

සිට දින 30 ක් ඇුළත ෙ ෆිනෑන්ත් කේප නි පී එල්ස ී ආයතනනයහි ආනයෝජනය කිරීම සඳහො වූ පිළිෙත 

හ කි ආනයෝජන නයෝජනොවක්, ප්රොග්ධනය හඳුන්තවොදීමට අෙොළ අරමුෙල්ස පිළිබඳ තහවුරුවක් සහ වයොපොර 

ප්රතිවුහෙත කිරීනේ ස ල් ්මක් ෙ සහිත ව, ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව නවත නයොමු කිරීමට එම අ ොයතනයට 

අයිතියක් ඇති බව ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව විසින්ත ෙ නුේ නෙන ල්දී. 

 

 

 

 
 

සන්සනිළ දන ළදපාර්තළම්න්ස ව 
30, ජනොධිපති මොවත, නක ළ  01, ශ්රී ල්ැංකොව 

 රක න අැංක : 2477424, 2477423, 2477418 

  ක්් : 2346257,  2477739 

 -නේල්ස : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
නවබ් අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළ දනය 



ෙ ෆිනෑන්ත් කේප නි පී එල්ස ී ආයතනය විසින්ත එම සමොෙනමහි ආනයෝජනය කිරීම සඳහො උනන්ත වක් 

ෙක්වන පොර්ශව ු නක් ඇති බවට නකොළ  නකොට් හුවමොරුව නවත ෙ නුේ දී ඇත යි ඉහත කී පුවත්පත් 

වොර්තො සඳහන්ත කළ ෙ එබඳු කිසි  නයෝජනොවක් ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව නවත නමනතක් ල් බී නනොම ත. 

 

ඒ අනුව අෙොළ පුවත්පත් හො පුවත් නවබ් අඩවි ුළ විභව ආනයෝජකයන්ත සේබන්තධ ව පළ වී ඇති 

නතොරුරු සතය හො නිව රදි නනො වන බව ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව ප හ දිලි කර සිටී. 

 

ඉහත කරුණු ස ල්කිල්සල්ට නෙන, බල්පත්රය අවල්ැංගු කිරීනේ ෙ න්තවීම නිකුත් කළ දින සිට දින 60ක් ඉක්ම 

වූ පසු ෙ ෆිනෑන්ත් කේප නි පී එල්ස ී ආයතනය නවත නිකුත් කළ බල්පත්රය අවල්ැංගු කිරීනේ ෙ න්තවීම 

පිළිබඳ ව මුෙල්ස වයොපොර පනනත් විධිවිධොන ප්රකොර ව ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ මුෙල්ස මණ්ඩල්ය විසින්ත 

තීරණයක් ෙත යුු බව ව ඩි රටත් ෙ නුේ දීමට ක ම ත්නතමු. 

 

 

 

 


