
 

නිකුත් කළේ : බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන අධීක්ෂණ නෙපොර්තනේන්තුව 

 

දිනය  : 2021 ජනවොරි 12 

 

 

ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් - ගණන්ස ළේරා වසා දැමීම සඳහා නිසි බලය ඇති අධිකරණයක් 

ළවත ඉල්ලුම් කිරීම 

 

ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත 2011 අැංක 42 ෙරණ මුෙල් වයොපොර පනනේ 31(5)(ආ) වන 

වගන්තිය ප්රකොරව, ඊටීඅයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනය ගණන්ත නේරො වසො ෙ මීම සඳහො, බ ැංකු නනොවන මූල්ය 

ආයතන අධීක්ෂණ නෙපොර්තනේන්තුනේ අධ්යක්ෂවරයො විසින්ත, නිසි බල්ය ඇි අධිකරණයක් නවත ඉල්ීමක් 

කිරීමට ස ල් ්ීම සඳහො තීරණය කරන ල්දී.  

 

2011 වසනර් සිට ප වි විවිධ් අක්රමිකතො සහ ඒ නේුනවන්ත ඇිවූ ග ටලුකොරී තේේවයන්ත මඟ හරවො 

ග නීමට, ඊටීඅයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනනේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල්ය සහ නජයෂ්ඨ කළමනොකොරිේවය 

අනපොනහොසේ ී ම නේුනවන්ත, ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත 2018 ජනවොරි 02 දින ආයතනනේ 

අධ්යක්ෂවරුන්ත නවත විධ්ොන නිකුේ කළ අතර එම ආයතනනේ කටයුු අධීක්ෂණය සඳහො කළමනොකරණ 

මණ්ඩල්යක් පේ කිරීමට කටයුු කරන ල්දී.  

 

මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත ඊටීඅයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනනේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල්යට එම ආයතනය යථො 

තේේවයට පේ කිරීම සඳහො සුදුසු ආනයෝජකනයකු/ආනයෝජකයන්ත රැනගන ඒමට නිනයෝග කර ිබුණෙ, 

කිසිඳු සොධ්නීය ආනයෝජන නයෝජනොවලියක් ඉදිරිපේ නනොවූ අතර, ආයතනනේ මූල්ය තේේවය අඛණ්ඩව 

පිරිහීමට ල්ක්විය. නකන් වුවෙ, 2018 සහ 2019 වර්ෂවල්දී ඊටීඅයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනනේ ත න්තපුවලින්ත 

සියයට 30 ක ප්රමොණයක් ආපසු නගවො ෙමන ල්දී. 

 

ආයතනනේ මූල්ය තේේවය අඛණ්ඩව පසුබෑමට ල්ක්ීම සහ ආයතනය න වත යථො තේේවයට පේ කිරීම 

සඳහො ක්රියොේමක කළ හ කි සොධ්නීය ආනයෝජන නයෝජනොවලියක් ඉදිරිපේ නනොීම නේු නකොටනගන ශ්රී 

ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත, 2011 අැංක 42 ෙරණ මුෙල් වයොපොර පනනේ 31(1) වන වගන්තිය 

ප්රකොරව, 2020 ජුලි 13 වන දින සිට බල්ප ව ේනවන පරිදි ඊටීඅයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනනේ වයොපොර 

කටයුු අේිටුවිමට තීරණය කරන ල්දී.



 
 

 

ඊටීඅයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනනේ  වයොපොර කටයුු අේිටවූ කොල් සීමොව ුළ ශ්රී ල්ැංකො ත න්තපු රක්ෂණ 

හො ද්රවශීල්තො ආධ්ොරක ක්රමය යටනේ රක්ිත ත න්තපුකරුවන්ත හට වන්තදි නගීම මහජන බ ැංකුනේ 

දීපවයොප්ත ශොඛො හරහො ආරේභ කරන ල්ෙ අතර, 2020 වර්ෂය අවසොනය වන විට එක් රක්ිත 

ත න්තපුකරුනවකු සඳහො රු. 600,000/- ක උපරිමයකට යටේව 37,586 ක් වන මුළු ත න්තපුකරුවන්ත අතරින්ත 

සියයට 65 ක ප්රමොණයකට රු. මිලියන 8,941.6 ක මුෙල්ක් නගවො අවසන්ත කර ඇත. නමම මුෙල් ප්රමොණය, ශ්රී 

ල්ැංකො ත න්තපු රක්ෂණ හො ද්රවශීල්තො ආධ්ොරක ක්රමය යටනේ ආවරණය වන ත න්තපු වටිනොකම වන රු. 

මිලියන 8,955.4න්ත සියයට 99.9 ක ප්රමොණයකි. නකන් වුවෙ, වයොපොර කටයුු අේිටවූ කොල්සීමොව ුළ ණය 

ආපසු අයකරග නීනේ ක්රියොවලිය අඛණ්ඩව සිදු වුවෙ, එමඟින්ත ස ල්කිය යුු මුෙල්ක් ආයතනය නවත අය 

නනොීය. 

 

ප්රොග්ධ්න නයෙීමක් මඟින්ත ඊටීඅයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනය යථො තේේවයට පේ කිරීම සඳහො සොධ්නීය 

මට්ටනේ නයෝජනොවලියක් ඉදිරිපේ නනොීම සහ ආයතනය දිගින්ත දිගටම බුන්තවේ තේේවනේ ප වතීම යන 

කරුණු ස ල්කිල්ල්ට නගන, මුෙල් වයොපොර පනනේ 31(5)(ආ) වන වගන්තිය යටනේ, ඊටීඅයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් 

ආයතනය ගණන්ත නේරො වසො ෙ මීම සඳහො නිසි බල්ය ඇි අධිකරණයක් නවත, බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන 

අධීක්ෂණ නෙපොර්තනේන්තුනේ අධ්යක්ෂ විසින්ත ඉල්ීමක් කිරීමට ස ල් ්ීමට මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත තීරණය 

කරන ල්දී. මුෙල් මණ්ඩල්ය මඟින්ත පේකරන ල්ෙ කළමනොකරණ මණ්ඩල්ය තවදුරටේ ආයතනනේ කටයුු 

අධීක්ෂණය සහ ගණන්ත නේරො වසො ෙ මීනේ ක්රියොවලියට අවශය පහසුකේ ස ල්සීම සිදු කරනු ල් නේ. 

 

ශ්රී ල්ැංකො ත න්තපු රක්ෂණ හො ද්රවශීල්තො ආධ්ොරක ක්රමය යටනේ නේ ෙක්වො රක්ෂණ වන්තදි මුෙල් ල්බො 

නනොගේ ත න්තපුකරුවන්තට එක ත න්තපුකරුනවකුට රු. 600,000/-ක උපරිමයකට යටේව රක්ෂණ වන්තදි 

මුෙල් නගීම අඛණ්ඩව සිදු නකනරනු ඇත. තවෙ, ඊටීඅයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනනේ ඉිරි ත න්තපුකරුවන්ත, 

ආයතනය ගණන්ත නේරො වසො ෙ මීනේ ක්රියොවලිනේදී ඔවුන්තනග් ි ඟ මුෙල් සඳහො ිමිකේ පෑමට සුදුසුකේ ල්බනු 

ඇත. නකන් වුවෙ, ආයතනනේ අධ්යක්ෂවරුන්ත සහ අනනකුේ ව රදිකරුවන්තට එනරිව ගනු ල් බූ නීිමය 

ක්රියොමොර්ග බොධ්ොවකින්ත නතොරව ඉදිරියට නගන යනු ල් නේ. 

 

ඊටීඅයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් ආයතනනයන්ත ණය ල්බොගේ සියලු පොර්් වයන්ත සිය නගීේ එම ආයතනය නමින්ත 

පවින පහත බ ැංකු ගිණුම හරහො පමණක් නියමිත නේල්ොවට සිදු කළ යුු අතර එම සියලු නගීේ 

සේබන්තධ්ව වොර්තො පවේවො ගනිමින්ත, නියමිත නගීේ නිසි පරිදි නනොනගීම නිසො ඇි විය හ කි නීිමය 

ග ටලු මගහරවො ගන්තනො නල්ස ෙ නුේ නෙනු ල් නේ.   

 

බැැංකුළේ නම ශාඛාව ගිණුම් අැංකය 

නකොමර්ෂල් බ ැංකුව මරෙොන ශොඛොව 2320007155 

 



 
 

ඉහත කරුණුවල්ට අෙොල් ව ඩිදුර ප හ දිලි කරග නීේ පහත ෙක්වො ඇි ක්රම ඔ්න් සිදු කළ හ ක. 

 

ආයතනය අවශයතාව දුරකථන 

අැංක 

විදුත් ලිපිනය 

බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන 

අධීක්ෂණ නෙපොර්තනේන්තුව     

ඊටීඅයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් 

ආයතනය ගණන්ත නේරො 

වසො ෙ මීනේ ක්රියොවලිය 

සේබන්තධ් විමසීේ සඳහො 

011 2477504 

011 2398806 

011 2398595 

 

snbfi_query@cbsl.lk 

නිරොකරණය හො බල්ග න්තීනේ 

නෙපොර්තනේන්තුව 

ත න්තපු රක්ෂණ ක්රමය 

යටනේ මුෙල් නගීම 

සේබන්තධ් විමසීේ සඳහො 

011 2477261 dred@cbsl.lk 

ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ ඇමුේ 

මධ්ය්ථොනය 

සියලු නපොදු ග ටලු 

සේබන්තධ් විමසීේ සඳහො   

011 2477966  

ඊටීඅයි ෆිනෑන්ත් ලිමිටඩ් 

ආයතනය/ මුෙල් මණ්ඩල්ය මඟින්ත 

පේකරන ල්ෙ කළමනොකරණ 

මණ්ඩල්ය 

ත න්තපු, උක් ණය 

සහ ආයතනනයන්ත 

ල්බොගේ අනනකුේ ණය 

මුෙල් සේබන්තධ් සියලු 

විමසීේ සඳහො  

011 7534200 info@eti.lk 

 

 

 


