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දිනය  : 2019 ම යි 02 

 

 

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

විකිණීම 

 

ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව විසින්ත ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනය 2017 අගභොගනේ සිට මුහුණ 

දුන්ත උග්ර ද්රවශීල්තො අර්ුෙය ෙ ඇුල්ත්ව 2011 සිට ප වති විවිධ අක්රමිකතො සඳහො විසඳුේ ල්බො 

දීමට ක්රියොමොර්ග රොශියක් නගන ඇත. 

 

ඊ ටී අයි  ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනනේ ප වති අතිශයින්ත අවධොනේ ද්රවශීල්තො තත්ත්වය මත 

ත න්තපත්කරුවන්තට අ යත්  ත න්තපු ආපසු නගවීනේ දුෂ්කරතො නේුනකොට නගන ශ්රී ල්ැංකො මහ 

බ ැංකුනේ මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත ආයතනනේ නමනහයුේ කටයුු සීමො කරමින්ත විධොන කීපයක් 

2018.01.02 වන දින නිකුත් කරන ල්දී.  තවෙ, ආයතනය විසින්ත ඉදිරිපත් කරන ල්ෙ නයෝජනොවක් 

සල්කො බ ලීනමන්ත අනුරුව ත න්තපත්කරුවන්තට මුෙල් නගවීනේ මූලික අරමුණින්ත ඊ ටී අයි 

ෆිනෑන්ත් ලිේටඩ් ආයතනනේ හඳුනොගත් පොලිත සමොගේ, උප පොලිත සමොගේ ඇුළු  

ආනයෝජන වත්කේ ඇනමරිකොනු නඩොල්ර් මිලියන 75 ක සම්ත වටිනොකමකට විකිණීමට මුෙල් 

මණ්ඩල්ය විසින්ත එකඟතොවය ල්බො නෙන ල්දී. 

 

 
 

සන්සනිළ  න ළ පා තළම්න්ස ව 
30, ජනො පති මොවත, නක    01, ශ්රී ල්ැංකොව 

දුරක න අැංක : 2477424, 2477423, 2477418 

  ක්් : 2346257,  2477739 

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

 

 වත්පත් නිළ  නය 



වොරික 4 ක් වශනයන්ත ල්ෙ එම මුෙල් වූ ඇනම රිකොනු නඩොල්ර් මිලියන 70 ක වටිනොකමට අෙොල්ව 

ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනනේ වත්කේ ග ණුේකරුවො  නවත ප වරීනමන්ත අනුරුව එම 

ගනුනෙනුව අවසන්ත නකරී ඇත.  ග ණුේකරුවො ඉතිරි ඇනමරිකොනු නඩොල්ර් මිලියන 5 නේෂණය 

නනොකිරීම නේුනවන්ත එම වටිනොකමට අෙො ව ප වරීමට නියමිත වූ පොලිත සමොගමක් වන 

්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විස් පී එල් සී සමොගම, ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනය 

භොරනේ තවදුරටත් රඳවො තබො ගන්තනො ල්දී.  ෙ නට ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව,  ඊ ටී අයි  ෆිනෑන්ත් 

ලිමිටඩ් ආයතනය සහ ්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විස් පී එල් සී සමොගම එකුව එකී 

සමොගේ ප්රතිවුහගත කිරීම සඳහො විකල්ප පියවර සල්කො බල්මින්ත පවතී.  ගනුනෙනුව 

සේූර්ණනයන්ත නිම නනොවුවෙ හිඟ ඇනමරිකොනු  නඩොල්ර් මිලියන 5 ට අෙො ව  සවර්ණමහල් 

ෆිනෑන්තියල් සර්විස් පී එල් සී සමොගම රඳවො තබොගත් නිසො ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් 

ආයතනය නවත මූල්යමය අල්ොභයක් සිදු වී නනොම ත.   

 

ඉහත කී වොරික 4 ට අෙොල්ව මුෙල් ල්ෙ අව් ොනේ දී ප වති විනිමය අනුපොත පෙනේ කරනගන 

ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් සමොගම නවත නේ වන විට රුපියල් බිලියන 11 ක් ල් බී ඇත.  එම 

මුෙල් වලින්ත උපචිත නපොළිය ෙ සමග ත න්තපත්කරුවන්තට ත න්තපු මුෙල්වලින්ත 20% ක් නේ වන 

විට ආපසු නගවො ඇත.  තවත් 10% ක් ත න්තපත්කරුවන්තට නගවීම ෙ නට සිදු නවමින්ත පවතී. 

 

ඒ  අනුව ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනය රුපියල් බිලියන 10 කට ව ඩි ප්රමොණයක් 

ත න්තපත්කරුවන්තට නගවීම සිදු කරන ල්බනුනේ ශ්රී ල්ැංකො රජ නේ, ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ නහෝ 

ශ්රී ල්ැංකො ත න්තපු රක්ෂණ හො ද්රවශීල්තො අධොරක ව ඩසටහනනන්ත කිසිඳු මූල්යමය ආධොරයක් 

ල්බො නනොනගන බව ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව අවධොරණය කර සිටී. 

 

ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ආයතනය අර යො කලින්ත කල්ට ගත් විවිධ නියොමන ක්රියොමොර්ගවල් 

ප්රතිඵල්යක් වශනයන්ත, ආයතනනේ සෘණ ශුද්ධ වත්කේ ආවරණය කිරීම සඳහො අධයක්ෂවරුන්ත 

විසින්ත ඊ ඒ පී නරෝඩ්කෝටින්ත් කේප නි ලිමිටඩ් සහ ්වර්ණමහල් ජුනවල්ර්් ඇුළු 

නපෞද්ගලික වත්කේ ප වරීමට අමතරව තවත් අතිනර්ඛ නපෞද්ගලික වත්කේ ප වරීම සඳහො 

නපොනරොන්තදු ලිපියක් ල්බො දී ඇත. 

 

ත න්තපත්කරුවන්තට නමම මුෙල් ප්රමොණය නගවීමට හ කි වූනේ ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් 

ආයතනනේ විකිණූ වත්කේවලින්ත වන අතර එන් සිදු වූනේ ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් 



ආයතනනේ ප වති ග ටළු හඳුනොනගන ගත් නියොමන ක්රියොමොර්ග නේුනකොටනගන බව ශ්රී 

ල්ැංකො මහ බ ැංකුව තවදුරටත් අවධොරණය කර සිටී. තවෙ, නේ වන විටත් ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව 

විසින්ත ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනනේ අධයක්ෂවරුන්තන් නපෞද්ගලික වත්කේ ඊ ටී අයි 

ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනය නවත පවරො ග නීම සඳහො නීතිමය ක්රියොමොර්ග කිහිපයක් ම  නගන 

ඇත. 

 

ආයතන ප්රතිවුහගත කිරීම සඳහො වන නයෝජනො අෙොල් සමොගේ මොර්ගනයන්ත ආනයෝජකයින්ත 

විසින්ත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒවො පුළුල් වශනයන්ත සල්කො බල්ො,  එ ම  නයෝජනො ක්රියොත්මක 

කිරීම සේබන්තධනයන්ත වන ප්රගතීන්ත ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනය සහ ්වර්ණමහල් 

ෆිනෑන්තියල් සර්විස් පීඑල්සී ආයතනවල් ත න්තපත්කරුවන්ත නවත සන්තනිනේෙනය කරනු ල්බන  

බව ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව ෙ නුේ දී සිටී.   

 


