
 

නිකුත් කළේ : බ ැංකු නනොවන මූල්ය යතනන ධීක්ෂණ  න පොර්නනේන්තුව 
 

දිනය  : 2019 නපබරවොරි 11 

 

 

ඊ ටී අයි  ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනළේ පාලිත, උපපාලිත සහ ආළයෝජන වත්කම් 

විකිණීම 

 

ඊ ටී ධයි  ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් යතනනනේ පොලින, උපපොලින සහ යනතෝජන වත්කේ විකිණීම 

සහ ඒ නවනුනවන්ත ශ්රී ල්ැංකො මහබ ැංකුනම ම හතහත් ම සේබන්තෙනතන්ත සමහර ව රහත 

නනොරුරු සැංසර ත වන බව ශ්රී ල්ැංකො මහබ ැංකුනම ධවෙොනතට ල්්    න.   

 

ඉහන කී ගනුන නුව සේබන්තෙනතන්ත ශ්රී ල්ැංකො මහබ ැංකුව පහන සනහන්ත පරිහත කරු  

ප හ හතළි කර සිටී. 

(1) ශ්රී ල්ැංකො මහබ ැංකුව විසින්ත සෑම ධව්වොවකම ම ධවෙොර ත කරනු ල් වේනම  ඊ ටී ධයි  

ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් යතනනනේ න න්තපත්කරුවන්ත නවන උපරිම ප්රතිලල්ොයත් ල්බොන න 

පරිහත “හඳුනොගත් වත්කේ“ සේූර් නතන්තම ධනේ්ින ග නුේකරුනවකුට විකිණීම 

සිදුකළ යුු බවයි.  

(2) මු ල් මණ්ඩල්නේ ්වොවරත වූනේ ශ්රී ල්ැංකො මහබ ැංකුනම යාතොමනතට ල්් වන 

යතනනතන්ති යනතෝජනත කිරීම නහෝ එව්ොනේ වත්කේ මිල්ම  ග නීම සේබන්තෙ 

ඕනෑම සොකච්ඡොව් ධ ොළ යතනනත සමඟ සෘජුවම සිදු කළ යුු බවයි.  එබ වින්ත, ඊ 

ටී ධයි  ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් යතනනනේ යනතෝජනතට සහ/ නහෝ එි වත්කේ මිල්ම  

 
 

සන්සනිළ  න ළ පා තළම්න්ස ව 
30, ජනො පතිල මොවන, නක ළ  01, ශ්රී ල්ැංකොව 

දුරකවන ධැංක : 2477424, 2477423, 2477418 

  ්් : 2346257,  2477739 

ඊ-නේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
නව  ධඩවිත : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළ  නය 



ග නීමට ධ ොළ වන සිතළුම ඉල්ීේ යතනනත නවනට නතොමුකරන ල්ම .  ඒ ධනුව, ඊ ටී 

ධයි  ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් යතනනනේ වත්කේ මිල්ම  ගනු ල්බන පොර්්වත නනෝරොග නීම ඊ 

ටී ධයි  ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් යතනනනේ ධෙය්ෂණ ම ඩල්ත විසින්ත සිදුකරන ල්  ධනර, 

න න්තපත්කරුවන්තනේ ධයිතීන්ත යර්ෂණො කරනු ව්, ධ ොළ වන නීතිල සහ නරගුල්ොසිවල්ට 

තටත්ව ගනුන නුව සිදුකිරීම  ුළු විවිෙ නකොන්තනේසි පනවමින්ත මු ල් මණ්ඩල්ත විසින්ත 

ධවශ්ය ධනුම තිලත ල්බොන න ල්ම . 

(3) ධනේ්ින ග නුේකරුවන්ත විසින්ත  .නඩො.මි. 61 සිට  .නඩො.මි. 75  ්වො පරොසත ුළ 

විවිෙ ල්ැංසු නබන ල්  ධනර, ඊ ටී ධයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් යතනනනේ ධෙය්ෂණ මණ්ඩල්ත 

විසින්ත නතෝජනො කරන ල්  පොර්්වතට මු ල් මණ්ඩල්නේ ධනුම තිලත පළ කරන ල්  

ධනර එම පොර්ශ්වත ඉහතරිපත් කරන ල්  ල්ැංසුව, ඊළඟට න බූ ව ඩිම ල්ැංසුවට වඩො 

 .නඩො.මි. 14 කින්ත ව ඩි වූ  .නඩො.මි. 75 ක ඉහළම ල්ැංසුව විත.   නව , ඊ ටී ධයි  

ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් යතනනනේ ධෙය්ෂණ මණ්ඩල්ත විසින්ත යාර්නේශ් කරන ල්  එකම 

පොර්්වත වූනේ වත්මන්ත ග නුේකරුවොයි.  ඊ ටී ධයි  ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් යතනනනේ 

න න්තපත්කරුවන්තට නහොනම ප්රතිලල්ොය ල්බොම මට මු ල් මණ්ඩල්ත විසින්ත  .නඩො.මි. 60 ක 

මුල් ල්ැංසුව  .නඩො.මි. 75  ්වො ඉහළ   මීමට ම හතහත් වන ල්ම .   

 

(4) ධ ොළ ගනුන නුව පවතිලන නීතිල සහ නරගුල්ොසිවල්ට තටත්ව සිදුකරන නල්සට ශ්රී ල්ැංකො 

මහබ ැංකු යාරන්තනරතන්තම ධවෙොර ත කරන ල්ම . ඒ ධනුව, පිළිගත් බ ැංකු පේෙතිලත් 

මොර්ගනතන්ත ඊ ටී ධයි  ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් යතනනත නවන නතොමුකරන ල්   ගනුන නුනම 

සෑම වොරිකත්ම ධ ොළ නීතිල සහ නරගුල්ොසිවල්ට තටත්ව තවොනතෝගී පරී්ෂණ  සිදු 

කර ධ ොළ බ ැංකු විසින්ත ධරමු ල් යා්කොෂණ ත කිරීනමන්ත ධනුරුව ශ්රී ල්ැංකො 

මහබ ැංකුව විසින්ත ධනුමන කරන ල්ම .   

 

නේවනවිට, මුළු මු ල් වන  .නඩො.මි. 75 න්ත  .නඩො.මි. 54 ක ප්රමො ත් ඊ ටී ධයි  ෆිනෑන්ත් 

ලිමිටඩ් යතනනත නවන ල් බී  තිල ධනර, එත මූලික වශ්නතන්ත යතනනනේ න න්තපුවලින්ත 20% 

් නග ම සනහො යොවිනො කරන ල්ම .  නව , නනොනතකුත් නේතූන්ත මන පමො වූ  .නඩො.මි. 16 ක 

මු ල් 2019 නපබරවොරි මස ුල් යතනනත නවන ල් බීමට සල්්වන බව ග නුේකරුවො විසින්ත 

 න්තවො  න. 

 


