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ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනළේ සහ ්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්සියල්
සර්ිස් පී.එල්.සී ආයතනළේ වයාපාර කටයුතු අත්ිටුවීම
ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත 2011 අැංක 42 ෙරන මුෙල් වයොපොර
පනනේ 31 වන වගන්තිය ප්රකොරව, 2020 ජූලි මස 13 වන දින සිට බල්ප ව ේනවන
පරිදි ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් සහ ්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්තියල් සර්විස් පී.එල්.සී
යන ආයතන නෙනකහි වයොපොර කටයුු අේහිටුවීම සඳහො 2020 ජූලි මස 10 වන දින
තීරණය කරන ල්දී.
2011 වසනර් සිට ප වි විවිධ අක්රමිකතො නේුනකොටනගන ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත්
ලිමිටඩ් ආයතනය සහ ්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්තියල් සර්විස් පී.එල්.සී ආයතනය
නේ වන විට බැංනකොනල්ොේභොවයට පේව ඇත. ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව විසින්ත එම
ආයතන යථො තේවයට පේ කිරීම සඳහො සපයන ල්ෙ මොර්නගෝපනේශන සඳහො
සෑහීමකට පේවිය හ කි පිළියේ නයදීමට නමම ආයතන වල් අධයක්ෂ මණ්ඩල්ය
සහ කළමනොකොරීේවය දිගින්ත දිගටම අනපොනහොසේ වීම නිසො 2018 ජනවොරි 02 වන
දින ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත එකී ආයතන වල් නමනහයුේ
කටයුු සීමො කිරීම, අධයක්ෂ මණ්ඩල්නේ බල්තල් සීමො කිරීම නමන්තම එම ආයතන
කටයුු අධීක්ෂණය සඳහො කළමනොකොර මණ්ඩල්යක් පේ කරන ල්දි.

ඉන්ත අනුරුව ගනුල් බූ ක්රියොමොර්ග මඟින්ත නමම ආයතන වල් ප වි මුළු ත න්තපු
වලින්ත 30% ක ප්රමොණයක් ත න්තපුකරුවන්ත නවත නගවීමට එම ආයතන වල්ට
අව්ථොව ස ල්සුණි. මුෙල් මණ්ඩල්නේ විධොනයන්ත මඟින්ත ආයතන නෙනකහිම
අධයක්ෂවරුන්ත නවත එකී ආයතන යථො තේවයට පේ කිරීම සඳහො සු සු
ආනයෝජකයින්ත ඉදිරිපේ කිරීමට නියම කර ිබුණ ෙ, ක්රියොවට න ැංවිය හ කි කිසි
සොර්ථක

නයෝජනොවක්

ඉදිරිපේ

කිරීමට

ඔවුන්ත

අනපොනහොසේ

වූ

අතර

ආයතනයන්තහි මූල්ය තේවයෙ ක්රමනයන්ත පසුබෑමට ල්ක්වීම අඛණ්ඩව සි විය.
එහි

ප්රිඵල්යක්

නල්ස

ආයතන

නෙනකහිම

ත න්තපු

කල්පිරුණෙ,

ඒවො

ත න්තපුකරුවන්තට නගවීමට නනොහ කි තේවයකට වර්තමොනය වන විට ආයතන
නෙකම පේ වී ඇත.
ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් සහ ්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්තියල් සර්විස් පී.එල්.සී යන
ආයතන වල් වයොපොර කටයුු අේහිටුවීමේ සමඟ, ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ ්ථොපිත,
ශ්රී ල්ැංකො ත න්තපු රක්ෂණ හො ද්රවශීල්තො ආධොරක ක්රමය මඟින්ත එහි පවේනො නීි
හො නරගුල්ොසි ප්රකොරව, රක්ිත ත න්තපුකරුවන්ත හට වන්තදි නගවීමට අවශය
ක්රියොමොර්ග ගනු ල්බන අතර එමඟින්ත,
1. ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනනේ සම්ථ ත න්තපුකරුවන්තනගන්ත
ආසන්තන වශනයන්ත 75% කට (සම්ථ ත න්තපුකරුවන්ත 38,111 ක් අතරින්ත
28,554 කට) තම සම්ථ ත න්තපු මුෙල් ල්බො ග නීමට හ කියොව ල් නබන
අතර, ඉිරි 25% ක ත න්තපුකරුවන්තහට (ත න්තපුකරුවන්ත 9,557 කට)
මූලිකව තමන්තනේ ත න්තපු මුෙලින්ත නකොටසක් නල්ස රුපියල් 600,000 ක
මුෙල්ක් ල් නබනු ඇත.
2. ්වර්ණමහල්
ෆයිනෑන්තියල්
සර්විස්
පී.එල්.සී
ආයතනනේ
ත න්තපුකරුවන්තනගන්ත
ආසන්තන
වශනයන්ත
89%
කට
(සම්ථ
ත න්තපුකරුවන්ත 8,726 ක් අතරින්ත 7,802 කට) තම සම්ථ ත න්තපු මුෙල්
ල්බො ග නීමට හ කියොව ල් නබන අතර, ඉිරි 11% ක ත න්තපුකරුවන්තහට
(ත න්තපුකරුවන්ත 924 කට) තම ත න්තපු මුෙලින්ත නකොටසක් නල්ස රුපියල්
600,000 ක මුෙල්ක් මූලිකව ල් නබනු ඇත.
තවෙ 2020 ජූලි 13 වන දින සිට බල්ප ව ේනවන පරිදි, 2000 අැංක 56 ෙරන කල්බ
මූල්යකරණ පනනතහි 9(1) වගන්තිය ප්රකොරව “ලියොපදිැංචි මූල්ය කල්බ ආයතන”
නල්ස ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනය සහ ්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්තියල්
සර්විස් පී.එල්.සී ආයතනය ල්බො ිබූ ලියොපදිැංචි සහිකයන්ත අේහිටුවීනේ
නිනේෙන නිකුේ කිරීමට ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන
අධීක්ෂණ නෙපොර්තනේන්තුනේ අධයක්ෂවරයො විසින්ත තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව නමම ආයතන සේබන්තධනයන්ත ගනු ල්බන ඉදිරි පියවර පිළිබඳව ඉදිරිනේදී
ඔබව ෙ නුවේ නකනරනු ඇත.
නේ සේබන්තධ ව ඩි ර නතොරුරු සඳහො පහත ෙක්වො ඇි ක්රම ඔ්න් විමසීේ කළ
හ ක.
ආයතනය

අරමුණු

ශ්රී
ල්ැංකො
මහ
බ ැංකුනේ
බ ැංකු
නනොවන
මූල්ය
ආයතන
අධීක්ෂණ
නෙපොර්තනේන්තුව
ශ්රී
ල්ැංකො
මහ
බ ැංකුනේ නිරොකරණ
හො බල් ග න්තවීනේ
නෙපොර්තනේන්තුව
ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ත්
ලිමිටඩ්
්වර්ණමහල්
ෆයිනෑන්තියල්
සර්විස් පී.එල්.සී

වයොපොර කටයුු
අේහිටුවීම
සේබන්තධ විමසීේ

දුරකථන
අංක
011 2477229
011 2477504

ත න්තපු රක්ෂණ 011 2398788
ක්රමය යටනේ මුෙල් 011 2477261
නගවීම සේබන්තධ
විමසීේ
011 7534200
ත න්තපු සහ ණය
පිළිබඳ
සියලු 011 7534800
විමසීේ

ඊළ ල් ලිපින
snbfi_query@cbsl.lk

dred@cbsl.lk

info@eti.lk

info@sfs.lk

