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ලකාවිඩ්-19 මගින් බලපෑමට පත් පුද්ගලයන්, ස්වයං-රැකියාවන් ඇුළු වයාපාර සඳහා සහය 

වීමට රුපියල් බිලියන 50ක සය-මාසික ප්රතිමූලය පහසුකමක් හඳුන්වාදීම 

 

1. හ ඳින්වීම 

(i) ක ොවිඩ්-19 මගින් බලපෑමට පත් පුද්ගලයන්, ස්වයං-රැකියො ඇතුළු වයොපොර සඳහො පුළුල් ෆිස් ල් 

හො මූලය සහන සැපයීකේ අරමුණින්  ැබිනට්  මණ්ඩලය විසින් 2020.03.20 වැනි දින ගන්නො ලද 

තීරණය ක්රියොත්ම  කිරීම සඳහො ශ්රී ලං ො මහ බැංකුව විසින් ඉහත ප්රතිමූලය පහසු ම සථ්ොපනය 

කිරීමට තීරණය  රන ලදී. කමම සහන අතරට ණය සහන  ොලයක් (ප්රොග්ධනය හො කපොළිය) සහ 

සුදුසු ේ ලත් ණය ගැනුේ රුවන් සඳහො 4% කපොලී  අනුපොතය ට  ොර  ප්රොග්ධන පහසු ේ 

සැපයීම අයත්කේ. 

(ii) 2020.03.25 වැනි දින සිට ක්රියොත්ම  වන කමම ක ොවිඩ්-19 මගින් බලපෑමට පත් පුද්ගලයන්, 

ස්වයං-රැකියොවන් ඇතුළු වයොපොර සඳහො සහය වීමට ලබො කදනු ලබන ප්රතිමූලය පහසු මට 

සහභොගීවීම සඳහො බලපත්රලොභී වොණිජ බැංකු, බලපත්රලොභී වික ්ෂිත බැංකු, බලපත්රලොභී මූූූලය 

සමොගේ සහ වික ්ෂිත  ල්බදු සමොගේ (මින් ඉදිරියට මූලය ආයතන කලස හැඳින්කවන) සුදුසු ේ 

ලබනු ඇත. 

(iii) කමම චක්රකල්ඛය, 2020.03.24 වන දින නිකුත්  රන ලද 2020 අං  04 දරන චක්රකල්ඛයට 

අතිකේ යක් වන අතර කමමගින් ඉහත ප්රතිමූලය පහසු ම ක්රියොවට නැංවීම සඳහො අව ය 

කමකහයුේ මොේකගෝපකද්  සපයනු ලැකේ. 

 

2. මූලය පහසුකම් සඳහා අදාළ ලපාදු ලකාන්ලද්සි හා නියමයන් 

(i) සුදුසු ේ ලබන වයොපොර/ක්කෂ්ත්ර 

(අ)  සංචොර , ක ොවිඩ්-19 නිසො වැඩ  ටයුතු අඩොල වූ සහ විකද් යන් හි කපොදු පහසු ේ හො කස්වො 

 ටයුතු වසො දැමීේ (lockdowns)  නිසො අගතියට පත් ඇඟළුේ, කතොරතුරු තොක්ෂණ, කත්, 

කුළුබඩු, වැවිළි හො කමම ක්කෂ්ත්ර ආශ්රිත සහසේබන්ිත කස්වො පහසු ේ සපයන්නන් (logistic 

service providers) ඇතුළු අපනයන ආශ්රිත සෘජු හො වක්ර වයොපොර. 

(ආ) රුපියල් බිලියනයට අඩු පිරිවැටුේ සහිත  නිෂ්පොදන, කස්වො,  ෘෂි ොේමි  (සැ ැසුේ 

 ේමොන්ත ඇතුළුව), ඉදිකිරීේ, අගය එ තුකිරීේ හො අවසරලත් කද්ශීය ඖෂධ 

සැපයුේ රුවන් ඇතුළු කවළඳ වයොපොර වල නියුතු සුළු හො මධය පරිමොණ වයොපොරයන්  
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(ඇ)  ක ොවිඩ්-19 වයසනය නිසො තම රැකියො කහෝ ආදොයේ අහිමි වූ ස්වයං-රැකියො වයොපොර කහෝ 

පුද්ගලයන්. 

(ඈ)  ක ොවිඩ්-19 වයසනය නිසො තම ආදොයම කහෝ වයොපොර  ටයුතු පවත්වොකගන යොමට බලපෑේ 

එල්ලවූ,  විකද්  මුදලින් ණය කගවීමට ඇති විකද්  විනිමය උපයන පුද්ගලයින් හො වයොපොර. 

(ii) කමම ප්රතිමූලය පහසු ම ඹෟෂධ, වවකදයෝප රණ, ආහොර, කපොකහොර, අතයොව ය අමුද්රවය හො 

යන්කත්රෝප රණ හැරුනුක ොට කවනත් කිසිදු ආනයන ණය පහසු මක් සඳහො කයොදගත කනොහැකි 

බව සැ  හැර දත යුතුය. 

(iii)  දී ඇති ක ොන්කද්සි අව යතොවයන්ට යටත් ව රුපියල් හො විකද්  මුදලින් ලබොගත්  ොලීන ණය, 

 ල් බදු, රන් භොණ්ඩ උ ස් ණය පහසු ේ, අයිරො සහ  කවළඳ මූලය පහසු ේ සඳහො කමම මූලය 

ක්රමය යටකත් පහසු ේ  ලැකබනු ඇත. 

(iv) අන්තේජොල පහසු ේ කහෝ කවනත් සන්නිකේදන මොධයයන් ඔස්කස් සහන අකේක්ෂො  රන බවට 

2020.04.30 දිනට ප්රථම ඉල්ලීේ  ල, ක ොවිඩ්-19 වයසනය නිසො වැඩ  ටයුතු අඩොල වූ සහ 

විකද් යන් හි කපොදු පහසු ේ හො කස්වො  ටයුතු වසො දැමීේ නිසො අගතියට පත්,  සියළු ණය 

ගැනුේ රුවන් සඳහො කමම කයෝජනො ක්රමය යටකත් අදොළ සහන ලබොදීමට මූලය ආයතන විසින් 

 ටයුතු  ල යුතුය. ගනුකදනු රුවන් කමවැනි ඉල්ලීමක් සිදු ල දින සිට දින 45ක් තුලදී අදොළ 

ඉල්ලීම ඇගයීමට ලක්කිරීම සේපුේණ කිරීමට මූලය ආයතන විසින්  ටයුතු  ල යුතු අතර, එකස ්

ඇගයීම සිදු ර අවසන්  රන කතක් අදොළ අයදුේ රුවන්කග් ණය පහසු ේ නැවත අය ර ගැනීම 

නැවැත්විය යුතුය. 

 

3. 2020.03.25 දින වන විට සක්රියව ප වති ණය සඳහා ල ලබන සහන 

(i) 2020.04.30 වන දින කහෝ ඊට ප්රථම කමම කයෝජනො ක්රමය යටකත් සහන ඉල්ලො සිටින ණය ගැනුේ 

 රුවන්කග් සුදුසු ේ ලබන සියළු රුපියල් හො විකද්  මුදල්  ොලීන ණය සඳහො පහත සඳහන්  ොල 

සීමොවන් සඳහො ණය කගවීකේ සහන  ොලයක් මූලය ආයතන විසින් ලබොදිය යුතුය. 

(අ)   ස්වයං-රැකියො නියුක්ති යන්/ හිමි රුවන් විසින් ක්රියොත්ම   රන සියළු ත්රිකරෝද රථ, පොසල් 

ප්රවොහන වෑන් රථ, කලොරි රථ, භොණ්ඩ ප්රවොහනය සඳහො කයොදොගන්නො කුඩො රථ, බස් රථ සහ 

අකනකුත් වත් ේ වන යතුරුපැදි හො කුලී රථ වල  ල්බදු වොරි  කගවීම සඳහො මොස හය  සහන 

 ොලයක්. 
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(ආ)  කපෟද්ගලි  අං කේ විධොය  කනොවන කස්ව යින් විසින් ලබො ගත් පුද්ගල ණය කගවීම සඳහො 

2020.05.30 දක්වො සහන  ොලයක්. 

(ඇ) රුපියල් මිලියනයට අඩු  වටිනො මකින් ප්රදොනය  ල සියළුම පුද්ගල ණය සහ   ල්බදු වොරි  

සඳහො මොස තුන  සහන  ොලයක්. 

(ඈ) අගතියට පත් වයොපොරි  අං යන්කග් සුළු හො මධය පරිමොණ වයොපොරයන්ට, සංචොර , ඇඟළුේ, 

වැවිළි, කතොරතුරු තොක්ෂණ සහ සහසේබන්ිත කස්වො පහසු ේ සපයන්නන් (logistic 

service providers) සඳහො මොස හය  ණය සහන  ොලයක්. 

(ඉ)  ඉහත 2(i) යටකත් සඳහන් අකනකුත් සියළුම සුදුසු ේ ලත් වයොපොර/ක්කෂ්ත්ර සඳහො මොස හය  

ණය සහන  ොලයක්. 

(ii) මූලය ආයතන විසින් ණය සහන සඳහො සුදුසු ේ ලබන ණය පහසු ේවල ආපසු කගවීකේ 

 ොලසීමොව අදොළ ණය සහන  ොලසීමොකවන් දීේඝ   ල යුතුය. 

(iii) 2020.03.25 දක්වො  ොලසීමොව තුල පියවීමට නියමිත කහෝ  ල්පිරීම සිදුවන කහෝ නැවත 

සමොකලෝචනය සඳහො සල ො බැකලන ස්ථොවර අයිරො පහසු ේ 2020.09.30 දක්වො දීේඝ  රනු ඇත. 

ක කස් නමුත්, සුදුසු ේ ලබන ණය ගැනුේ රුවන්කග්, 2020.03.25 දින වන විට පැවැති 

තොව ොලි  අයිරො පහසු ේ වල  ල් පිරීේ මොස කද කින් දීේඝ ක කරන අතර එකී පහසු ේ 

සඳහො දීේඝ  රන ලද  ොලසීමොව තුල අය ල හැකි කපොලී  අනුපොතය 13%   උපරිමය ට සීමො 

ක කේ. 

(iv) 2020.03.25 දක්වො  ොලසීමොව තුල පියවීමට නියමිත කහෝ  ල්පිරීම සිදුවන කහෝ නැවත 

සමොකලෝචනය සඳහො සල ො බැකලන සුදුසු ේ ලත් කවළඳ ණය පහසු ේ 2020.09.30 දක්වො දීේඝ 

ක කේ. 

(v) 2020.03.25 දක්වො  ොලසීමොව තුල පියවීමට නියමිත කහෝ  ල්පිරීම සිදුවන උ ස් ණය පහසු ේ 

2020.09.30 දක්වො දීේඝ ක කේ.  

 

4. 2020.03.25 දින වන විට අක්රියව ප වති ණය සඳහා ල ලබන සහන 

(i) 2020.03.25 දක්වො අයවිය යුතු දඩ කපොලී  අදොළ මූලය ආයතනය විසින් අකහෝසි ල යුතුය. 

(ii) ණය සහ අත්ති ොරේ ප්රතිකල්ඛණගත කිරීම පහත පරිදි සිදු ල යුතුය∶ 
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(අ)  මුල් ණය මුදලින් 50% ක් කහෝ ඊට වැඩි මුදලක් ණය ගැනුේ රු විසින් ආපසු කගවො ඇති 

අවස්ථොව දී කමම ප්රතිමූලය පහසු ම යටකත් අදොළ මූලය ආයතනය විසින් සල ො බලන 

දිනය දක්වො වන හිඟ පැවැති වොරි  සඳහො අදොළ කනොකගවූ හො එ තු වූ කපොලිකයන් (ඉහත 

සඳහන්  ල පරිදි දඩ කපොලී  අකහෝසි කිරීකමන් පසු) 50% ක්  ල්  දැමීම  ල හැ . කගවිය 

යුතු ප්රොග්ධන මුදකලහි ක ්ෂය ද පැහැර හරින ලද වොරි  සඳහො කගවිය යුතු කපොළිකේ ඉතිරිව 

ඇති ක ්ෂය සහ ඉදිරියට කගවීමට ඇති කපොළිය වසර තුන   ොලයකින් දීේඝ  ර 

ප්රතිකල්ඛණගත  ළ යුතුය. එකලස ප්රතිකල්ඛණගත  ළ ණය මුදල් ණය ගැනුේ රු විසින් 

පහත සඳහන් කේද (ඇ) සහ (ඈ) හි සඳහන් ආ ොරයට කගවීකමන් අනතුරුව මූලය ආයතනය 

මගින්  ල් තබන ලද කපොලී  මුදල්  අකහෝසි කිරීමට  ටයුතු   ල යුතුය. 

(ආ) ණය ගැනුේ රු විසින් මුළු ණය මුදලින් 50%  ට අඩුකවන් ආපසු කගවො ඇති  අවසථ්ොව දී 

කමම ප්රතිමූලය පහසු ම යටකත් අදොළ මූලය ආයතනය විසින් සල ො බලන දිනය දක්වො වන 

හිඟ පැවැති වොරි  සඳහො අදොළ කනොකගවූ හො එ තු වූ කපොළිකයන් (ඉහත සඳහන්  ල පරිදි 

දඩ කපොලී  අකහෝසි කිරීකමන් පසු) 25% ක්  ල් දැමීම  ල හැ . කගවිය යුතු ප්රොග්ධන 

මුදකලහි ක ්ෂය ද පැහැර හරින ලද වොරි  සඳහො කගවිය යුතු කපොළිකේ ක ්ෂය සහ ඉදිරියට 

කගවීමට ඇති කපොළිය වසර තුන   ොලයකින් දීේඝ  ර ප්රතිකල්ඛණගත  ළ යුතුය. එකලස 

ප්රතිකල්ඛණගත  රන ලද ණය මුදල් ණය ගැනුේ රු විසින් පහත සඳහන් කේද (ඇ) සහ (ඈ) 

හි සඳහන්  ආ ොරයට කගවීකමන් අනතුරුව මූලය ආයතනය මගින්  ල් තබන ලද කපොලී  

මුදල් ද අකහෝසි කිරීමට  ටයුතු  ල යුතුය. 

(ඇ)  ඉහත කේද (අ) සහ (ආ) සඳහන් ආ ොරයට කගවිය යුතු ප්රොග්ධන ක ්ෂය යලි ස සො වසර 

තුනක් තුල දී ආපසු කගවිය යුතුය. 

(ඈ) ඉහත (අ) හො (ආ) හි සඳහන්  ල පැහැර හැරි ණය වොරි  වලට අදොළ ඉතිරි කපොලිය හො ඉදිරියට 

කගවිය යුතු  කපොලිය අවිනි ්ිත ගිණුම ට මොරු  ල යුතු අතර එය අවුරුදු 3ක් තුල ආපසු 

කගවිය යුතුය. 

 (ඉ)  2020.09.30 දින දක්වො ණය ආපසු කගවීමට සහන  ොලයක් ලබොදිය යුතුය. 

(ඊ ) ණය ආපසු කගවීකේ සහන  ොලය තුල ණය ගැනුේ රු විසින් අඛණ්ඩව මොස 6ක්  කපොලිය 

කගවො ඇති විකට , අව ය නේ, බලපත්රලොභී බැංකු හට කමම කයෝජනො ක්රමය යටකත් අක්රිය 

කලස සල ො ඇති ණය, සක්රිය ණය හො අත්ති ොරේ කලස නැවත වේගී රණය  ල හැ . 
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ක කස් කවතත්, අදොළ අක්රිය ණය පහසු ම ප්රතිකල්ඛණගත කිරීමට සැලකීමට කපර  හිඟ 

පැවැති වොරි  ගණන මොස හයට අඩු නේ, එම හිඟ පැවැති වොරි  ගණකන් කපොලියට සමොන 

ප්රමොණයක් ණය ගැනුේ රු විසින් කගවූ පසු පමණක් අදොළ ණය පහසු ම සක්රිය  ොණ්ඩයට 

වේගී රණය  ල හැ . 

(iii)   ණය අය  ර ගැනීකේ ක්රියොමොේග අත්හිටුවීම 

(අ)  කමම චක්රකල්ඛය නිකුත් වන දිනය වන විට අක්රිය  ොණ්ඩකේ පැවැති, සුදුසු ේ ලත් ණය 

ගැනුේ රුවන් සේබන්ධකයන් මූලය ආයතන විසින් 1990 අං  4 දරණ බැංකු විසින් ණය 

ආපසු අය  රගැනීකේ (වික ්ෂ ප්රතිපොදන) පනත, 1949 අං  6 දරණ සංක ෝිත උ ස් පනත 

කහෝ 2000 අං  56 දරණ මූලය  ල්බදු පනත යටකත් අත්පත්  රගැනීකේ ක්රියොමොේග අරඹො 

කහෝ ඒ පිළිබඳ නිකේදන නිකුත්  ර ඇතිනේ, එම අත්පත්  රගැනීකේ ක්රියොමොේග, එකී 

ගනුකදනු රු විසින් අදොළ මූලය ආයතනය හො ණය ආපසු කගවීම පිළිබඳ එ ඟතොවය ට 

පැමිණීකේ ක ොන්කද්සිය මත අත්හිටුවනු ඇත. 

(ආ) මූලය ආයතන විසින් කමම කයෝජනො ක්රමයට සහභොගී වන ණය ගැනුේ රුවන් 

සේබන්ධකයන් ඉහත සඳහන් පනත් ප්ර ොරව වත් ේ අත්පත්  රගැනීම සඳහො නව කයෝජනො 

සේමත  රගැනීම  ල් දැමිය යුතුය. එකස් අත්පත්  රගැනීේ සඳහො කේ වන විටත් කයෝජනො 

සේමත වී ඇති, කමම කයෝජනො ක්රමයට සහභොගී වන ණය ගනුකදනු රුවන්කග් වත් ේ 

කවන්කද්සි කිරීම 2020.09.30 දක්වො අත්හිටුවිය යුතුය. 

(ඇ) ණය අය ර ගැනීම සේබන්ධකයන් කේ වන විටත් අි රණ ක්රියොමොේග ගනිමින් පවතින ණය 

ගැනුේ රුවන් හට කමම කයෝජනො ක්රමකේ සඳහන් අව යතො සේබන්ධකයන් එ ඟවන බවට 

දිවුරුේ ප්ර ො යක් අි රණයට ඉදිරිපත්  ර ගිවිසුම ට එළඹීකමන් අනතුරුව, කමම 

කයෝජනො ක්රමයට සහභොගී වීමට අවසර ඇත. 

(ඈ)  කමම කයෝජනො ක්රමය යටකත් පිළිකගන ඇති අක්රිය  ොණ්ඩකේ සිටින ණය ගැනුේ  රුවන් 

සේබන්ධකයන් නීතිමය ක්රියොමොේග ගැනීම සියළුම මූලය ආයතන විසින් අත්හිටුවිය යුතුය. 

5. නව කාරක ප්රාග්ධන ලහෝ ආලයෝජන කටයුු සඳහා ලබා ලදන ණය 

(i) ණය ගැනුේ රුවන් විසින් පිළිගත හැකි වයොපොර සැලැස්මක් ලබො කදන්කන් නේ, පහත 

ක ොන්කද්සි වලට යටත්ව  ොර  ප්රොග්ධන කහෝ ආකයෝජන  ටයුතු සඳහො කද්ශීය මුදලින් අමතර 

ණයක් කහෝ නව ණය පහසු මක් ලබොදීමට මූලයොයතන හට හැකියොව ඇත. 
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(අ)    සුදුසු ේ ලබන සක්රීය හො අක්රීය  ොණ්ඩකේ ගනුකදනු රුවන් හට  ොර  ප්රොග්ධන අව යතො 

සඳහො එක් ගනුකදනු රුකවකු හට එක් බැංකුවකින් රුපියල් මිලියන 25 ක් කහෝ අකනකුත් 

මූලය ආයතන සඳහො එක් ගනුකදනු රුකවකුට එක් ආයතනයකින් රුපියල් මිලියන 10 කහෝ 

මොස කද    ොර  ප්රොග්ධන අව යතොවය යන කදක න් වැඩි අගය කනොඉක්මවන 

වටිනො ම  රුපියල් ණය මුදලක්, ඒවොකේ  ොර  ප්රොග්ධන චක්රයන්කග් අව යතොව සල ො 

බලො ලබො දිය හැ . කමකී ණය මුදල් 4%   ට සමොන වොේෂි  කපොලී  අනුපොති යකින් වසර 

කද ක් තුල කගකවන කලස ලබොදිය යුතු අතර ශ්රී ලං ො මහ බැංකුව විසින් බලපත්රලොභී බැංකු 

සඳහො 4% දක්වොත් අකනකුත් මූලය ආයතන සඳහො 7% දක්වොත් කපොලී  පිරිවැය ප්රතිදොනය 

(rebate)  රනු ඇත.    

 (ආ)  ආකයෝජන  ටයුතු සඳහො ණය පහසු ේ ලබො දිය හැක්කක් බලපත්රලොභී බැංකු මගින් 

පමණක් වන අතර සක්රීය  ොණ්ඩකේ ගනුකදනු රුවන් සඳහො පමණක් එක් 

ගනුකදනු රුකවකුට එක් බැංකුවකින් තම වයොපොර  ටයුතු පුළුල්  රගැනීම සඳහො රුපියල් 

මිලියන 300 ට කනොවැඩි වටිනො ම  රුපියල් ණය මුදලක් ලබො දිය හැ . එවැනි ණය 

පහසු ේ වසර පහ   ොලයක් තුලදී කගවීයන කස් ලබොදිය යුතු අතර අය ල හැකි උපරිම 

කපොලී  අනුපොතය බරිත සොමොනය ප්රමුඛ ණය අනුපොතය (AWPLR) + 1.5% කනොඉක්මවිය 

යුතුය. 

(ii) මූලය ආයතන විසින් ණය ගැනුේ රුවන්කග් අරමුදල් අව යතොව මනොව ඇගයීකමන් අනතුරුව 

ප්රදොනය  රන ණය මුදකල් ප්රමොණය පිළිබඳව එ ඟතොවය ට පැමිණිය යුතුය. 

(iii)  ොර  ප්රොග්ධන හො ආකයෝජන ණය යන කදවේගකේම ණය සඳහො 2020.03.25 සිට 2020.09.30 

දක්වො  ොල සීමොව තුල ආපසු කගවීේ සඳහො සහන  ොලයක් හිමිකේ. 

(iv) මූලය ආයතන විසින් කමම ප්රතිමූලය පහසු ම යටකත් ලබො කදනු ලබන කිසියේ කහෝ අමතර ණය 

පහසු ේ වලට අදොළ අවදොනම මගහරවො ගැනීම සඳහො සුදුසු ඇප රයක් ලබොගත හැ . 

6. බලපත්රලාභී බ ංකු විසින් ප්රතිමූලය ලයෝජනාක්රමය යටලත් ප්රාග්ධනය ආපසු ලගවීම 

බලපත්රලොභී බැංකු කවත ලබො දී ඇති ප්රතිමූලය කයෝජනොක්රමයන්කග් 2020.01.01 දින සිට 2020.12.31 දින 

දක්වො අය වීමට නියමිත ප්රොග්ධන ආපසු කගවීේ  ල් දැමීමට රජය විසින්  ැමැත්ත පල ර ඇති අතර එවැනි 

දිගුවන් අව ය බැංකු හට ඒ සඳහො ඉල්ලීමක්  ල යුතු අතර අදොළ රොජය ආයතන සමඟ අතිකේ  ගිවිසුේ 

වලට එළඹීමට ද අව ය කේ. 

 



මුදල් මණ්ඩලය 
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව  
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7. ශ්රී ලංකා ණය ල ාරුරු කාර්තයාංශය (CRIB) ලව  වාර්ත ා කිරීම් 

(i) මූලය ආයතන විසින් හුකදක් අසතුටුදොය  ණය වොේතො මත පමණක් පදනේව ණය අයදුේපත් 

ප්රතික්කෂ්ප කිරීම වැලැක්වීම සඳහො සුදුසු ක්රමකේදයක් පවත්වොගත යුතුය. 

(ii) මූලය ආයතන විසින් ණය කතොරතුරු  ොේයොං කේ උපකදස් ද ලබො ගනිමින්, කමම කයෝජනො ක්රමය 

යටකත් සක්රිය ණය ගැනුේ රුවන් විසින් ප්රොග්ධන කගවීේ  ල්දැමීම සේබන්ධව වොේතො කිරීමට 

සුදුසු ක්රමකේදයක් ස ස් ල යුතු අතර, එමඟින් කමම කයෝජනොක්රමයට සේබන්ධවන සක්රිය ණය 

ගැනුේ  රුවන්ට ඉදිරිකේදී ඔවුන්කග් ණය කර්ණිකේ කහෝ ණය කතොරතුරු  ොේයොං  වොේතොවන්ට 

අහිත ර කලස බලපෑමක් සිදුවීම වැලැක්විය යුතුය. 

 

8. මූලය ආයතන විසින් කචක්පත් අගරු වීේ, කගවීේ නැවැත්වීේ සඳහො අයකිරීේ, සියළු ණය  ොඩ්පත් හො 

අකනකුත් ණය පහසු ේ සඳහො ප්රමොද ගොස්තු අය කිරීේ 2020.09.30 දක්වො  ොලසීමොව තුල  අත්හිට විය 

යුතුය. 

 

9. වාර්ත ාකරණ අවශය ාවන් 

මූලය ආයතන විසින් සිය ණය ගැනුේ රුවන් විසින් ලබො ගන්නො ලද ණය සහන  ොලයන් පිළිබඳ 

කතොරතුරු බැංකු අධීක්ෂණ කදපොේතකේන්තුවට/බැංකු කනොවන මූලය ආයතන අධීක්ෂණ 

කදපොේතකේන්තුව කවත 2020.05.01 දින සිට සෑම මස ම 15 සහ 30 වැනි  දින වන විට පැවැති 

තත්ත්වය වැඩ රන දින 5ක් තුල දී වොේතො ල යුතුය. 

 

 

අත්සන්  කල්, 

මහාචාර්තය ඩබ්. ඩී. ලක්ෂ්මන් 

මුදල් මණ්ඩලකේ සභොපති හො  

ශ්රී ලං ො මහ බැංකුකේ අිපති 


