
 
 

 
 
 

  

බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන ඒකබද්ධ කිරීම සඳහො වන  

ව ඩපිළිනවල් කඩිනමින් අනුගමනය නකනේ 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබමින් පවතින බ ංකු නනාවන මූලය 

ආයතන ඒකබද්ධ කිරීම සඳහා වන  ව ඩපිළිනවල යටනත් (ඒකාබද්ධකරණ ව ඩපිළිනවල), 

පහත සමාගම් 9 විසින් ද නටමත් රුපියල් බිලියන 12.56ක් වූ නව ප්රාග්ධනය නියාමන 

ප්රාග්ධන අවශ්යතා සපුරාලීමට හඳුන්වා දී ඇත: සරනවෝදය ඩිවලප්මන්් ෆයිනෑන්් පී එල් 

සී , ඩයනලාග් ෆයිනෑන්් පී එල් සී, ඒෂියා ඇනස් ෆයිනෑන්් පී එල් සී, ලංකා නෙඩි් ඇන්් 

බි්න් ෆයිනෑන්් පී එල් සී, පීපල්් මරචන්් ෆයිනෑන්් පී එල් සී, නසාෆ්්නලාජික් 

ෆයිනෑන්් පී එල් සී, මරචන්් බෑන්ක් ඔෆ් ශ්රී ලංකා ඇන්් ෆයිනෑන්් පී එල් සී, යූ බී 

ෆයිනෑන්් කම්ප නි ලිමිට් සහ සී/ස රිච් පීරි් ෆයිනෑන්් ලිමිට්.   

 

මීට අමතරව, සමාගම් 12ක් ඔවුන්නග් වයාපාර අත්පත් කර ග නීනම්/ ඒකාබද්ධ කිරීනම් 

ස ලසුම් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව නවත නයාමු කර ඇති අතර, පහත පරිදි අදාළ මූලික 

අනුම තියන් ලබා නගන ඇත: 

1. ඇස්ලයින් ලීසිං කම්ප නි ලිමිට් - ක න්රිච් ෆයිනෑන්් ලිමිට් මූලය වයාපාර 

බලපත්රය අත්පත් කර ග නීම සහ එහි ත න්පතු පියවීම. 

2. එල්.බී ෆයිනෑන්් පී එල් සී - මල්ි ෆයිනෑන්් පී එල් සී අත්පත් කර ග නීම සහ 

පසුකාලීනව ඒකාබද්ධ කිරීම. 

3. එ් එම් බී ලීසිං පී එල් සී - ්වරණමහල් ෆිනෑන්ෂල් සරවිස් පී එල් සී හි මූලය 

වයාපාර බලපත්රය අත්පත් කර ග නීම සහ එහි ත න්පතු පියවීම.  

4. නකාමරෂල් ලීසිං ඇන්් ෆයිනෑන්් පී එල් සී - සිංහපුත්ර ෆයිනෑන්් පී එල් සී අත්පත් 

කර ග නීම සහ පසු කාලීනව ඒකාබද්ධ කිරීම.  

5. එච් එන් බී ෆයිනෑන්් පී එල් සී - ප්රයිම් ෆයිනෑන්් පී එල් සී අත්පත් කර ග නීම සහ 

පසු කාලීනව ඒකාබද්ධ කිරීම.  

බ ංකු නනාවන මූලය ආයතන අධීක්ෂණ නදපාරතනම්න්තුව 
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6. එල් ඕ එල් සී ෆයිනෑන්් පී එල් සී -  නකාමරෂල් ලීසිං ඇන්් ෆයිනෑන්් පී එල් සී 

සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම.  

ඉහත ප්රවණතා නේතුනවන්, බ ංකු නනාවන මූලය ආයතන අංශ්ය නියාමන ප්රාග්ධන 

අවශ්යතා සමඟ අනුකූල වීනම් ස ලකිය යුතු වරධනයක් අත්ද ක තිනබන අතර, මෑත 

කාලය තුළ දී අනුකූල නනාවීනම් ම්ටම්වල වඩාත් අවම අගයන් වාරතා කර ඇත. 


