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  2021 අනේල් 12 

 

 “ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්තියල් සර්ිසස් පීඑල්ී ආයතනනයහි” වයොපොර 

කටයුු අත්හහිටුවීම 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්යාපාර පනවේ 31(1) 

ව්න ව්ගන්ිය ප්රකාරව්, 2021 අවේල් මස 12 ව්න දින ප.ව්. 5:00 සිට බලප ව් ේවව්න පරිදි 

ස්ව්ර්ණමහල් ෆයිනෑන්ියල් සර්විසස් පීඑල්ී යන ආයතනවයහි ව්යාපාර කටයුතු අේහිටුවීම 

සඳහා තීරණය කරන ලදී. 

ආයතනවේ මූලය තේේව්ය අඛණ්ඩව් පසුබෑමට ලක්වවීම සහ න ව්ත යථා තේේව්යට පේ 

කිරීම සඳහා ක්රියාේමක කළ හ කි සාධනීය ආවයෝජන වයෝජනාව්ලියක්ව ඉදිරිපේ වනාවීම 

වේතු වකාටවගන, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින්, 2011 අංක 42 දරණ මුදල් 

ව්යාපාර පනවේ 31(1) ව්න ව්ගන්ිය ප්රකාරව්, 2020 ජුලි 13 ව්න දින සිට බලප ව් ේවව්න පරිදි 

ස්ව්ර්ණමහල් ෆයිනෑන්ියල් සර්විසස් පීඑල්ී සහ එහි මේ සමාගම ව්න, ඊ ටී අයි ෆිනෑන්ස් 

ලිමිටඩ් යන ආයතන වදවකහි ව්යාපාර කටයුතු අේහිටුවීම සඳහා 2020 ජූලි මස 10 ව්න දින 

තීරණය කරන ලද අතර, එම ව්යාපාර කටයුතු අේහිටුවීම 2021 ජනව්ාරි 12 ව්න දින දක්වව්ා 

බල ප ව් ේුණි. ව්යාපාර කටයුතු අේහිටවූ මාස හයක (06) කාල ීමාව් නිමව්න විටද, 

ප්රාග්ධන වයදවීමක්ව මඟින් ආයතනය න ව්ත යථා තේේව්යට පේ කිරීම සඳහා ක්රියාේමක 

කළ හ කි වයෝජනාව්ලියක්ව ඉදිරිපේ වීමක්ව වනාවූ අතර, ආයතනවයහි මූලය තේේව්ය 

අඛණ්ඩව් පසුබෑමට ලක්වවිය. 

ව්යාපාර කටයුතු අේහිටුවීවේ කාල පරිච්වේදය තුළදී, ප්රධාන ව්ශවයන්ම රන් ණය ආපසු අය 

කර ග නීම මඟින් ස ලකිය යුතු මුදලක්ව රැස්කර ග නීමට ස්ව්ර්ණමහල් ෆයිනෑන්ියල් 

සර්විසස් පීඑල්ී යන ආයතනයට හ කි වූ අතර, එවස් අයකරගේ මුදල් භාවිතා කර ඔුන්වග් 

ඉිරි ත න්පතු වගවීමට කටයුතු කරන වලස ත න්පේකරුව්න්වගන් ඉල්ීේ ඉදිරිපේ විය. ඒ 

අනුව්, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් මහජනතාව්වග් සහ ත න්පේකරුව්න්වග් 

යහපත උවදසා ද ඩි වකාන්වේසි ව්ලට යටේව්, මුදල් මණ්ඩලය විසින් පේ කරන ලද 

කළමණාකරන මණ්ඩලවේ අධීක්වෂණය යටවේ ආයතනවේ ඉිරි ත න්පතු ව්ලින් 50%ක 

ප්රමාණයක්ව ආපසු වගවීම සඳහා පමණක්ව 2021 ජනව්ාරි 13 දින සිට වතමසක (03) ීමිත කාල 

ීමාව්ක්ව සඳහා ස්ව්ර්ණමහල් ෆයිනෑන්ියල් සර්විසස් පීඑල්ී ආයතනවේ ව්යාපාර කටයුතු 

නාමිකව් න ව්ත ආරේභ කිරීමට තීරණය කරන ලදී. ත න්පතු ආපසු       

නිකුත්හ කනේ 

දිනය 



 

වගවීවේ ස ල ස්ම යටවේ ආයතනවයහි ඉිරි ත න්පේකරුව්න්වගන් සියයට අනූ හතරකට 

(94%) රුපියල් මිලියන 665.6 ක්ව 2021 මාර්තු මස අව්සානය ව්න විට වගව්ා නිම කර ඇි අතර, 

ඉිරි වී ඇි වගවීේ ව්ලට අදාළ කටයුතු වේ ව්න විට සිදුවව්මින් පව්තී. 

වේ අතර, ශ්රී ලංකා ත න්පතු රක්වෂණ සහ ද්රව්ශීලතා ආධාරක ක්රමය (SLDILSS) යටවේ වගව්නු 

ලබන උපරිම ව්න්දි මුදල රුපියල් 600,000 සිට රුපියල් 1,100,000 දක්වව්ා රුපියල් 500,000 ක 

මුදලකින් ව් ඩි කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරන ලදී. ශ්රී 

ලංකා මහ බ ංකුව් විසින් නියාමනය කරනු ලබන මුලය ආයතනයන්හි බලපත්ර අව්ලංගු කළ 

වහෝ අේහිටවූ අව්ස්ථාව්ලදී එම ආයතනව්ල ත න්පතුකරුව්න්ට උපරිම සහන ස ලීවේ 

අරමුවණන් වමම තීරණය වගන ඇත. 

ආයතනවේ මූලය තේේව්ය අඛණ්ඩව් පසුබෑමට ලක්වවීම, සමාගවේ බුන්ව්ේ තේේව්ය තීව්ර 

වීම, ආයතනය න ව්ත යථා තේේව්යට පේ කිරීම සඳහා ක්රියාේමක කළ හ කි සාධනීය 

ආවයෝජන වයෝජනාව්ලියක්ව ඉදිරිපේ වනාවීම සහ ශ්රී ලංකා ත න්පතු රක්වෂණ සහ ද්රව්ශීලතා 

ආධාරක ක්රමය යටවේ රුපියල් 500,000කින් ව් ඩි වූ ව්න්දි මුදල ආයතනවයහි ඉිරි 

ත න්පේකරුව්න්ට ප්රමාදයකින් වතාරව් වගවීමට පහසුකේ ස ලීවේ අව්ශයතාව් 

ස ලකිල්ලට ගනිමින් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින්, 2011 අංක 42 දරණ මුදල් 

ව්යාපාර පනවේ 31(1) ව්න ව්ගන්ිය ප්රකාරව්, 2021 අවේල් මස 12 ව්න දින ප.ව්. 5:00 සිට 

බලප ව් ේවව්න පරිදි ස්ව්ර්ණමහල් ෆයිනෑන්ියල් සර්විසස් පීඑල්ී ආයතනවයහි  ව්යාපාර 

කටයුතු අේහිටුවිමට තීරණය කරන ලදී. 

ව්යාපාර කටයුතු අේහිටුවීවේ කාල පරිච්වේදය තුළදී, මුදල් මණ්ඩලය මඟින් පේ කරන ලද 

කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් ස්ව්ර්ණමහල් ෆයිනෑන්ියල් සර්විසස් පීඑල්ී ආයතනවයහි 

කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම අඛණ්ඩව් සිදු කරනු ඇි අතර, ආයතනවයහි ඉිරි 

ත න්පේකරුව්න්ට ශ්රී ලංකා ත න්පතු රක්වෂණ සහ ද්රව්ශීලතා ආධාරක ක්රමය යටවේ ව් ඩි 

කරන ලද ව්න්දි මුදල දිව්යින පුරා පිහිටි මහජන බ ංකු ශාඛා ජාලය හරහා වගව්නු ල වේ. එම 

ව්න්දි මුදල් වගවීේ ආරේභ කරන දිනය ආයතනවයහි ත න්පේකරුව්න්ට නුදුරු අනාගතවේ 

දී ද නුේ වදනු ල වේ. තව්ද, ස්ව්ර්ණමහල් ෆයිනෑන්ියල් සර්විසස් පීඑල්ී ආයතනය 

සේබන්ධවයන් ගනු ලබන ඉදිරි නියාමන ක්රියාමාර්ග ද නුේ දීම යථා කාලවේදී සිදු කරනු 

ල වේ. ඉදිරිවේදී ද නුේ දීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

ස්ව්ර්ණමහල් ෆයිනෑන්ියල් සර්විසස් පීඑල්ී ආයතනවයන් ණය ලබාගේ සියලු පාර්ශව්යන් 

සිය වගවීේ එම ආයතනය නමින් පව්ින පහත බ ංකු ගිණුේ හරහා පමණක්ව නියමිත 

වේලාව්ට සිදු කළ යුතු අතර එම සියළු වගවීේ සේබන්ධව් ව්ාර්තා පව්ේව්ා ගනිමින්, නියමිත 

වගවීේ නිසි පරිදි වනාවගවීම නිසා ඇි විය හ කි නීිමය ග ටළු මගහරව්ා ගන්නා වලස 

ද නුේ වදනු ල වේ.   

 

 

 



 

බ ැංකුනේ නම ශොඛොව ගිණුේ අැංකය 

සේපේ බ ංකුව් ප්රධාන ශාඛාව් 2930013377 

වකාමර්ෂල් බ ංකුව් වකාල්ලුපිටිය ශාඛාව් 1107428801 

2018 සහ 2019 ව්ර්ෂව්ල සිදු කරන ලද ත න්පතු ව්ලින් 30% ක්ව ආපසු වගවීේ සහ 2021 ව්සවර්දී 

සිදු කරන ලද ඉිරි ත න්පතු ව්ලින් 50% ක්ව ආපසු වගවීේ වනාල බුණු ත න්පේකරුව්න්ට, 

ස්ව්ර්ණමහල් ෆයිනෑන්ියල් සර්විසස් පීඑල්ී ආයතනවයහි ව්යාපාර කටයුතු අේහිටුව්න 

කාල ීමාව් තුළ එම ආපසු වගවීේ ලබා ග නීමට හ කියාව්ක්ව ඇත. 

ව් ඩිදුර ප හ දිලි කිරීේ සඳහා: 

ආයතනය අවශයතොව දුරකථන අැංක ිෙුත්හ ලිපිනය 

බ ංකු වනාව්න මූලය 

ආයතන අධීක්වෂණ 

වදපාර්තවේන්තුව්     

ව්යාපාර කටයුතු අේහිටුවීම සේබන්ධ 

විමීේ සඳහා   

011 2477504 

011 2398806 

011 2398637 

 

snbfi_query@cbsl.lk 

නිරාකරණය හා 

බලග න්වීවේ 

වදපාර්තවේන්තුව් 

ත න්පතු රක්වෂණ ක්රමය යටවේ ව්න්දි 

මුදල් වගවීම සේබන්ධ විමීේ සඳහා 

011 2477261 

0112 398788 

dred@cbsl.lk 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ 

ඇමතුේ මධයස්ථානය 

වපාදු ග ටළු සේබන්ධ විමීේ සඳහා   011 2477966  

ස්ව්ර්ණමහල් 

ෆයිනෑන්ියල් 

සර්විසස් පීඑල්ී 

ආයතනය/ මුදල් 

මණ්ඩලය මඟින් 

පේකරන ලද 

කළමනාකරණ 

මණ්ඩලය 

ත න්පතු, ණය මුදල් වගවීම  සහ 

අවනකුේ සියලු විමීේ සඳහා  

011 7534800 info@sfs.lk 

 


