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ලකාවිඩ්-19 නිසා බලපෑමට ලක්වූ සංචාරක ක්වලේත්රලේ නිරත වයාපාර හා 

පුද්ගලයන් හට ලබාදුන් ණය සහන කාලය දීර්ඝ කිරීම 

   

පාස්කු ඉරිදා ත්රස්කත ප්රහාරය සහ ක ාවිඩ්-19 ව්යසනය නිසා සංචාර  ක්කේත්රයට සිදුවූ බලපෑම 

සැලකිල්ලට ගනිමින් සංචාර  ක්කේත්රය සඳහා  2019 අකේල් මස සිට ණය සහන කයෝජනාක්රම ලබා 

දීමට  ශ්රී ලං ා මහ බැංුව්  ටයුතු  ර ඇත. දැනට පව්තිනා සංචාරක සීමා කිරීම්, ආර්ථි  

 ටයුතුව්ල සිදුවී ඇති බාධාව්න් සහ සංචාර  අමාතයාංශය සහ අකනුත් සම්බන්ිත නිකයෝජිත 

ආයතන විසින්  රන ලද  රුණු දැක්වීම් සැලකිල්ලට ගනිමින්  ක ාවිඩ්-19 නිසා බලපෑමට ලක්වූ 

සංචාර  ක්කේත්රකේ නිරත ව්යාපාර හා පුද්ගලයන් හට ලබාදුන් ණය සහන කයෝජනා ක්රමය (මින් 

ඉදිරියට කයෝජනා ක්රමය කලස හැඳින්කව්න) 2020 ඔක්කතෝබර්ථ 01 දින සිට 2021 මාර්ථතු 31 ව්න දින දක්ව්ා 

තව්ත් මාස හය   ාලය ට දීර්ථඝ  රන කලස ශ්රී ලං ා මහ බැංුව් විසින් සියලුම බලපත්රලාභී මුදල් 

සමාගම් සහ විකේෂිත  ල්බදු මූලය රණ සමාගම් (මින් ඉදිරියට බැංු කනාව්න මූලය ආයතන කලස 

හැඳින්කව්න) කව්ත දන්ව්ා සිටී.  

 

බැංු කනාව්න මූලය ආයතන විසින් සංචාර  ක්කේත්රය කව්ත ලබාදී ඇති ණය ප්රමාණය අඩු මට්ටම  

පැව්තීම, සහ සංචාර  ක්කේත්රය යලි නගාසිටුවීම සඳහා සංචාර  අමාතයාංශය විසින් කයෝජනා  ර 

ඇති ව්ැඩ පිළිකව්ල සැලකීකම් දී ඉහත කයෝජනා ක්රමය මඟින් බැංු කනාව්න මූලය ආයතන ක්කේත්රකේ 

ස්කථායීතාව්යට අහිත ර බලපෑමක් කහෝ අනිසි පීඩනයක් ඇති කනාව්න බව්ට ශ්රී ලං ා මහ බැංුව් 

විසින් නිරීක්ෂණය  ර ඇත. කම් අනුව්, කමම චක්රකල්ඛය ඉහත ණය සහන කයෝජනා ක්රමය සියලුම 

බැංු කනාව්න මූලය ආයතන කව්තින් එ  සමානව් ක්රියාත්ම  වීම තහවුරු කිරීම සඳහා නිුත් 

 රන ලද්දක් ව්න අතර කමම චක්රකල්ඛය මගින් ලබාකදන සමස්කත ප්රතිලාභයන්ට ව්ඩා අඩු කනාව්න 

කලස ගනුකදනු රුව්න් කව්ත අමතර ණය සහන ලබාදීමට බැංු කනාව්න මූලය ආයතන කව්ත 

හැකියාව් ඇත. 
 

 

 

 

 

1. ලපාදු ලකාන්ලද්සි හා නියමයන් 

(i) සුදුසුකම් ලබන ණය ගනුලදනුකරුවන් 

(අ) ක ාවිඩ්-19 නිසා බලපෑමට පත් සහ පහත ආයතන සමඟ ලියාපදිංචිවී ඇති 

පුද්ගලයන් හා ව්යාපාර∶ 
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i) සංචාර  අමාතයාංශය 

ii) ශ්රී ලං ා සංචාර  සංව්ර්ථධන අි ාරිය 

iii) ශ්රී ලං ා සංචාර  සංව්ර්ථධන අි ාරිකේ නිකයෝජිතායතන 

iv) ප්රාකද්ශිය සභා, නගර සභා හහෝ මහ නගර සභා ව්ැනි පලාත් පාලන 

ආයතන (ක කස්ක නමුත් කමම ආයතන එවැනි ව්යාපාර ණය සහන 

ලබාගැනීකම් දී  ඉහත i), ii), සහ iii) හි සඳහන් සංචාර   ටයුතු පිළිබඳ 

ආයතනයන් හා ලියාපදිංචි විය යුතුය.) 

v) සංස්ක ෘති   ටයුතු කදපාර්ථතකම්න්තුව් 

vi) ශ්රී ලං ා හහෝටල්කරුවන්හේ සංගමය 

(ආ) ක ාවිඩ්-19 නිසා බලපෑමට පත් ව්යාපාර ව්ල කස්කව්ා නියුක්ති යන්. කමහිදී, අදාළ 

කස්කව්ා නියුක්ති යා ඉහත (අ) හි සඳහන් ආයතනය  ලියාපදිංචි ව්යාපාරය  

කස්කව්කේ නිරත වීම ප්රමාණව්ත් කලස සැලකිය යුතුය. 

(ii) 2019 අකේල් 18 දින කහෝ ඉන් පසු දිනක් ව්න විට සක්රිය  ාණ්ඩකේ පැව්ති සුදුසු ම් 

ලබන ණය ගැනුම් රුව්න් කව්ත ලබා දුන් ණය සහ 2020 මාර්ථතු 27 ව්න දින නිුත් 

 රන ලද 2020 අං  05 දරන චක්රකල්ඛය අනුව් ප්රතිකල්ඛන ගත  ල අක්රිය  ාණ්ඩකේ 

ණය පහසු ම්  කමම කයෝජනා ක්රමය මගින් සහන ලබා ගැනීමට සුදුසු ම් ලබනු 

ඇත. 

(iii) ණය සහන  ාලය යන්නට 2020 ඔක්කතෝබර්ථ 01 දින සිට 2021 මාර්ථතු 31 දින දක්ව්ා 

තව්දුරටත් මාස හය   ාලසීමාව් ට මූලි  ණය මුදල සහ කපාලිය  ල් තැබීම 

අදහස්ක කේ. 

(iv) කමම ණය සහනය ලබා ගැනීමට අකේක්ෂා  රන, සුදුසු ම් ලබන ණය 

ගනුකදනු රුව්න් 2020 ඔක්කතෝබර්ථ 25 දින කහෝ ඊට කපර අදාල  බැංු කනාව්න මූලය 

ආයතන කව්ත ඉල්ීමක්  ල යුතුය. බැංු කනාව්න මූලය ආයතනය විසින් ගිවිසුකම් 

නියමයන් හා ක ාන්කද්සි ස ස්ක  ර අව්සන් වීකමන් පසු 2020 කනාව්ැම්බර්ථ 30 දිනට 

කපර  සුදුසුකම්ලත් ණය ගනුකදනු රුව්න් සමඟ නව් ගිවිසුම ට එළඹිය යුතුය. 

(v) හමම ණය සහන ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබන, එහහත් තම ණය ආපසු හගවීම 

සඳහා හැකියාවක් ඇති ගනුහෙනුකරුවන් හමම ණය සහන කාලය දීර්ඝ කිරීමට 



 
 

 

 

මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

2020 සැප්තැම්බර් 30 චක්රලල්ඛය           2020 අංක 09 

අයදුම් හනාහකාට, සිය ණය පහසුකම් ආපසු හගවීමට කටයුතු කරනු ඇතැයි 

අහේක්ෂා හකහර්. 

(vi) බැංු කනාව්න මූලය ආයතන විසින් අදාළ ගනුකදනු රුකේ ආපසු කගවීකම් හැකියාව් 

සල ා බලා එම ඉල්ීම් සපුරාීමට  ටයුතු  ල යුතු කේ. 

(vii) 2020 අංක 03 සහ 2020 අංක 04 ෙරන විස්තර සටහන්වල සඳහන් වන පරිදි හපාලී 

රහිත කාලීන ණය සඳහා හගවිය යුතු වාරිකය (එනම් මීට හපර ණය සහනය සඳහා 

එනම් 2020 අහේල් 01 සිට 2020 සැේතැම්බර් 30 ෙක්වා කාලය සඳහා උපචිත හපාලිය ) 

සුදුසුකම් ලැබූ ගනුහෙනුකරුවන් ඉල්ලීමක් කරනු ලබන්හන් නම් 2021 අහේල් 01 දින 

සිට ආරම්භ කර අයකර ගැනීහම් හැකියාව පවතී. 

 

2. ණය සහනයන් හි ස ක ස්ම 

(i) 2020 ඔක්කතෝබර්ථ 01 දින සිට 2021 මාර්ථතු 31 දින දක්ව්ා ණය සහන  ාල සීමාව් තුල 

අයවීමට නියමිත  මූලි  ණය මුදල සහ කපාලිය  ාීන ණය ට  පරිවර්තනය  

කිරීමට බැංු කනාව්න මූලය ආයතන  ටයුතු  ල යුතුය.  

(ii) කමකලස  පරිවර්තනය කරන ලද ණය යලි අය ර ගැනීම ආරම්භ කිරීම 2021 ජුලි 01 

දිකනන් පසුව් සිදු  ල යුතුය. 

(iii) කමකලස පරිවර්තනය කරන ලද ණය සඳහා  බැංු කනාව්න මූලය ආයතන විසින් 

2021 අකේල් 01 දිනට ආසන්නතම දිනකදී පවත්වන දින-364 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 

කව්න්කද්සිහේ හපාලී අනුපාතයට  සියයට 5.5 ක් එ තු  ල ව්ාර්ථෂි  කපාලියට 

කනාව්ැඩි කපාලී  අනුපාතයක් අය  ල හැකි අතර එම වාර්ික හපාලී අනුපාතය 

සියයට 11.5 ක අගය හනාඉක්මවිය යුතුය. 

(iv) කමම ණය ආපසු අය  රගැනීකම් අව්ම  ාලය ව්සර කද ක් ව්නු ඇත. ක කස්ක නමුත්, 

ණය ගනුකදනු රු විසින් අදාළ ණය ඊට අඩු  ාලයක් තුලදී පියවීමට අදහස්ක 

 රන්කන් නම් කහෝ  බැංු කනාව්න මූලය ආයතන විසින් ණය ආපසු පියවීමට ව්සර 

කද ට ව්ඩා ව්ැඩි  ාලයක් ලබා දීමට සූදානම් අව්ස්කථාව්න් හිදී එව්ැනි ඉල්ීම් සඳහා  

බැංු කනාව්න මූලය ආයතන විසින් පහසු ම් සැලසිය හැ . කමකලස, ආපසු 

කගවීකම්  ාලය ව්සර කද ට ව්ඩා කව්නස්ක ව්න විට ඒ සඳහා සුදුසු කපාළී අනුපාතයක් 

ගනුකදනු රු හා  බැංු කනාව්න මූලය ආයතනය විසින් ගිවිසගත යුතුකේ.     
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          අත්සන්  කල්, 

මහාචාර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්වේමන් 

මුදල් මණ්ඩලකේ සභාපති සහ 

ශ්රී ලං ා මහ බැංුකේ අිපති 

 

(v) කමම චක්රකල්ඛය යටකත් සුදුසු ම් ලබන සක්රිය සහ අක්රිය ණය සඳහා, බැංු කනාව්න 

මූලය ආයතන විසින් 2020 ඔක්කතෝබර්ථ 01 දින ව්න විට එ තු වී ඇති සහ කනාපියව්ා 

ඇති දඩ කපාළී  පා හැරිය යුතුය. තව්ද, ණය සහන  ාල සීමාව් තුලදී දඩ කපාළී 

එ තුකිරීම කහෝ අය කිරීම කනා ල යුතුකේ. 

 

3. වාර්තාකරණ අවශ්යතා 

බැංු කනාව්න මූලය ආයතන විසින් ණය සහන කයෝජනාක්රමය යටහත් ණය සහන 

ලබාහගන ඇති ගනුකදනු රුව්න් සම්බන්ධහයන් සෑම මස ම 30 ව්ැනි දින ව්න විට පව්තින 

කතාරතුරු, 2020  හෙසැම්බර්  01 දින සිට සෑම මස ම ව්ැඩ  රන දින 15 තුළ බැංු කනාව්න 

මූලය ආයතන අධීක්ෂණ  හෙපාර්තහම්න්තුහේ අධයක්ෂ කව්ත ව්ාර්ථතා  ල යුතුය. කම් පිළිබඳ 

ව්ාර්ථතා රණ ආ ෘතියක්  ඇමුණුම් I හා II හි ෙක්වා ඇත.  

 

4. අවලංගු කිරීම් 

ක ාවිඩ්-19 නිසා බලපෑමට ලක්වූ සංචාර  ක්කේත්රකේ නිරත ව්යාපාර හා පුද්ගලයන් හට 

සහන සැපයීකම් ක්රියාමාර්ථග මැකයන් 2020 ජුලි 16 ව්ැනි දින නිුත්  රන ලද 2020 අං  07 

දරණ චක්රකල්ඛය කමමගින් අව්ලංගු ක කර්ථ. 

  

 


