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මල්ටි ෆයිනෑන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ සුරැකුේපත් ණය දීම සහ ණය ගැනීම සේබන්ධමයන් වන ICRA (අයි සී 

ආර් ඒ)  ලංකා සමාගමේ  මරේණි ගත කිරීම  

2018 iema;eïn¾ 28  

සාධන පත්රය    මරේණිගත කළ  මරේණි ගත කළ   මරේණි ගත 

    මපර අගය       වර්තමාන අගය          කිරීමේ ක්රියාවලිය  

නිකුත් කරන්නා මරේණිගත             අදාළ මනොමේ   අදාළ මනොමේ                [SL] B  
කිරීම                    (ස්ථාවර ) 

                 නියම කර ඇත 

 

 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 සමාගම (MFP නැතවහොත් සමාගේ වලස හඳුන්ෙන ) සඳහා  සුරැකුේපත් ණය ගැනීේ සහ 

ණය දීේ නිකුත් කිරීම සේබන්ධවයන් වරේණිගත  කර ඇත. 

මූලකාරණා 

 වරේණිගත කිරීම සඳහා මල්ට් ෆයිනෑන්ස් සමාගවමහි ප්රමාණෙත් පරිමාණය, දුර්ෙල ෙත්කේ දර්ශකය සහ දුර්ෙල 

ඉපැයීේ  පිළිබඳෙ සමාවලෝචනය කරන ලදී. ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගමට වපනී යන ආකාරයට මල්ටි 

ෆයිනෑන්ස් සමාගවමහි සේපත් දායකත්ෙය ප්රධාන ෙශවයන්ම රැඳී තිවබන්වන්, ගණුවදනුකරුෙන් කිහිප වදවනකු 

වකවරහි මූලික වූ ස්ථාෙර ගිණුේ මත බෙය.(2018 ෙසවර් මාර්තු මාසවේදී සේපූර්ණ තැන්පතු ෙලින් සියයට 30 

ක් අගයන් ගත්වත් වමකී ප්රධාන ගිණුේ දහයක්ය ). 2018 ෙසවර් ජූනි මාසවේ දී සමාගවමහි මූලික ප්රාග්ධනය 

රුපියල් බිලියන 0.8 ක් වූ අතර , එය බලපත්රලාභී මූලය සමාගේ සඳහා නියාමනය කර තිවබන්නා වූ රුපියල් 

බිලියන 1 ක් අගයට ෙඩා පහළ මට්ටමකි. වකවසේ නමුත් සමාගවමහි වතෝලනය 1.0 වලස සටහන් වී ඇත. 

වකවසේ නමුත් සමාගම විසින් ඉදිරි කාලය තුළදී, සමාගවමහි දැනට සියයට 65 ක් වකොටස් සඳහා හිමිකේ කියනු 

ලබන වෆයාවේ වහෝල්ඩංග්ස ් පුද්ගලික සමාගම හා එක්ෙ, සමාගවමහි මූලික ප්රාග්ධනය රුපියල් මිලියන 200 

කින් ඉහළ දැමීම සඳහා වගන ඇති ක්රියාමාර්ග පිළිබඳෙ අයි සී ආර් ඒ ලංකා සමාගවමහි අෙධානය වයොමු වී ඇත. 

අයි සී ආර් ඒ සමාගවමහි නිරීක්ෂණයන්ට අනුෙ සමාගවමහි අභ්යන්තර මුදල් උත්පාදනය සීමාසහිත විය හැකි 

බැවින් මූලය ෙර්ෂ 2019 - 2021 කාල සීමාෙ සඳහා රුපියල් බිලියන 1.5 - 1.6 ත් අතර සැලකිය යුතු බාහිර මුදල් 

ආවයෝජනයක් වහෝ වයදවීමක් සමාගම සඳහා අතයෙශයය වේ. නියාමන ප්රාග්ධන අෙශයත සපුරාලීම උවදසා 

කාවලෝචිත මුදල් ආවයෝජනයන් වහෝ වයදවුේ ඉතාමත්ම ෙැදගත් වේ. 

නිගමනය : ස්ථාවර  

නියාමන අෙශයතා සපුරා ලීම උවදසා කාලානුරූපීෙ ප්රාග්ධනය ඉහළ දැමීම සඳහා මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගමට ඇති 

හැකියාෙ ප්රධාන ඇගයීේ අංගයක් ෙනු ඇත. ස්ථාෙර ප්රාග්ධන පැතිකඩක් නඩත්තු කරමින් සමාගවමහි පැතිකඩ 

ෙර්ධනය කර ගැනීමට සහ ආදායේ සහ සේපත් ගුණාත්මකභ්ාෙය උත්වත්ජනය කර ගැනීමට මල්ටි ෆයිනෑන්ස් 
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සමාගමට පෙතින හැකියාෙ මත පදනේෙ දැනට පෙතින දැක්ම "ධනාත්මක" යන අගය දක්ො සංවශෝධනය විවේ 

හැකියාෙක් පෙතී. වකවසේ නමුත් නියාමන ප්රාග්ධන අෙශයතා කාලානූරූපීෙ සපුරා ගැනීමට සහ සමාගවමහි 

සමස්ථ මූලය අෙදානම සැළකිය යුතු වලස පිරිහීමකට ලක් වීම, දැනට පෙතින "ස්ථාෙර"  තත්ෙවේ සිට 

"සෘණාත්මක" අගයක් දක්ො වූෙද සංවශෝධනය විය හැක. 

මූලික ඇගයීේ කරුණු 

ණය මුදල් හි ස්ථාවරත්වය 

වෆයාර්වේ සමූහවයන් ලැවබන්නා වූ සහාය - වපබරොරි 17 ෙන දින සමාගවමහි ෙර්තමාන ප්රෙර්ධකයා වලස 

ක්රියා කරනු ලබන වෆයාර්වේ වහෝල්ඩංග්ස ්පුද්ගලික සමාගම, සමාගවමහි පුද්ගලික වකොටස් අත්පත් කර ගනිමින් 

, මල්ටි ෆයිනෑන්ස් පුද්ගලික සමාගවමහි පාලක වකොටස් තමන් යටතට ගනු ලැබීය.2003 ෙසවර්දී ස්ථාපනය 

කරනු ලැබූ වෆයාර්වේ සමූහ ෙයාපාරය, වද්පළ වෙළඳාේ, පුනර්ජනනීය බලශක්ති ෙයාපෘති, නිෂ්පාදන සහ වෙළඳ 

වමවහයුේ කටයුතු, මූලය වසේොෙන්, ඖෂධ සහ සංචාරක කර්මාන්තය යන අංශ වකවරහි ෙැඩ උනන්දුෙක් 

දක්ෙන සමාගමකි. වකවසේනමුත් වෆයාර්වේ සමූහ ෙයාපාරවේ ෙර්තමානවේ පහළ අගයක් ගන්නා මූලය පැතිකඩ 

පිළිබඳෙ ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගම අෙධානය වයොමු කර ඇති අතරම  මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගවමහි 

ප්රාග්ධනය ඉහළ දැමීම සඳහා වෆයාර්වේ සමූහය වගන ඇති ක්රියාමාර්ග පිළිබඳෙ ද ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා 

සමාගවමහි නිරීක්ශණයට වයොමු වී ඇත.  

ණය අභිමයෝග 

සුළුතර වමවහයුේ කටයුතු සහ අෙම තරඟකාරී මට්ටම - මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගම ශ්රී ලංකාවේ බැංකු වනොෙන 

මූලය හා කල්බදු අංශවයහි  අවනක් සමාගේ ෙලට සාවේක්ෂෙ 2018 ෙසවර් ජූනී මාසය ෙන විට රුපියල් බිලියන 

1.5 ක අගයක් සහිතෙ  ඉතා පහළ මට්ටමක පෙතින සමාගමකි. 2018 ෙසවර් ජූනි මාසය ෙන විට සමාගවමහි 

ප්රධානම ණය ගැතියන් දසවදනා  සමාගවමහි සමස්ථ මූලය පැතිකඩන් සියයට 18 ක අගයක් දක්ො වක්න්ද්ර ගත වී 

ඇත.එකී මූලය පැතිකඩ 2018 ජුනී මාසවේදී මූලික ෙශවයන් ණය මුදල් ලබා දීම, කල්බදු සහ කුලී සින්නකර, 

උකස්කර සහ ක්ෂුද්ර මූලය වසේො පිළිවෙලින් සියයට 58%, 30%, 11%, සහ 1% ක් වලස සටහන් විය. ණය අංශය 

සඳහා විශාල දායකත්ෙයක් සපයන්වන් සුළු හා මධයම පරිමාණ ෙයාපාර (සමස්ථ ආවයෝජනයන්වගන් සියයට 

22ක් ) , වද්පළ (සමස්ථ ආවයෝජනයන්වගන් සියයට 17 ක් ) සහ ොහන (සියයට 11ක් ) සඳහා කාරක 

ප්රාග්ධනවයන් කරනු ලබන මූලය දායකත්ෙයයි.2018 ජුනී මාසය ෙන විට කල්බදු අංශය ෙඩාත් ශක්තිමත් වී 

ඇත්වත් සියයට 25 ක් ෙන මඟී ප්රොහන වමෝටර් රථ (කාර්, ෙෑන් සහ ජීේ ෙරගවේ වමෝටර් රථ ) සහ සමස්ථ 

ආවයෝජනයන්වගන් සියයට 5ක් පමණ ෙන මධයම ප්රමාණවේ වලොරි රථ සඳහා ලබා වදන කල්බදු ණය 

ක්රමයන්වගන්ය.  කල්බදු ණය තුළින් සියයට 60 ක් සහ වෙනත් ණය ක්රම තුළින් සියයට 30 ක් සහ උකස්කර 

හරහා සියයට 10ක් යන ආකාරයට 2021 මූලය ෙර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 7.7. ක සමස්ථ මූලය පැතිකඩක් 

අත්පත් කර ගැනීමට මල්ට් ෆයිනෑන්ස් සමාගම අවේක්ෂා කරයි. 

මූලික ප්රාග්ධන අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා අවශ්ය වන බාහිර ප්රාග්ධන ආමයෝජන 
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මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගවමහි මූලික ප්රාග්ධන ප්රමාණතා අනුපාතය 2018 ජූලී මාසය ෙන විට සියයට 45 ක් වලස 

වපන්නුේ කළ අතර එය 2018 ජුනී මාසයට සාවේක්ෂෙ 1.0 ක වතෝලනය වීමකි.වකවසේ නමුත් සමාගවමහි මූලික 

ප්රාග්ධනය 2018 ෙසවර් ජුනී මාසය ෙන විට රුපියල් බිලියන 0.8 ක් වලස වපන්නුේ කල අතර එය රුපියල් 

බිලියන 1 ක් සිමාෙට ෙඩා අෙම අගයක පැෙතුණි.2018 ෙසවර් ජනොරි මාසය ෙන විට සමාගවමහි මූලික 

ප්රාග්ධනය රුපියල් බිලියන 1 දක්ො ෙර්ධනය විය හැකි බෙට අවේක්ෂා කරන අතරම 2021 ෙසවර්දී රුපියල් 

බිලියන 2.5 ක් මූලික ප්රාග්ධනයක් පෙත්ො ගැනීම සඳහා 2018 ෙසරින් පසු එළැවෙන සෑම සෑම ෙසරකම රුපියල් 

මිලියන 500 ක් දක්ො මූලික ප්රාග්ධනය ෙර්ධනය විය යුතුය. සමාගම විසින් ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත රුපියල් 

මිලියන 200 ක් ෙටිනා  අරමුදල් රැස් කිරීවේ වයෝජිත ෙැඩසටහන අයි සී ආර් ඒ ලංකා සමාගවේ නිරීක්ෂණයට 

ලක්ෙ ඇති අතරම මේ සමාගම ෙන වෆයාර්වේ වහෝල්ඩංග්ස ් සමාගමද එයට සපයන දායක්ත්ෙය සහ කැපවීම 

පිළිබඳෙ අයි සී ආර් ඒ ලංකා සමාගවේ අෙධානය වයොමුෙ තිවේ. වකවසේ වෙත්ත ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා 

සමාගම ෙැඩදුරටත් ඇස්තවේන්තු කරනු ලබන්වන් 2019 - 2021 මූලය ෙසර සඳහා තෙත් රුපියල් බිලියන 1.5 - 

1.6 ත් (ප්රමාණෙත් ආරක්ෂිත ප්රාග්ධනයක් ද සහිතෙ ) අතර බාහිර ප්රාග්ධන ආවයෝජනයක් අෙශය ෙන 

බෙයි.ඉදිරියට ගමන් කිරීවේදී කාලානුරූපීෙ මූලික ප්රාග්ධනය ෙර්ධනය කර ගැනීමට මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගමට 

පෙතින හැකියාෙ ඇගයීමට ලක් කළ යුතු කාරණයක් වසේ නිරීක්ෂණය කරයි. 

දුර්වල වත්කේ හි ගුණාත්මකභාවය දක්වන දර්ශ්ක 

 2018 ෙසවර් ජුනී මාසය තුළදී මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගම ොර්තාගත සියයට 10.5 ක් (මාර්තු මාසයෑඅදි සියයට 9.8 

ක් අගයක්)දළ අක්රීය ණය ෙත්කේ අනුපායක් වපන්නුේ කවළේය. එයට මූලික වහේතුෙ වලස කාරක ප්රාග්ධනය 

මූලයකරණ සඳහා වකොටස්, නිශ්චල සහ චංචල වද්පළ මත පදනේෙ, සුළු හා මධයම පරිමාණ ෙයෙසායක 

ගණුවදනුකරුෙන් හට ෙයාපාරික ණය ලබා දීමයි. සමාගවමහි ෙයාපාරික ණය පැතිකඩ  සියයට 42.1 ක් (2018 

ජුනී මාසවේ සමස්ථ මූලය පැතිකවඩන් සියයට 20ක අගයක් ) අක්රීය ණය ෙත්කේ දළ අනුපාතයක් ොර්තා 

කවළේය.වමම අගයන් සීඝ්ර වලස පහත යෑමට මූලික වහේතුෙ වලස සාර්ෙ ආර්ථික අභිවයෝග හමුවේ අඩපණ ෙන 

සුළු සහ මධයම පරිමාණ ෙයාපාර සහ ණය මුදල් වහෝ ොරික නැෙත එකතු කර ගැනීම සඳහා සමාගම විසින් 

ශක්තිමත් සැකැස්මක් ක්රියාත්මක වනොකිරීමයි. 2018 ෙසවර් ජුනී මාසය ෙන විට ප්රධාන අක්රීය ණය ෙත්කේ ගිණුේ 

20 සියයට 70 ක් පමණ ෙන අක්රීය ණය ෙත්කේ අනුපාතයක් වගන තිබුණි. සමාගවමහි ප්රමුඛ වපවළේ 

ගණුවදනුකරුන්වගන් අක්රීය ණය ෙත්කේ නැෙත අය කර ගැනීම තුළින් සමාගවේ අක්රීය ණය ෙත්කේ අනුපාතය 

සියයට 5ක අෙම මට්ටමකට වගන ඒමට සමාගම අවේක්ෂා කරයි.තෙදුරටත් ණය නැෙත අය කරගැනීවේ 

දුර්ෙලතා මඟහරො ගනිමින් අක්රීය ණය අය කර ගැනීමට සමාගමට පෙතින හැකියාෙ අගය කළ යුතු කාරණයක් 

වසේ නිරීක්ෂණය වේ. 

සීමිත අරමුදල් විවිධත්වය  

මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගවේ සමස්ථ ණය ගැනීේ අගය රුපියල් මිලියන 800 ක් වසේ දැක්වෙන අතර එයින් සියයට 

90 ක්ම 2018 ජුනී මාසය වතක් ස්ථාෙර තැන්පතු වලස පැෙතුණ අතර ඉතිරි අගය බැංකු ෙලින් ලබා ගන්නා ලද 

ණේ ගැනීේ වසේ හඳුනාගත හැක.සංවක්න්ද්රිත තැන්පතු පැතිකඩක් වපන්නුේ කරමින් 2018 මාර්තු මාසය තුළදී 
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සමස්ථ තැන්පතු ෙලින් 30% ක් ආෙරණය ෙන්වන් ප්රමුඛතම තැන්පතු 10නි. සේපත් පැතිකඩ විවිධාංගීකරණය 

කිරීවේ හැකියාෙ ෙයාපාර ෙර්ධනය සඳහා ඉතා ෙැදගත් වේ. 

දුර්වල ලාභදායිතා දර්ශ්ක  

මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගම 2016 මූලය ෙසවර් සිට ශුද්ධ අලාභ් වපන්නුේ කරයි. වකවසේ නමුත් 2018 මූලය ෙසවර් 

අලාභ්ය 2017 ෙසවර් රුපියල් මිලියන 40 ට සාවේක්ෂෙ රුපියල් මිලියන 17 කට සීමා විය.2019 ෙසවර් ශුද්ධ 

අලාභ්ය රුපියල් මිලියන 1.2ක් විය. පහළ උත්වතෝලනය වහේතුවෙන් 2018 ෙසවර් ණය ආදායම සියයට 17 ක් වූ 

අතර ශුද්ධ වපොලී ආන්තිකය සියයට 11 මට්ටවේ පැෙතිණ.ආදායේ පැතිකඩ සංලක්ෂණය ෙන්වන් 2018 ෙසවර් 

මාර්තු මාසවේ සියයට 10.8 ක් සහ ජුනී මාසවේ සියයට 12.1 ක් ෙන ඉහළ වමවහයුේ වියදේ 

අනුපාතයටය(සාමනය මුළු ෙත්කේ සඳහා වමවහයුේ වියදම ). ඉහළ ගිය ණය අයකර ගැනීවේ දුර්ෙලතා සඳහ 

වයදු ප්රතිපාදන වහේතුවෙන් 2018 මූලය ෙර්ෂවේදී මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගවේ ණය පිරිෙැය සියයට 3.15 ක් දක්ො 

ඉහළ ගිවේය. 2018 ජුනී මාසවේදී එය සියයට 0.87කට සීමා විය.  වමවහයුේ ක්රියාෙලිය තෙදුරටත් කාර්යක්ෂම 

කිරීම සහ ණය පිරිෙැය පාලනය කර ගැනීම ෙයාපාරය පුළුල් කිරීවේදී  මල්ටි ෆයිනෑන්ස් සමාගමට ෙඩා ෙැදගත් 

ෙනු ඇත. 

විශ්්මල්ෂණ ප්රමේශ්ය - වරේණිගත කිරීම සඳහා ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගම පහත දක්ො ඇති 

විධික්රමයන් භ්ාවිත කරන ලදී. 

විශ්වල්ෂණ 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 

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

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

වකොටස් අත්පත් කර ගන්නා ලදී. 2018 ෙසවර් මාර්තු මාසවේදී සමාගම සමස්ථ ෙත්කේ පදනම ෙන රුපියල් 

බිලියන 1.6 ක පදනම මත රුපියල් මිලියන 17.0 ක ශුද්ධ අලාභ්යක් වපන්නුේ කවළේය. එය පසුගිය මූලය 

ෙර්ෂවේ සමස්ථ ෙත්කේ පදනම ෙන රුපියල් බිලියන 1.3 ක පදනේ මත රුපියල් මිලියන 40.2 ක ශුද්ධ 

අලාභ්යක් වසේ වපන්නුේ කවළේය. 2018 ෙසවර් ජුනි මාසවයන් අෙසන් ෙන කාර්තුෙ සඳහා මල්ටි ෆයිනෑන්ස් 

සමාගම සමස්ත ෙත්කේ ප්රමාණය ෙන රුපියල් බිලියන 1.7 ක පදනේ මත රුපියල් මිලියන 1.2 (විගණනය 

වනොකරන ලද )ක් ශුද්ධ අලාභ්යක් 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 දර්ශ්කය 
 

 

රුපියල් මිලියන මූව2017 මූව 2018 3මූවකා2019* 

ශුද්ධ වපොලී ආදායම 77 139 47 

බදු ෙලින් පසු ලාභ්ය -40 -17 -1 

ශුද්ධ ෙටිනාකම 824 806 805 

ණය සහ අත්තිකාරේ 595 1,197 1,428 

සමස්ත ෙත්කේ 1,302 1,634 1,715 

වකොටස් ප්රතිලාභ් -7.1% -2.1% -0.6% 

ෙත්කේ ප්රතිලාභ් -3.4% -1.2% -0.3% 

දළ අක්රීය ෙත්කේ 7.7% 9.8% 10.5% 

ශුද්ධ අක්රීය ෙත්කේ 1.9% 5.7% 4.9% 

ප්රමාණෙත් ප්රාග්ධන අනුපාතය 148.9% 66.4% 56.6% 

වතෝලනය (ගුණාකාරය ) 0.5 0.9 1.0 

(විගණනය වනොකරන ලද ) 

 

පසුගිය මතවසර සඳහා මරේණිගත කිරීම 

 
සාධන පත්රය 

ෙර්තමාන වරේණිය  මූ/ෙ2019 පසුගිය වතෙසර සඳහා වරේණිගත කිරීවේ 

අනුපිළිවෙල 

ෙර්ගය  අදාළෙන අගය 

රුපියල් 

මිලියන 

දිනය සහ 

වරේණිය 2018 
සැේ 

2018 මූ/ෙ 

සඳහා දිනය 

සහ වරේණිය 

2017 මූ/ෙ 

සඳහා දිනය 

සහ වරේණිය 

2016 මූ/ෙ 

සඳහා දිනය 

සහ වරේණිය 

නිකුත් කිරීවේ 

වරේණිය 

අ/වනො අ/වනො අ/වනො අ/වනො අ/වනො අ/වනො 

 

 

විශ්්මල්ෂකයන් සේබන්ධ කර ගැනීම සඳහා 

විදුර මේලාතන්ත්රි මහතා      දසිත ප්රනන්දු මහතා 

+94114339907       +94114339907 

vidura@icralanka.com      dasith@icralanka.com 

ඒ.එේ.කාර්තික් මහතා 

+914445964308 

akarthik@icraindia.com 

mailto:vidura@icralanka.com
mailto:dasith@icralanka.com
mailto:akarthik@icraindia.com
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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 , වකොළෙ 01, ශ්රී ලංකාෙ 

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

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

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

ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  ලංකා සමාගම  අනුදැනුම මත අන්තර්ගතයන් භ්ාවිත 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 නිර්වද්ශයන් වසේ වනොසැලකිය යුතුයි. ICRA (අයි සී ආර් ඒ)  

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

සෑම විටම සංවශෝධනයට ලක් වේ. 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 වෙේ අඩවිය වෙත පිවිවසන්න. වමහි 

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

කරන ලද මුලාරයන්වගන් ලබා ගත් වතොරතුරු වේ. 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 ප්රකාශයන් සහ අදහස් ප්රකාශනයන් වසේ පමණක් සැළකිය යුතු අතර වමම වතොරතුරු භ්ාවිතය 

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

සමාගම ෙගකියනු වනොලැවේ. 

 

mailto:wdbarnabs@icralanka.com
mailto:info@icralanka.com
http://www.icralanka.com/

