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த பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சிிற்கு வழங்கப்பட்ட உரித்திவன இத்துச் சசய்தல் 

2011ஆம் ஆண்டின் 42ஆம் இக்க ிதித்ததொமில் சட்டத்தின் கீழ் உரிநம் யமங்கப்ட்ட 

ிதிக்கம்ிதனொன்ொ த ிொன்ஸ் கம்ி ிஎல்சினொது 2008இல் தசிங்ககொ குழுநத்தினுள் 

கொணப்ட்ட  எண்ணிக்ககனொ ிதினினல் ிறுயங்கின் கதொல்யினிொல் கடுகநனொகப் 

ொதிக்கப்ட்டது. அப்கொதிிருந்து கம்தினின் ிதினினல் ிககந டிப்டினொக சீர்குகந்து 

கடுகநனொ திபயத்தன்கந தருக்கடிகளுக்கு யமியகுத்தது. 

கயறுட்ட உொனதிட்டங்களுடொக கம்தினிக நீகநப்தற்கு கநற்தகொள்ப்ட்ட அகத்து 

முனற்சிகளும் தயற்ினிக்கயில்க. கநலும் கம்தினின் தற்கொகதன ிகனின் ததொடர்ச்சி 

அதன் கயப்ொர்ககமம் ஏகன ஆர்யர்ககமம் ொதிக்கும். கநலும்  கடந்த 15 

நொதங்கொக கயப்ொர்கள் கயப்னச் தசய்த ணத்கத நீப்த முடினொதிக கொணப்ட்டது. 

கயப்ொர்கிதும் ஏகன ஆர்யர்கிதும் க கருத்தில் தகொண்டு கடந்த 2019 

ஒத்கதொர் 23ஆம் திகதி தயினிடப்ட்ட த்திரிகக தயினடீ்டில் குிப்ிட்டயொறு ிதித்ததொமில் 

சட்டத்தின் கீழ் யமங்கப்ட்ட அதிகொபங்கின் அடிப்கடனில் இங்கக நத்தின யங்கினின் 

ொணனச்சக 2019 ஒத்கதொர் 23ஆம் திகதினிிருந்து அமுலுக்கு யரும் யககனில் கம்ிக்கு 

யமங்கப்ட்ட உரிநத்திக இபத்துச் தசய்யது ற்ின அியித்தக யிடுயித்தது. 

ிதித்ததொமில் சட்டத்தில் குிப்ிட்டயொறு உரிநத்திக இபத்துச் தசய்யது ற்ின அியித்தக 

யிடுயித்து 30 ொட்களுக்குள் த ிொன்ஸ் கம்ி ிஎல்சி எவ்யித ஆட்கசகமம் 
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தயிப்த்தயில்க. அதன் அடிப்கடனில் உரிநத்திக இபத்துச் தசய்யது ற்ின 

அியித்தக யிடுயித்து 60 ொட்கள் முடியகடமம் ிகனில் த ிொன்ஸ் கம்ி 

ிஎல்சினிது உரிநம் இபத்துச் தசய்னப்டொம். அதொயது 2019 திகசம்ர் 21ஆம் திகதிக்கு 

ின்ர் இபத்துச் தசய்னப்டொம். இருப்ினும் த ிொன்ஸ் கம்ி ிஎல்சினின் 

கயண்டுககொளுக்கு இணங்க ொணனச்சக னதின ம்கநொ முதலீட்டொர் ஒருயகப மூத 

உள்டீ்டிற்கொ ஆதொபத்துடன் கசர்த்து யினொொப நீகநத்தல் திட்டத்திகமம் சநர்ப்ிப்தற்கு 

நீண்டுதநொரு யொய்ப்ித்தது. இருப்ினும் த ிொன்ஸ் கம்ி ிஎல்சி இதுயகபனில் 

எவ்யிததிட்டத்கதமம் சநர்ப்ிக்கயில்க. 

இங்கக நத்தின யங்கினின் ொணனச்சகனொது ிதித்ததொமில் சட்டத்தின் கீழ் 

ிதித்ததொமிிக தகொண்டு டொத்துயதற்கு த ிொன்ஸ் கம்ி ிஎல்சினிற்கு யமங்கினிருந்த 

உரிநத்திக ிதித் ததொமில் சட்டத்தின் கீழ் 2020 கந 22ஆம் திகதினிிருந்து கடமுகனில் 

யரும் யககனில் இபத்துச் தசய்யதற்கு தீர்நொித்தது. இதன்டி த ிொன்ஸ் கம்ி 

ிஎல்சினொது ிதித்ததொமில் தசய்யதற்கொ அனுநதி அகத திகதினிிருந்து கடமுகனில் 

யரும் யககனில் இபத்துச் தசய்னப்டுகின்து. 

கநலும் இங்கக நத்தின யங்கினின் யங்கினல்ொ ிதினினல் ிறுயங்கின் 

கநற்ொர்கயத்திகணக்கத்தின் ணிப்ொர், ிதி குத்தககக்குயிடல் சட்டத்தின் கீழ் ிதி 

குத்தககக்குயிடல் ிறுயதநொன்ொக திவுதசய்னப்ட்ட த ிொன்ஸ் கம்ி ிஎல்சினின் 

திவுச்சொன்ிதழ் 2020 கந 22ஆம் திகதினிிருந்து கடமுகனில் யரும் யககனில் இபத்துச் 

தசய்யதற்கு தீர்நொிக்கப்ட்டது. இதன்டி த ிொன்ஸ் கம்ி ிஎல்சினொது னதிதொக 

குத்தகககள் யமங்கும் அனுநதி அகத திகதினிிருந்து கடமுகனில் யரும் யககனில் 

இபத்துச் தசய்னப்டுகின்து. 

இங்கக கயப்னக்கொப்னறுதி நற்றும் திபயத்தன்கந ஆதபவுத் திட்டநொது த ிொன்ஸ் கம்ி 

ிஎல்சினில் கொப்னறுதி தசய்னப்ட்ட ஒவ்தயொரு கயப்ொர்களுக்கும் இங்கக 

கயப்னக்கொப்னறுதி நற்றும் திபயத்தன்கந ஆதபவுத்திட்டத்தின் ஒழுங்குயிதிகின்டி 

உனர்ந்தட்சம் ரூ.600,000 யகபனொ ததொககனிக இமப்டீொகச் தசலுத்துயதற்குத் 

கதகயனொ டயடிக்கககக கநற்தகொள்ளும். இதன்டி தநொத்தகயப்ொர்கில் 93% 

கயப்ொர்கள் கயப்ிிட்ட முழுத்ததொகககன (145,172 தநொத்தகயப்ொர்களுள் 135,100 

கயப்ொர்கள்) தக்கூடினதொக இருக்கும். எஞ்சின 7% ஆ கயப்ொர்கள் (10,072 

கயப்ொர்கள்) ரூ.600,000 யகப தற்றுக்தகொள் முடிமம். கநலும், கயப்ொர்கள் எஞ்சிமள் 

தநது கயப்னக்கின் ஒரு குதிகன ிதிக்கம்ி முடிவுறுத்தப்டும் கொது ககொபல்கின் 
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முன்னுரிகந ததொடர்ொ ஒழுங்குயிதிகளுக்குட்ட்டு ஒடுக்கியிடும் தசனன்முகனினூடொகவும் 

அயிட்டுக் தகொள் முடிமம்.  

இது ததொடர்ொ கநதிக யிபங்கள் ின்ர் அியிக்கப்டும். 

கநதிக யிபங்களுக்கு:. 

நிறுவனம் மநாக்கம் 
சதாவலமபசி 
இலக்கங்கள் 

ின்னஞ்சல் 

யங்கினல்ொ ிதினினல் 
ிறுயங்கள் 
கநற்ொர்கயத் 
திகணக்கம் 

உரிநத்திக இபத்துச் 
தசய்தல் 

011 2477573 
011 2477229 
011 2477504 

snbfi_query@cbsl.lk 

தீர்நொங்கள் நற்றும் 
கடமுகப்டுத்தல் 

திகணக்கம் 

கயப்னக்கொப்னறுதினின் 
கீழ் இமப்டீுகக 
தற்றுக்தகொள்ளுதல் 

011 2398788 dred@cbsl.lk 

த ிொன்ஸ் கம்ி 
ிஎல்சி 

கயப்னகள் 011 2557888 
011 2580210 

info@thefinance.lk 

கம்ினிடம் இருந்து 
அடகுச் கசகயகக 
தற்யர்கள் 

071 1359248  

கம்ினிடம் இருந்து 
ஏகன கசகயகக 
தற்யர்கள் 

071 4086248 
071 1864361 

 

 
 
 
 
 
  


