
 

 

 

  

 

 

අසාර්ථක බලපත්රලාභී මූලය සමාගම් පුනර්ීවනය සඳහා පත් කළ උපදේශන කමිටුව 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්දේශ 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය (මුදල් මණ්ඩලය) විසින් 2021 ඔකවතෝබර් මසදී, එම වකවානුව 

වන විට මුදල් වයාපාර කටයුතු පවත්වා වෙන යාමට නිකුත් කර තිබූ බලපත්ර අත්ිටුවා වහෝ අවලංගු 

කර තිබුණු ‘වසන්රල් ඉන්වවස්ට්මන්් ඇන්් ෆිනෑන්ස්ට ලිමිට්’, ‘ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස්ට ලිමිට්’, ‘ටීවකඑස්ට 

ෆිනෑන්ස්ට ලිමිට්’, ‘ද ෆිනෑන්ස්ට කම්පනි පීඑල්ී’ සහ ‘ද ස්ටටෑන්ඩර්් වෙඩි් ෆිනෑන්ස්ට ලිමිට්’ යන 

අසාර්ථක මූලය සමාෙම් පහ (5), පුනර්ීවනය සඳහා ඉදිරිපත් විය හ කි විකල්ප වයෝජනා පරිකෂා 

කිරීම සඳහා අසාර්ථක බලපත්රලාභී මූලය සමාෙම් පුනර්ීවන උපවේශන කමිටුවක (උපවේශන 

කමිටුව) පිිටුවන ලදී. ඉහතින් සඳහන් කළ අසාර්ථක මූලය සමාෙම් 5 පුනර්ීවනය කිරීම සඳහා 

ප වතිය හ කි විකල්ප නිර්වේශ ඉදිරිපත් කිරීමට වහෝ එවස්ට ප වතිය හ කි විකල්ප ශකය වනාවන්වන් 

නම්,  එම අසාර්ථක මූලය සමාෙම් පහ (5) ඈවර කිරීම සඳහා නිර්වේශ ඉදිරිපත් කිරීමට, මුදල් 

මණ්ඩලය විසින් වමම උපවේශන කමිටුව වවත වෙකීම පවරා තිබිණ. 

 

වමම උපවේශන කමිටුව විසින් ඉහතින් සඳහන් කළ අසාර්ථක මූලය සමාෙම් අතරින් හතර (4)ක 

සම්බන්ධවයන් විවිධ පාර්ශව විසින් වයාමු කරන ලද වයෝජනා කීපයක පරිකෂාකාරීව සලකා බලා 

සිය කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව 2022.05.31 දින, මුදල් මණ්ඩලය වවත වයාමු කරන ලදී. 

 

උපවේශන කමිටුව විසින් ඉහත කී අසාර්ථක මූලය සමාෙම් පහ (5) සම්බන්ධවයන් වයාමු කළ 

වාර්තාව සලකා බ ලූ මුදල් මණ්ඩලය විසින්, එම උපවේශන කමිටුව වවත ඉදිරිපත් වී ඇති වයෝජනා 

මඟින් ප්රතිපත්තිමය හා නනතික ෙ ටළු ඇති කරවන බවත් එම වයෝජනා පවතින නනතික රාමුව 

තුළ ප්රාවයෝගික වශවයන් ක්රියාත්මක කළ වනාහ කි බවත් සටහන් කර ඇත. තවද, පවතින ආර්ික 

තත්ත්වය යටවත් ප්රාවයෝගික වශවයන් ක්රියාත්මක කළ හ කි කිසිඳු වයෝජනාවක අවේකිත 

ආවයෝජකයන්වෙන් ඉදිරිපත් වනාවනු ඇති බවට උපවේශන කමිටුව විසින් අවේකෂා කරනු ල වේ. 

වමම තත්ත්වයන් යටවත් ඉහත කී අසාර්ථක මූලය සමාෙම් පහ (5) අතරින්, ද නටමත් ඈවර කිරීම 

සඳහා ඉල්ුම් කර ඇති මූලය සමාෙම්ි ඈවර කිරීවම් කටයුතු අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කිරීම සහ එවස්ට 

ඉල්ුම් කර වනාම ති මූලය සමාෙම් ඈවර කිරීම සඳහා ඉල්ුම් කිරීම, පවතින එකම විකල්පය වලස 

හඳුනාවෙන ඇත. ඉහත කරුණු අනුව, උපවේශන කමිටුවේ වාර්තාව මඟින් එකී කමිටුව විසුරුවා 

හ රීමට නිර්වේශ කර ඇත. උපවේශන කමිටුවේ නිර්වේශය පදනම් කරෙනිමින් මුදල් මණ්ඩලය විසින් 

එකී උපවේශන කමිටුව විසුරුවා හ රීමට තීරණය කරන ලදී. 

 

වම් අනුව, අදාළ නීතිමය ප්රතිපාදනවලට අනුකූලව ඉහත කී අසාර්ථක මූලය සමාෙම් පහ (5) ඈවර 

කිරීම සඳහා අවශය ක්රියාමාර්ෙ ඉදිරිවේදී ෙනු ඇත.  

 

 

 

 

සන්නිවේදන වදපාර්තවම්න්තුව 
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