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මල්ටි ෆයිනෑන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ සුරැකුේපත් ණය දීම සහ ණය ගැනීම 

සේබන්ධමයන් වන ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගමේ    සංම ෝධිත මරේණිගත 

කිරීම 

2019 wf.daia;= 13 

සාධන පත්රය    මරේණිගත කළ  මරේණි ගත කළ   මරේණි ගත 

    මපර අගය       වර්තමාන අගය          කිරීමේ ක්රියාවලිය  

නිකුත් කරන්නා මරේණිගත               අදාළ මනොමේ   අදාළ මනොමේ      [SL] B ia:djr isg  
කිරීම               [SL] B - සෘණ මලස         

                     සංම ෝධනය කිරීම 

                  

 

 මරේණිගත කිරීමේ ක්රියාවලිය 

 මූඩීස් (MOODY’S INVESTORS SERVICE) ඉන්වෙස්ටර්ස් සර්විස් සමූහ ෙයාපාරයට අනුබද්ධිත සීමාසහිත 

ICRA (අයි සී ආර් ඒ) සමාගවේ උප සමාගමක් ෙන ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා පුද්ගලික සමාගම , මල්ටි 

ෆයිනෑන්ස් පුද්ගලික සමාගමට අදාළෙ (MFP නැතවහොත් සමාගම වලස හඳුන්ෙන )  සුරැකුේපත් ණය ගැනීේ සහ 

ණය දීේ නිකුත් කිරීම සේබන්ධවයන් නිකුත් කරන ලද වරේණිගත කිරීම මූලිකෙ නිකුත් කරන ලද "ස්ථාෙර" 

වලස පැෙති නිගමනය "සෘණාත්මක" නිගමනයක් දක්ො සංව ෝධනය කර ඇත. 

මූලකාරණා 

2019 මාර්තු මාසය ෙන විට සමාගවමහි මූලික ප්රාග්ධනය රුපියල් බිලියන 0.72 ක් වලස වපන්නුේ කළ අතර එය 

නියාමන මූලික ප්රාග්ධන අෙ යතා අගයට (2019 ජනොරි සිට බ්ලාත්මක කරන ලද රුපියල් බිලියන1.5 ක් අගය ) 

පහළ මට්ටමක පැෙතුණි. වමම කාලය තුළදී සමාගමට වකොටස් ප්රාග්ධනය ඉපැයීමට වනොහැකි වී ඇත.සමාගවේ 

මව් සමාගම ෙන වෆයාර්වව් වහෝල්ඩංග්ස ්සමාගම හා එකාබද්ධෙ පුද්ගලික ස්ථානගත කිරීමක් හරහා රුපියල් 

මිලියන 200 ක ප්රාග්ධනය රැස්කිරීවේ සැලැසුමක් ක්රියාත්මක කළද අවේක්ෂිත ප්රථිඵල ළඟා කර ගැනීමට 

වනොහැකි විය. ඒ අනුෙ 2019 මූලය ෙර්ෂය සඳහා සමාගම රුපියල් මිලියන 63 ක අලාභයක් ලබමින් සමාගවමහි 

ප්රාග්ධනය තෙදුරටත් පහතට වහළා ඇත. ප්රාග්ධන අෙ යතාෙයන් සපුරා ලීමට වනොහැකි වීම මත ශ්රී ලංකා මහ 

බැංකුෙ විසින් ණය දීේ සහ තැන්පතු ගැනීවේ සීමාෙන් පැනවීමට ක්රියා කරන ලදී. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුෙ 

විසින්2019 මැයි මාසවේදී රුපියල් බිලියන 1.3 ක් ණය දීවේ සීමාෙක් සහ 2019 නුනී මාසවේදී තැන්පතු සඳහා 

රුපියල් මිලියන 600 ක සීමාෙක් පනෙන ලදී.2019 මාර්තු මාසවේදී පනෙන ලද රුපියල් මිලියන 800 ක සීමාෙ 

තෙදුරටත් වේ තුළින් තීව්ර වකරිණ. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුෙ විසින් පනෙන ලද සීමාෙන් වහේතුවෙන් මල්ටි ෆයිනෑන්ස් 

සමාගවමහි මූලය නමයශීලීත්ෙය සැලකිය යුතු වලස අෙහිර කරනු ඇත.2019 මාර්තු මාසය ෙන විට මල්ටි 

ෆයිනෑන්ස් සමාගවමහි ණය ලබා දීේ සහ තැන්පතු පදනම පිළිවෙලින් රුපියල් බිලියන 1.2 ක් සහ රුපියල් 

මිලියන 661 ක් වලස සටහන් විය. 

මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගවමහි ෙර්තමාන අධයක්ෂක මණ්ඩල සංයුතිය නියාමන අෙම ස්ොධීන 

අධයක්ෂකෙරුන්වග් සංඛ්යාෙ සමඟ අනුකූල වනොෙන අතර, නියාමන සහ වරගුලාසි අෙසරය ලබා ගැනීවමන් 



2 
 

පසුෙ වමම ගැටළුෙ විසඳීම සඳහා නෙ අධයක්ෂකෙරුන් පත් කිරීමට සමාගම අවේක්ෂා වකවර්.2018 ෙසවර් 

වදසැේබර් මාසවේ සිට සමාගම, මූලය සමාගේ නිර්වද් ය අනුෙ නියාමනය කර ඇති ද්රෙශීලී ෙත්කේ අගයන් 

ෙලටද අනුකූල වනොවූ අතර එය 2019 ජුලී මාසවේදී නිෙැරදි කර ඇත. සමාගවමහි සංවක්න්ද්රිත සේපත් සහ 

තැන්පතු සඳහා පනො ඇති සීමාෙන් නිරීක්ෂණය කිරීවේදී මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගවමහි ද්රෙශිලීතාෙය විස්තාරය 

ෙන බෙත් ඒ හරහා හිමිකේ අන්සතු විය හැකි බෙටත් වපනී යයි. 

වරේණිගත කිරීම මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගවමහි සීමීත පරිමාණය, අධිකාරි බලය සහ දුර්ෙල ෙත්කේ ගුණාත්මක 

දර් ක මත පදනේ වී ඇත.(2019 මාර්තු මාසය ෙන විට දළ අක්රීය ණය අනුපාතය සියයට 13.1% කි ) 

වපර නිගමනය 2018 සැේතැේබර් 28 ෙන දින සිදු කරන ලදී. 

නිගමනය : සෘණාත්මක 

සෘණාත්මක නිගමයන් තුළින් ෙර්ධක තැන්පතු ආකර් ණය කර ගැනීම සඳහා පනෙනු ලැබූ සීමාෙන් සහ විව්ධ 

මූලය සහ ෙත්කේ දර් ක වපන්නුේ කරන අඛ්ණ්ඩ දුර්ෙලතා වහේතුවෙන් සමාගම දැඩ අෙදානමකට ලක්ෙ 

තිවබන බෙ වපන්නුේ කරයි. නියාමන ප්රාග්ධන අෙ යතාෙයන් සපුරාලීම උවදසා සමාගමට පෙතින හැකියාෙ 

ඉදිරි වරේණිගත කිරීමකදී ොසිදායක ෙනු ඇත. "සෘණාත්මක" වලස දැනට පෙතින නිගමනය, සමාගවමහි 

ප්රාග්ධනය සහ ගුණාත්මක ෙත්කේ දර් ක ෙල අචල ෙර්ධනය මත පදනේෙ "ස්ථාෙර" වලස සංව ෝධනය විය 

හැක. ණය දීේ සහ  ෙර්ධක තැන්පතු ආකර් ණය කර ගැනීම සඳහා පනෙනු ලැබූ සීමාෙන් අඛ්ණ්ඩෙ පැෙතීවමන් 

නියාමන ප්රාග්ධන අෙ යතා සපුරා ගැනීමට අවපොවහොසත් වීම ඉදිරි වරේණිගත කිරීමකදී අෙසිදායක තත්ෙයක් 

උදා කරයි. 

වි ්මල්ෂණ ප්රමේ ය - වරේණිගත කිරීම සඳහා අයි සී ආර් ඒ ලංකා සමාගම පහත දක්ො ඇති විධික්රමයන් භාවිත 

කරන ලදී. 

වි ්වල්ෂණ විධික්රම සඳහා වමම සබැඳිය වෙත පිවිවසන්න - ICRA Lanka Credit Rating Methodology for 

Non-Banking Finance Companies 

සමාගම පිළිබඳෙ  

මල්ටි ෆයිනෑන්ස් පුද්ගලික සමාගම කල්බදු ණය ක්රම, කුලී සින්නක්කර, ෙයාපාර ණය, සුළු හා මධය පරිමාණ 

ෙයාපාර මූලයකරණය,උකස් වසේො, ක්ෂුද්ර මූලය වසේො සහ කර්මාන්ත සහ වෙළඳ මූලයකරණය ෙැනි විවිධ වසේො 

සපයන්නා වූ බලපත්රලාභී මූලය සමාගමකි.සීමාසහිත සමාගමක් වලස 1974 ෙසවර් ඔක්වතෝේබර් 14 ෙන දින 

මහනුෙරදී වමම මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගම සංස්ථාගත  කරන ලදී.සමාගවමහි සාමානය වකොටස් 2011 ෙසවර්දී 

වකොළඹ වකොටස් වෙළඳ වපොවළහි ලැයිස්තුගත කරන ලදී.2017 ෙසවර් වපබරොරි මාසවේදී විවිධාංගීකරණ 

ෙයාපාර අරමුණු සහිත වෆයාර්වව් වහෝල්ඩංග්ස ්සමූහ ෙයාපාරය මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගවමහි සියයට 65 ක 

වකොටස් අත්පත් කර ගන්නා ලදී.  

2019 ෙසවර් මාර්තු මාසවේදී සමාගම සමස්ථ ෙත්කේ පදනම ෙන රුපියල් බිලියන 1.5 ක පදනම මත රුපියල් 

මිලියන 63 ක ශුද්ධ අලාභයක් වපන්නුේ කවළේය. එය පසුගිය මූලය ෙර්ෂවේ සමස්ථ ෙත්කේ පදනම ෙන රුපියල් 

බිලියන 1.6 ක පදනේ මත රුපියල් මිලියන 16.9 ක ශුද්ධ අලාභයක් වසේ වපන්නුේ කවළේය.  

http://www.icralanka.com/images/pdf/NBFC%20Rating%20Methodology.pdf
http://www.icralanka.com/images/pdf/NBFC%20Rating%20Methodology.pdf
http://www.icralanka.com/images/pdf/NBFC%20Rating%20Methodology.pdf
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ප්රධාන මූලය දර් කය (විගණනය කරන ලද ) 
 

 

රුපියල් මිලියන මූව2017 මූව 2018 2019 

ශුද්ධ වපොලී ආදායම 77 139 171 

බදු ෙලින් පසු ලාභය (40) (17) (63) 

ශුද්ධ ෙටිනාකම 824 806 718 

ණය සහ අත්තිකාරේ 595 1,197 1,181 

සමස්ත ෙත්කේ 1,302 1,634 1,485 

වකොටස් ප්රතිලාභ -7.1% -2.1% -8.3% 

ෙත්කේ ප්රතිලාභ -3.4% -1.2% -4.0% 

දළ අක්රීය ෙත්කේ 7.7% 9.9% 13.1% 

ශුද්ධ අක්රීය ෙත්කේ 2.0% 5.6% 4.5% 

ප්රමාණෙත් ප්රාග්ධන අනුපාතය 148.9% 66.4% 40.0%* 

වතෝලනය (ගුණාකාරය ) 0.5 0.9 1.0 

*2018 ෙසවර් ජුලී මාසවේ සිට බලාත්මක ෙන නෙ ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්මක ගණනය කිරීවේ වරගුලාසි මත 

පදනේෙ 

 

පසුගිය මතවසර සඳහා මරේණිගත කිරීම 

 
සාධන පත්රය 

ෙර්තමාන වරේණිය  මූ/ෙ2020 පසුගිය වතෙසර සඳහා වරේණිගත කිරීවේ 

අනුපිළිවෙල 

ෙර්ගය  අදාළෙන අගය 

රුපියල් 

මිලියන 

දිනය සහ 

වරේණිය 2019 

ජුලී 

2019 සැේ 
18මූ/ෙ සඳහා 

දිනය සහ 

වරේණිය 

2018 මූ/ෙ 

සඳහා දිනය 

සහ වරේණිය 

2017 මූ/ෙ 

සඳහා දිනය 

සහ වරේණිය 

නිකුත් කිරීවේ 

වරේණිය 

අ/වනො අ/වනො [SL] B -සෘණ [SL] B ස්ථාෙර අ/වනො අ/වනො 

 

වි ්මල්ෂකයන් සේබන්ධ කර ගැනීම සඳහා 

විදුර මේලාතන්ත්රි මහතා      දසිත ප්රනන්දු මහතා 

+94114339907       +94114339907 

vidura@icralanka.com      dasith@icralanka.com 

ඒ.එේ.කාර්තික් මහතා 

+914445964308 

mailto:vidura@icralanka.com
mailto:dasith@icralanka.com
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akarthik@icraindia.com 

සේබන්ධීකාරක 

W. වදොන් බාර්නබස් මහතා 

+94114339907 

wdbarnabs@icralanka.com  

 

මූඩීස් (MOODY’S INVESTORS SERVICE) ඉන්වෙස්ටර්ස් සර්විස් සමූහ ෙයාපාරයට අනුබද්ධිත  

සීමාසහිත ICRA (අයි සී ආර් ඒ) සමාගවේ උප සමාගමක් ෙන  

ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා පුද්ගලික සමාගම 

ලියාපදිංචි කාර්යාලය  

 10 මහළ , නැවගනහිර කුළුණ, වලෝක වෙළඳ මධයස්තානය , වකොළඹ 01, ශ්රී ලංකාෙ 

දුරකතන: +94 11 4339907; ෆැක්ස්: +94 11 2333307 

විදුත් ලිපිනය : info@icralanka.com;  වෙබ්: www.icralanka.com 

සියළුම කතෘ හිමිකේ ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගම සතුවව්. 

ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගම  අනුදැනුම මත අන්තර්ගතයන් භාවිත කළ හැක. 

 

ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගම විසින් නිකුත් කරන සමාගේ වරේණිගත කිරීම අදාළ සාධන පත්රේ විකිණීම, 

මිලදී ගැනීම වහෝ රඳො තබා ගැනීම සඳහා ෙන නිර්වද් යන් වසේ වනොසැලකිය යුතුයි. ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  

ලංකා සමාගම විසින් නිකුත් කරන වරේණි ගත කිරීේ සෑම විටම ආවව්ක්ෂණය කරනු ලබන අතර වරේණිගත කිරීම 

සෑම විටම සංව ෝධනයට ලක් වව්. ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගම විසින් නිකුත් කරන වරේණි ගත 

කිරීමක් ෙනාහි,  වසේො ණය සහ අවනකුත් බැඳීේ ෙලට අදාළ නිකුත් කරන්නාවග් සාවේක්ෂ හැකියාෙ පිළිබඳෙ 

ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගම දරන මතය සහ අදහස නිරූපණය කරන්නා වූ සවක්තයකි.අපවග් නෙතම 

වතොරතුරු වහෝ නෙතම වරේණිගත කිරීේ විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා අපවග් වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිවසන්න. වමහි 

සඳහන් ෙන සියළුම වතොරතුරු ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගම විසින් වි ්ොස කළ හැකි යයි අනුමාන 

කරන ලද මුලාරයන්වගන් ලබා ගත් වතොරතුරු වව්. වකවසේ වෙතත් ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගම  

අදාළ නිකුත් කරන්නා සේබන්ධවයන් වහෝ අදාළ වතොරතුරු වහෝ විගණනයට ලක් කර වනොමැත. වමහි සඳහන් 

වතොරතුරු සතය සහ නිෙැරදි ෙන බෙට ගත හැකි සෑම ක්රියාමාරගයක්ම වගන ඇති නමුදු වමහි සඳහන් වතොරතුරු 

ෙල සතයතාෙය වහෝ නිරෙදයතාෙය වහෝ සේබන්ධවයන් ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගම කිසිදු ෙගකීමක් 

දරනු වනොලබයි. එවමන්ම ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගම වහෝ එහි සමූහ ෙයාපාරය වහෝ නිකුත් කරන 

වහෝ වරේණිගත කරනු ලැබූ සමාගම වෙත වෙනත් වසේොෙන්ද සපයා තිබිය හැක. වමහි සඳහන් සියළුම වතොරතුරු 

හුවදක් මත ප්රකා යන් සහ අදහස් ප්රකා නයන් වසේ පමණක් සැළකිය යුතු අතර වමම වතොරතුරු භාවිතය 

වහේතුවෙන් කිසියේ වහෝ පුද්ගලවයකු ඇති ෙන්නා වූ අලාභයන් වහෝ හානි සඳහා ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා 

සමාගම ෙගකියනු වනොලැවබ්. 
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