
 

 

 

 

 

ස ේවක අර්ථ ාධක අරමුදල විසින් ආස ෝජන  කර ඇති ලැයි ේු ගත  මාගම්හි සවසෙඳස ාල 

වටිනාකම 2021 වර්ෂ  අව ානසේදී, පිරිවැ   වූ ර පි ල් බිලි න 84ට  ාසේක්ෂව රපි ල් බිලි න 

112ක් සල  වාර්තා වි  :  රපි ල් බිලි න 28 ක ඉහෙ ාමක් 

මුදල් මණ්ඩල  විසින් කෙමනාකරණ  වන ස ේවක අර්ථ ාධක අරමුදල (ස ේ. අ.අ), ශ්රී ලංකාසවි 

දැනට  වතින විශාලතම විශ්රාම අරමුදල සේ. අරමුදසලි වටිනාකම ආරක්ෂාකර ගනිමින් 

 ාමාජිකයින්ට උ රිම ප්රතිලාභ ලබාදීසම්හ දිගුකාලීන අරමුණ ඇතිව එි ආස ෝජන කෙඹ  වත්වාසගන 

 නු ලැසේ. නිශේිත අවදානම්හ  රාමිතීන්  ටසත්  ාලන  වන සමම අරමුදසලන් සි  ට අනූ හතරක් 

රජසේ සුරැකුම්හ ත්වල ආස ෝජන  කර ඇති අතර, ඉතිරි  ලැයි ේුගත හා ලැයි ේුගත සනාකෙ 

 මාගම්හ සකාට ේ,  ාංගමික ණ කර, භාරකාර  හතික හා සවනත් මුදල් සවසෙඳස ාල උ කරණවල 

ආස ෝජන  කර ඇත.  මුදල් මණ්ඩල  විසින් අනුමත කරන ලද උ ා  මාර්ික වත්කම්හ සවන් කිරීසම්හ 

නි මිත සීමාවන්ට  ටත්ව, අනුමත කරන ලද වත්කම්හ  ංතිවල ආස ෝජන  කිරීම මඟින් 

විවිධාංගීකරණ  වූ ආස ෝජන කෙඹක් ස ේ.අ.අ.  වත්වාසගන  නු ලැසේ. 2020 සද ැම්හබර් 31 සවනි 

දිනට ස ේ.අ.අ. ආස ෝජන කෙසඹි සවසෙඳස ාල වටිනාකම රපි ල් බිලි න 3,243 ක් වි . 

ඉහත දක්වා ඇති  රිදි,  ස ේ.අ.අ. එි ආස ෝජන ප්රති ත්ති ප්රකාශ ට අනුකූලව, සි  අරමුදලින් සි  ට 

ුනක ප්රමාණ ක් ප්රමාණවත් මූර්ත ප්රතිලාභ ක් ලබා ගැනීසම්හ දීර්ඝ කාලීන අරමුණින් ලැයි ේුගත හා 

ලැයි ේුගත සනාකෙ  මාගම්හවල ආස ෝජන  කර ඇත .  ාර්ව ආර්ික විචලයන්ි උච්චාවචන , 

 ම ේථ සකාට ේ සවසෙඳස ාසලි ක්රි ාකාරිත්ව  සමන්ම එක් එක් ලැයි ේුගත  මාගම්හි 

කාර්  ාධන   න කරණු, ස ේ.අ.අ. ි ලැයි ේුගත සකාට ේ කෙසඹි සවසෙඳස ාල වටිනාකම 

සවන ේීමට බල ානු ලැසේ. ශ්රී ලංකා මූලය වාර්තාකරණ ප්රමිතීන් (SLFRS) වලට අනුකූලව, ස  ේ.අ.අ. 

ආස ෝජන කෙසඹි වටිනාකම හා අදාෙ මූලය වර්ෂසේ ලාභ  ගණන  කිරීම සිදුකරනු ලැසේ. 

ඉහත  ඳහන් කෙ මූලය වාර්තාකරණ ප්රමිතීන්ට අනුකූලව, ලැයි ේුගත සකාට ේ කෙසඹි 

සවසෙඳස ාල වටිනාකම 2021 ව ර අව ානසේදී, එි පිරිවැ  වූ රපි ල් බිලි න 84 ට  ාසේක්ෂව 

රපි ල් බිලි න 112ක් දක්වා වර්ධන  ීම මත, රපි ල් බිලි න 28 ක  ැලකි  යුු උ ලේි සනාවූ 

ලාභ ක් වාර්තා වි . තවද, 2021 ව සර්දී සකාට ේ හා මුදල් ලාභාංශ  හ ප්රාග්ධන ලාභ සල  ස ේ.අ .අ. 

රපි ල් බිලි න 4.7 ක් උ  න ලදී. එසමන්ම, 2019 සිට 2021 දක්වා වන සතව ර ු ෙ රපි ල් බිලි න 

9.6 ක පිරිවැ ක්  ිත වූ ලැයි ේුගත සනාකෙ  මාගම්හවල ආස ෝජන මත රපි ල් බිලි න 2.5 ක 

වාර්ික  ාමානය ලාභාංශ ආදා මක් උ  ාසගන තිසේ.  

විනිවිදභාව   වත්වා ගැනීසම්හ අරමුණින්, ස ේ.අ.අ. එි ලැයි ේුගත හා ලැයි ේුගත සනාකෙ සකාට ේ 

ආස ෝජනවල සවසෙඳස ාල වටිනාකම කාර්ුම   දනමින් ස ේ.අ.අ. නිල සවේ අඩවිසේ ප්රකාශ ට 

 ත්කරන අතර, එම සතාරුර  හත  ඳහන් සවේ ප්රසේශ  ුළින් ලබා ගත හැකි  . 
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