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(මෙය 2021 සැප්තැම්බර් 01 දින නිකුත් කරන ලද 2021 අංක 08 දරන චක්රමේඛමේ සංහල පරිවර්තනයකි.)

ලකාවිඩ්-19 නිසා බලපෑමට ලක්වූ වයාපාර සහ පුද්ගලයන්ට සහන ස ලසීම

ශ්රී ලංකාව තුල මකාවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය යලි ඉහල යාෙත් සෙඟ, 2021 ෙැයි 25 දිනැති 2021
අංක 05 දරන චක්රමේඛය යටමත් බලපෑෙට පත් ගනුමදනුකරුවන් මවත ලබා දී තිබූ ණය සහන
දීර්ඝ කිරීෙට සලකා බලන මලස මබාමහෝ පාර්ශව විසන් ශ්රී ලංකා ෙහ බැංකුව මවත ඉේීම් කර
ඇත. ඒ අනුව, දැනට පවතින මකාවිඩ්-19 වසංගතය මේතුමවන් වයාපාර සහ පුද්ගලයින් විසන්
මුහුණ පා ඇති අභිමයෝගයන් සැලකිේලට ගනිමින්, 2021 ෙැයි 25 දිනැති 2021 අංක 05 දරන
චක්රමේඛය යටමත් ලබා දී ඇති ණය සහන පහත සඳහන් පරිදි දීර්ඝ කරන මලසට ශ්රී ලංකා ෙහ
බැංකුව විසන් බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකු සහ බලපත්රලාභී විමේෂිත බැංකු (බලපත්රලාභී බැංකු)
මවතින් ඉේලා සටී. තවද, මකාවිඩ්-19 වයාප්තිය මේතුමවන් පීඩාවට පත් වයාපාර හා පුද්ගලයන් මේ
ඉේීෙ පරිදි, මෙෙ චක්රමේඛය යටමත් ලබා දී ඇති සෙස්ථ ප්රතිලාභයන්ට වඩා අඩු මනාවන අයුරින්
අෙතර සහන සැලසීෙ සඳහා බලපත්රලාභි බැංකුහට හැකියාව ඇත.
වර්තොනමේ වයාපාර/ආදායම් උත්පාදන කටයුතුවලට ෙතුවී ඇති බාධා මේතුමවන් පීඩාවට පත්
වූ ණය ගනුමදනුකරුවන්ට, තෙ බැංකු ණය නිස මලස පියවාගත මනාහැකි විමෙන් ඇතිවන
අපහසුතා ලිහිේ කිරීෙ සඳහා සයළු බලපත්රලාභී බැංකු හරහා මෙෙ මයෝජනා ක්රෙය ඒකාකාරී මලස
ක්රියාත්ෙක කිරීමම් අරමුණින් මෙෙ චක්රමේඛය නිකුත් කරනු ලැමේ. සංචාරක කර්ොන්තය සඳහා
ලබා දුන් ණය සහන ලබා ගැනීෙට සුදුසුකම් ලත් සංචාරක අංශමේ ණය ගනුමදනුකරුවන් සඳහා
මෙෙ චක්රමේඛය අදාළ මනාවනු ඇත.
1.

2021 ස ප්ත ම්බර් 01 දින වන විට සක්රීයව ප වති ණය පහසුකම් කල් ද මීම ලහෝ
ප්රතිවයූහගත කිරීම.
(අ)

මකාවිඩ්-19 වයසනමේ වයාප්තිය මේතුමවන් පීඩාවට පත් වූ ණය ගනුමදනුකරුවන්මේ
දැනට පවතින ණය පහසුකම් සඳහා, මුේ ණය මුදල මහෝ මපාලිය මහෝ ඒ මදකෙ මහෝ
2021 මදසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුල අයකර ගැනීෙ කේ දැමීෙට ඒ ඒ අවස්ථානුකූලව
බලපත්රලාභී බැංකු විසන් කටයුතු කළ යුතුය. මෙහිදී, එවැනි ණය ගනුමදනුකරුවන්
මුහුණ දී ඇති මූලය දුෂ්කරතා, එනම් රැකියාව අහිමි වීෙ, වැටුප්/ආදායෙ මහෝ මවළඳාම්
අඩු වීෙ මහෝ අහිමිවීෙ, වයාපාර කටයුතු අඩාල වීෙ, බිඳවැටීෙ මහෝ වයාපාර වසා දැමීෙ
යනාදිය සැලකිේලට ගත යුතු මේ.
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(ආ) ක්ුද්ර, කුඩා හා ෙධය පරිොණ වයාපාරයන්හි නියුතු ණය ගනුමදනුකරුවන් විසන් සහන
ලබා ගැනීෙ සඳහා කරනු ලබන ඉේීම් සඳහා අවස්ථාව ලබා දීෙට ප්රමුඛත්වය දැක්වීෙට
බලපත්රලාභී බැංකු කටයුතු කළ යුතුය.
(ඇ)

සුදුසුකම් ලත් ණය ගනුමදනුකරුවන් විසන් මුහුණ පා ඇති මූලය දුෂ්කරතා සහ
ගනුමදනුකරුමේ

ආපසු

මගවීමම්

හැකියාව

සැලකිේලට

ගනිමින්,

එෙ

ගනුමදනුකරුවන්මේ රුපියේවලින් මහෝ විමද්ශ මුදලින් ඇති ණය පහසුකම් එකක් මහෝ
ඊට වැඩි ගණනක මුේ ණය මුදල මහෝ මපාලිය මහෝ ඒ මදකෙ මගවීෙ කේ දැමීෙ සදු කළ
යුතුය.
(ඈ) බලපත්රලාභී බැංකු විසන් කලින් පැවති ණය සහන/වාරික කේ දැමීමම් මයෝජනා ක්රෙ
සම්බන්ධමයන් මගවිය යුතු මුදේ (එනම් මුේ ණය මුදල,මපාලිය සහ එෙ ණය සහන
කාලයට/කේදැමීෙට අදාළ මපාී මුදල) සහ මෙෙ මයෝජනා ක්රෙය තුළ මගවිය යුතු
ප්රොණය (එනම් මුේ ණය මුදල සහ මපාලිය) ඒකාබද්ධ කර නව ණය පහසුකෙකට
හැරවිය යුතුය. මෙෙ නව ණය පහසුකෙ සඳහා, පහත 1(ඉ) හි සඳහන් පරිදි 2021
සැප්තැම්බර් 01 දින සට ඇරමෙන පරිදි මපාී අය කළ හැකි අතර, එය පහත 1(ඊ) සහ
(උ) සඳහන් පරිදි ගිවිසගත් කාල සීොව සඳහා මවනෙ ණය පියවීමම් ක්රෙක්ෂය සටහනක්
(loan amortization schedule) අනුව අය කළ යුතුය.
(ඉ)

ඉහත ආපසු මගවීෙ කේදෙන ලද ඕනෑෙ රුපියේ ණය පහසුකෙක් සම්බන්ධමයන්, 2021
අමගෝස්තු 31 දින පැවති දින-364 භාණ්ඩාගාර බිේපත් මවන්මද්ස අනුපාතයට සයයට 1
එකතු කළ අගය මනාඉක්ෙවන වාර්ෂික මපාී අනුපාතයක් (එනම්, 5.93%+1% = 6.93%)
අය කළ හැකිය. විමද්ශ මුදලින් ගත් ණය සඳහා බලපත්රලාභී බැංකු විසන් පවත්නා අඩු
මපාී අනුපාත සැලකිේලට ගනිමින් සහනදායී මපාී අනුපාතයක් අය කළ හැකිය. තවද,
කේ දැමීමම් කාලය අවසන් වූ පසු දැනට පවතින පහසුකමෙහි කේදැමූ මුේ මුදල (differed
capital amount) හැර ඉතිරි මුේ මුදේ මේෂය (capital outstanding) සඳහා වූ මපාලිය,
ගිවිසුම්ගත මපාී අනුපාත යටමත් අඛණ්ඩව ගණනය මේ.

(ඊ)

කේබදු පහසුකම් ඇතුළුව වාරික ණය සම්බන්ධමයන්, ඉහත සඳහන් 1 (ඈ) හි සඳහන්
නව ණය පියවීෙ සඳහා බලපත්රලාභී බැංකු සහ අදාළ ණය ගනුමදනුකරුවන්, ඉහත 1(අ)
හි දක්වා ඇති පරිදි, ණය ගනුමදනුකරුවන් මුහුණ මදන මූලය දුෂ්කරතා සැලකිේලට
ගනිමින්, 2022 ජූලි 01 දින සට ොස 6 දක්වා ආපසු මගවීමම් කාලසීොවකට එකඟ විය
යුතුය. මෙෙ ණය මුදල, ණය ගනුමදනුකරුවන්ට අවශය නම් ඊට මපර වූවද ආපසු මගවීෙ
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ආරම්භ කළ හැකිය. මකමස් මවතත්, ණය ගනුමදනුකරුවන් මේ දැනට පවතින
පහසුකම් ආපසු මගවීෙ 2022 ජනවාරි 01 දින සට ඇරඹිය යුතු මේ.
(උ)

ඉහත සඳහන් 1 (ඈ) හි සඳහන් නව ණය පියවීෙ සඳහා ගනුමදනුකරුමවකු විසන් ොස 6
කට වඩා වැඩි කාලයක් ඉේලා සටින අවස්ථාවක, ණය ගනුමදනුකරුමවකු සහ බැංකුව
විසන් ොස 6ට පසු කාල සීොව සඳහා සුදුසු සහන මපාී අනුපාතයකට එකඟ විය යුතුය.

(ඌ) ගනුමදනුකරුවන් විසන් කේ දැමූ ණය මුදේ ආපසු මගවීෙ ඉක්ෙනින් ආරම්භ කිරීෙ දිරි
ගැන්වීෙ සඳහා, බලපත්රලාභී බැංකු විසන් එමස් ණය මුදේ ආපසු මගවීෙ කලින් ආරම්භ
කිරීමම් ප්රතිලාභ සහ ආපසු මගවීමම් කාලය දීර්ඝ කිරීමම් ප්රතිඵල පිළිබඳව ණය
ගනුමදනුකරුවන් දැනුවත් කළ යුතුය.
(එ)

විකේපයක් මලස, ණය ගනුමදනුකරුමේ ආපසු මගවීමම් හැකියාව සහ පිලිගත හැකි
වයාපාර නගාසටුවීමම් සැලැස්ෙක් (Revival plan) ඉදිරිපත් කිරීෙ සැලකිේලට ගනිමින්,
දැනට පවතින ණය පහසුකම් දීර්ඝ කාලයක් සදහා ප්රතිවුහගත (restructure) කිරීෙට
බලපත්රලාභී බැංකුවලට හැකියාව පවතී. මෙහිදී, දැනට පවතින අඩු මපාී අනුපාතිකයන්
සැලකිේලට ගනිමින්, බලපත්රලාභී බැංකුව සහ ණය ගනුමදනුකරුවන් විසන් සුදුසු මපාී
අනුපාතයකට එකඟ විය යුතු මේ.

(ඒ)

2021 සැප්තැම්බර් 01 සට 2021 මදසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුල පියවීෙට ඇති, කාරක
ප්රාේධන, උකස් අත්තිකාරම්, තාවකාලික අයිරා, මකටිකාීන මවළඳ මූලය පහසුකම්
ඇතුළු අමනකුත් චක්රීය ණය පහසුකම් පියවීෙ සඳහා 2021 මදසැම්බර් 31 දක්වා කේ ලබා
දීෙට බලපත්රලාභී බැංකු කටයුතු කළ යුතු අතර, ඒ සම්බන්ධමයන් කේ තබන ලද
කාලසීොව සඳහා මපාී අයකිරීෙ ඉහත 1(ඉ) හි සඳහන් පරිදි කේ දෙන ලද මුදල ෙත
පෙණක් සදුකළ යුතුය.

(ඔ)

ණය සහන කාලය තුළ, එනම් 2021 සැප්තැම්බර් 01 සට 2021 මදසැම්බර් 31 දක්වා, දඩ
මපාලිය එකතු කිරීෙක් මහෝ අය කිරීෙක් සදු මනාකළ යුතුය.

(ඕ) දැනට පවතින සංචරණ සීොවන් මේතුමවන් බලපෑෙට පත් ගනුමදනුකරුවන් විසන්, ණය
ආපසු මගවීම් නියමිත දිනය දින කිහිපයකින් (උපරිෙ වැඩ කරන දින 15 ක් දක්වා) කේ
දැමීෙට මකමරන ඕනෑෙ ඉේීෙක් සඳහා ණය පහසුකම් කේදැමීෙක් මහෝ ප්රතිවුහගත
කිරීෙක් මලස සැලකීමෙන් මතාරව අවස්ථාව ලබා දිය යුතු අතර, ගනුමදනුකරුවන්මේ
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එවැනි ප්රොදයන් සඳහා බලපත්රලාභී බැංකු විසන් කිසදු අෙතර මපාලියක් මහෝ මවනත්
ගාස්තුවක් අය මනාකළ යුතුය.
2.

2021 ස ප්ත ම්බර් 01 දිනට අක්රීය කාණ්ඩලේ ප වති ණය පහසුකම් සඳහා හිමිවන
සහන
(අ)

ණය

ගනුමදනුකරුමේ

ආපසු මගවීමම් හැකියාව සහ පිලිගත හැකි වයාපාර

නගාසටුවීමම් සැලැස්ෙක් ඉදිරිපත් කිරීෙ සැලකිේලට ගනිමින්, 2021 සැප්තැම්බර් 01 වන
විට අක්රිය තත්ත්වමේ පවතින ණය පහසුකම්, ඒ ඒ අවස්ථානුකූලව දීර්ඝ කාලයක් සඳහා
ප්රතිමේඛනගත (reschedule) කිරීෙට බලපත්රලාභී බැංකු මවත හැකියාව පවතින අතර,
මෙහිදී දැනට පවතින අඩු මපාී අනුපාතික සැලකිේලට ගනිමින් සුදුසු මපාී
අනුපාතයක් ඇතුළු නියෙයන් හා මකාන්මද්ස සම්බන්ධව බලපත්රලාභී බැංකුව සහ ණය
ගනුමදනුකරු විසන් එකඟතාවයකට පැමිණිය යුතුමේ.
(ආ) මෙෙ මයෝජනා ක්රෙය යටමත් ප්රතිමේඛනගත කිරීෙ සඳහා සලකනු ලබන පහසුකම්
සදහා 2020 අමේේ 1 සට 2021 සැප්තැම්බර් 01 දක්වා කාලය තුල එකතු කර ඇති මහෝ
අය කර ඇති දඩ මපාී කපා හැරීෙට බලපත්රලාභී බැංකු විසන් කටයුතු කළ යුතුය.
(ඇ)

බලපත්රලාභී බැංකු විසන් 2020 අමේේ 01 දින මහෝ ඊට පසුව අක්රීය මලස වර්ීකරණය
කර ඇති ණය පහසුකම් වලට එමරහිව ක්රියාත්ෙක කර ඇති සයළුෙ ආකාරමේ ණය
නැවත අයකර ගැනීමම් ක්රියාොර්ග 2021 මදසැම්බර් 31 වන දින දක්වා අත්හිටුවිය යුතුය.
තවද, ඉහත සඳහන් ණය ගනුමදනුකරුවන් සම්බන්ධව සාොනය ණය ආපසු අයකිරීමම්
ක්රියාවලිමේ මකාටසක් වශමයන්, ණය ගනුමදනුකරු අපහසුතාවයට ලක්වන මලස අධික
මලස ඇෙතුම් ලබා දීෙ/බල කිරීෙ මහෝ හමුවීෙට යාෙ වැලැක්වීෙ සඳහා බලපත්රලාභී
බැංකු සයළු පියවර ගත යුතුය. ණය අයකර ගැනීෙ සම්බන්ධව අධිකරණමේ නඩු
කටයුතු පවතින අවස්ථාවලදී, මෙෙ සහනය ලබා ගැනීෙ සඳහා ගනුමදනුකරු විසන්
අධිකරණය හමුමේ එකඟතාවයකට පැමිණිය යුතුය.

3.

බලපත්රලාභී බැංකු විසන් ණය සහන ලබා දීමම්දී අධික ගාස්තු මහෝ අයකිරීම් සදු මනාකළ යුතු
අතර, එවැනි ගාස්තු මහෝ අය කිරීම් සම්බන්ධමයන් ණය ගනුමදනුකරුවන් ලිඛිතව දැනුවත්
කළ යුතුය.

4.

රුපියේ 500,000 ට අඩු මචක්පත් වලංගු කාලය 2021 ඔක්මතෝම්බර් 31 දක්වා දීර්ඝ කිරීෙට
බලපත්රලාභී බැංකු විසන් කටයුතු කළ යුතුය.
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බලපත්රලාභී බැංකු විසන් 2021 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා සයළු මචක්පත් ගනුමදනු සම්බන්ධමයන්
අගරු වූ මචක්පත් සහ මචක්පත් මගවීම් නතර කිරීම් සඳහා ගාස්තු අයකිරීමෙන් වැලකිය
යුතුය.

6.

පැහැදිලිවෙ පීඩාවට පත් ගනුමදනුකරුවන් සඳහා, 2021 ඔක්මතෝම්බර් 31 දක්වා කාල සීොව
මතක්, සයලුෙ ණය කාඩ්පත් සහ මවනත් ණය පහසුකම් සඳහා ප්රොද ගාස්තු අයකිරීමෙන්
වැලකීෙට බලපත්රලාභී බැංකු කටයුතු කළ යුතුය.

7.

මෙෙ මයෝජනා ක්රෙය යටමත් සහන ලබා ගැනීෙට සුදුසුකම් ඇති ණය ගනුමදනුකරුමවකු, එෙ
සහන ලබා ගැනීෙ මවනුවට, දැනට පවතින ණය පහසුකම් මහෝ අත්හිටුවන කාල සීොව තුළ
මගවිය යුතු මුදේ කලින් පියවීෙට කැෙැත්ත ප්රකාශ කර තිමේ නම්, එවැනි ගනුමදනුකරුවන්ට
මපාී ප්රතිදානයන් (interest rebate) ලබා මදන මලසට බලපත්රලාභී බැංකු දිරිගන්වනු ලැමේ.
තවද, එවැනි පහසුකම් සඳහා කිසදු පූර්ව පියවීමම් ගාස්තු මහෝ කේබදු පහසුකම් වල අනාගත
මපාලිය අයකිරීමෙන් වැලකීෙට බලපත්රලාභී බැංකු කටයුතු කළ යුතුය.

8.

ශ්රී ලංකා ණය ලතාරතුරු කාර්යාංශය (CRIB) ලවත වාර්තා කිරීම්
(අ)

බලපත්රලාභී බැංකු විසන් මෙෙ මයෝජනා ක්රෙය යටමත් සුදුසුකම් ලබන ණය
ගනුමදනුකරුවන්මේ ණය අයදුම්පත්, හුමදක් අසතුටුදායක ණය මතාරතුරු කාර්යාංශ
(CRIB) වාර්තාවක් ෙත පෙණක් පදනම්ව ප්රතික්මෂ්ප කිරීමෙන් වැලකිය යුතුය.

(ආ) මෙෙ මයෝජනා ක්රෙයට සහභාී වීෙ ණය ගැනුම්කරුවන්මේ ඉදිරි ණය මතාරතුරු
වාර්තා සහ අනාගත ණය මේණිගත කිරීම් මකමරහි බලපෑෙක් ඇති මනාවන
ආකාරමයන්, මෙෙ මයෝජනා ක්රෙය යටමත් ලබා දී ඇති ණය ආපසු මගවීෙ
කේදැමීම්/ප්රතිවුහගත කිරීම් වාර්තා කිරීෙ සඳහා ක්රෙමේදයක් බලපත්රලාභී බැංකු
විසන් ශ්රී ලංකා ණය මතාරතුරු කාර්යාංශය සෙඟ සාකච්ඡාමකාට සකස්කළ යුතු මේ.
9.

ප්රතිමූලයන/ලපාලී සහනාධාර ලයෝජනා ක්රම යටලේ ණය පහසුකම් සඳහා සහන
විවිධ ප්රතිමූලයකරණ මහෝ මපාී සහනාධාර මයෝජනා ක්රෙ යටමත් ලබා මදන ණය පහසුකම්
සඳහා සහන සැලසීෙ සම්බන්ධමයන් බලපත්රලාභී බැංකු අදාළ ආයතනවලින් අවශය ෙඟ
මපන්වීම් ලබා ගත යුතුය.

5
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10. ඉල්ලීම් ඉදිරිපේ කිරීම සඳහා අවසාන දිනය
(අ)

බලපත්රලාභී බැංකු විසන් මෙෙ චක්රමේඛය සයලුෙ ශාඛා මවත දින 3ක් ඇතුළත
සංසරණය කළ යුතු අතර දින 7ක් ඇතුළත අවශය අභයන්තර ොර්මගෝපමද්ශ/ චක්රමේඛ
ලබා දිය යුතුය.

(ආ) සුදුසුකම් ලත් ණය ගනුමදනුකරුවන්ට ඉහත සඳහන් ණය සහන සඳහා 2021
සැප්තැම්බර් 21 දින මහෝ ඊට මපර ලිඛිතව මහෝ විදුත් ොධය ෙඟින් ඉේලුම් කළ හැකිය.
බලපත්රලාභී බැංකු විසන් මෙෙ ණය සහනයන් ,අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය සහ
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකෘතිය ආදී මතාරතුරු සුදුසුකම් ලත් සයලුෙ ණය
ගනුමදනුකරුවන් මවත විදුත් තැපෑල සහ මකටි පණිවුඩ ඇතුළු මුද්රිත හා/මහෝ විදුත්
ොධය ඔස්මස් කඩිනමින් සන්නිමේදනය කළ යුතුය.
(ඇ)

පිලිගත හැකි මේතු සහිතව 2021 සැප්තැම්බර් 21න් පසුව වුවද කරනු ලබන ඕනෑෙ
ඉේීෙක් සලකා බැීෙට බලපත්රලාභී බැංකු මවත හැකියාව ඇත.

(ඈ) සුදුසුකම් ලද මුත් ණය ආපසු මගවීමම් හැකියාව ඇති ණය ගනුමදනුකරුවන් විසන් ණය
පහසුකම් කේදැමීෙ මහෝ ප්රතිවුහගත කිරීෙ සඳහා අයදුම් කිරීෙ මවනුවට ණය ආපසු
මගවීම් සඳහා කටයුතු කරනු ඇතැයි අමප්ක්ෂා මකමර්.
(ඉ)

මෙෙ ණය සහන සඳහා අයදුම් කරනු ලබන ණය ගනුමදනුකරුවන් මේ ඉේීම් අනුෙත
කිරීෙට මපර අදාල ණය පහසුකම් කේදැමීමම් මහෝ ප්රතිවුහගත කිරීමම් ආකාරය
පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙට බලපත්රලාභී බැංකු කටයුතු කළ යුතු අතර ඒ සඳහා
ගනුමදනුකරුමේ කැෙැත්ත ලිඛිතව මහෝ විදුත් ආකාරමයන් ලබා ගත යුතුය.

(ඊ)

අයදුම්පතක් ප්රතික්මෂ්ප කිරීෙකදී, බලපත්රලාභී බැංකු විසන් වඩාත් සුදුසු මලස දින 14
ක් තුලදී ලිඛිත ව මහෝ විදුත් ොධය ෙඟින් එමස් ප්රතික්මෂ්ප කිරීෙට මේතු අයදුම්කරුට
දැනුම් දිය යුතු අතර අයදුම්කරුට තෙ අයදුම්පත ප්රතික්මෂ්ප කිරීෙට එමරහිව
අභියාචනයක් අධයක්ෂක, මූලය පාරිමභෝගික සබඳතා මදපාර්තමම්න්තුව (FCRD), ශ්රී
ලංකා ෙහ බැංකුව මවත ඉදිරිපත් කිරීෙට අවස්ථාවක් තිමබන බව දැනුම් දිය යුතුය.
තවද, ණය ගනුමදනුකරුට අවශය නම් එෙ තීරණය සොමලෝචනය කිරීමම් අවස්ථාව
ලබා ගැනීෙට අයිතියක් පවතින බව බලපත්රලාභී බැංකුව විසන්, එෙ ලිපිමේ ෙ දැක්විය
යුතුය.
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11. ණය සහන කාල සීමාව සම්බන්ධව ගිණුම් කටයුතු
බලපත්රලාභී බැංකු විසන් ණය සහන කාලසීොවට අදාලව ගිණුම්තැබීමම්දී ශ්රී ලංකා ෙහ
බැංකුව විසන් 2020 ඔක්මතෝබර් 28 දින නිකුත් කරන ලද 2020 අංක 09 දරන චක්රමේඛය අනුව
කටයුතු කළ යුතුය. බලපත්රලාභී බැංකු විසන් වැඩි අවධානෙක් සහිත ණයගැතියන් මහෝ අංශ
සඳහා ප්රොණවත් මවන්කිරීම් සදුකලයුතු අතර මම් සම්බන්ධව අෙතර ෙගමපන්වීෙක් අවශය
වන්මන් නම් ඒ සඳහා ශ්රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනමයන් මහෝ විගණකවරුන්මගන්
උපමදස් පැතිය හැක.
12. වාර්තාකරණ අවශයතා
බලපත්රලාභී බැංකු විසන් 2021 සැප්තැම්බර් 30 වන දින සට වැඩකරන දින 15 ක් ඇතුළත, සෑෙ
ෙසකෙ 30 වනදින වන විට තෙ ණය ගනුමදනුකරුවන් විසන් ලබා ගත් සහන පිළිබඳ
මතාරතුරු බැංකු අධීක්ෂණ මදපාර්තමම්න්තුවට වාර්තා කළ යුතු අතර, අදාළ වාර්තාකරණ
ආකෘති බලපත්රලාභී බැංකු මවත ඉදිරිකාලමේදී මයාමු කරනු ඇත.

අත්සන් කමේ
මහාචාර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්ව්මන්

මුදේ ෙණ්ඩලමේ සභාපති සහ
ශ්රී ලංකා ෙහ බැංකුමේ අධිපති
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