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න ොන්තනේසි පෙනමින්ත සීමිත අරමුණක් සඳහො ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්ිසස් 

පීඑල්සී ආයතනනේ වයොපොර  ටයුු න වත ආරේභ කිරීම 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින්, ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ියල් සර්විසස් පීඑල්ී ආයතනය, “බ ංකු 

වනාවන මූලය ආයතන ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා වන ප්රධාන ස ල ස්මට” අන්තර්රහණය කිරීවේ හ කියාව 

අධයනය කිරීවේ අරමුණින්, 2011 අංක 42 දරණ මුදල් වයාපාර පනවේ 31(5)(අ) වන වගන්ිය ප්රකාරව,              

2021 ඔකවතෝබර් 13 දින සිට බල ප ව ේවවන පරිදි මොස 06  සීමිත  ොල් සීමොවක් සඳහා, එම 

ආයතනවේ වයොපොර  ටයුු න වත ආරේභ කිරීමට අවසර ලබා වදමින් නිවයෝගයක නිකුේ කරන ලදී.  

 

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ියල් සර්විසස් පී එල් ී ආයතනවේ කටයුතු තවදුරටේ කළමනාකරණය කිරීමට සහ 

ඉහත සඳහන් ක්රියාවලියට අදාල කටයුතු ආරේභ කිරීමට සහ පහසුකේ ස ලීමට  මුදල් මණ්ඩලය මඟින් 

පේ කරන ලද කළමනාකරණ මණ්ඩලය (කළමනාකරණ මණ්ඩලය) වවත බලය පවරා ඇි අතර 

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ියල් සර්විසස් පීඑල්ී ආයතනවේ අධයකෂවරුන් බ ංකු වනාවන මූලය ආයතන 

අධීකෂණ වදපාර්තවේන්තුවේ අධයකෂවරයා සහ/වහෝ කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් බලය පවරනු ලබන 

කාර්යයන් පමණක ඉටු කරනු ඇත. 

 

තවද, ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ියල් සර්විසස් පීඑල්ී ආයතනය ඉහත සඳහන් “බ ංකු වනාවන මූලය ආයතන 

ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා වන ප්රධාන ස ල ස්මට” අන්තර්රහණය කිරීම හා සේබන්ධ කටයුතු හ ර කිසිඳු 

ආකාරයක මූලය වයාපාර වහෝ වවනේ වයාපාර කටයුතු කරවගන යාමට එම ආයතනය වවත අවසර දී 

නනොම ති බව ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් මහජනතාව වවත ද නුේ වදනු ල වේ. එබ වින්, ස්වර්ණමහල් 

ෆිනෑන්ියල් සර්විසස් පීඑල්ී ආයතනය සමග පවේනා ගිවිසුේගත බ ඳීේවලට අදාල පියවීේ හ ර එම 

ආයතනවේ මුෙල් ත න්තපත් කිරීම නහෝ ආයතනය සමඟ නවනත් කිසිඳු ආ ොරයකින්ත වයොපොර 

 ටයුු සිදු කිරීනමන්ත වළකින වලස මහජනතාවවගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ල වේ. ස්වර්ණමහල් 

ෆිනෑන්ියල් සර්විසස් පීඑල්ී ආයතනවයන් ණය ලබාගේ පාර්ශවයන් වහෝ ආයතනය වවත වගවීේ සිදු 

කිරීමට ඇි අවනකුේ පාර්ශවයන් සිය ගිවිසුේගත බ ඳීේවලට අදාල පියවීේ එම ආයතනය නමින් පවින 

පහත සඳහන් බ ංකු ගිණුේ හරහා පමණක සිදු කල යුතු අතර එම සියළු වගවීේ සේබන්ධව වාර්තා පවේවා 

ග නීම තුළින්, වගවීේ නිසි පරිදි සිදු වනාකිරීම නිසා ඇි විය හ කි නීිමය ක්රියාමාර්ග මගහරවා ගන්නා 

වලස ද නුේ වදනු ල වේ.   

 

බ ැංකුනේ නම ශොඛොව ගිණුේ අැං ය 

සේපේ බ ංකුව ප්රධාන ශාඛාව 2930013377 

වකාමර්ෂල් බ ංකුව වකාල්ුපිටිය ශාඛාව 1107428801 

නිකුේ කවල් 

දිනය 



 

ව ඩිදුර විමීේ සඳහා; 

ආයතනය/ 

නෙපොර්තනේන්තුව 

අවශයතොව දුර ථන 

අැං  

ිෙුත් ත ප ල් 

ලිපිනය 

බ ංකු වනාවන මූලය 

ආයතන අධීකෂණ 

වදපාර්තවේන්තුව     

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ියල් සර්විසස්  

පීඑල්ී ආයතනවේ වයාපාර කටයුතු 

න වත ආරේභ කිරීම සේබන්ධ 

විමීේ සඳහා   

011 2477504 

 

snbfi_query@cbsl.lk 

ඇමතුේ මධයස්ථානය, 

මූලය පාරිවභෝගික 

සබඳතා 

වදපාර්තවේන්තුව     

වපාදු විමීේ සඳහා   011 2477966 

1935 

fcrd@cbsl.lk 

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ියල් 

සර්විසස් පීඑල්ී 

ආයතනය/ මුදල් මණ්ඩලය 

මඟින් පේකරන ලද 

කළමනාකරණ මණ්ඩලය 

ත න්පතු, ආයතනවයන් ලබාගේ 

ණය මුදල් පියවීම සහ අදාල 

අවනකුේ විමීේ සඳහා  

011 7534800 info@sfs.lk 

 

 

 


