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ලත්පත් නිළ දනය
නිකුත් කළේ

: බ ැංකු නනොවන මල්ය යතනන ධීක්ෂෂ

දිනය

: 2020 ම යි 22

න ඳාර්නනේන්තුව

“ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී” ආයතනළේ බලපත්රය වලලගු  ිරීම
2011 ධැංක 42

ර

මු ල් වයාඳාර ඳනන තේන

බල්ඳත්රල්ාී මු ල් සමාගම්ෂ වන “

කේඳ නි පී එල් සී යතනනත”, 2008 වර්ෂනේ දී එම යතනනත ධත
සමුහනේ මල්ය යතනන ග
එන න් ඳේන්

ෆිනෑන්ස්

ව තිබූ නසලින්නකෝ සමාගේ

නාවක ිදදු ව ිඳ ව ීමම නතතු නකොේ නගන

ි  බල්ඳෑමකේ ල්්ෂ ියත

ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී යතනනනේ මල්ය න වත ්රමනතන් ඳුබබෑමේ ල්්ෂ ව ධනර

එත උග්ර ්රවීලල්නා ධර්ුද ත්ෂ බවේ ඳ

ියත

ියියධ උඳාතමාර්ග ඔස්නස් යතනනත තථා න
වී ඇති ධනර වර්නමාන න වත තේන
හා ධනනකු

මම්බන්ධල

ඇල්ම ති ඳාර්ශවතන්න

වතේ ඳ

කිරීම සහා

යතනනත ක්රිතා

රූ ිදතළු ප්රත

මක වීම නවදුරේ

නතන් ධසම

න න්ඳතුකවනවන්න

තහඳන ධවම කිරීමේ නතතු වනු ඇන නව

ඳුබගිත මාස 15ක

කාල්ත තුල්දී නම න න්ඳතු මු ල් න වන ල්බාග නීමේ න න්ඳතුකවනවන් හේ නනොහ කි වී ඇන
මීේ ඉහනදී 2019 ඔ්ෂනනෝබර් මස 23 දින මාධය නිනද නත මිනන්

නුේ දුන් ඳිදදි ශ්රී ල්ැංකා මහ

බ ැංකුනද මු ල් මණ්ඩල්ත ියිදන් මු ල් වයාඳාර ඳනන තේන

ඳ වරී ඇති බල්නල් ධනුව

න න්ඳ

කවනවන්න

සහ ධනනකු

ඔ්ෂනනෝබර් 23 දින ිදේ බල්ඳ ව
වයාඳාර කේතුතු ඳව
නිකු

ඇල්ම ති ඳාර්ශවතන්න
නවන ඳිදදි “

තහඳන ුබර්ෂෂින කිරීම සහා 2019

ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී” යතනනත නවන මු ල්

වානගන තාම සහා නිකු

කර තිබූ බල්ඳත්රත ධවල්ැංු  කිරීනේ

න්වීම්ෂ

කරන ල්දී

මු ල් වයාඳාර ඳනන ප්රකාරව නිතම කර ඇති කාල් රාමුව තුල්දී බල්ඳත්රත ධවල්ැංු  කිරීනේ
එදිිදව ලිඛිනව වල්ැංු  ියනරෝධනාව්ෂ නගොනු කිරීමේ යතනනත ධසම
21 දිනනන් ඳුබ “

ියත නේ ධනුව 2019 න ස ේබර්

ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී” යතනනනේ බල්ඳත්රත ධවල්ැංු  කිරීනේ හ කිතාව මු ල්

වයාඳාර ඳනන ප්රකාරව ඳ වති

නකනස් වුව

“

ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී” යතනනනේ ඉල්ලීමේ

ධනුව යතනනනේ වයාඳාර කේතුතු තථා න

වතේ ඳ

හ කි

සහ

වයාඳාර

න්වීමේ

ප්රතිවයුහගන

ස ල් ස්ම්ෂ

කිරීම සහා ුබදුුබ එනේ හා ක්රිතා

වල්ැංු  නේෂ

නහවුවනව්ෂ සමඟ

මක කල්

ියේවසනීත

යනතෝ කනතකු හඳුනා ග නීමේ ක ම
ියිදන් ධවසර ල්බා දුන්න

න ඳළ කිරීනේ ලිතියලි ක වීමේ න වන වර්ෂ මු ල් මණ්ඩල්ත

එව නි යනතෝ කනතකු හඳුනා ග නීමේ යතනනත නේ

්ෂවා ධසම

වී

ඇන
එම නිසා 2020 ම යි 22 දින ිදේ බල්ඳ ව
මු ල් වයාඳාර කේතුතු ඳව

නවන ඳිදදි “ ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී” යතනනත නවන

වා නගන තාම සහා නිකු

මහ බ ැංකුනද මු ල් මණ්ඩල්ත තීර

කර තිබූ බල්ඳත්රත ධවල්ැංු  කිරීමේ ශ්රී ල්ැංකා

ත කරන ල්දී නේ ධනුව

2020 ම යි 22 දින ිදේ මු ල් වයාඳාර කේතුතු ඳව

ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී යතනනතේ

වා නගන තාමේ මු ල් වයාඳාර ඳනන

ිය ියධාන

ධනුව ධවසර නනොම න
නව , ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුනද බ ැංකු නනොවන මල්ය යතනන ධීක්ෂෂ

න ඳාර්නනේන්තුනද ධධය්ෂෂ

ියිදන් “ ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී” යතනනත නවන 2000 ධැංක 56 ර
ිය ියධාන තේන

ලිතාඳදිැංචි කරන ල්

කල්බදු මුල්යකර

ලිතාඳදිැංචි කිරීනේ සහතිකත ධවල්ැංු  කිරීමේ තීර

යතනනත්ෂ නල්ස නිකු

ඳනන
කර ඇති

ත කර ඇන

ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුනද ස්ථාතන, ශ්රී ල්ැංකා න න්ඳතු ර්ෂෂ
ර්ෂෂ

කල්බදු මුල්යකර

හා ්රවීලල්නා යධාරක ්රමත මිනන්, එහි

ත කර ඇති න න්ඳතුකවනවන් සහා, ඳවතින නීති හා ිය ියධාන තේන

න න්ඳතු සහා

වන්දි මු ල් නගවීමේ ධවශය ක්රිතාමාර්ග ගනු ල්බනු ඇති ධනර එමිනන් යතනනනේ සමස්න
න න්ඳතුකවනවන්නගන් 93%කේ (න න්ඳතුකවනවන් 145,172්ෂ ධනිදන් 135, 100කේ) නම මුළු මු ල්ම
යවර

ත කරග නීමේ හ කිතාව්ෂ ඇති ධනර ධනනකු

න න්ඳතුකවනවන් හේ නමන්න

7%ක (න න්ඳතුකවනවන් 10,072කේ)

න න්ඳතු මු ලින් නකොේස්ෂ වශනතන් වන 600,000ක මු ල්්ෂ ල් නබන

ධනර ඉතිිද මු ල් යතනනත ඈවර කරන ධවස්ථානදදී හිමිකේ ඳෑනේ ප්රමුතනාවන්ේ තේ
කරග නීනේ හ කිතාව්ෂ ඳවතී

ව යවර

වන්දි මු ල් නගවීම සේබන්ධව ව ි දුර නනොරතුවන ඉදිිදනේදී

සන්නිනද නත කරනු ඇන
නවදුරේ

ඳ හ දිලි කරග නීේ ධවශය නේ ඳහන ්ෂවා ඇති ්රම ඔස්නස් ියමසීේ ිදදු කල් හ ක.
ආයතනය

වලශ්යත ල

දුරකථන

විදුත් පිනනය

වගක
බ ැංකු නනොවන මල්ය යතනන
ධීක්ෂෂ න ඳාර්නනේන්තුව
නිරාකර ත හා බල්ග න්වීනේ
න ඳාර්නනේන්තුව

බල්ඳත්රත ධවල්ැංු  කිරීම

011 2477573

සේබන්ධව ියමසීේ

011 2477229

සහා

011 2477504

න න්ඳතු ර්ෂෂ

011 2398788

dred@cbsl.lk

න න්ඳතු සේබන්ධ

011 2557888

info@thefinance.lk

ියමසීේ සහා

011 2580210

යතනනනතන් ල්බාග

071 1359248

තේන

්රමත

snbfi_query@cbsl.lk

මු ල් නගවීම

සේබන්ධ ියමසීේ සහා
ෆිනෑන්ස් කේඳ නි පීඑල්සී
යතනනත

ත

උකස්

ත සේබන්ධව

ියමසීේ සහා
යතනනනතන් ල්බාග

071 4086248

ධනනකු

071 1864361

ත මු ල්

සේබන්ධ ියමසීේ සහා

