මුෙල් අමාත0 කා්යයාලය

මුෙල් අමාත0 මා්0 අිංයය,
මහගල්කේ කා්යයාලය, ගකොළඹ 01

நி ி அலமச்சொின் அலுவைகம்

நி ி அலமச்சின் ஊடகப் ேிொிவு ஊடகப் ேிொிவு,

FINANCE MINISTER’S OFFICE

Finance Minister’s Media Division,
The Secretariat, Colombo 01

நி ி அலமச்சகம், தகொழும்பு 01

தசய் ி தவளியீடு

මා්0 ිවගදෙනය

PRESS RELEASE
දිනය - 2021 – 02 - 10

මා්0 ිවගදෙන අිංක - 105

ණය වාරික සහ ලීසිං වාරික සයල්ල එකවර ගෙවා අවසන් කිරීගේ දී
අධිභාරයක් අය කිරීම නතර කිරීමට ඇති හැකියාව ගසොයා බලන්නැයි
අෙමැතිගෙන් මහ බැිංකුවට උපගෙස්
නියමිත කාලයට පෙර බ ැංකු ණය වාරික සහ රථ වාහන ලීසැං වාරික සය්ල පෙවා නිම කිරීපේ දී මූලa
ආයතන විසන් අධිභාරයක් (Surcharge) අය කිරීම ඉවත් කිරීපේ හ කියාව පසොයා බලන පලස මුද් අමාතa,
අග්රාාමාතa මිනන්ද රාපෙක් ම තිතුමා මහ බ ැංකුවට උෙපදස් ලබා පදයි.
නියමිත දිනයට පෙර වාරික පෙවා අවසන් කිරීපේ දී මූලa ආයතන විසන් අදාළ ෙනුපදනුකරු ඒ වන විට
පෙවීමට ඇති මුදලින් 3%ක් ෙමණ වන අධිභාරයක් අය කරනු ලබයි. ෙසුගිය දා මුද් අමාතaාැංශයේ පැ ෙ ව ති නෙති
සමාපලෝචන රැස්වීපේ දී පේ පිළිබඳ අවධානය පයොමු විය. එින දී අනාවරණ වූපැ ඇත ේ මූලa ආයතන
ෙනුපදනුකරුවාපේ ඉ්ලීම මත ෙමණක් පමම මුදල අය කිරීපමන් පතොරව අදාළ ගිවිසුම අවසන් කරන බවයි.
අග්රාාමාතaතුමා කියා සියපැ මූලa ආයතනවල අභිමතය ෙරිදි ෙමණක් සදු කරන පමම අය කිරීම අපහෝස
කිරීමට අදාළ පෙොදු නතිෙත්තියක් සකස් කළ ුතතු බවයි. සෑම මූලa ආයතනයක් ම කටුතතු කරනු ලබන්පන් ශ්රී් ලැංකා
මහ බ ැංකුපේ අධීක් ණය යටපත් වන බ වින් එම මුදල අය කිරීම අත්ිනටුවීපේ හ කියාව පසොයා බලන පලස එම
නිලධාරීන්ට මිනන්ද රාපෙක් ම තිතුමා උෙපදස් ලබා දුන්පන් ය.
රාපa අමාතa අිතත් නිවා්  ක්රරා් මහතා පමින දී සඳහන් කපළ එම අය කිරීම කිසදු ආකාරයකින් සාධාරණ
පනොවන බවයි. එම අය කිරීම සේපූර්ණපයන් ම අපහෝස කළ ුතතු බව පහපතම ද අවධාරණය කපළ ය.
රාපa අමාතa පශයේ හාන් පසමසැංහ, භාණ්ඩාොර ප්කේ එස්.ආර්. ආියෙල, අග්රාාමාතa ප්කේ ොමිී  පසනරත් යන
මහත්වරු ද පමම අවස්ථාවට එක් වූහ. මීට අමතරව ශ්රී් ලැංකා මහ බ ැංකුපේ අධිෙති මහාචාර්ය ඩ්රලියූ.ඩී. ලක් ්මන්
මහතා සහ සයලුම රාපa බ ැංකුවල නිලධාරීු  ද ටට එක්ව සියයහ.
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