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ඊ ටී ධයි ෆිනෑන්න් ලිමිටඩ් යයතනවේ ත න්නපත්කරුවන්න සඳහා මුදල් වෙවීම 

 

 

ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සහ ්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්සෂල් සර්විස් පී එල් සී යන 

ආයතන සේබන්සධ ව 2018.01.02 දින නිකුත්  රන කද පුවත්පත් නිකේදනයට 

වැඩිමනත්වයි. 
 

ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය (ඊ ටී අයි ආයතනය) මුහුණ දී ඇති මූකය 

දුෂ් රතාව සහ ඉන්ස මූකය ප්ධතියට ඇති විය හැි  බකපෑම ිළිබබ  ව සක ා 

බැලීකමන්ස අනතුරු ව, ශ්රී කා ා මහ බැාකුකේ මුදල් මඩලඩකය වින්න්ස ඊ ටී අයි ආයතනය 

සතු එහි පරිපාලිත හා උප පරිපාලිත සමාගේවක අයිතිය සහ ආකයෝජන ක්පක, 

එක්සසත් ජනපද කඩාකර් දශ කක්සෂ 75  පමණ මුදක ට විි ණීම ස හා ඊ ටී අයි 

ආයතනකේ අධයක්සෂ මඩලඩකය වින්න්ස ඉදිරිපත්  රන කද කයෝජනාවට අුමමැතිය 

දීමටත් ඒ ස හා පහසු ේ සැකසීමටත් තීරණය  රන කදි. තව ද, එ කී ගුමකදුමව ශ්රී 

කා ාකේ පවතින නීති රීති සහ කරගුකාන්වකට අුමකූක ව විය යුතු බවට ද දැුමේ කදුම 

කැබී ය. 
 

ඒ අුමව, අදාළ ගැුමේ රු වින්න්ස කගවිය යුතු එක්සසත් ජනපද කඩාකර් දශ කක්සෂ 75  

මුදලින්ස කඩාකර් දශ කක්සෂ 32  මුදකක්ස දැනට කබා දී ඇති අතර එය ශ්රී කා ා  මුදලින්ස 

රුිළයල්  දශ කක්සෂ 5,017.6ක්ස කකස ඊ ටී අයි ආයතනය කවත කැබී ඇත. 

තැන්සපත් රුවන්සකේ ඉල්ලීේ සක ා බැලීකමන්ස අනතුරු ව එ ක් කැබී ඇති මුදලින්ස  ඊ ටී 

අයි ආයතනකේ මුළු තැන්සපතු වගකීේවලින්ස න්යයට 10  මුදකක්ස, එ නේ ආසන්සන 

වශකයන්ස රුිළයල් දශ කක්සෂ 3,350  මුදකක්ස සහ 2018 මැයි මාසය අවසානය වන විට 

කගවිය යුතු වන කපාලී මුදල්, ආසන්සන වශකයන්ස රුිළයල් දශ කක්සෂ 1,400 ක්ස පමණ, 

තැන්සපත් රුවන්ස කවත කගවීමට උපකද් කබා දී ඇත. කමම කගවීම 2018.06.05 දින 

ආරේභ ක  කරුම ඇත. එ කමන්ස ම එම ආයතනකේ තැන්සපතු වගකීේවලින්ස තවත් 



න්යයට 10  මුදකක්ස ඉහත කී වත් ේ විි ණීකමන්ස කැකබන ඉතිරි මුදලින්ස (එක්සසත් 

ජනපද කඩාකර් දශ කක්සෂ 43) කගවීමටත් ඊ ටී අයි ආයතනය කවත උපකද් කබා දී ඇත.  

2018.06.05 දින ආරේභ වන කගවීේ සැකැ්ම ිළිබබ  වි්තර තැන්සපත් රුවන්ස කවත ඊ 

ටී අයි ආයතනය වින්න්ස ඉක්සමනින්ස දැුමේ කදුම ඇත. පසුගිය මාස හතර  පමණ  ාකය 

තුළ කේ ස හා සහකයෝගය කබා දුන්ස න්යලු ම පාර්්වයන්සට ශ්රී කා ා මහ බැාකුව න්ය 

්තුතිය පළ  ර න්ටින අතර ඊ ටී අයි ආයතනය සේබන්සධ ව ක්රියාත්ම   රුම කබන 

ක්රියා ාරී සැකැ්කේ  ටයුතු අවසන්ස වන කතක්ස සහ කගවීේ සැකැ්ම ක්රියාත්ම  ි රීම 

ස හා ශ්රී කා ා මහ බැාකුව වින්න්ස පත්  රන කද  ළමනා රණ මඩලඩකයට 

සහකයෝගය කබ ා කදන කකසත්, එ කතක්ස ඉවන්ලිවන්සත ව  ටයුතු  රන කකසත් න්යලු ම 

තැන්සපත් රුවන්සකගන්ස ඉල්කා න්ටී.  


