
 

 

බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන අධීක්ෂණ නෙපොර්තනේන්තුව 

 

2021.02.01 

 

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂල් සර්ිසස් පී එල් සී - 

ඉතිරි තැන්පතු වලින් 50% ක් ආපසු ගෙවීම 

 

2021 ජනවොරි 12 දින ති අපනේ මොධ්යය නිනේෙනය මඟින්ත මහජනතොවට ෙ නුේ දුන්ත පරිදි,                

ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ මුෙල් මණ්ඩල්ය (මුෙල් මණ්ඩල්ය) විසින්ත, ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් 

සර්විසස් පී එල් සී ආයතනනේ වයොපොර කටයුු සීමිත කොල්යක් සඳහො නකොන්තනේසි පෙනමින්ත, මුෙල් 

මණ්ඩල්ය විසින්ත පත්කරන ල්ෙ කළමනොකරණ මණ්ඩල්නේ අධීක්ෂණය යටනත්, සමොගනේ ඉතිරි 

ත න්තපු වලින්ත සියයට 50 ක් ෙක්වො ආපසු නගවීම (ත න්තපු ආපසු නගවීනේ ස ල් ස්ම) සඳහො 

පමණක් ආරේභ කිරීමට නිනයෝග කිරීනමන්ත අනුරුව, ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී 

එල් සී ආයතනය එකී නිනයෝගය ප්රකොරව ත න්තපු ආපසු නගවීනේ ස ල් ස්ම ක්රියොත්මක කිරීමට 

පියවර නගන ඇත. 

ඒ අනුව, ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනය විසින්ත රැස් කරන ල්ෙ 

ත න්තපුවලින්ත නේ වන විට නගවො ඇති සියයට 30ක ප්රමොණය සහ ශ්රී ල්ැංකො ත න්තපු රක්ෂණ හො 

ද්රවශීල්තො ආධ්ොරක ක්රමය යටනත් ආවරණය වන රක්ෂණ වන්තදි මුෙල් හ ර, ඉතිරි ත න්තපු 

වටිනොකමින්ත සියයට 50ක් නගවීම, 2021 ගපබරවාරි 3 වනදා සිට ආරම්භ කරනු ල් නේ. 

නේ සේබන්තධ්නයන්ත වන පහත සඳහන්ත විධිවිධ්ොන පිළිබඳව ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී 

එල් සී ආයතනනේ ත න්තපත්කරුවන්ත නවත ෙ නුේ නෙනු ල් නේ. 

1. ආපසු නගවීේ සිදු කරනු ල්බන්තනන්ත අංක 5, ආර්. ඒ. ද ගමල් මාවත, ගකාළඹ 04, දරණ 

ස්ථානගෙහි පිහිටි  ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ිෙල් සර්ිසස් පී එල් සී ආෙතනගෙහි 

ප්රධාන කාර්ොල ශාඛාගේ, ගවන් කළ දිනවල දී, උගේ 9.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා 

පමණි. 

2. ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනය විසින්ත ලිපි සහ දුරකථන ඇමුේ 

මගින්ත අනුගමනය කළ යුු උපනෙස් පිළිබඳව අෙොළ ත න්තපත්කරුවන්තට ෙ නුේ නෙනු ල් නේ. 

3. ආපසු නගවීමට අෙොළ නෙක්පත/නෙක්පත් ල්බො ග නීම සඳහො, පහත සඳහන්ත ලියකියවිලි 

සමඟ අෙොළ ශොඛොවන්තට නවන්ත කරන ල්ෙ දිනයන්ති දී, ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් 

පී එල් සී ආයතනනයි ප්රධ්ොන කොර්යොල් ශොඛොවට ප මිනණන නල්ස ත න්තපත්කරුවන්තට 

ෙ නුේ නෙනු ල් නේ. 

 ස්ථොවර ත න්තපු සහතිකනේ/සහතිකවල් මුල් පිටපත/පිටපත් සහ ඉුරුේ ගිණුේ 

පොස් නපොත/පොස් නපොත්.                                                                                                

නිකුත් කගේ 

දිනෙ 



 

 

 අනනයතොවය සනොථ කිරීම සඳහො ජොතික හ ඳුනුේපත නහෝ නවනත් පිළිගත හ කි 

හ ඳුනුේපතක් (විනේශ ගමන්ත බල්පත්රය, රිය දුරු බල්පත්රය ආදිය). 

 

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ිෙල් සර්ිසස් පී එල් සී ආෙතනගෙහි ප්රධාන කාර්ොලගෙන් 

ගෙක්පත/ ගෙක්පත් ලබා ෙැනීම සඳහා අදාළ ශාඛාවල තැන්පත්කරුවන්ට ගවන්කළ 

දිනෙන් 

අංක ශාඛාගේ නම ගවන්කළ දින 

i  මීගමුව ශොඛොව 2021 නපබරවොරි 3 සහ 5 

ii  මඩකල්පුව, හල්ොවත, හ ටන්ත, යොපනය, මහනුවර, 

රත්නපුර, ත්රිකුණොමල්ය සහ වවුනියොව ශොඛො 

2021 නපබරවොරි 6 සහ 8 

iii  නුනේනගොඩ 2021 නපබරවොරි 9 සහ 10 

iv  ප්රධ්ොන ශොඛොව 2021 නපබරවොරි 11,12,13 සහ 15 

 

තැන්පතු ආපසු ගෙවීගම් සැලැස්ම සීමිත කාල සීමාවක් තුළ ක්රිොත්මක කිරීමට 

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ිෙල් සර්ිසස් පී එල් සී ආෙතනෙට සිදු වී ඇති බැින්, ඉහත 

සඳහන් කරන ලද දිනෙන්හි දී, ප්රධාන කාර්ොල ශාඛාගවන් තම ගෙක්පත/ ගෙක්පත් 

ලබා ෙැනීමට කටයුතු කරන ගලස තැන්පත්කරුවන්ට ගමයින් උපගදස් ගදනු ලැගේ. 

 

ව ඩිදුර නතොරුරු/ප හ දිලි කිරීේ සඳහො: 

ආෙතනෙ අවශයතාව දුරකථන අංක ිදුත් ලිපිනෙ 

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් 

සර්විසස් පී එල් සී 

ආයතනය/මුෙල් මණ්ඩල්ය 

මඟින්ත පත්කරන ල්ෙ 

කළමනොකරණ මණ්ඩල්ය 

ආපසු නගවීනේ 

ස ල් ස්ම සහ 

නවනත් ප හ දිලි 

කිරීේ පිළිබඳ 

විමසීේ 

 

 

දුරකථන:  

011 7534800 

ෆ ක්ස්: 

011 2589823 

011 2595062 

info@sfs.lk 

බ ැංකු නනොවන මූල්ය 

ආයතන අධීක්ෂණ 

නෙපොර්තනේන්තුව     

 නපොදු ග ටලු සේබන්තධ් 

විමසීේ 

දුරකථන:  

011 2477504 

011 2398806 

011 2398595 

ෆ ක්ස්: 

011 2477738 

snbfi_query@cbsl.lk 

 


