
 
 
 

ශ්රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්රවශීලතා ආධාරක ය ෝජනා ක්රම   ටයේ යෙවනු ලබන 

උපරිම වන්ි මුදල් සීමාව ඉහළ දැමීම 

ශ්රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්රවශීලතා ආධාරක ය ෝජනා ක්රම   ටයේ යෙවනු ලබන උපරිම වන්ි 

මුදල යමයතක් පැවැති රුපි ල් 600,000 සීමායේ සිට රුපි ල් 1,100,000 දක්වා රුපි ල් 500,000 කින්  ඉහළ 

දැමීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයේ මුදල් මණ්ඩල  විසින් තීරණ  කරන ලි. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 

නි ාමන  කරනු ලබන බැංකු හා මුලය සමාෙම්වල බලපත්ර අවලංගු කළ යහෝ අේිටවූ අවස්ථාවලදී එම 

ආ තනවල තැන්පතුකරුවන්ට උපරිම සහන සැලසීයම් අරමුයණන් යමම තීරණ  යෙන ඇත.  

ඒ අනුව පසුගි  සමයේ මුදල් මණ්ඩල  විසින් බලපත්ර අවලංගු කරන ලද යහෝ අේිටුවන ලද යසන්රල් 

ඉන්යවස්්මන්්ස් ඇන්් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී (සී. අයි. එෆ.් එල්.), ද ස්ටෑන්ඩර්ඩ් යක්රඩි් ෆිනෑන්ස් ලිමිට් 

(ටී.එස්. සී. එෆ.් එල්.), ටී.යක්.එස්. ෆිනෑන්ස් ලිමිට් (ටී.යක්.එස්.), ද ෆිනෑන්ස් යකාම්පැණි පී.එල්.සී (ටී. එෆ්. සී.), 

ඊ.ටී. අයි. ෆිනෑන්ස් ලිමිට් (ඊ. ටී. අයි.) සහ ස්වර්ඩණමහල් ෆිනෑන්ෂල් සර්ඩවිසස් පී.එල්.සී. (එස්. එෆ.් එස්.)  න 

මුලය සමාෙම් හය ි (06) තැන්පතුකරුවන් සඳහා වන්ි මුදල් යෙවීයම්දී ද යමම සංය ෝධිත සීමාව අදාළ 

වනු ඇත.  

එයස්ම යමයතක් කිසිදු වන්ි මුදලක් සඳහා අ දුම් යනාකල ඉහත කී මූලය සමාෙම්වල තැන්පතුකරුවන්ට 

ද යමම රුපි ල් 1,100,000 නව සීමාව  ටයේ රක්ෂණ වන්ි මුදල් සඳහා අ දුම් කරන යලස යමයින් දන්වා 

සිටිනු ලැයේ. 

යමම නව සීමාව අනුව තැන්පතුකරුවන් යවත යෙවි  යුතු වන අමතර වන්ි මුදල් යෙවීම ඉක්මනින් 

ආරම්භ කිරීම සඳහා යම් වනවිට නිරාකරණ හා බලෙැන්වීම් යදපාර්ඩතයම්න්තුව විසින් අව ය පි වර 

ෙනිමින් පවතින අතර නව වන්ි මුදල් සීමාව  ටයේ යෙවීම් සිදු කරන ආකාර  සහ එම යෙවීම් ආරම්භ 

කරන ින  පිළිබඳව නුදුයර්ඩදී මාධය මගින් දැනුම් දීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් කටයුතු යකයරනු ඇත. 

 

2021.02.28 ින වන විට යෙවා ඇති රක්ෂණ වන්ි මුදල් පිළිබඳ සාරාංශ  

සමාෙයේ නම 

රක්ෂණ  කරන ලද මුළු 

තැන්පතුකරුවන් 

සංඛ්යාව 

රු.600,000 දී යෙවීමට 

ඇති මුළු වන්ි මුදල් 

ප්රමාණ  (රු.මිලි න) 

යෙවන ලද මුළු වන්ි මුදල් 

ප්රමාණ  (රු.මිලි න) 

සී. අයි. එෆ්. එල්.  18,968                                1,785.36  1,402.97 

ටී.එස්. සී. එෆ්. එල්.  6,616                                1,229.66  998.33 

ටී.යක්.එස්.  35,312                                   853.46  684.86 

ටී. එෆ්. සී. 146,533                              10,727.60  8,514.38 

එස්. එෆ්. එස්. 9,661                                   983.19  865.41 

ඊ. ටී. අයි. 37,394                              10,220.76  9,149.29 

එකතුව 254,484                            25,800.02  21,615.24 

 
උපරිම වන්ි මුදල් යෙවීම වැඩිකිරීම මඟින් රුපි ල් බිලි න 9.8 ක අතියර්ඩක යෙවීමක් යමම සමාෙම් හයේ 

තැන්පතුකරුවන්ට ලැයබන අතර මුළු තැන්පතු මුදල රක්ෂණ වන්ි යෙවීම මඟින් සම්ූර්ඩණය න් 

ආවරණ  වන තැන්පතුකරුවන් සංඛ්යායේ ප්රති ත  94.0 ක් දක්වා වැඩිවනු ඇත. 
 

යම් සම්බන්ධව වැඩිදුර විමසීම් නිරාකරණ හා බලෙැන්වීම් යදපාර්ඩතයම්න්තුයේ 0112477261 සහ 

0112398788 දුරකථන අංක ඇමතීයමන් ලබා ෙත හැක. 

නිරාකරණ සහ බලෙැන්වීම් යදපාර්ඩතයම්න්තුව 

2021.03.19 


