
 
 

 
 
 

 
මූල්ය පාරිභෝග ික  පරක්ෂණය  පිළිබඳ  පෝකුලල්රි 

ශ්රී ලං කා ම ලං  බ ලං ංකා ම ලං  න් න ලං යාමම  ම ලං  ු ල ලං කං  ලං ල්කය ලං යමන  ලං  න් න ලං පයම ල ලං කං  ලං

සේවමව න වකට ලංඅදමක ලංල්කය ලංයමිභසග න්  ලංයු්ෂාමව ලංේාමිතන ලංිරීමස  ලංඅව්යනමවම ලංබුන මසන   ලං

ශ්රී ලං කා ම ලං  බ ලං ංකා මසම ලං ල්කය ලං යමිභසග න්  ලං පංතනම ලං සදයම්තනස  නුවව ලං ිසින න ලං ුළුල්  ලං  ව ලං

සුගුකමින ලං මකමව්ෂ ලංප ේ ලං ු ලංඇති ලංඅනු ලංඑ න් න ලංශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකා මව ලං න් න ලංයාමම  ම ලං ු ල ලං

කං  ලං ල්කය ලං යමන  ලං පතබම ලං ක මං්ධ  ලං ල්කය ලං යමිභසග න්  ලං යු්ෂා  ලං ුමුවව්ෂ ලං බුන නවම ලං ීම  ලං

අුුවණු ලං  ු ලං ඇන. ලං ස   ලං  ව ලං සුගුකමින ලං  න් න ලං සවළතසයොළ ලං බකිනීම  ලං සුයීම්ෂා ම ලං පතබම ලං

අධී්ෂා ම න ලංබට ලංඅව්ය ලංයාමම   ලංංකනක ලංයාශ්චම ලංිරීම  ලංඅසේ්ෂාම ලං ු  ලංඅනු ලංයසු මලී ව ලං

ල්කය ලං යමිභසග න් ින න ලං ිසින න ලං ු ල ලං කං  ලං යකිණිලි  ලං අව  ලංිරීමස  ලං අව්යනමවම ලං අුුවණු ලං ු ලං

නයාිණ න ලං ල්කය ලං සේවම ලං කංම ලං ීමස ීම ලං   ලං කංම ලං නකීමස ීම ලං පක ම ලං ංකි ම ලං ුතුව ලං්ෂසත්ර ලං ිතිබංත ලං සේවම ලං

පයම න  න ලංපබ ලංකං න  න ලංම  ලංසදයම්ත්වමට  ලංයකබකදිි  ලංංව්ෂ ලංකංමීම  ලංද ලංඅසේ්ෂාම ලං ු ලංඇන. 

ක ලං අ ලව  ලං යම්ත්ව රුව නසේ ලං උයස්ධ් ම න ලං ුළුල් ව ලං කංම ලං නකීමස  ලං අුුවිල න  ලං ස   ලං සුගුකමින ලං

ස ටු යන ලං ප ං න සම න ලං න  ලං යාීම්ෂා  ලං   ලං අදබේ ලං   ලං සම ජ ම ලං ඉදිිභයත් ලං ිරීම ට ලං ල්කය ලං

යමිභසග න්  ලං පංතනම ලං සදයම්තනස  නුවව ලං ිසින න ලං ංකා ම ලං බම ලං ල්කය ලං අා් ලං ය්රින ලං පාන  ලං පබ ලං

 බජ නමව ලංසවන ලංඅවේාමව ලංපකපම ලංඇති ලංඅනු ලංඅදමක ලංස ටු යන ලං(ඉාග්රීිනශ ලංශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකා මසම ලං

සවබ් ලං අඩිසම ලං බුබම ලං (සුගුකමින ලං ස ටු යන ලං ංමනන ලං  ු ලං නකීම  ලං පතබම ලං සවබ් ලං දිගුව: 

consultation_paper_20230120_regulations_on_financial_consumer_protection_e.pdf(cbsl.gov.lk)) ප්රසම් ලං

ිසම ලංබක . ලංනවද  ලංන  ලංයාීම්ෂා  ලං   ලං අදබේ ලං   ලං සම ජ ම ලංයබන ලංක්ර  ලංසේසේ ලං 020..20. 7 ලං දි  ලං සබ  ලං

එදි ට ලංසයු ලංඅය ලංසවන ලංඉදිිභයත් ලං ක ලංබක . 

නකයක්  ලංි ිත ම : ලං ල්කය ලං යමිභසග න්  ලං පංතනම ලං සදයම්තනස  නුවව  ලං ශ්රී ලං කා ම ලං  බ ලං ංකා මව  ලං 

  අා  ලං.2  ලංජ මධියති ලං මවන  ලංස ොළඹ ලං . 

ෆක්ෂේ   : ලං+94 ලං  0477744 

ඊ ලංස ්   : ලංfcrd@cbsl.lk 

 

ල්කය ලංයමිභසග න්  ලංපංතනම ලංසදයම්තනස  නුවව 
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