මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලා ම මබ ංකාව
2021 මමර්තු 19
ලේ

චක්රලේල්යය

2021 අා

මවිඩ්-19 නිසම ංලපෑමට පත් සාචමර

ක්ලේේත්රලේේ  නිුතු

පුද්ගලයන් ලේ ත ලංම දුන් ණය සබන
පවත්නා ක
විසි

ාවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හමුකේ, සංචාර

මුහුණකෙනු නබන අභිකයෝගය

නෙ 2020 අං

සංචාර

සීගාව, 2021 අකේල් 1 දින සිට පහත සනහ
ශ්රී නං

ා ගහ බැංකුව විසි

බනප්රනාී  බැංකු කනස හැින
සිදු

2020 අකගෝස්තු 26 වැර දින රකුත්

ලල්නා සිී. ක

රනු නබන ලල්ීම් ගත පෙනම්ව කගග චක්රකල්යය ගින
රුව

රුව හට දීර්ඝ

ානය අවස

සැනසුම් ඒ ඒ අවස්තථාානුකූනව සන

2020 අං

රන කග
ගුවට

රුව

විසි

ිරිනනගනු නබන සගස්තත ප්රිනනායය

ා බැීගට

ඒ

ා

රුව

ම් දීර්ඝ

ිරලිගත හැකි සැනැස්තග් බනප්රනාී  බැංකු කවත ලදිිනපත්

රකුත්

ාන

ල්පය

ට

ිරිනනැමීග සනහා
රනු නබ

ක

ාීන වැඩිරලිකවන් සනහා කයෝ නා ලදිිනපත් කිරීගට ප්රගාණවත්

වීගට කපර, තග ණය පහසු

සියළු බනප්රනාී  බැංකු විසි

කස්ත කවතත්, ගනුකෙනු

ාන සීගාව දීර්ඝ කිරීග සිදු

ානය් නබාදීකම් අවශ්යතාවය ගත වන අතර, ගනුකෙනු
සහන

ානය් සනහා දීර්ඝ

කවත කවනත් අගතර වි

බනප්රනාී  බැංකු හට අවස්තථාාව තත. ලහත ණය සහන
ගනුකෙනු

රන

්කත්රය කවත ිරිනනගන නෙ ණය සහන

බැංකු සහ බනප්රනාී  විකෂිතත බැංකු මමි

කවන කවින

වඩා අඩු කනාවන පිනදි, ගනුකෙනු

මලය දීර්තඝ කිරීම

පිනදි, තවත් ගාස හය

බනප්රනාී  වාිජ

යමපමර බම

වයාපාරකන රරත වයාපාර හා ද්ගලගනය

සැනකිල්නට ගරමි

08 ෙරන චක්රකල්යය ගින

04

ටයුු

විසි

කගග දීර්ඝ

රන නෙ ණය

ානය් සනහා ප්රිනවයුහගත කිරීගට

න යුුය. බනප්රනාී  බැංකු විසි

එවැර

න යුු අතර, ලහත ණය සහන කයෝ නාක්රගය

ාරීව ක්රියාවට නැංවීග තහරුරු කිරීග සනහා කගග චක්රකල්යය

රනු නැකේ.
08 ෙරන චක්රකල්යකන පහත සනහ

ප්රිනපාෙන, කගි  සනහ

වනු තින අතර, එග චක්රකල්යකන අකනකුත් ප්රිනපාෙනය

1.

ලේපමදු ලේ

1 (iii)

ණය සහන

වන ක

ාරයට සංකශ්ෝධනය

කනාකවනස්තව පවී.

මන්ලේද්සි බම නියමයන්
ානය යනුකව

අෙහස්ත ක

30 වැර දින ේවා තවත් ගාස හය

කර

ක

2021 අකේල් 01 දින සිට 2021 සැතැතැම්බර්

ාන සීගාව් සනහා මූලි

ණය මුෙන සහ කපාලිය

ල්

තැබීග කේ.
1 (iv)

කගග ණය සහන නබා ගැනීගට අකතැ්ෂා

රන, සුදුසු

ම් නබන ණය ගනුකෙනු

අකේල් 19 දින කහෝ ඊට කපර සිය බනප්රනාී  බැංකුව කවත ලල්ීග්

රුව

න යුුය. ක

2021
කස්ත

1

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලා ම මබ ංකාව
2021 මමර්තු 19

චක්රලේල්යය

කවතත්, ගනුකෙනු
කේු ගත සන

රුව

විසි

ා බැීගට

, 2021 අකේල් 19 දිකන

ටයුු

රන කග

කගග ණය සහන නබා ගැනීගට සුදුසු
හැකියාව් තින ගනුකෙනු
සිය ණය පහසු

2021 අා

රුව

පසුව

රනු නබන ලල්ීම් සාධාරණ

බනප්රනාී  බැංකු කවත ෙ

කගග ණය සහන

ානය දීර්ඝ කිරීගට අයදුම් කනාක

ටයුු

2.

ණය සබන ලේයෝජනමක්රමලේේ  සක

කස්ම

2 (i)

2021 අකේල් 01 දින සිට 2021 සැතැතැම්බර් 30 දින ේවා ණය සහන
ණය මුෙන සහ කපාළිය

න යුුය. ණය සහන
සග වටිනා
සහන

මි

රනු තතැයි අකතැ්ෂා ක

ාීන ණය

ාන සීගාව ුන අය

යුු වාින

ට හැරවීගට බනප්රනාී  බැංකු

බනප්රනාී  බැංකු විසි

එ

බනප්රනාී  බැංකු විසි

කගකනස හරවන නෙ ණය යලි අය

රන නෙ ණය සහන
2 (v)

01 දින වන විට එ

වීකග

පසුව සිදු

ම් සනහා, කපර ණය

ණය මුෙන සහ කපාළිය

ර ගැනීග කරම්ය කිරීග, දීර්ඝ

න යුුය.

ම් නබන ණය සනහා, බනප්රනාී  බැංකු විසි

ු වී කනාිරයවා තින ෙඩ කපාළී

සීගාව ුනදී ෙඩ කපාළී එ

ර තින

රනු තත.

ානය අවස

කගග චක්රකල්යය යටකත් සුදුසු

ට සීගා

ටයුු

ණය මුෙන සහ කපාළිය සහ 2021 අකේල් 01

දින සිට 2021 සැතැතැම්බර් 30 දින ේවා අයවීගට රයමිත මූලි

2 (ii)

කර්.

න හැකි උපිනග කපාළිය 7%

ාන සීගා සනහා අයවීගට රයමිත මූලි

ාට,

ාන සීගාව ුන අයවීගට

ණය මEMI loans) හැර අකනකුත් ණය පහසු

ු

වා සිී. තවෙ,

ම් නබන, එකහත් තග ණය කපසු කගවීග සනහා

ම් කපසු කගවීගට

රයමිත මූලි

04

2021 අකප්රල්

පා හැිනය යුුය. තවෙ, ණය සහන

ුකිරීග කහෝ අය කිරීග කනා

ාන

න යුුකේ.

අත්ස

කල්,

මබමචමර්තය ඩබ්. ඩී. ලක්ේමන්
මුෙල් ගණ්ඩනකන සයාපින සහ
ශ්රී නං

ා ගහ බැංකුකේ අපතපින

2

