
 

නිකුත් කළේ : බ ැංකු නනොවන මූල්ය යතනන ධීක්ෂණ  න පාර්නනේන්තුව 
 

දිනය  : 2019 නපබරවාරි 15 

 

 

ඊටීඅයි  ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනළේ පාලිත, උපපාලිත සහ ආළයෝජන වත්කම් 

විකිණීම 

 

ඉහන කරු  සේබන්ධනතන් 2019 නපබරවාරි 13 දින ඉැංග්රීස දිනපනා පුවත්පනක පළ වූ 

ලිපිත හා බ  නේ.  

ඉහන සඳහන් ලිපිනේ න ෝණ සහින සහ නනොමග තවන සුළු කරුණු කිහිපත්ෂ පවතින බවට 

ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුවට නපනී තන නහයින් ඒ සේබන්ධනතන් ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුන  

ස්ථාවරත පහන පරිදි ප හ දිලි කිරීමට ක ම ත්නනමු. 

 

1. ඊටීධයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනනේ පාලින සමාගේ සහ යනතෝජන වත්කේ විකිණීම 

සේබන්ධනතන් වන ඊටීධයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනත විසන් නගනනන ල්  

නතෝජනාව සඳහා, න න්පත්කරුවන්නේ තහපන පිළිබඳව සල්කාබල්මින්, ශ්රී ල්ැංකා 

මහ බ ැංකුව විසන් ධනුම තිත පල් කරන ල්දී.  එම නතෝජනාන  ඊටීධයි ෆිනෑන්ස් 

ලිමිටඩ් යතනනනේ නකොටස් විකිණීම පිළිබඳ සඳහන් වී නනොතිබිනි. 

 

2. ඊටීධයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනත විසන් ඉදිරිපත් කරන ල්  එකම නතෝජනාව වූනේ 

විනේශීත සමාගම්ෂ වන බ්ලූසමිට් ක පිටල් ම නන්ජ්මන්ට් සමාගමට ඊටීධයි ෆිනෑන්ස් 

ලිමිටඩ් යතනනනේ වත්කේ විකිණීමට වන බ වින් එම ගණුන නුව ධනුමන කිරීනේදී 

 
 

සන්නිළ  න ළ පා තළම්න් ව 
30, ජනා පති මාවන, නකොළ  01, ශ්රී ල්ැංකාව 

 රකථන ධැංක : 2477424, 2477423, 2477418 

  ්ෂස් : 2346257,  2477739 

ඊ-නේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
නවබ් ධ විත : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළ  නය 



නේශීත යනතෝජකනතකුට ධවසරදීම තන කරුණු ප න නනොන ගිණි.  ධනතෝජකයින් 

විසන් නේ සේබන්ධනතන් ඔවුන්නේ උනන් ව ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුවට ප්රකා  කළ 

ධවස්ථාවල් දී, ඊටීධයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනත එම වත්කේ වල් හිමිකරුවා වන 

බ වින් ඔවුන් සමඟ සෘජුවම සාකච්ඡා කරන නල්ස යනතෝජකයින් නවන උපන ස් ල්බා 

න න ල්දී. 

 

3. ඊටීධයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනනේ පාලින, උප පාලින සහ යනතෝජන වත්කේ 

විකිණීම සේබන්ධනතන් 2019 නපබරවාරි 11 වන දින ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව විසන් පළ 

කරන ල්  පුවත්පත් නින  නනේ සඳහන් පරිදි නිතාමනතට ල්්ෂ වන යතනනතක 

වත්කේ විකිණීම සඳහා ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුන  ම දිහත් වීම, ධ ාල් නීති සහ 

නරගුල්ාස වල්ට තටත්ව ධව ය නිතාමන ධනුම ීනන් ප්ර ානත කිරීමට පම ්ෂ සීමා 

න .  ධරමු ල් ප්රභවවත ගගීමනේ ්රිතාමාර්ග පිළිබඳව සෑමකමකට පත්වීනමන් 

ධනතුරුව, ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව එම ගනුන නුව ධනුමන කරන ල්දී.  නව , ශ්රී ල්ැංකා 

මහ බ ැංකුව ඊටීධයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනනේ වත්කේ මිල්දී ග නීමට කිස  

යනතෝජකනතකුට පහසුකේ ස ල්සීම්ෂ ස  කර නනොම න.  

 

4. ධ ාළ නීති සහ නරගුල්ාස වල්ට තටත්ව නීනයානුල ල් මාර්ග හරහා ධරමු ල් නේණ ත 

කරන ල්  බවට නහවුරු කර ග නීනමන් ධනතුරුව ධ ාල් බ ැංකු විසන් ඊටීධයි 

ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනනේ වත්කේ විකිණීම හා සේබන්ධ ්රිතාමාර්ග ස  කර 

ගන.  ධනුම තිත ප්ර ානත කරන ල්  ධ වස්ථාන  නහෝ ධරමු ල් වාරික ල් නබන 

ධවස්ථාවල් දී නහෝ ජානයන්නර ව නතන් ධසා ගන යතනනත්ෂ ගනුන නුව සඳහා 

සේබන්ධ වී ගති බවට කිස  විශ්වසනීත නනොරතුර්ෂ ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව සතුව 

නනොප වතුනු බව  න්වමු.   

 

5. නව , ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුන  නිතාමනතට ල්්ෂ නනොවන යතනන වල් හිමිකේ පිළිබඳ 

ගගීමම්ෂ ස  කිරීමට ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව ම දිහත් වන්නන් න න.  

 

6. ස්වර් මහල් ෆිනෑන්ෂිතල් සර්විසස් පීඑල්සී යතනනත ගත් කළ, යතනනනේ හිමිකම 

නවනස් කිරීනේ දී විනශ්ෂින නිතාමන ධනුම ීනන් ධව ය න .  ඒ ධනුව, ස්වර් මහල් 

ෆිනෑන්ෂිතල් සර්විසස් පීඑල්සී යතනනත එවන් නතෝජනාව්ෂ ඉදිරිපත් කළ ධනර, ඒ 

නවනුනවන් නකො න්නේස සහින ධනුම තිත්ෂ ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුන  මු ල් මණ් ල්ත 

විසන් ල්බා දී ගන.  එම නතෝජනාන  සඳහන් පරිදි නතෝජින හිමිකරු නමරට 

සැංස්ථාපින සමාගමකි.  



 

7. වත්මන් ග නුේකරුවා හට ඉතිරි ග.න ො. මිලිතන 05 ල්බා දිමට නනොහ කි වුවනහොත් 

ඊටීධයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනත විසන් ස්වර් මහල් ෆිනෑන්ෂිතල් සර්විසස් පීඑල්සී 

යතනනත රඳවා ගනු ගන.  එව නි නත්වත්ෂ තටනත් ස්වර් මහල් ෆිනෑන්ෂිතල් 

සර්විසස් පීඑල්සී යතනනත ප්රති්ඨාපනත කිරීම සඳහා විකල්ප ්රිතාමාර්ග ඊටීධයි 

ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනත සල්කා බල්මින් සටී.  

 

8. ඊටීධයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනත නවනුනවන් සහ එහි ධධය්ෂණකවරුන් නවනුනවන් 

ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව විසන් ගත් නිතාමන ්රිතාමාර්ග වල්ට ප්රතිාාරත්ෂ  නල්ස ඊටීධයි 

ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනනේ ධධය්ෂණ මණ් ල්ත විසන් එම යතනනනේ වත්කේ 

විකිණීනේ ගනුන නුව නතෝජනා කරන ල්දී.  යතනනත සහ ග නුේකරුවා ධනර ධ ාල් 

වත්කේ විකිණීම සඳහා ගිවිසුමකට එළ  ගන.  කිසතේ ධවස්ථාවක ගිවිසුනේ 

නකොන්නේස ක වුවනහොත්, ගිවිසුනේ සඳහන් පරිදි නතෝගය ්රිතාමාර්ග යතනනත 

විසන් ගනු ගන.  

 

9. 2019.02.11 දින ති ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුන  පුවත්පත් නින  නනේ ප හ දිලිව සඳහන් 

කර ගති පරිදි, ගනුන නුන  නකොටස්ෂ වන ග.න ො. මිලිතන 54 ක මු ල්්ෂ  එනේ, ශ්රී 

ල්ැංකා රුපිතල් බිලිතන 6.4 ්ෂ ගනුන නුකරුවන් නවන ඔවුන්නේ න න්පතු මු ලින් 20% 

ක ප්රමා ත්ෂ න වන නගවීම සඳහා උපනතෝජනත කර ගන. සතළුම මු ල් ඊටීධයි 

ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනත නවන සෘජුවම ල් බී ගති බව ව ඩි රටත්  න්වා සටිමු.  

ධ ාල් පුවත්පත් ලිපිනේ සඳහන් ව ගති පරිදි ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව නවන නමම 

ගනුන නුන  කිස  නකොටස්ෂ ල් බී නනොම න. 

 

10. ඊටීධයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනත යනතෝජකනතකු සල්කා බල්මින් සටි බව 

රහසගන කරු ්ෂ නනොන .  ඒ බව ඊටීධයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනත හා 

ස්වර් මහල් ෆිනෑන්ෂිතල් සර්විසස් පීඑල්සී යතනනත නවනුනවන් ශ්රී ල්ැංකා මහ 

බ ැංකුව විසන් ධ ාල් නිතාමන ්රිතාමාර්ග නගන ගති බව සඳහන් 2018.01.02 දින ති ශ්රී 

ල්ැංකා මහ බ ැංකු පුවත්පත් නින  නනේ    ්ෂවා ගන.  1949 ධැංක 58  රන මු ල් නීති 

පනනත් 45 වගන්තිනේ ප්රතිපා නතන්ට ධනුල ල්ව නේ සේබන්ධ නනොරතුරු වරින්වර 

ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව විසන් මහජනනාවට   නග නීමට සල්ස්වා ගන. 

 

11. ශ්රී ල්ැංකා රජතට ග. න ො. මිලිතන 1ක ්ෂ පා ව වී ගති බව ධ ාල් ලිපිනේ  න්වා ගන.  

ඊටීධයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනත සීමින වගකීේ සහින පුේගලික සමාගම්ෂ වන 



බ වින් ධ ාල් ගනුන නුව සාර්ථක වීම නහෝ නනොවීම මන ශ්රී ල්ැංකා රජතට කිස  

පිරිව ත්ෂ   රිමට ස  නනොවන බව ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව ධවධාර ත කර සටියි.  

 

12. නිතාමනතට ල්්ෂ නකනරන යතනන සහ යනතෝජකයින් ධනර ස වන සාකච්ඡා 

සඳහා ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව සෘජු ම දිහත්වීම්ෂ ස  නනොකරන බව න වනත් 

ධවධාර ත කිරීමට ක ම ත්නනමු.  ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුන  ම දිහත් වීම හුන ්ෂම 

න න්පත්කරුවන්නේ ධයිීනන් යර්ෂණා කිරිම සඳහා න .  නමම ගනුන නුව ඊටීධයි 

ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යතනනත සහ බ්ලූ සමිට් ක පිටල් ම නන්ජ්මන්ට් යතනනත සමග 

වන ධනර නමහිල්ා, ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව ම දිහත් වූනේ න න්පත්කරුවන්නේ 

 ෘ්ඨිනකෝ නතන් සල්කා බල්ා ධ ාළ වත්කේ සඳහා සාධාර  වටිනාකම්ෂ ල්බා 

ග නීමටත.   

 

සාව ය නනොරතුරු රනට් මූල්ය පේධති ස්ථාීමනාවත පිළිබඳ සෘ ාත්මක යකල්ප නගන දීමට 

නේතු වන බ වින්, මහජනනාව නවන සපතන නනොරතුරු, නහවුරු කරග නීමකින් ධනතුරුව 

පළ කරන නල්ස ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව සතළුම මාධය යතනන නවතින් ඉල්ල්ා සටියි.   


