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ආර්ික වර්ධනය දේගවත් කිරීම සඳහා ණය සහන ලබාදීම    
 

රටෙහි ආර්ථික වර්ථධනය ටේගවත් කිරීටේ අරමුණින් සහ ගරු අග්රාමාත්යතුමා සහ මුදල් 

ඇමතිතුමා, ජනාධිපති කාර්ථයාලටේ නිලධාරීන්, අග්රාමාත්ය කාර්ථයාලය සහ මුදල් අමාත්යාාංශය 

සමඟ පැවති සාකච්ඡා පදනේ කරගනිමින්, බලපත්රලාභී වාණිජ බැාංකු සහ බලපත්රලාභී විටේෂිත් 

බැාංකුවල (මින් ඉදිරියෙ බලපත්රලාභී බැාංකු ටලස හැඳින්ටේ) සුදුසුකේලත් සුළු සහ මධය පරිමාණ 

වයවසාය ණය ගැණුේකරුවන් සඳහා 2020.01.01 සිෙ 2020.12.31 දක්වා කාලය සඳහා රජය විසින් 

දැනෙමත් නිටේදනය කර ඇති සහන සහ දිරිගැන්ීේ වලෙ අනුපූරක ටලස, විටේෂ ණය සහන 

ටයෝජනාක්රමයක් ලබාදීමෙ බලපත්රලාභී බැාංකු එකඟී ඇත්.  

 

ශ්රී ලාංකා මහ බැාංකුව විසින් බලපත්රලාභී බැාංකු සමඟ පැවති සාකච්ඡා වලෙ අනුව ටමම ටයෝජිත් 

ණය සහන ටයෝජනාක්රමය ටේතුටවන් බැාංකු පද්ධතිටයහි ස්ථායීත්ාවයෙ අනිසි පීඩනයක් ටහෝ 

ත්ර්ථජනයක් ඇති ටනාවනු ඇත්ැයි නිරීක්ෂණය කර ඇත්. ඒ අනුව, ටමම ටයෝජනාක්රමය බලපත්රලාභී 

බැාංකු අත්ර ඒකාකාරී ටලස ක්රියාවෙ නැාංීම සඳහා මාර්ථටගෝපටද්ශයන් ටමම චක්රටල්ඛය මගින් 

නිකුත් කරනු ලැටේ. 

 

1. දපාදු දකාන්තදේසි සහ නියමයන්ත  

(i) සුදුසුකේලත් සහභාගීවන්තනන්ත: බලපත්රලාභී බැාංකු වලින් ණය පහසුකේ ලබා 

තිටබන, පහත් (ii) ඡේදටයහි සඳහන් කර ඇති වයාපාර අාංශ වල නිරත් වන, සුළු සහ 

මධය පරිමාණ වයවසායන් ටේ සඳහා සුදුසුකේ ලබයි. ටමම ටයෝජනාක්රමටයහි 

කරුණු සඳහා, 2019.12.31 දිටනන් අවසන් වසර සඳහා රුපියල් මිලියන 16 සිෙ 750 

දක්වා වාර්ථෂික පිරිවැටුමක් සහිත් ණය ගැණුේකරුවන් සුළු සහ මධය පරිමාණ 

වයවසායන් ටලස සැලටක්. එටස් වුවද, වාර්ථෂික පිරිවැටුම සේබන්ධටයන් දක්වා ඇති 

පහළ සීමාව, එනේ රුපියල් මිලියන 16ක සීමාව, 2019.12.31 දිනෙ අක්රීය ණය 

කාණ්ඩටයහි සිටින සුළු සහ මධය පරිමාණ වයවසායන් සඳහා අදාළ ටනාටේ.   

(ii) නිෂ්පාදන, ටස්වා, කෘෂිකර්ථම (සැකසුේ වයාපාරද ඇතුලත්ව) සහ ඉදිකිරීේ අාංශ ටමම 

ටයෝජනාක්රමය මගින් සහන සැලටසන වයාපාරික අාංශ ටේ. සැකයකෙ තුඩු ටනාදීම 

සඳහා, යන්ත්ර සහ උපකරණ ආනයනය හැර අටනකුත් ආනයන සඳහා ලබාදී ඇති 

ආනයන ණය පහසුකේ ටමම ටයෝජනාක්රමයෙ ඇතුලත් ටනාටේ. වාහන ආනයනය 

සඳහා ලබාදුන් ණය පහසුකේ සඳහාද ටමමගින් අවසර ලබාදී ටනාමැත්. එටස් වුවද, 

2019.12.31 දිනෙ අක්රීය ණය කාණ්ඩටයහි සිටින සුළු සහ මධය පරිමාණ වයවසායන් 

ටයෝජනාක්රමයෙ සේබන්ධ කර ගැනීටේදී පමණක්, ටයෝජනාක්රමය යෙත්ෙ ගැටනන 
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වයාපාර අාංශ වලෙ අගය එකතු කල වයාපාර සහ ටවළඳාේද ඇතුලත් ටේ. 

(iii) පහත් දක්වා ඇති අවශයත්ාවයන්ෙ යෙත්ව, ශ්රී ලාංකා රුපියල් වලින් ලබාදී ඇති, 

වයාපාර ආශ්රිත් කාලීන ණය, කල්බදු පහසුකේ, අයිරා ණය පහසුකේ සහ ටවළඳ 

ණය පහසුකේ ටමම ටයෝජනාක්රමය යෙටත් සහන ලබාටදන ණය පහසුකේ ටේ. 

(iv) ණය ගැණුේකරුවන් විසින් ලිඛිත් ඉල්ලීමක් 2020.02.10 දින ටහෝ ඊෙ ප්රථම ඉදිරිපත් 

කර ඇති අවස්ථාවන්හිදී, බලපත්රලාභී බැාංකු විසින් සියළුම සුදුසුකේලත් ණය 

ගැණුේකරුවන්ෙ ටමම ණය සහන ටයෝජනාක්රමය ටයෝජනා කළ යුතු අත්ර, 

2020.03.31 දින වනවිෙ ටයෝජනාක්රමය ක්රියාත්මක මට්ෙමෙ ටගන ආ යුතුය.  

(v) ණය සහන ටයෝජනාක්රමටයහි කාලය තුළ, ටයෝජනාක්රමයෙ සැලකිල්ලෙ ගනු ලබන 

ණය පහසුකේ සඳහා ටගවිය යුතු ණය ටපාලිය ණය ගැණුේකරුවන් විසින්, ටමම 

ටයෝජනාක්රමයෙ අදාළ වන ටකාන්ටද්සි වලෙ අනුකූලව අඛණ්ඩව ටගවිය යුතුය.  

(vi) ඉහත් (v) ටේදටයහි සඳහන් පරිදි ණය ටපාලිය ආපසු ටගීමෙ අටපාටහාසත් වන 

ණය ගැණුේකරුවන්හෙ ත්වදුරෙත් ටමම ටයෝජනාක්රමටයහි ප්රතිලාභ භුක්ති විඳීමෙ 

ටනාහැකි වන අත්ර, ඔවුන් ටමම ටයෝජනාක්රමයෙ සහභාගිවන්නන් ටලසද 

ටනාසැලටක්. ඒ අනුව, බලපත්රලාභී බැාංකුවලෙ සුදුසු අවදානේ අවම කරගැනීටේ 

ක්රියාපටිපාටීන් අනුගමනය කල හැක. 

(vii) ටමම ටයෝජනාක්රමටයහි ටමටහයුේ ටත්ාරතුරු ටමම චක්රටල්ඛටයහි 2 සිෙ 6 අාංශ වල 

දක්වා ඇත්.  

 

2. සක්රීය ණය 

(i) කිසියේ බලපත්රලාභී බැාංකුවකින් 2019.12.31 දින වනවිෙ, රුපියල් මිලියන 300ක 

සීමාව දක්වා අරමුදල් පාදක කරගත් මුළු ණය සහ අත්තිකාරේ ප්රමාණයක් 

ලබාටගන ඇති, සුදුසුකේලත් ණය ගැණුේකරුවන් අදාල බැාංකුටවන් ටමම 

ටයෝජනාක්රමය යෙටත් ලබා ටදන ප්රතිලාභ ලබාගැනීම සඳහා සුදුසුකේ ලබයි. 

(ii) 2020.02.10 දින ටහෝ ඊෙ ප්රථම ණය ගැණුේකරුවන් විසින් ලිඛිත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් 

කර ඇති විෙ, බලපත්රලාභී බැාංකු විසින් සියලු සුදුසුකේ ලත් කාලීන රුපියල් ණය 

සඳහා, 2020.01.01 - 2020.12.31 කාලය සඳහා ප්රාග්ධන සහන කාලයක් ටයෝජනා කළ 

යුතුය.  

(iii) ප්රාග්ධන සහන කාලය සඳහා සුදුසුකේලත් ණයවල කාලය, ඒවාටයහි ණය 

වාරිකටයහි වටිනාකම ටවනස් ටනාවන අයුරින්, බලපත්රලාභී බැාංකු විසින් ප්රාග්ධන 

සහන කාලටයහි ප්රමාණටයන් දීර්ථඝ කරනු ඇත්. 

(iv) ණය කල්දමන කාල සීමාව තුළදී, ණය ටපාලිය, දඩ ටපාලී ටකාෙසක් ටනාමැතිව, 
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ගිවිසුේගත් පරිදි අයකළ යුතුය.   

(v) 2020.03.31 දක්වා කාලය තුළ ටගවා දැමීමෙ නියමිත් ටහෝ කල්පිරීම සිදුවන ටහෝ 

නැවත් සමාටලෝචනය සඳහා සලකා බැටලන, ස්ථාවර අයිරා ණය පහසුකේ 

2020.06.30 දක්වා දීර්ථඝ කරනු ලැටේ. එටස් වුවද, 2019.12.31 දිනෙ පැවති ත්ාවකාලික 

අයිරා ණය පහසුකේ සේබන්ධටයන්, එම ත්ාවකාලික අයිරා ණය සීමාවන් කල්පිරීම 

මාස 2කින් දිගුටකටර්ථ. 

(vi) 2020.03.31 දක්වා කාලය තුළ ටගවා දැමීමෙ නියමිත් ටහෝ කල්පිරීම සිදුවන ටහෝ 

නැවත් සමාටලෝචනය සඳහා සලකා බැටලන, සුදුසුකේලත් ටවළඳ ණය පහසුකේ 

දින 30කින් දීර්ථඝ කරනු ලැටේ.   

(vii) ණය ගැණුේකරුවන් විසින් විේවසනීය වයාපාර සැලසුමක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

අවස්ථාවන්හිදී, බලපත්රලාභී බැාංකු විසින්, එක් ණය ගැණුේකරුටවකුෙ, එක් 

බැාංකුවකෙ රුපියල් මිලියන 300ක උපරිමයකෙ යෙත්ව සහ පහත් සඳහන් 

ටකාන්ටද්සි වලෙ අනුකුලව, ආටයෝජන ටහෝ කාරක ප්රාග්ධන අවශයත්ා සඳහා  

අතිටර්ථක ණයක් ටහෝ නව ණය පහසුකමක් ටහෝ ප්රදානය කළ හැක:  

(අ)   වයාපාර කෙයුතු ප්රසාරණය කිරීම සඳහා ලබාටදන,  ආටයෝජන අවශයත්ා  ණය 

මුදල, බරිත් සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාත්ය + 1.5%ෙ සමාන ටපාලී අනුපාත්යක් 

යෙටත් වසර 05ක් තුළ ආපසු ටගවා දැමිය යුතුය. 

(ආ) කාරක ප්රාග්ධන අවශයත්ා සඳහා පිරිනමන ණය මුදල, බරිත් සාමානය ප්රමුඛ 

ණය අනුපාත්යෙ සමාන ටපාලී අනුපාත්යක් යෙටත් වසර 02ක් තුළ ආපසු 

ටගවා දැමිය යුතුය.     

(ඇ)  වසරක උපරිම පමා සහන කාලයක් ටමවැනි ණය සඳහා ලබා දීමෙ බැාංකු වලෙ 

සලකා බැලිය හැක.  

(ඈ) ටමම ටයෝජනාක්රමය යෙටත් ලබාටදන අතිටර්ථක ණය පහසුකේ වලින් 

පැනනැගිය හැකි අවදානේ අවම කිරීම සඳහා සුදුසු සුරැකුේ ලබාගැනීමෙ 

බලපත්රලාභී බැාංකුවලෙ හැකියාව ඇත්. 

(viii) 2020.12.31 දින වනවිෙ කල්පිටරන ටවනත් සහන ටයෝජනාක්රම යෙටත් ලබාදී ඇති 

සහන ඇත්නේ, එවැනි සහන 2020.12.31 දක්වා දීර්ථඝ කරනු ලැටේ. එටස් වුවද එවැනි 

ණය ගැණුේකරුවන් ටමම ටයෝජනාක්රමය යෙටත් පනවා ඇති අවශයත්ාවයන්ෙ 

අනුකූලව කෙයුතු කල යුතුය. 

(ix) ලබාටගන ඇති මුළු ණය පහසුකේවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 300 ඉක්මවන 

ණය ගැණුේකරුවන් ටමම ටයෝජනාක්රමයෙ ඇතුලත් කර ගැනීම සේබන්ධටයන්, 
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එවැනි ණය ගැණුේකරුවන් විසින් ලිඛිත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇති 

අවස්ථාවන්හිදී බලපත්රලාභී බැාංකු විසින් අවස්ථානුකූලව තීරණය කරනු ඇත්.   

 

3. අක්රීය ණය 

(i) 1990 අාංක 04 දරන බැාංකු මගින් ප්රදානය කරන ලද ණය අය කර ගැනීටේ (විටේෂ 

විධිවිධාන) පනත් යෙටත් බැාංකු විසින් ණය නැවත් අය කර ගැනීම සඳහා ක්රියාමාර්ථග 

ආරේභ කර ඇති සහ නිටේදන නිකුත් කර ඇති ණයද ඇතුලත්ව, 2019.12.31 දින 

වන විෙ අක්රීය ණය  කාණ්ඩටයහි  සිටින සුදුසුකේ ලත් සුළු සහ මධය පරිමාණ 

වයවසායන්, 2020.02.10 දින ටහෝ ඊෙ ප්රථම ලිඛිත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීම මගින් 

පහත් දක්වා ඇති සහන ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකේ ලබයි. 

(ii) ඉහත් සඳහන් කර ඇති අක්රීය ණය සහ අත්තිකාරේ සේබන්ධටයන් එකතු ී, ආපසු 

ටනාටගවා ඇති ණය ටපාලිටයහි අඩාංගු දඩ ටපාලී ප්රමාණය, බලපත්රලාභී බැාංකු 

විසින් කපා හරිනු ඇත්. 

(iii) ණය අත්තිකාරම් ප්රිටල්ඛණගත්  කිරීඡම් ඡයෝජනා පහත පරිදි ඡේ∶ 

(අ) ණය ගැනුම්කරු විසින් මූලික ප්රාග්ධන ප්රමාණඡයන් 50%ක් ඡහෝ ඊට වැඩි 

ප්රමාණයක් ඡගවා ඇි ණය සඳහා, බලපත්රලාභී බැැංකු විසින් ඡමම ඡයෝජනා 

ක්රමය සඳහා සලකා බලනු ලබන දිනය වන විට ඡගවීම පැහැර හැර ඇි වාරික 

වල එකතු වී ඇි, ඡනාඡගවූ ටපාලිඡයන් (ඉහත සඳහන් කර ඇි දඩ ඡපාලී 

කපා හැරීඡමන් පසු) 50%ක් ආපසු ඡගවීම කල්  දැමිය යුතුය. හිඟ ප්රාග්ධනය, 

ටගීම පැහැර හැර ඇති වාරිකවලෙ අදාළ ටනාටගවූ ටපාලී ටේෂය සහ 

අනාගත්ටයහි ටගවිය යුතු ටපාලිය ප්රතිටල්ඛණගත් කල යුතුය. ණය ගැනුම්කරු 

විසින් පහත (ඇ) සහ (ඈ) ඡේද ප්රකාරව ප්රතිටල්ඛණගත් කල ණය ඡගවා 

අවසන් කල පසු, කල් දැමූ ටපාලිය කපාහැරීමට බලපත්රලාභී බැැංකුව විසින් 

කටයුතු කල යුතුය. 

(ආ) ණය ගැනුම්කරු විසින් මූලික ප්රාග්ධන ප්රමාණඡයන් 50%කට අඩු ප්රමාණයක් 

ඡගවා ඇි ණය සඳහා, බලපත්රලාභී බැැංකු විසින් ඡමම ඡයෝජනා ක්රමය සඳහා 

සලකා බලනු ලබන දිනය වන විට ඡගවීම පැහැර හැර ඇි වාරික වල එකතු වී 

ඇි, ඡනාඡගවූ ටපාලිඡයන් (ඉහත සඳහන් කර ඇි දඩ ඡපාලී කපා හැරීඡමන් 

පසු) 25%ක් ආපසු ඡගවීම කල් දැමිය යුතුය. හිඟ ප්රාග්ධනය, ටගීම පැහැර හැර 

ඇති වාරිකවලෙ අදාළ ටනාටගවූ ටපාලී ටේෂය සහ අනාගත්ටයහි ටගවිය යුතු 

ටපාලිය ප්රතිටල්ඛණගත් කල යුතුය. ණය ගැනුම්කරු විසින් පහත (ඇ) සහ (ඈ) 

ඡේද ප්රකාරව  ප්රතිටල්ඛණගත් කල ණය ඡගවා අවසන් කල පසු කල් දැමූ ඡපාළී 
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කපාහැරීමට බලපත්රලාභී බැැංකුව විසින් කටයුතු කල යුතුය. 

(ඇ) ඉහත් (අ) හා (ආ) ටේදවල සඳහන් කර ඇති හිඟ ප්රාග්ධන ටේෂය 

ප්රතිටල්ඛණගත්කර, මූලික ණය මුදටල් ටගීමෙ ඉතිරිී ඇති වාරික ප්රමාණයෙ 

ටදගුණයකෙ ටනාවැඩි කාල සීමාවක් තුල ටගවා අවසන් කල යුතුය. ටේ සඳහා 

උදහරණයක් ඇමුණුම 1හි දක්වා ඇත්. 

(ඈ) ඉහත් (අ) හා (ආ) ටේදවල සඳහන් කර ඇති, ටගීම පැහැර හැරඇති 

වාරිකවලෙ අදාළ ටනාටගවූ ටපාලී ටේෂය සහ අනාගත්ටයහි ටගවිය යුතු 

ටපාලිය ප්රතිටල්ඛණගත්කර, මූලික ණය මුදටල් ටගීමෙ ඉතිරිී ඇති වාරික 

ප්රමාණයෙ ටදගුණයකෙ ටනාවැඩි කාල සීමාවක් තුල ටගවා අවසන් කල යුතුය. 

ටේ සඳහා උදහරණයක් ඇමුණුම 1හි දක්වා ඇත්. 

(ඉ)  ඉහත් (ඇ) ටේදටයහි සඳහන් කර ඇති, ණය මුදල්වල ප්රාග්ධන ටකාෙස පියීම 

සඳහා වසරක සහන කාලයක් ලබාදිය යුතුය. නමුත්, ණය ගැනුේකරු විසින් 

ඉහත් (ඈ) ටේදටයහි සඳහන් කර ඇති ටපාලිය නිසි කලෙ ටගවිය යුතුය. 

(iv) බලපත්රලාභී බැැංකු විසින් පහත ඡේද (ඈ)ට යටත්තව, අක්රීය ණය කාණ්ඩඡේ සිටින 

සුළු හා මධය පරිමාණ වයාපාරිකයන්හට වයාපාර යලි පණ ගැන්වීම සඳහා නව 

කාරක ප්රාග්ධන ණය (ඡහෝ තාවකාලික, ඡකඡමන් හීන වන අයිරා පහසුකම්) ලබා 

දිය යුතුය∶ 

(අ)  වයාපාරටයහි මාස තුනක කාරක ප්රාග්ධන අවශ්යතාවය උපරිම ණය සීමාව  

වන අතර,  එවැනි ණයවල උපරිම කාල සීමාව මාස හයකි. 

(ආ) ඡමම ණය ඡහෝ අයිරා වල ප්රාග්ධන ඡකාටස ඡගවීම සඳහා මාස තුනක සහන 

කාලයක් හිමිවන අතර, ටපාලිය ණය ගැනුම්කරු විසින් නිසි කලට ඡගවිය 

යුතුය. 

(ඇ) ඡමම ණය පහසුකම් සඳහා ඡපාළී අනුපාතය පවින නිතය ණය පහසුකම් 

අනුපාතය + 2% ඡනාඉක්මවිය යුතුය. 

(ඈ) ඡමම නව කාරක ප්රාග්ධන ණය පහසුකම්, පහත ඡේද 5 හි සඳහන් පරිදි, ශ්රී 

ලැංකා මහ බැැංකුව මගින් පරිපාලනය කරනු ලබන ණය ඇප ආවරණ  ඡයෝජනා 

ක්රමයට ඇතුලත්ත ඡේ. 

(v) බලපත්රලාභී බැැංකු විසින්, 1990 අැංක 04 දරන බැාංකු මගින් ප්රදානය කරන  ලද ණය 

අය කර ගැනීටේ (විටේෂ විධිවිධාන) පනත් යටඡත්ත, ඡමම ඡයෝජනා ක්රමයට සම්බන්ධ 

වන ණය ගැනුම්කරුවන්ඡග් ණය සහ අත්තිකාරම් අයකර ගැනීම සඳහා අධයක්ෂ 

මණ්ඩල ඡයෝජනා සම්මත කරගැනීම 2020.12.31 දක්වා කල් දැමිය යුතුය. ඉහත 
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ඡයෝජනා ක්රමයට සහභාගීවන හා ඒ සඳහා අවශ්යතා සපුරා ඇි ණය 

ගැනුම්කරුවන් සම්බන්ධඡයන් ඡම් වන විටත්ත ණය අයකර ගැනීම සඳහා අධයක්ෂ 

මණ්ඩල ඡයෝජනා සම්මත කර ඇි නම්, ඡේපල ඡවන්ඡේසි කිරීම් 2020.12.31 දක්වා 

කල් දැමිය යුතුය. ටමම ටයෝජනාක්රමය යෙටත් පනවා ඇති අවශ්යතා සැපිරීමට 

අඡපාඡහාසත්වන ණය ගැණුේකරුවන් ත්වදුරෙත් ටයෝජනාක්රමටයහි සාමාජිකයින් 

ටලස ටනාසැලටක්. 

(vi) ණය අයකර ගැනීම සම්බන්ධඡයන් ඡම් වන විටත්ත අධිකරණ ක්රියාමාර්ග ගනිමින් 

පවින ගනුඡදනුකරුවන් හට ඡමම ඡයෝජනා ක්රමඡේ සඳහන් අවශ්යතාවයන් 

සම්බන්ධඡයන් අධිකරණඡේදී ගිවිසුමකට එළඹීඡමන් අනතුරුව, ඡමම 

ඡයෝජනාක්රමයට සහභාගීවීමට අවසර ඇත. 

(vii) ඡමම ඡයෝජනා ක්රමය යටඡත්ත පිළිටගන ඇි, අක්රීය ණය කාණ්ඩටේ සිටින ණය 

ගැනුම්කරුවන් සම්බන්ධඡයන්, බලපත්රලාභී බැැංකු විසින් නනික ක්රියාමාර්ග 

ගැනීම අත්තහිටුවිය යුතුය. 

4. බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින් ප්රතිමූලයන ය ෝජනා ක්රම න්ි ප්රාග්ධන  ආපසු 

යෙවීම 

(i) බලපත්රලාභී බැැංකු ඡවත ලබා දී ඇි ප්රිමූලයන ඡයෝජනාක්රමයන්හි 2020.01.01 සිට 

2020.12.31 දක්වා සිදුකිරීමට පවින ඡගවීම් හි ප්රාග්ධන ආපසු ඡගවීම් කල් 

දැමීමටත්ත අවසාන ඡගවීම් දිනය මාස 12කින් දීර්ඝ කිරීමටත්ත රජය විසින් කැමැත්තත  

පල කර ඇත. ඡකඡේ ඡවතත්ත, එවැනි දීර්ථඝකිරීේ අවශ්ය බැැංකු ටේ සම්බන්ධඡයන්, 

අදාළ රජඡේ ආයතනයන්ඡගන් කාල දිගුවක් ඉල්ලා සිටිය යුතු අතර, ඒ 

සම්බන්ධටයන්  පරිපූරක ගිවිසුමකට එළඹිය යුතුය. 

 

5. ණ  ඇප ආවරණ ය ෝජනා ක්රම  

(i) ඡමම චක්රඡල්ඛඡේ ඡේද 3(iv) යටඡත්ත බලපත්රලාභී බැැංකු විසින් ප්රදානය කරන අමතර 

ණය හා අත්තිකාරම් ලබා දීම නිසා ඇිවන්නාවූ අවදානම් මගහරවා ගැනීම සඳහා 

ප්රාග්ධන මුදඡලන් 75%ක් දක්වා ණය ඇප ආවරණ ඡයෝජනා ක්රමයක් රජය හා ශ්රී 

ලැංකා මහ බැැංකුව විසින් පිළිඡයල කරනු ඇත. 

(ii) බලපත්රලාභී බැැංකු විසින් ඇප ක්රමය ලබා ගැනීමට බලාඡපාඡරාත්තතු ඡේ නම් ඒ 

සඳහා වාර්ථෂිකව 1%ක ඇපකර ගාේතුවක් බැැංකුව විසින් දැරිය යුතුය. 

 

6. ණ  ය ාරතුරු කාර් ැංශ ට වාර් ා කිරීම් 

(i) බලපත්රලාභී බැැංකු විසින් හුඡදක්ම අසතුටුදායක ණය ටත්ාරතුරු කාර්ථයාංශ වාර්තා 
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පමණක් සැලකිල්ලට ඡගන ණය ලබාදීම් ප්රික්ඡේප කිරීම වැලැක්වීම සඳහා සුදුසු 

ක්රමඡේදයක් පවත්තවාගත යුතුය. 

(ii) බලපත්රලාභී බැැංකු විසින් ණය ටත්ාරතුරු කාර්ථයාංශය ටවතින් අදහස් විමසීටමන් පසුව, 

ඡමම ඡයෝජනා ක්රමය යටඡත්ත ප්රාග්ධන ඡගවීම් සිදු කිරීම් කල් දමීම සම්බන්ධව වාර්තා 

කිරීමට සුදුසු ක්රමයක් සකේකර ගත යුතු අතර, එමඟින් ඡමම ඡයෝජනා ක්රමයට සහභාගී 

වන සක්රීය ණය ගැනුම් කරුවන්ට ඉදිරිඡේ කාලඡේදී ඔවුන්ඡග් ණය ඡේණිය ඡහෝ ණය 

ටත්ාරතුරු කාර්ථයාංශ වාර්ථාවන් මත ඡමම ඡයෝජනා ක්රමයට සම්බන්ධ වීම අයහපත්ත ඡලස 

බලපෑමක් සිදු ඡනාවිය යුතුය.   

 

7. වාර්තාකරණ අවශ්යතාවය 

2020.02.01 දින සිෙ ක්රියාත්මකවන පරිදි, සෑම මසකම 15 සහ 30 දිනවලෙ පවතින ණය 

ගැණුේකරුවන් ටවත් ලබාදී ඇති ණය සහන සේබන්ධටයන් ටත්ාරතුරු, එම දින වල සිෙ, 

වැඩකරන දින 05ක් ඇතුලත්, බලපත්රලාභී බැාංකු විසින් බැාංකු අධීක්ෂණ අධයක්ෂ ටවත් 

වාර්ථත්ාකල යුතුය. 

 

8. පසුගිය චක්රදේඛය අවලංගු කිරීම  

ආර්ථික වර්ථධනය ටේගවත් කිරීම සඳහා ණය සහන ලබාදීම සේබන්ධටයන් නිකුත් කල 

2020 අාංක 01 දරන චක්රටල්ඛය ටමමගින් අවලාංගු ටකටර්ථ. 

 

අත්සන් කටේ 

ී ඒ ඒ එන් ද සිල්වා මිය  

බ ංකු අධීක්ෂණ අධයක්ෂ 
 



ඇමුණුම 01 

ණය ගැණුම්කරු විසින් ණයයහි ප්රාග්ධනයයන් 50% කට වඩා අඩුයවන් ආපසු යගවා ඇති විට 

ණය ප්රමාණය  

ප්රදානය කළ ණය ප්රමාණය  රු. 1,000,000.00 

ප ාලී අනු ාතය  8.00% 

කාලය මාස 60 

ප්රථමපයන් එකඟවූ මාසික වාරිකය රු. 23,333.33 - රු. 16,777.78 

ණය ප්රදානය කරන ලද දිනය 2018.02.01 

ණය කල්පිපරන දිනය 2023.02.01 

ණය ආ සු පෙවිය යුතු මුළු කාලය මාස 60 

අවසන් ණය වාරිකය පෙවා ඇත්පත් 2019.04.01 

2019.04.01 දිනට පෙවා ඇති වාරික ෙණන 14 

2019 මැයි සිට 2019 පදසැම්බර් දක්වා හිඟ සිටි වාරික ෙණන  8 

2019.12.31 සිට කල්පිපරන දින දක්වා ඉතිරි වාරික ෙණන  38 

2019.04.01 දිනට පෙවිය යුතු ප්රාග්ධනය (අවසන් වාරිකය පෙවූ දින සිට)  රු. 766,666.67 

2019.04.02 සිට 2019.12.31 දක්වා පනාපෙවූ සමුච්චිත ප ාලිය  රු. 37,777.78 

2020.01.01 සිට කල්පිපරන දිනය (2023.02.01) දක්වා පෙවිය යුතු අනාෙත ප ාලිය  රු. 82,333.33 

සහන පයෝජනාක්රමය යටපත් ලබාදීමට පයෝජිත සහන කාලය (මාස)  12 

  

ණය වාරිකය ගණනය කිරීම 

 

 

පෙවිය යුතු ප්රාග්ධනය රු. 766,666.67 

පෙවා ඇති ප්රාග්ධනය ණය මුදපලන් 50%කට වඩා වැඩි නිසා සමුච්චිත 

ප ාලිපයන් 25%ක් සඳහා සහන ලබා ෙැනීමට සුදුසුකම් ලබයි. ඉතිරි 75% නැවත 

අයකරෙත යුතුය. (37,777.78*75%) 

රු. 28,333.34 

අනාෙත ප ාලිය 2020.01.01 සිට කල්පිපරන දින (2023.02.01)දක්වා රු. 82,333.33 

 රු. 877,333.33 

යපාලිය ආපසු යගවීම   

නැවත අයකර ෙතයුතු මුළු ප ාලිය (28,333.33+82,333.33) රු. 110,666.67 

ණය සහන පේතුපවන් ණය ආ සු පෙවීම දීර්ඝ කල හැකි උ රිම ආ සු පෙවීපම් 

කාලය (38+8)*2  

මාස 92 

අනාෙතපේ පෙවිය යුතු මාසික ප ාලිය (28,333.33+82,333.33)/92 රු. 1,202.90 මාස 92ක් තුල 

  

ප්රාග්ධනය ආපසු යගවීම   

ණය සහන කාලයට  සු පෙවිය යුතු ප්රාග්ධන පෙවීම (766,666.67/80) රු. 9,583.33 මාස 80 තුල 

(92-12) 

ණය සහන කාලය තුල පෙවිය යුතු මාසික පෙවීම   රු 1,202.90 

ණය සහන කාලපයන්  සුව මාසික පෙවීම (1,202.90+9,583.33)  රු. 10,786.23 

 

* ප ාලී අනු ාතය බල පනා ායි. 

* ණය ආ සු පෙවන කාල සීමාව, සුදුසුකම් ලත් උ රිම ආ සු පෙවීපම් කාලයට යටත්ව, අදාල බැැංකු ශාඛාවට 

තීරණය කල හැක. 



ණය ගැණුම්කරු විසින් ණයයහි ප්රාග්ධනයයන් 50% කට වඩා වැඩියයන්  

ආපසු යගවා ඇති විට 

ණය ප්රමාණය  

ප්රදානය කළ ණය ප්රමාණය  රු. 1,000,000.00 

ප ාලී අනු ාතය  8.00% 

කාලය මාස 60 

ප්රථමපයන් එකඟවූ මාසික වාරිකය රු. 23,333.33 - රු. 16,777.78 

ණය ප්රදානය කරන ලද දිනය 2016.02.01 

ණය කල්පිපරන දිනය 2021.02.01 

ණය ආ සු පෙවිය යුතු මුළු කාලය මාස 60 

අවසන් ණය වාරිකය පෙවා ඇත්පත් 2018.09.01 

2018.09.01 දිනට පෙවා ඇති වාරික ෙණන 31 

2018 ඔක්පතෝබර් සිට 2019 පදසැම්බර් දක්වා හිඟ සිටි වාරික ෙණන  15 

2019.12.31 සිට කල්පිපරන දින දක්වා ඉතිරි වාරික ෙණන  14 

2018.09.01 දිනට පෙවිය යුතු ප්රාග්ධනය (අවසන් වාරිකය පෙවූ දින සිට)  රු. 483,333.33 

2018.09.02 සිට 2019.12.31 දක්වා පනාපෙවූ සමුච්චිත ප ාලිය  රු. 36,666.67 

2020.01.01 සිට කල්පිපරන දිනය (2021.02.01) දක්වා පෙවිය යුතු අනාෙත ප ාලිය  රු. 11,666.67 

සහන පයෝජනාක්රමය යටපත් ලබාදීමට පයෝජිත සහන කාලය (මාස)  12 

  

ණය වාරිකය ගණනය කිරීම 

 

 

පෙවිය යුතු ප්රාග්ධනය රු. 483,333.33 

පෙවා ඇති ප්රාග්ධනය ණය මුදපලන් 50%කට වඩා වැඩි නිසා සමුච්චිත 

ප ාලිපයන් 50%ක් සඳහා සහන ලබා ෙැනීමට සුදුසුකම් ලබයි. ඉතිරි 50% නැවත 

අයකරෙත යුතුය. (36,666.67*50%) 

රු. 18,333.34 

අනාෙත ප ාලිය 2020.01.01 සිට කල්පිපරන දින (2021.02.01)දක්වා රු. 11,666.67 

 රු. 513,333.34 

යපාලිය ආපසු යගවීම   

නැවත අයකර ෙතයුතු මුළු ප ාලිය (18,333.34+11,666.67) රු. 30,000.01 

ණය සහන පේතුපවන් ණය ආ සු පෙවීම දීර්ඝ කල හැකි උ රිම ආ සු පෙවීපම් 

කාලය (15+14)*2  

මාස 58 

අනාෙතපේ පෙවිය යුතු මාසික ප ාලිය (18,333.34+11,666.67)/58 රු. 517.24 මාස 58ක් තුල 

  

ප්රාග්ධනය ආපසු යගවීම   

ණය සහන කාලයට  සු පෙවිය යුතු ප්රාග්ධන පෙවීම (483,333.33/46) රු. 10,507.25 මාස 46 තුල 

(58-12) 

ණය සහන කාලය තුල පෙවිය යුතු මාසික පෙවීම   රු 517.24 

ණය සහන කාලපයන්  සුව මාසික පෙවීම (517.24+10,507.25)  රු. 11,024.49 

 

* ප ාලී අනු ාතය බල පනා ායි. 

* ණය ආ සු පෙවන කාල සීමාව, සුදුසුකම් ලත් උ රිම ආ සු පෙවීපම් කාලයට යටත්ව, අදාල බැැංකු ශාඛාවට 

තීරණය කල හැක.01000000000 


