
 

නිකුත් කළේ : බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන අධීක්ෂණ නෙපොර්තනේන්තුව 

 

දිනය  : 2021 ජනවොරි 12 

 

ළකොන්ළේසි පදනමින් සීමිත අරමුණක් සඳහො ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ියල් සර්ිසස් පී එල් සී 

ආයතනළේ වයොපොර කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම 

 

ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත මහජනතොවනේ සහ ආයතනනේ ත න්තපත්කරුවන්තනේ යහපත 

සඳහො දැඩි ළකොන්ළේසිවලට යටත්ව, 2011 අැංක 42 ෙරණ මුෙල් වයොපොර පනනත් 31(5)(අ) වන වගන්තිය 

ප්රකොරව, සීමිත අරමුණක් සහ සීමිත කොල්යක් සඳහො, මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත පත් කරන ල්ෙ කළමනොකරණ  

මණ්ඩල්නේ අධීක්ෂණය යටනත් ආයතනනේ පවත්නො ඉිරි ත න්තපුවලින්ත සියයට 50ක ප්රමොණයක් ආපසු නගවීම 

(ආපසු නගවීනේ ස ල් ස්ම) සඳහො පමණක් 2021 ජනවොරි 13 සිට 2021 අනේල් 12 ෙක්වො වන නතමසක සීමිත කොල් 

සීමොවක් ුළ ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනනේ වයොපොර කටයුතු නොමිකව නැවත 

ආරම්භ කිරීමට තීරණය කරන ල්දී.  

 

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනනේ ප වි විවිධ අක්රමිකතො සහ ඒ නේුනවන්ත ඇිවූ 

ග ටලුකොරී තත්ත්වයන්ත මඟ හරවො ග නීමට ආයතනනේ අධයක්ෂ මණ්ඩල්ය සහ නජයෂ්ඨ කළමනොකොරිත්වය 

අනපොනහොසත් වීම නේුනවන්ත ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත 2018 ජනවොරි 02 දින ආයතනනේ 

අධයක්ෂවරුන්ත නවත විධොන නිකුත් කළ අතර එම ආයතනනේ කටයුු අධීක්ෂණය සඳහො කළමනොකරණ 

මණ්ඩල්යක් පත් කිරීමට කටයුු කරන ල්දී.  

 

මුෙල් මණ්ඩල්නේ විධොන ප්රකොරව ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනනේ අධයක්ෂ මණ්ඩල්ය 

මඟින්ත එම ආයතනය යථො තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහො සුදුසු ආනයෝජකනයකු/ආනයෝජකයන්ත රැනගන ඒමට 

නිනයෝග කර ිබුණෙ, කිසිඳු සොධනීය ආනයෝජන නයෝජනොවලියක්  ඉදිරිපත් නනොවූ අතර ආයතනනේ මූල්ය 

තත්ත්වය ෙ අඛණ්ඩව පිරිහීමට ල්ක්විය. නකනස් වුවෙ, 2018 සහ 2019 වර්ෂවල්දී ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් 

සර්විසස් පී එල් සී ආයතනනේ ත න්තපුවලින්ත 30% ක ප්රමොණයක් ආපසු නගවො ෙමන ල්දී. 

 

ආයතනනේ මූල්ය තත්ත්වය අඛණ්ඩව පසුබෑමට ල්ක්වීම සහ ආයතනය න වත යථො තත්ත්වයට පත් කිරීම 

සඳහො ක්රියොත්මක කළ හ කි සොධනීය ආනයෝජන නයෝජනොවලියක් ඉදිරිපත් නනොවීම නේු නකොටනගන, ශ්රී ල්ැංකො 

මහ බ ැංකුනේ මුෙල් මණ්ඩල්ය විසින්ත, 2011 අැංක 42 ෙරණ මුෙල් වයොපොර පනනත් 31(1) වන වගන්තිය ප්රකොරව, 2020 

ජුලි 13 වන දින සිට බල්ප ව ත්නවන පරිදි ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනනේ  වයොපොර 

කටයුු අත්ිටුවීමට තීරණය කරන ල්දී. 

                                                                                                       



 
 

එම ආයතනනේ  වයොපොර කටයුු අත්ිටවූ කොල් සීමොව ුළ ශ්රී ල්ැංකො ත න්තපු රක්ෂණ හො ද්රවශීල්තො ආධොරක 

ක්රමය යටනත් රක්ිත ත න්තපුකරුවන්ත හට වන්තදි නගවීම 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 යටත්ව 9,660 ක් වන මුළු ත න්තපුකරුවන්ත අතරින්ත සියයට 25ක ප්රමොණයකට රු. මිලියන 834.1 ක 

මුෙල්ක් නගවො අවසන්ත කර ඇත. නමම මුෙල් ප්රමොණය, ශ්රී ල්ැංකො ත න්තපු රක්ෂණ හො ද්රවශීල්තො ආධොරක ක්රමය 

යටනත් ආවරණය වන රු. මිලියන 982.9න්ත සියයට 84.9 ක ප්රමොණයකි. තවෙ, ශ්රී ල්ැංකො ත න්තපු රක්ෂණ හො 

ද්රවශීල්තො ආධොරක ක්රමය යටනත් නේ ෙක්වො රක්ෂණ වන්තදි මුෙල් ල්බො නනොගත් ත න්තපුකරුවන්තට එක 

ත න්තපුකරුනවකුට රු. 600,000/-ක උපරිමයකට යටත්ව රක්ෂණ වන්තදි මුෙල් නගවීම අඛණ්ඩව සිදු නකනරනු 

ඇත. 

 

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනනේ ඉිරි ත න්තපු මුෙල්වලින්ත නකොටසක් ආපසු නගවීමට 

උපනයෝගී කර ගත හ කි ස ල්කිය යුු මුෙල්ක් වයොපොර කටයුු අත්ිටවූ කොල් සීමොව ුළ ප්රධොන වශනයන්ත රන්ත 

ණය ආපසු අය කර ග නීම මඟින්ත රැස්කර ග නීමට ආයතනයට හ කි විය. තවෙ, එනස් අයකරගත් මුෙල් භොවිතො 

කර නමම ආයතනනේ ඉිරි මුෙල් ත න්තපු නගවීමට කටයුු කරන නල්ස ත න්තපත්කරුවන්තනගන්ත නමන්තම 

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනනයන්තෙ ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව නවත දිගින්ත දිගටම ඉල්ීේ 

ඉදිරිපත් විය. 

 

ප්රොේධන නයෙවීමක් මඟින්ත ආයතනය න වත යථො තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහො ක්රියොත්මක කළ හ කි 

නයෝජනොවලියක් ඉදිරිපත් නනොවීම, ආයතනනේ මූල්ය තත්ත්වය අඛණ්ඩව පසුබෑමට ල්ක්වීම සහ දීර්ඝ කොල්යක් 

ගතවන ඈවර කිරීනේ ක්රියොවලිය හරහො ත න්තපු මුෙලින්ත නකොටසක් ල් බීනේදී ත න්තපත්කරුවන්තට වන මූල්යමය 

බල්පෑම, යන කරුණු ස ල්කිල්ල්ට නගන ඉහත පළමු නේෙනයි සඳහන්ත වන ආපසු නගවීනේ ස ල් ස්ම ක්රියොත්මක 

කිරීම සඳහො පමණක් 2021 ජනවොරි 13 සිට 2021 අනේල් 12 ෙක්වො වන නතමසක සීමිත කොල් සීමොවක් ුළ 

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනනේ වයොපොර කටයුතු නොමිකව නැවත ආරම්භ 

කිරීමට මුෙල් මණ්ඩල්ය තීරණය කරන ල්දී. 

 

මුෙල් මණ්ඩල්ය මඟින්ත පත් කරන ල්ෙ කළමනොකරණ මණ්ඩල්ය තවදුරටත් ආයතනනේ කටයුු කළමනොකරණය 

සහ ආපසු නගවීනේ ක්රියොවලිය අධීක්ෂණය කරනු ල්බනු ඇි අතර ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී 

ආයතනනේ අධයක්ෂවරුන්ත නහෝ ඔවුන්තනේ නිනයෝජිතයන්ත නහෝ සේබන්තිත පොර්ශවවල්ට එම ආයතනනේ 

නමොනයේ නහෝ කටයුත්තකට කිසිඳු ආකොරයකින්ත සේබන්තධ වීම තහනේ කර ඇත. 

 

ඉහත කී ආපසු නගවීනේ ස ල් ස්ම ක්රියොත්මක කිරීම සහ ආයතනයට අයවිය යුු සියලු මුෙල් අයකර ග නීම හ ර 

කිසිඳු මූල්ය වයොපොරයක් නහෝ මූල්ය නනොවන වයොපොරයක් කරනගන යොමට ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී 

එල් සී ආයතනයට අවසර දී ළනොමැති බව ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව විසින්ත මහජනතොව නවත ෙ නුේ නෙනු ල් නේ. 

එබ වින්ත, ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනයට නගවිය යුු මුෙල් නගවීම හ ර, එම 

ආයතනනේ මුදල් තැන්පත් කිරීම නහෝ නවනත් කිසිඳු ආකොරයකින්ත වයොපොර කටයුු සිදු කිරීනමන්ත වළකින 

නල්ස මහජනතොවනගන්ත කොරුණිකව ඉල්ල්ො සිටී. 



 
 

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනනයන්ත ණය ල්බොගත් සියලු පොර්්වයන්ත සිය නගවීේ එම 

ආයතනය නමින්ත පවින පහත බ ැංකු ගිණුේ හරහො පමණක් නියමිත නේල්ොවට සිදු කළ යුු අතර එම සියලු  

නගවීේ සේබන්තධව වොර්තො පවත්වො ගනිමින්ත, නියමිත නගවීේ නිසි පරිදි නනොනගවීම නිසො ඇි විය හ කි නීිමය 

ග ටලු මගහරවො ගන්තනො නල්ස ෙ නුේ නෙනු ල් නේ.   

බැැංකුළේ නම ශොඛොව ගිණුම් අැංකය 

සේපත් බ ැංකුව ප්රධොන ශොඛොව 2930013377 

නකොමර්ෂල් බ ැංකුව නකොල්ලුපිටිය ශොඛොව 1107428801 

 

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනනයි ත න්තපු වටිනොකමින්ත නේ වන විට නගවො ඇි 

සියයට 30ක ප්රමොණය සහ ශ්රී ල්ැංකො ත න්තපු රක්ෂණ හො ද්රවශීල්තො ආධොරක ක්රමය යටනත් ආවරණය වන 

රක්ෂණ වන්තදි මුෙල් හ ර, ඉිරි ත න්තපු වටිනොකමින්ත සියයට 50 ක් නගවීම ආරේභ කරන දිනය ස්වර්ණමහල් 

ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනය විසින්ත ත න්තපත්කරුවන්ත නවත ඉදිරිනේදී ෙ නුේවත් කිරීමට කටයුු 

කරනු ඇත.  

  

තවදුරටත් ඉහත කරුණුවල්ට අෙොළ ප හ දිලි කරග නීේ අවශය නේ පහත ෙක්වො ඇි ක්රම ඔස්නස් විමසීේ සිදු 

කළ හ ක. 

ආයතනය අවශයතොව දුරකථන අැංක ිදුත් ලිපිනය 

බ ැංකු නනොවන මූල්ය 

ආයතන අධීක්ෂණ 

නෙපොර්තනේන්තුව     

සීමිත කොල් සීමොවකට ස්වර්ණමහල් 

ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් පී එල් සී ආයතනනේ 

වයොපොර කටයුු නොමිකව න වත ආරේභ 

කිරීම සේබන්තධ විමසීේ සඳහො   

011 2477504 

011 2398806 

011 2398595 

 

snbfi_query@cbsl.lk 

නිරොකරණය හො 

බල්ග න්තවීනේ 

නෙපොර්තනේන්තුව 

ත න්තපු රක්ෂණ ක්රමය යටනත් මුෙල් 

නගවීම සේබන්තධ විමසීේ සඳහො 

011 2477261 dred@cbsl.lk 

ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ 

ඇමුේ මධයස්ථොනය 

සියලු නපොදු ග ටලු සේබන්තධ විමසීේ සඳහො   011 2477966  

ස්වර්ණමහල් 

ෆිනෑන්තියල් සර්විසස් 

පී එල් සී ආයතනය/ 

මුෙල් මණ්ඩල්ය මඟින්ත 

පත්කරන ල්ෙ 

කළමනොකරණ 

මණ්ඩල්ය 

ත න්තපු, උකස් ණය සහ ආයතනනයන්ත 

ල්බො ගත් අනනකුත් ණය මුෙල් සේබන්තධ 

සියලු විමසීේ සඳහො  

011 7534800 info@sfs.lk 

 

 


