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සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්තුව 

30, ජනාධිඳති මාවත, ක ොළඹ 01, ශ්රී කා ාව 

දුර ථන අා  : 2477424, 2477423, 2477418 

ෆැක්ස් : 2346257,  2477739 

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

කවබ් අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

නිකුත් කවේ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීේ වදපාර්තවේන්තුව 
 

දිනය 2020 ජූලි 22 

 

 

ඊ.ටී.අයි. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සහ ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂල් සර්විසස් පී.එල්.සී 

යන ආයතනවල තැන්පතුකරුවන්ට ශ්රී ලාකා තැන්පතු රෂණෂණ සහ 

ද්රවීලලතා ආාාරක අරුදදල මිනන් රෂණෂණ වන්දි ුදදල් වගවීම 

 

 

ශ්රී කා ා මහ ංැාවකේ මුදල් මණ්ඩකය විසින් ඊ. ටී. අයි. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සහ ස්වර්ණමහල් 

ෆිනෑන්ෂල් සර්විසස් පී. එල්. සී. යන ආයතනවක වයාඳාර  ටතුතු 2020.01. ද න න සිට 

ංකඳැවැත්කවන ඳරින  තහනේ කිරීකමන්  අනතුරුව එම ආයතන කදක හි තැන්ඳත් රුවන්ට ශ්රී 

කා ා තැන්ඳතු රක්ෂණ සහ ද්රවීලකතා ආධාර  අරමුදක මගින් රක්ෂණ වන්න  මුදල් කෙවීම 

සහා ශ්රී කා ා මහ ංැාවව විසින් යවයවර කෙන ඇත. අ අව ව 2020.01.2ව වැ  කසනසුරාදා න න 

සිට න වයින පුරා යවහිටි මහජන ංැාව ශාඛා 45ක් මගින් රක්ෂණ වන්න  මුදල් කෙවීේ සිදු ක රව  

ඇත. කමහි දී එක් තැන්ඳතු රුකවව සහා රුයවයල් කක්ෂ 6  උඳරිමය ට යටත්ව වන්න  මුදල් 

කංා කදව  ඇත.  

 

ඊ. ටී. අයි. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සහ ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂල් සර්විසස් පී. එල්. සී. යන ආයතන මගින් 

තහවුරු  රන කද සියලු ම තැන්ඳත් රුවන්ට/තැන්ඳතුවක නීතයව ූක උරුම රුවන්ට වන්න  

මුදල් කෙවීම සහා අවශය අරමුදල් කේ වන විට කවන්  ර ඇති අතර කමම කෙවීේ ක්රියාවලිය 

 ාර්යක්ෂමව සිදු කිරීම සහා ශ්රී කා ා මහ ංැාවව විසින් අවශය සියලු යවයවර කෙන ඇත. 

 

කමම වන්න  මුදල් සහා අයදුේ කිරීකේ දී තැන්ඳතු සහති  සහ හැඳුව ේඳත් ආදී ලියකියවිලිවක 

මුල් යවටඳත්  සි ඳරින  මහජන ංැාවව කවත ඉන රිඳත් කිරීම මගින් කමම ක්රියාවලිය සාර්ථ   ර 
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ෙැනීම සහා උඳරිම සහකයෝෙය කංා කදන කකස අදාළ ආයතන කදක හි 

තැන්ඳතු රුවන්කෙන්/තැන්ඳතුවක නීතයව ූක උරුම රුවන්කෙන් ඉල්කා සිටිව  කැකබ්. 

 

කේ සේංන්ධකයන් වැඩි දුර විස්තර ඳහත දැක්කවන දුර ථන අා යන්ට ඇමතීකමන් කංා ෙත 

හැකි ය. 

 

මහජන බැාකුව : 0112-481594, 0112-481320, 0112-481617, 0112-481703 

ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව : 0112 – 398788, 0112-477261 


