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සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්නුව 

30, ජනාධිපති මාවත, ක ාළඹ 01, ශ්රී ලං ාව 

දුර ථන අං  : 2477424, 2477423, 2477418 

ෆැක්ස් : 2346257,  2477739 

ඊ-කේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  

කවබ් අඩවිය  www.cbsl.gov.lk 

 

පුවත්පත් ිවේදනය 

ිකුත් කවේ ිරාකරණ සහ බලගැන්නීේ වදපාර්තවේන්නුව 

 

දිනය 2020 ජූි මස 26 වැි දින 

වසංගත සමවේ මහ බැංකු වමවහවර     
ද ෆිනෑන්න් වකාේපැි පී.එල්.සී ආයතනවේ තැන්නපත්කරුවන්නට රක්ෂණ වන්නදි මුදල් 

වගීම - වදවැි අදියර  

ද ෆිනෑන්ස් ක ාේපැනි පී.එල්.සී. ආයතනකේ තැන්සපත් රුවන්ස කවත රක්සෂණ වන්සි කෙවීකේ 

වැඩසටහකනහි කදවැනි අියර 2020.07.02 වැනි ින සිට ආරේභ කිරීමට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

 ටයුතු කයාදා ඇත. එම කෙවීේ එින සිට ිවයින පුරා පිහිටි මහජන බැංකු ශාඛා 63ක්ස මගින්ස සිදු 

ක කරනු ඇත. කමම රක්සෂණ වන්සි කෙවීකේ ක්රමකේදය යටකත් එක්ස තැන්සපත් රුකවකු සඳහා 

කෙවනු ලබන උපරිම මුදල රුපියල් 600,000/-කි. 

කමම කදවැනි අියර ක්රියාත්ම  කිරීමත් සමඟ ද ෆිනෑන්ස් ක ාේපැනි පී.එල්.සී. විසින්ස කෙවීේ 

තහවුරු  රනු ලැබූ අකනකුත් සියලු ම තැන්සපත් රුවන්සට කෙවීේ කිරීම 2020.07.02 ි න සිට ආරේභ 

 රනු ඇත.  

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ මුදල් මණ්ඩලය විසින්ස ද ෆිනෑන්ස් ක ාේපැනි පී.එල්.සී. ආයතනකේ මුදල් 

වයාපාර බලපත්රය අවලංගු කිරීකමන්ස පසුව එම ආයතනකේ තැන්සපත් රුවන්ස/තැන්සපතුවල 

නීතයනුකූල උරුම රුවන්ස කවත ශ්රී ලං ා තැන්සපතු රක්සෂණ සහ ද්රවශීලතා ආධාර  අරමුදල 

යටකත් රක්සෂණ වන්සි මුදල් කෙවීම ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින්ස 2020.06.07 වැනි ින ආරේභ  රන 

ලි. පළමු පියවර යටකත් එක්ස තනි පුද්ෙල ගිණුමක්ස හැර කවනත් ගිණුේ කිසිවක්ස නැති 

තැන්සපත් රුවන්ස 105,000ක්ස කවනුකවන්ස රක්සෂණ වන්සි කෙවීම ක්රියාත්ම  වූ අතර කමම කදවන 

පියවර ක්රියාත්ම  කිරීමත් සමෙ තවත් තැන්සපත් රුවන්ස 38,000 ට පමණ තමන්සට නියමිත 

රක්සෂණ වන්සි මුදල් ලබා ෙැනීමට හැකි වනු ඇත.  
ද ෆිනෑන්ස් ක ාේපැනි පී.එල්.සී ආයතනකේ තැන්සපත් රුවන්සට  ඩිනමින්ස සහන සැලසීකේ 

අරමුණින්ස කමම රක්සෂණ වන්සි මුදල්  ාර්යක්සෂම කලස කෙවීමට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින්ස සියලු 

ක්රියාමාර්ෙ ෙනු ලැකබ්. රක්සෂණ වන්සි කෙවීම සඳහා මහ බැංකුකේ නිකයෝජිත ආයතනය කලස 

මහජන බැංකුව පත්  රන ලද්කද් ද එම අරමුණ කපරදැරිව ය. 
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තමන්සකේ රක්සෂණ වන්සි මුදල් ලබා ෙැනීකේ දී තැන්සපතු සහති වල මුල් පිටපත්, අදාළ හැඳුනුේපත් 

යනාි අවශය ලියකියවිලි නිසි කලස ඉිරිපත් කිරීකමන්ස කමම  ාර්යය සාර්ථ   ර ෙැනීම සඳහා 

සහකයෝෙය ලබා කදන කලස ද ෆිනෑන්ස් පී.එල් සී. ආයතනකේ තැන්සපත් රුවන්සකෙන්ස කමයින්ස ඉල්ලා 

සිටිනු ලැකබ්. 

බද්ධ ගිණුේ, බාල වය් ාර ගිණුේ, ක ාට් හිමි ේ බවට හරවන ලද ගිණුේ, ආයතනි  හා සමිති 

ගිණුේ ආිය සේබන්සධකයන්ස කමන්ස ම, මුල් තැන්සපතු සහති /පා් කපාත් අ්ථානෙත වී තිබීම, 

ගිණුේ හිමි රු මිය කෝ සිටීම කහෝ විකද්ශෙතව සිටීම, නියමිත හැඳුනුේපත් ඉිරිපත් කනාකිරීම 

යනාදී තත්ත්වයන්ස අදාළ වන විට ි ේරුේ ප්ර ාශ වැනි විකේෂ ලියවිලි සැපයීමට, විකේෂිත අයදුේපත් 

සේූර්ණ කිරීමට සහ ද ෆිනෑන්ස් ක ාේපැනි පී.එල්.සී කවතින්ස ලබා කදන තහවුරු කිරීේ ඉිරිපත් 

කිරීමට සිදු විය හැකි බැවින්ස එහි දී මහජන බැංකුව විසින්ස ලබා කදන උපකද් පරිි  ටයුතු  රන 

කලස තැන්සපත් රුවන්සට/තැන්සපතුවල නීතයනුකූල උරුම රුවන්සට කමයින්ස දැනුේ කදනු ලැකබ්. 

පහත දැක්සකවන දුර ථන අං යන්ස කවතින්ස කේ සේබන්සධ වැඩි වි්තර ලබා ෙත හැකි ය. 

 

මහජන බැංකුව :  0112 481 594, 0112 481 320, 0112 481 612, 0112 481 703 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව : 0112 398 788, 0112 477 261 

 


