
 

 
 

 
 

අසාර්ථක බලපත්රලාභී මූලය සමාගම් පුනර්ීවනය සඳහා උපදේශන කමිටුවක් පිහිටුවීම 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් අසාර්ථක මූලය සමාගම් පුනර්ීවනය සඳහා සුදුසු විකල්ප පිළිබඳ 

වසායා බ ලීම සඳහා උපවේශන කමිටුවක් පිහිටුවා ඇත.  

වයාපාරික අංශවේ ප්රවීණයන් හතර වදවනකුවගන් කමිටුව සමන්විත අතර සීමාසහිත සී බී සී ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්හහි 

සභාපති, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ හිටපු නිවයෝජ්ය අධිපති සහ වකාමර්ෂල් බ ංකුවේ හිටපු සභාපති,  ධර්ම ධීරසිංහ 

මහතා විසින් එහි සභාපතිත්වය දරනු ලබයි. ප්රයිස්වවෝටර්හවුස්ූපර්ස්හි කළමනාකාර හවුල්කරු, සුීව 

මුදලිවේ මහතා; මුවර් ස්ීවන්ස් කන්සල්ින් (පුේගලික) සමාගවම් කළමනාකාර අධයක්ෂ, ිෂාන් සුබසිංහ 

මහතා; සහ වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්වන අමරවසක්ර සහ සමාගවම් වජ්යෂ්ඨ හවුල්කරු (විගණනය සහ 

සහතික කිරීම්), තයාගරාජ්ා ධර්මරාජ්ා මහතා කමිටුවේ අවනකුත් සාමාජිකවයෝ වවති.  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලවේ පත්කළ සාමාජික, ආචාර්ය රාණි ජ්යමහ මහත්මිය කමිටුවේ 

උපවේශක වලසත් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ සහකාර අධිපති, වේ. පී. ආර්. කරුණාරත්න මහතා කමිටුවේ 

වල්කම්වරයා වලසත් කටයුතු කරනු ලබයි. 

වම් වන විට බලපත්ර අත්හිටුවා වහෝ අවලංගු කර ඇති පහත සඳහන් අසාර්ථක මූලය සමාගම් පහ පුනර්ීවනය 

සඳහා සුදුසු විකල්ප නිර්වේශ ඉදිරිපත් කිරීවම් වගකීම මුදල් මණ්ඩලය විසින් කමිටුවට පවරා ඇත. 

i. වසන්රල් ඉන්වවස්්මන්් ඇන්ඩ්හ ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්හ  

ii. ඊීඅයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්හ  

iii. ීවක්එස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්හ 

iv. ද ෆිනෑන්ස් කම්පනි පීඑල්සී 

v. ද ස්ටෑන්ඩර්ඩ්හ වෙඩි් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්හ 

අසාර්ථක වූ  වමම සමාගම් පවහහි වත්මන් මූලය තත්ත්වය පිළිබඳව ස්වාධීන තක්වස්රුවක් සිදු කිරීම;  මූලය, 

නනතික, බදු සහ අවනකුත් ව දගත් වමවහයුම් ක්වෂ්ත්ර ආවරණය වන පරිදි නිසි වයෝගයතා (Due Diligence) 

පිරික්සීම; නිසි වයෝගයතා පිරික්සීම්වලට අනුව අවශය ග ලපීම් ඇතුළත් කිරීවමන් පසු ආයතනවල මූලය 

තත්ත්වයන් තක්වස්රු කර අවසානවේ වාසි සහ අවාසි වපන්නුම් කරමින් එක් එක් ආයතනය පුනර්ීවනය 

සඳහා සුදුසු විකල්ප නිර්වේශ කිරීම වමම කමිටුව මගින් අවේක්ෂා වකවර්. වකවස් වවතත්, යම් ආයතනයක් 

පුනර්ීවනය කිරීම ප්රාවයෝගික වනාවන බව වපනී යන්වන් නම්, එම ආයතනය ගණන් වේරා වසා ද මීමට ද 

කමිටුව විසින් නිර්වේශ කළ හ ක. 

සන්නිවේදන වදපාර්තවම්න්තුව 
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ධර්ම ධීරසිංහ මහතා  

සී බී සී ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්හහි සභාපති,  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ හිටපු නිවයෝජ්ය අධිපති සහ 

වකාමර්ෂල් බ ංකුවේ හිටපු සභාපති 

 

 

 

 

සුීව මුදලිදේ මහතා  

ප්රයිස්වවෝටර්හවුස්ූපර්ස්හි 

කළමනාකාර හවුල්කරු 

 

 

ටිෂාන් සුබසිංහ මහතා  

මුවර් ස්ීවන්ස් කන්සල්ින් (පුේගලික) සමාගවම් 

කළමනාකාර අධයක්ෂ 

 

 

තයාගරාජා ධර්මරාජා මහතා  

වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්වන අමරවස්කර සහ 

සමාගවම් වජ්යෂ්ඨ හවුල්කරු (විගණනය සහ 

සහතික කිරීම්) 

 

 

 

ආචාර්ය රාණි ජයමහ මහත්මමිය  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලවේ  

පත්කළ සාමාජික 
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අසාර්ථක බලපත්රලාභී මූලය සමාගම් පුනර්ීවනය සඳහා වන උපදේශන කමිටුව 


