ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020

ද

කයි ලං06

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

මද ෝනම

යසන

(ද

මවිඩ්-19) ලංනිසම ලංංකපෑ ට ලංපත් ලංපුද්ගක න්ත, ලංස්

සබ ලං යමපම  ලංසාබම ලංසබන ලංකංමම   ලංසේංන්තෙද න්ත ලං ලංශ්රී ලංකා
නිවත් ලං

න ලංකෙ ලංඅා

2020 අා

 ලං02

ා ලංරැකි ම ලං

ම ලං බ ලංංකාව  ලංවින්න්ත ලං

 ලං04,05 ලංසබ ලං06 ලංෙ න ලංචක්රදේඛ, ලං2020.03.27 ලංදින  ලංෙ න ලංඅති ලං

විදේෂ ලංනි ම න ලංක්රි ම මර්ග ලංපිළිංා ලංලිපි  ලංසබ ලංංකපත්රකමී  ලංංකාව ලංවින්න්ත ලං න්ත ලංාම්ඩ ලං
උ

ස් ලංඅත්ති

ම ේ ලංසාබම ලංඅ

ක ලංබකකි ලංඋපරි  ලංදපමළී ලංඅනුපමත ලංසේංන්තෙ ලං2020 ලංඅා

 ලං

01 ලංෙ ණ ලංමුෙේ ලංනීති ලංපනත් ලංවිෙමන  ලංආශ්රද න්ත

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං
කමම නිි අසනය පාරීය සනැ ො ිරළිතුරු සන
2020.05.06 ව්ය දිය කතක්ත නිකුත්
ිරළිතුරු ව්ල ව්ලංගුතොව්

ක

ස්

බය ලද්කද් ශ්රී ලං

බ ිි නි ොමය න් පාරොද

ොකබෝයො ව්යසනය

ක

ොම

බීංකුව් විසින්

ොට ව්ය අතබ කමම

නිසනො බලපාරමමට පාරත් පුද්ගල න්

ව්යොපාරොබ සනැ ො ලබොකදය සන ය සනම්බන්න නි ොමය සනැ ො ිදිිවකද  හ
සනංකශෝනය න් සිදුවුව්ක ොත්
1. ද


මවිඩ්-19 ලංසබන ලංද ෝජනම ලංක්ර
ක
සන



අනුව් කව්යස් වි

ක

ොවිඩ්-19 ව්යසනය

නිසනො සි

 ලංසාබම ලංුදුසුද

රුණොකව්න් සනල

ේ ලංකංන ලංපුද්ගකයින්ත ලං

ම්

න්ය.
දර්ෙ

රැකි ො ක ෝ ආදො ම් අහිමිවූ ස්ව් ං-රැකි ො නියුක්ති

යින්

අකයකුත් පුද්ගලයින්
ොවිඩ්-19  ලං ව්යසනය

නිසනො තම ආදො ම/ව්යොපාරොබ ඳවැව්ී ඇ ිි විකද්ශ විනිමක න් ණ

ආපාරසු කගවීමට ිි විකද්ශ විනිම

2. ද

ීකි බව්

ීකි

ො

මවිඩ්-19 ලං සබන ලං ද ෝජනම ලං ක්ර

උපාර න්යන්

 ලං සාබම ලං ුදුසුද

ේ ලං කංන ලං

යමපම ්ක්ද්ත්ර ලං

ද මන ම


සනංචොබ

,ක

ොවිඩ් 19-නිසනො ව්ීඩ

කස්ව්ො

ටයුතු ව්සනො දීමීම් (lockdowns) නිසනො අගි ට පාරත් ිඟළුම් කතොබතුරු තොක්තෂණ

කත් කුළුබඩු ව්ීවිළි

ටයුතු අඩොල වූ සන

ො කමම ක්තකේත්ර ආ්රිත සන සනම්බන් ත කස්ව්ො පාර සු

(logistic service providers) ිතුළු අපාරය ය ආ්රිත සනු හ
ගීනීම සනැ ො සුදුසු

විකද්ශ න් හි කපාරොදු පාර සු

1

ො

ම් සනපාර න්යන්

ො ව්ර ව්යොපාරොබ. කමම සන ය ලබො

ම් ලීබීමට අදොළ ව්යොපාරොබ/ක්තකේත්ර න් ව්ය අතබ

සීමොව්ක්ත අදොළ කයොකේ.

ම්

සනැ ො ිරිවව්ීුමම්

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020



කයි ලං06

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

රුිර ල් ඳවලි ය ට අඩු ිරිවව්ීුමම් සනහිත නිේපාරොදය කස්ව්ො
ර්මමොන්ත ිතුළුව්)
සනීපාරයුම්

ිදිකිරීම්

ිරිවව්ීුමම සනල

ොවිඩ් 19-ව්යසනය

ී

3. ණ  ලංසබන ලං
ණ

සන ය

කමහි හ ණ

ොල

කලසින්

ඳුන්ව්න්කන් අදොළ සන ය

සන ය

පාරො

ීරීමක්ත අද ස් කයොක

පාර සු

කර්ම. ගනුකදනු

සන ය

ට අනුව් සිදු

ලයුතු කේ.

ව්නු ලබය සි ළුම බලපාරත්රලොී  ව්ොිජ

ී

විකෂෂිත

බීංකු

ල්බදු සනමොගම්

.

ම  ලං ංකාව්සතීන්න්ත ලං ද තින්ත ලං කංමගත් ලං ණ  ලං

 ලංසබන න්ත ලංකංම ලංගත ලංදනමබකකිෙ

කමම සන ය න් ලබො ගත
සි ළුම බලපාරත්රලොී  ව්ොිජ
සනමොගම් සන

රු විසින් ණ

ප්රොග්ධනනය සන /ක ෝ කපාරො ආ ආපාරසු කගවීම් සන ය

5. ග්රමමීය   ලං ංකාව, ලං සණස ලං ංකාව ලං සබ ලං සපකප
ේ ලංසාබම ලංද

ම්ව්ල ප්රොග්ධනනය සන /ක ෝ

මදගන්ත ලංෙ

බීංකුව් මගින් නි ොමය

කව්ින් කමම සන ය ලබො ගත



උපාර ය ව්යොපාරොබ.

තුල හ අ වීමට නි මිත ණ

බලපාරත්රලොී  විකෂෂිත බීංකු බලපාරත්රලොී  ූලලය සනමොගම් සන

පබුද

ොමට

ල් දීමීම කේ.

ොල ක්ත ලබො හම මගින් අදොළ ණ

 ලංසබන ලංකංමගත ලංබකක්දක් ලං
ො ම

ටයුතු පාරව්ත්ව්ොකගය

ොල

ොලසීමොකව්න් පාරසුව් සනංකශෝ ත ආපාරසු කගවීකම් සනීලීස්ම

්රි ලං

ඖෂන

ො මනය පාරිවමොණ ව්යොපාරොබ න්.

කගවීමට ිි විකද්ශ විනිම

ොලසීමොව් තුල කගවීමට නි මිත ණ



සුම්

මක  ලංදකන්න්ත ලංබඳුන්ත න්තදන්ත ලංව ක්ෙ

කපාරො ආ මුළුමනින්ම

4. ද

(සනී

ො අව්සනබලත් කද්ශී

නිසනො තම ආදො ම ක ෝ ව්යොපාරොබ

ප්රොග්ධනනය සන /ක ෝ කපාරො ආ ආපාරසු කගවීම්


තුකිරීම්

ොර්මමි

).

බලපාරමම් එල්ලවූ, විකද්ශ මුදලින් ණ



එ

ුෂි

 ලං02

ො බීලීම සනැ ො දීයට පාරව්ිය ආසනන්යතම ගිණුම් ව්ොර්මතො

ක ෝ ිස්තකම්න්තු ක ොදො ගත
ක

අග

රුව්න් ිතුළු කව්ළැ ව්යොපාරොබ ව්ල නියුතු සුළු

(කමහි හ ව්ොර්මෂි



2020 අා

විකෂෂිත

ීක්තකක්ත ්රි ලං

ො ම

බීංකුව් මගින් නි ොමය

ව්නු ලබය

බීංකු බලපාරත්රලොී  විකෂෂිත බීංකු බලපාරත්රලොී  ූලලය

ල්බදු සනමොගම් කව්ින් පාරමිජ.

2

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020



කයි ලං06

්රි ලං

ොම

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

බීංකුව් මගින් නි ොමය

ව්නු ලබය එ

2020 අා

 ලං02

ම සනණසන බීංකුව් ව්නුකද බලපාරත්රලොී 

විකෂෂිත බීංකුව්ක්ත ව්ය සනණසන ඩිව්කලොප්මන්් බමන්ක්ත පීඑල්සී (සනණසන සනංව්ර්මනය බීංකුව්)
පාරමිජ.

6. ද

 ලං ද ෝජනම ලං ක්ර

 ලං

ටදත් ලං සබන ලං කංම ලං ගකනී ට ලං ුදුසුද

ේ ලං කංන ලං ණ  ලං පබුද

ේ ලං

ර්ග ලංද මන මෙ


ශ්රී ලං
ක

ො ම

බීංකුව් විසින් නිකුත්

ොන්කද්සි අව්ශයතොව් න්ට

සිදු

බ ිි සුදුසු

ොලීය ණ
රම

9. ද


අං

04 05 සන

06  හ ිි

ම් ලබය 2020.05.15 ව්ය දියට කපාරබ ිල්ලීමක්ත
රුව්න්කග්ධන රුිර ල්

ස් ණ

අයිබො සන

ො විකද්ශ මුදලින් ලබොගත්

කව්ළැ ූලලය පාර සු

ම් සනැ ො කමම

ටකත් සන ය සනීලකසනනු ිත.

තකබූ ලං (cash-backed)

ණ  ලං සබ ලං නි මස ලං ණ  ලං ද

සනීලකිල්ලට

ගීනීමක්ත සිදු කයොව්ය නිසනො මුදල් තීන්පාරතු ිපාර ට තබො ලබො ගත් ණ

නිව්ොසන ණ

ම් සනැ ො ද කමම සන ය න් ලබො ගත

 ලංණ  ලංසබන න්ත ලංක්රි මත්

 ලං න්තදන්ත ලං

ී

 ලංසබන ලංකංම ලංගකනී  ලංසාබම ලංඉේී ක් ලං

ෙම ලංන්ටෙ
ව්ොිව

ක ෝ

ක ලංයුුෙ  ලංඑදස්නේ, ලංද

රු විසින් 2020.05.15 ව්ය දියට කපාරබ විදුත් තීපාරමල/ක

ිතුළු විදුත් ක ෝ කව්යත් සනන්නිකේදය මොනය ක්ත ඔස්කස් ගනුකදනු
ීඳුනුම්පාරත් අං

/ව්යොපාරොබ ලි ොපාරදිං අ අං

සන ය න් ලබො ගීනීම සනැ ො අව්ශය
කතොබතුරු සනහිතව් ිල්ලීමක්ත ිදිිවපාරත්

ණ

අං

ටයුතු සනම්පාරොදය
ල යුතු .

3

සන

.

2020.03.25 ව්ීනි දිය ක ෝ ඊට පාරසුව් අ වීමට නි මිත ණ

ඔේ. ගනුකදනු

 ලං

 ලංඇත්ෙ

යීත. කමම සන ය න් ලබො හකම්  හ ිපාර ට තබො ිි සුරැකුම් ව්ල ස්ව්භොව්

පාර සු



ගීනුම්

ල්බදු බන් භොණ්ඩ උ

සබන න්තදගන්ත ලංඉ ත් ලං

8. ද

ටත් ව් සුදුසු

ම් ලබය ණ

7. මුෙේ ලං තකන්තපු ලං ඇපදකස



බ ිි 2020 චරකල්

ල්බදු ව්ොිව

සනැ ො.

දස්ෙ
 ප පාරිජවුඩ/ව්්ස්ිප්
රුකග්ධන යම

/ගිණුම් අං

ොි

ව්ීනි කමම

කිරීමට අව්ශය අව්ම ූලලි

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020



කයි ලං06

ක

කස් යමුත්

සුදුසු
උ

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

ීකි සනමම අව්ස්ථොව්

ම් ලබය ගනුකදනු

ස් ණ

 හම ගනුකදනු

2020 අා

 ලං02

රුව්න් විසින් ිල්ලීමක්ත සිදු කයො

රුව්න් සනැ ො (උදො.∶ පුද්ගල ණ

අයිබො කව්ළැ ණ

ලද

බන් භොණ්ඩ

ණ පාරත් ආ හ) අදොළ සන ය න් ලබො  හමට ූලලය ආ තය විසින්

ටයුතු

ල

යුතු .

10. සන්තනිදේෙන ලං පබුද

ේ ලං ද ත ලං පිවිුද ක් ලං දනම කති

න්ුසකිරී ට ලං දනමබකකි ලං ග්රමමීය   ලං රදද්ය

 ලං නිසම ලං ලිඛිත ලං ඉේී ක් ලං

 ලං න්ිනන ලං ගනුදෙනු

රු න්ත ලං බට ලං ව ක් ලං

ක ලං

රුව්න් විසින් ිල්ලීමක්ත සිදු කයො

ලද

බකකි ලංෙ


ූලලය ආ තය විසින්
සුදුසු



ක

ම් ලබය ගනුකදනු

ම ගනුකදනු

රුව්න් සනැ ො අදොළ සන ය න් ලබො කදනු ිත.

කස් කව්තත් ගනුකදනු

සනම්පාරොදය

රුව්න් විසින් කමම සන ය න් ලබො ගීනීම සනැ ො අව්ශය

කිරීමට අව්ශය අව්ම ූලලි

ීඳුනුම්පාරත් අං



ීකි සනමම විට

කතොබතුරු ව්ය ගනුකදනු

/ව්යොපාරොබ ලි ොපාරදිං අ අං

ණ

අං

රුකග්ධන යම

/ගිණුම් අං

ටයුතු
ොි

ව්ීනි විස්තබ

සනහිතව් ිල්ලීමක්ත 2020.05.15 දියට කපාරබ සුදුසු ආ

ොබ කින් ිදිිවපාරත්

ආ තය න්

ඩියම් කිරීමට පාර සුව්ක්ත ව්නු ිත.

ට කමම සන ය සනීපාරයීකම්

කබොක ොම ක්ත බීංකු විසින් කමම
දීන්වීම් ඔවුන්කග්ධන කව්බ් අඩවි සනමො
අතබ එම අං

ොර්ම

ොර්ම

කව්නුකව්න් කව්න්

කතොබතුරු ලබොගත

ී

බ ිි දුබ

ොල ිරුම කමන්ම රූපාරව්ොහිනි

බ ො අදොළ ූලලය ආ තය

බන්කන් යම් ූලලය

ථය අං

ිරළිබැ

ඔස්කස් ප්රචොබ

බය

ො සනම්බන්නවීකමන් කම් සනම්බන්න ව්ීඩිදුබ

.

11.  ලංපකකය ලංආ තන ලංබට ලංකින්ුස ලංඉේී කින්ත ලංදතම

 ලංද

 ලංසබන ලංසකපීම ට ලංදනමබකක්දක් ලං

ඇයි
ීකි සනමම විට



ගනුකදනු

ම ගනුකදනු

රුව්න් විසින් ිල්ලීමක්ත සිදු කයො

ලද සුදුසු

රුව්න් සනැ ො අදොළ සන ය න් ලබො  හමට ූලලය ආ තය විසින්

ම් ලබය

ටයුතු

බනු

ිත.


ක

කස් කව්තත් ූලලය ආ තය විසින් ගනුකදනු

අතබ ණ

අ

බ ගීනීම් කබොක ෝවිට ස්ව් ංක්රී

4

රුව්න් විශොල ප්රමොණ
පාරද්නි

බ ො සිදු

ට කස්ව්ො සනපාර ය
බනු ලබයි.

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020



කයි ලං06

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

එම නිසනො
ගනුකදනු

සුදුසු

ම් ලබය ගනුකදනු

රුව්න් කව්න්

බ

2020 අා

රුව්න් විසින් ිල්ලීම් සිදු

ඳුයොකගය අදොළ පාරද්නතීන්හි කව්යස්

 ලං02

බය විට එකී
ම් සිදු

බ කමම

සන ය න් ලබොකදනු ිත.

12. ඉේී ක් ලං


ගනුකදනු
සන





ොලි

 ලංණ  ලංසබන ලංක්ර ද  ලංආ ේා

ණ

ම් ආපාරසු

යුතු .
ොල සීමොව්ක්ත තුල හ අදොළ ිල්ලීකම් ප්රිලල

 ලංදින  ලං න ලංවිට ලං ලංහිඟහිින ලං(ර මෙ

 ලංපක ති  ලංණ  ලං

සන ය න් ලබො කදනු ිත්කත් 2020.03.25 ව්ය දිය ක ෝ ඊට පාරසු අ වීමට නි මිත ණ
ල්බදු ව්ොිව

සනැ ො පාරමිජ.

පාර සු

මක්ත හිඟ සනහිතව් සනක්රි
ණ

ආ තය ට ිල්ලීමක්ත

සන ය
ල

ී

ොණ්ඩකද පාරීව්ිනි යම් ගනුකදනු

ොලසීමොකව්න් ආව්බණ

. කමහි හ ිදිිව ණ

සන ය

රු විසින්

බය කලසනට අදොළ ූලලය
ොලසීමොව් කපාරබ කී හිඟහි ප

ප්රමොණක න් අඩුකේ.

උදො බණ ක්ත කලසන 2020 කපාරබබව්ොිව සන
පාරීව්ීි සනක්රි

ණ

හිමිව්න්කන්

යම්

පාර සු

ගනුකදනු

. එවිට අදොළ ණ

මොර්මතු

ය මොසන කද

තුල අ වි

මක්ත සනැ ො 2020 අකේල් මසන සිට මොසන 6
රු

2020 කපාරබබව්ොිව කලසන පාරසු දොතමක
ී

පාර සු

ේ ලංසාබම ලංව ක් ලංන්ුසදේ ලංෙ

කිසි ම් ණ

ව්ොිව

රුකග්ධන අදොළ ණ

රු කව්ත දීනුම්කදනු ිත.

එම හිඟහි ප ව්ොිව



ව් අත්හිටවි

එබීවින් ූලලය ආ තය විසින් දිය 45

ක ෝ


සනො අව්සනන් ව්යකතක්ත එම ගනුකදනු

බගීනීම් තොව්

පබුද

දස්ෙ

ල යුතු කේ.

එකලසන ිල්ලීම් සන

ගනුකදනු

13. ද

 ලංසබන න්ත ලංකකබී ලංඇත්ෙකයි ලංෙකනගන්තදන්ත ලංද

රුකව්කු කව්ින් ිල්ලීමක්ත ලීබී දිය 45ක්ත ිතුලත ූලලය ආ තය විසින් එ

සනො අව්සනන්

අ


ක ලංපුද ලංත මට ලංද

සන ය

ට

එකී

ොට සනල

ණ

සන ය

සන ය

ොලසීමොකේ

හිඟ
ොල ක්ත

ආබම්භ

ය කලසනට ූලලය ආ තයක න් ිල්ලීමක්ත

ොල සීමොව් ව්ය මොසන 6 ිබකේ

අකේල් සිට කයොව් 2020 කපාරබබව්ොිව මසන සිට කේ.

5

ණ

යුතු ව්ොිව

ීයි සනීලකි

ල

යුත්කත් 2020

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020



කයි ලං06

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

තව්ද කමව්ීනි අව්ස්ථොව්න්හි හ ගනුකදනු
ිල්ලීමක්ත ක





රු විසින්

ොට අදොළ සනංකශෝනය ිරළිබැ සනො

යීතක ොත් බීංකුව්ල ණ

ව්ොිව

අඩු

2020 අා

 ලං02

සනම්බන්නව් අදොළ ූලලය ආ තය ට

ච්ඡො

බගත යුතු කේ.

බගීනීම් ස්ව් ංක්රි

බීවින් ෑයමම කමොක ොත

ගනුකදනු

රුකග්ධන ගිණුමට මුදල් තීන්පාරත් වූ ව් ොම 2020.03.25 ව්ය දිය දක්තව්ො පාරීව්ි හිඟ

මුදල් අ

බ ගීනීමට බීංකු විසින් ක්රි ො

2020.03.25 දිය ව්ය විට අක්රි
ණ

සන ය

බනු ිත.

ොණ්ඩකද පාරීව්ි ණ

පාර සු

ම් සනැ ො 2020.09.30 දක්තව්ො

ොල ක්ත හිමි ව්ය අතබ සන ය ක ෝ යො රමකද සනැ න් සුදුසු

ව්යොපාරොබ න්හි නියුතු ගනුකදනු
ප්රොග්ධනනය ව්ොිව

න් සන

ප්රිකල් යගත
ප්රිකල් යගත

රුව්න්

ට සි

දීයට පාරව්ිය සන

ණ

පාර සු

ම්ව්ල දීයට ිිිවව් ිි

ිදිිවකද හ අ වීමට නි මිත කපාරො ආ මුදල්

බය කලසනට ූලලය ආ තය ව්ලින් ිල්ලීමක්ත
ලණ

පාර සු

ම් ලබය

ල

ී

. කමකලසන

ම යීව්ත කගවීම් ආබම්භ කිරීම 2020.10.01 දිය ක ෝ ින්

පාරසුව් සිදුව්නු ිත.


දීයට අක්රි
ප්රමොණ
ව්ොිව
පාරො

ොණ්ඩකද පාරව්ිය ණ

මත පාරදයම්ව් ණ

සන

කපාරො ආ ිර ව්ො අව්සනන්

ම් සනැ ො

ව්ොකද කම්ව්ය විට ිර ව්ො ිි

රුව්ො විසින් ිදිිවකද හ කගවීමට නි මිත සි ළු ණ

බන්කන් යම් කපාරබ හිඟ පාරීව්ි කපාරොළික න් 25% ක ෝ 50%

ීකබනු ිත.

14. ෙකනට ත් ලංහිඟහිින ලංමුෙේ ලංපි


ගීනුම්

පාර සු

ම ලංදනම කති  ලංසබන ලංසාබම ලංඅ ුසේ ලං

ඔේ දීයට හිඟහි ප මුදලක්ත පාරීව්ි ද සන ය

15. සබන ලං සාබම ලං

ම ලං ුදුසුද

සනැ ො අ දුම්

ල

ේ ලං කකබු ෙ ලං පකකය ලං ආ තන  ලං වින්න්ත ලං

ී

ළ ලංබකකිෙ ලං? ලං
.

මද

 ලං

මරි

 ලං අු  ලං

 ලං

ඇත්දත් ලංඇයි ලං?


ණ

ව්ොිව

අඩු කිරීම සනොමොයයක න් ස්ව් ංක්රි

ආ තය

විසින් ණ

ව්ොිව

ස්ව් ංක්රි

පාරද්නික න් ිව්ත්

අඩු

බ ිඳව

බ එකිකය

කිරීම සනැ ො මුලයො තය කව්ත සනොනොබණ

පාරද්නි

බ ො සිදු ක

ීකි . එබීවින්, කමම අ

පුද්ගල ශ්රම

6

බගීනීම්

ක ොදො (manually) ආපාරසු බීබ

ොල සීමොව්ක්ත ලබො දි

ව්ත්).

කබය බීවින් මුලය

යුතුකේ (2020.05.15 දක්තව්ො

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020
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නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

සන ය ලබො  හ ිි ණ
යීව්ත ගනුකදනු

16. ුදුසුද

පාර සු

ම් ව්ලින් දීයටමත් ව්ොිව

රුව්න්කග්ධන ගිණුම් ව්ලට බීබ

ේ ලංදනමකත් ලංණ  ලංගකනුේ

ණ

ව්ොිව

ආ තය
එකිකය

කව්න්

කව්ත සනොනොබණ


 ලංණ  ලං මරි

ව්ොිව

බ

අඩු

 ලංඅු  ලං

ොල සීමොව්ක්ත ලබො දි

දගන ලංඇත්දත් ලංඇයි ලං?

පාරද්නි

බ ිඳව

ඳුයොකගය පුද්ගල ශ්රම

කමම ක ෝ යො රම

17.

බගත් ණ

ක ොදව්ො ආපාරසු

ටකත් කව්යත් සන ය සනැ ො හිමි

මද  ලංණ  ලංපබුද

ව්ොිව





ම් ලත්

ව්ය ඍ හ

ොණ්ඩ

පාර සු

ර්මමොන්ත

ොලසීමොව්

 ලංප න් ලංනේ,

ම ලංද

 ලං

සනැ ො සුදුසු

බල ලත් කද්ශී

ව්ල නි ීලී සි පය කුඩො

ද ඔබ

ීකි .

ම් ලබය ව්යොපාරොබ කව්ත පාරමිජ. එයම්;

කමන්ම, ිඟලුම් , කතොබතුරු තොක්තෂණ, කත්, කුළුබඩු, ව්ීවිලි සනැ ො

සනපාර න්යන් කමන්ම නිේපාරොදය, කස්ව්ො,

o

සන

බනු ලීකබ්.

ට අ ත් කේ යම් ඔබට එම සන ය ලබොගත

ො ව්ර අපාරය ය ආ්රිත ව්යොපාරොබ න් සන

තුකිරීම් සන

යුතු ණ

ම් යීව්ත කයොකගවීම නිසනො අක්රි ව් පාරීව්ි

ව්සනො දමනු ලීබීම නිසනො අගි ට පාරත්,

එ

ටයුතු

රුව්න්

ේ ලංදනමකංන්තදන්තෙ?

පාර ත දීක්තකව්ය සන ය ලබොකදනුකද
සනංචොබ

ොල ක්ත තුළ කගවි

ගීනුම්

ොල ක්ත ලබො  හ ිි බීවින් එම

න් යීව්ත කගවීමට

ඔබ විසින් ලබො ගන්ය ලද ණ
සුදුසු

බගීනීම්

ීබවීම සනැ ො මුලයො තය

ම් කයොලබය ණ

ේ ලං ම ලංවින්න්ත ලංනක ත ලංදනමදගවී  ලංනිසම ලංඅක්රි

සබන  ලංසාබම ලංුදුසුද

කබය බීවින් මුලය

යුතුකේ (2020.05.15 දක්තව්ො ව්ත් ).

ොබම් ිර වීම සනැ ො අමතබ දිය 60

තුළ අ

බ ො සිදු ක

ීකි . එබීවින්, කමම අ

සනැ ො වුව්ද 2020.04.01 දිය සිට ආබම්භ ව්ය දිය 60
අත්ි

බ ිකබ් යම් එම මුදල්

බනු ලීකබ්.

අඩු කිරීම සනොමොයයක න් ස්ව් ංක්රි
විසින් ණ

අඩු

 ලං02

රු න්ත ලංබට ලංදින ලං60ක් ලංෙක් ම ලංසබන ක් ලංකංම ලංම  තිබි  ලං

ම ත් ලංමුකය ලංආ තන  ලංවින්න්ත ලං ද


2020 අා

ආ්රිත සන සනම්බන් ත කස්ව්ොව්න් (Logistics)
ුෂි

ර්මමොන්ත

ඖෂන සනීපාරයුම්

ො මනය පාරිවමොණ ව්යොපාරොිව

2020.03.25 දිය දක්තව්ො අ

COVID -19 කේතුකව්න් කව්යත් බටව්ල්

(සනී

සීම් ිතුළුව්), ිදිකිරීම්, අග

රුව්න් සන

කව්ළැ ව්යොපාරොබ ව්ීනි අංශ

න් කව්ත.

බනු ලබය දඩ කපාරො ආ අදොළ මුලය ආ තය

පාරො ිවනු ිත.

7

විසින්

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020
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o

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

2020.09.30 දක්තව්ො ණ

කගවීම් තොව්

ොලි

2020 අා

ව් අත්හිුමවීකම් සන ය

 ලං02

ොල ක්ත ලබො කදනු

ිත.
o

පාරී බ ිවය ලද ව්ොිව

ව්ල ිිිව වී ිි ප්රොග්ධනනය

කගවීමට ිිිවව් ිි කපාරො ආ ද ව්සනබ තුය
ක

කස් වුව්ද මුල්
ොල සීමොව්කින්

ල්ිරරීකම්

ොල

ො ිිිව කපාරොළි

කමන්ම ිදිිවකද හ

ොල ක්ත දක්තව්ො ප්රිව්ු ගත

ව්සනබ තුය

බනු ිත.

ට ව්ඩො ව්ීඩියම්, තව්ත්

ො සනමොය

ල්ිරකබය පාරිවදි ප්රිව්ු ගත කිරීමට මුලය ආ තය ට

ීකි ොව්

ිත.
අනුව් දීයට අක්රී ව් පාරව්ිය ණ

o

පාර සු

ම් සනැ ො කගවීම් ණ

සන ය

ොල ක්ත ලබො

කදය කලසන ඔබ විසින් මුලය ආ තයක න් ිල්ලො සි ප ක ොත් මුලය ආ තය
2020.09.30 දක්තව්ො තොව්
ණ

ොලි

ව් කගවීම් අත්හිුමවීකම් සන ය ක්ත ඔබකව්ත ලබො හ අදොළ

මුදල තව්ත් ව්සනබ තුයක්ත ක ෝ මුල්

අව්ස්ථොව්න්ී හ ඊට අනුරුපාර ව්ය
අ
o

බය ලද
කපාරො ආ ව්ොිව
o

ොල පාරිවච්කච්ද

ොල සීමොව්

බගීනීම ිබකෙය පාරිවදි ප්රිව්ු ගත ක

තව්ද, කමම යීව්ත සන

බය ලද ණ

ට  හර්මඝ

ව්සනබ තුය ික්තමව්ය

බ 2020.10.01 දිය සිට ආපාරසු

කබනු ිත.

මුදල කමම ව්සනබ තුය තුල ක ෝ එ

ඟවූ  හර්මඝ

ොල සීමොව් තුළ සනම්පුර්මණක න් කගව්න්කන් යම්, 2020.09.30 දක්තව්ො
සනැ ො නිද ස් කිරීමක්ත ඔබට ලබො ගීනීමට

කම් ව්ය විට අක්රි
ගීනුම්

ස්

බන්කන් යම් හිඟහි ප ණ

ල් දීමු

ීකි ව්නු ිත.

ොණ්ඩකද පාරව්ිය ණ ව්ල දීයට කගව්ො ිි ප්රමොණ

රුව්ො විසින් ිදිිවකද හ කගවීමට ිි කපාරො ආ

කගව්ො අව්සනන්

විසින්

ොණ

ව්ොිව

අනුව් ණ

න් සනම්ූර්මණක න්

කපාරොළික න් 25% ක ෝ 50%ක්ත

පාරො

ිවනු

ිත.

18. මුකය ලංආ තන ලංවින්න්ත ලං මදගන්ත ලංදේ ලං න ලංවිටත් ලංඅ
ඇතිෙ? එදස්නේ, ව න ලංද


ඔේ. සන ය ලබො හ ිි ණ
ගනුකදනු



මන්තදද්න් ලං ටදත්,
පාර සු

රුකග්ධන ගිණුමට බීබ ක

කමම ක ෝ යො රම

දගන ලංඇති ලං මරි

 ලංනක ත ලංදග නු ලං

ෙමෙ ලං?

ම් ව්ලින් දීයටමත් ව්ොිව

අඩු

බ ිත්යම්,

ව්ො යීව්ත

කබනු ිත.

ටකත් කව්යත් සන ය කයොලබය ණ

2020.04.01 දිය සිට ිබකෙය පාරිවදි දිය 60

ොල ක්ත තුළ ිර වි

8

ගීනුම්

රුව්න් සනැ ො වුව්ද

යුතු ණ සන

අත්ි

ොබම්

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020

කයි ලං06

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

සනැ ො අමතබ දිය 60

ොල ක්ත ලබො  හ ිි බීවින්, එම

බගීනීමක්ත සිදුව් ිත් යම්


සනොමොයයක න් ණ

ව්ොිව

ආ තය මගින් ණ
එකිකය

කව්න්

කව්ත සනොනොබණ

19. අප ලංුදුසුද

ොල සීමොව්ට අදොළව්

 ලං02

ම් අ

ව්ො ආපාරසු කගව්නු ිත.

අඩු කිරීම ස්ව් ංක්රි

ව්ොිව

බ

2020 අා

දීයටමත් අඩු

බ ිඳව

ඳුයොකගය පුද්ගල ශ්රම

ොල සීමොව්ක්ත ලබො දි

පාරද්නි

බ ො සිදු ක
ී

කබය බීවින් මුලය

. එබීවින්, කමම අ

ක ොදව්ො ආපාරසු

බගීනීම්

ීබවීම සනැ ො මුලයො තය

යුතුකේ (2020.05.15 දක්තව්ො ව්ත්).

ේ ලංකත් ලංපුද්ගක ව ලංදබෝ ලං යමපම

ක් ලංදනම න ලංඅත  ලංමුකය ලංආ තන

කංම ලංගත ලංණ  ලංආපුද ලංදගවී ට ලංඅපට ලංආෙම ේ ලං මර්ග ක් ලංෙ ලංදනම කතිනේ ලංව ක් ලං

ගින්ත ලං
ක ලං

යුු ලංෙ?


චරකල්
ගීනුම්
ණ

ණ
ක

රුව්න්

සන

20. සබන ලං


ව්ලට ිතුලත්

අත්ි

සන ය

ොබම් ිර වීම සනැ ො අමතබ දිය 60

ොල

අව්සනන් ව්ය තුරු ණ

කස් කව්තත්, තොව්
රුව්න් එ

21. ණ  ලංසබන ලං

කයො

ව්ොිව

ීකි .

ොල සීමොව් අව්සනන් වූ විට, සන ය ලබො  හමට කපාරබ
ළ යුතු .

ල් තබය ලද ප්රොග්ධනනය

සනැ ො බලපාරත්රලොී  බීංකු විසින් පාරොිවකභෝගි

රු න්තදගන්ත ලංඅ

න්ට අනුව්, අදොළ ණ

කදන්කන් ප්රොග්ධනනය

ොල ක්ත ලබො ගත

යුතු

(ප්රොග්ධනනයොකපාරො ආ) කගවීම අව්ශය කයොකේ.

මක ලංසී ම  ලංසාබම ලංඅෙමළ ලං න ලංරම

ඔේ. චරකල්

ප්රොග්ධනනය

සන ය

තුළ ිර වි

ොකගන් අමතබ

බනු ිත.

අනමගතද ම  ලංගනුදෙනු

සන ය

ොලි

ොල

 ලංසාබම ලංව ක් ලංන්ුසදේෙ?

ඟ වූ පාරිවදි කගවීම් ආබම්භ

සන /ක ෝ කපාරො ආ ව්ොිව
කපාරොළි ක්ත අ

ම් කයොලබය සි ලුම ණ

ට 2020.04.01 දිය සිට ිබකෙය දිය 60

මකසී ම ට ලංඅෙමළ ලංදපමළී ලංසා ච

ගනුකදනු



බ ිි කිසිඳු සන ය ක්ත සනැ ො හිමි

සන

කපාරොළි

ෙන  ලංසබ ලංදපමළී ලං මරි
 ලංගන්තදන්තෙ? එදස් ලංනේ ලංද

සන ය

ආපාරසු කගවීම

පාර ත පාරිවදි ක්රි ොත්ම

දස්ෙ?

ොලසීමොව් මගින් පාරොිවකභෝගි
ල්දීමීකම්

ොලසීමොව් කේතුකව්න් බලපාරත්රලොී  බීංකු
සන /ක ෝ කපාරො ආ ව්ොිව

 ලංංකාව ලංවින්න්ත ලං

යින්ට ලබො

ීකි ොව් පාරමිජ. එනිසනො, ණ

ට තමන් විසින් අ

බගන්යො

පාරො දීමීම අව්ශය කයොකේ. උදො බණ ක්ත කලසන, සන ය

කේ

9

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020

කයි ලං06

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

2020 අා

 ලං02

නිෙුදන
ණ

ලබො දුන් දිය

ණ

මුදල රුිර ල් 2 000 000

ණ

2019.04.01

ොලසීමොව් (ූලලි

කපාරො ආ අනුපාරොත
මොසි

ව්ොිව

) මොසන 24

16%

කද ව් පයො

ම (ව්ුත්පාරන්ිත) රුිර ල් 97 926

2020 මොර්මතු මසන අව්සනන් ව්ය විට ිිිව ව් ිි මොසි


2020 අකේල් මසන සිට මොසන 6
ලබයි යම් ගනුකදනු
දක්තව්ො මොසි



ව්ොිව

යමුත් ගනුකදනු



සනී

සන ය

ගණය 12

ොල ක්ත සනැ ො ගනුකදනු

රු සුදුසු

ම්

රු විසින් බීංකුව් කව්ත 2020 අකේල් සිට 2020 සනීප්තීම්බර්ම මසන
කගවීමට අව්ශය කයොකේ.

රු විසින් 2020 ඔක්තකතෝබර්ම මසන සිට මුලින් ගිවිසනගත් පාරිවදි 2021

මොර්මතු 21 දක්තව්ො සන
ොල

ණ

ව්ොිව

ඊට අමතබව් 2021 සනීප්තීම්බර්ම මසන දක්තව්ො තව්ත් මොසන 06

ට රුිර ල් 97 926 බීගින් මොසි

වින් කි කතොත් ූලලි

ණ

ොල කින්  හර්මඝ ව්ය අතබ මොසි

ණ

ව්ොිව

කගවි

ොල සීමොව් ණ
ණ

ව්ොිව

යුතු .

සන ය

කද ව් පයො

ොල සීමොව්ට සනමොය
ම කපාරබ ව්ොිව

න් කග්ධන

ම්ටමින් කයොකව්යස්ව් පාරව්තී.

22.

ද

 ලං දචක්පත් ලං දගවීේ ලං නක කත්වී ට ලං අ යය ලං නේ,

 ලං එ  ලං

න්තදන්ත ලං ද

දස්ෙ  ලං ඒ ලං

සාබම ලංගමස්ු ක් ලංඅ දේ ලංෙ?


ඔබ විසින් ලි ය ලද කචක්තපාරත් සනැ ො කගවීම් යීව්ීත්වීම සනැ ො
බීංකුකව්න් ිල්ලීමක්ත
ගොස්තු අ

කයො

23. සබන ලං සාබම ලං

ල

ී

. 2020.09.30 දක්තව්ො

ඔකබ් බලපාරත්රලත්

ොල සීමොව් තුළ කගවීම් යීව්තුම් සනැ ො

බය කලසන සි ලුම ූලලය ආ තයව්ලට දීනුම්  හ ිත.

ම ලං ුදුසුද

ර මෙ ලංදගවීේ ලංගමස්ු ලංඅ  ලං

ේ ලං කකබු ත් නකතත් ලං ණ  ලං පබුද
නු ලංකකදදෙ?

10

ේ ලං සාබම ලං ෙඩ ලං මුෙේ ලං දබෝ ලං

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020



කයි ලං06

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

20.209.09.30 දක්තව්ො



ටකත්

කපාරොලි ක්ත අ

කර්ම.

කයොක

ල්දමො ිි ප්රොග්ධනනය

පාර සු

ම් සනැ ො ගොස්තු අ

සන /ක ෝ කපාරො ආ ව්ොිව

 ලං චක්රදේඛද  ලං සාබනක් ලං දනම කති, ලං ුදදෙක්  ලං

දගවීේ ලංන්ුස


කව්යත් ණ

බය කලසන සි ලුම ූලලය ආ තයව්ලට දීනුම්  හ ිත.

ලබො කදය ලද සන ය

24. ද

 ලං02

ොල සීමොව් තුළ කචක්තපාරත් අගරුවීම්, කගවීම් යීව්ීත්වීම, සි ලුම ණ

ොඩ්පාරත් සනැ ො කගවීම් ප්රමොදවීකම් ගොස්තු සන
කයො

2020 අා

න

ේංුස ලංපබුද

ස්ව් ං-රැකි ො නියුත්ි
භොණ්ඩ ප්රව්ො ය

න්

රුව්න්

ආෙම ද න්ත ආපුද ලං

ේ ලං ටදත් ලංකංමගත් ලං මබන ලංසාබම ව ක් න්ුසදේෙ? ලං
ට සන

සි ළුම ත්රිකබෝද බථ පාරොසනල් ප්රව්ො ය බථ කලොිව බථ

සනැ ො ක ොදොගන්යො කුඩො බථ සන

ක ොදොගන්යො අකයකුත් ව්ත්
කයොකේ) හිමි

යමපමරි

සනැ ො අමතබ

ම් ව්ය

ට සි

තුරුපාරීදි

ල්බදු ව්ොිව

ව්යොපාරොිව

ටයුතු සනැ ො

ො කුලී බථ (පුද්ගලි

කගවීම සනැ ො මොසන

භොවිත

සනැ ො

සන ය

ොල ක්ත

ලබො කදනු ිත.


එකමන්ම, ි ත ව්ර්මී
පාර සු
ොල

ම

25.

පුද්ගලි

භොවිත

සනැ ො ව්ය

ල් බදු

ටකත් ලබොකගය ිි ව්ො ය සනැ ො 2020.04.01 දිය සිට ිබකෙය දිය 60

තුළ ිර වීම සනැ ො කගවි

ොල ක්ත ලබො ගත
හිමි

බණ ට අ ත් කයොව්ය සන

යුතු ණ

අත්ි

ීකි . චරකල් ව්ල ිතුළත්

ම් කයොලබය අකයකුත් සි ලුම ණ

ම ලංබට ලං යමපම

සන

ක් ඇති නමුත්

ද

ගීනුම්

පිරි කටු

ොබම් ිර වීමට අමතබ දිය 60

බ ිි කව්යත් කිසිදු සන ය ක්ත සනැ ො
රුව්න්

ට කමම සන ය

රුපි ේ බිලි න 1.2 කි,

හිමි ව්නු ිත.

ට කංමගත ලං

බකකි ලංසබන න්ත ලංද මන මෙ?


කම



ක

ඔකබ් ව්යොපාරොබ

අ ත් අංශ

ොවිඩ් 19 ව්සනංගත තත්ව්

ව්ීඩ

මත බැො පාරව්තී.

කේතුකව්න් විකද්ශ න් හි ව්ීඩ

ටයුතු අත්හිුමවීමට ලක්ත වූ සනංචොබ

ර්මමොන්ත

ටයුතු යතබ වීම් නිසනො තම

ආ්රිත ව්යොපාරොබ/ක්තකේත්ර, සනු හ

ො

ව්ර අපාරය ය ආ්රිත ව්යොපාරොබව්ලට ිතුලත් ිඟලුම්, කතොබතුරු තොක්තෂණ, කත්, කුළුබඩු,
ව්ීවිලි සන

සනම්බන් ත

ොර්ම

සනම්පාරොදය කස්ව්ො සනපාර න්යන් සනැ ො සන ය ලබො ගීනීමට

ිරිවව්ීුමම් සීමොව්ක්ත කයොපාරව්තී.

11

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020



කයි ලං06

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

ඔකබ් ව්යොපාරොබ
බ ිි ණ
ොල

කමම කිසිදු අංශ
සන ය සනැ ො සුදුසු

තුළ කගවි

යුතු ණ

ොල ක්ත ලබො ගත

26.

ම සු

ස

ට අ ත් කයොව්න්කන් යම් සන

චරකල් ව්ල ිතුළත්

සන

අත්ි

ොබම් ිර ව්ො ගීනීම සනැ ො දිය 60

අමතබ

ීකි .

දපන්තවී ට

XX ලංනක කති ලංංකාව

 ලං02

ම් කයොලීබුයත් 2020.04.01 දිය සිට ිබකෙය දිය 60

ට රුපි ේ තීලි න 2

නමුත් දේ ං

2020 අා

ටස

ස ඟ ජාග

ස්

ෙකනට ලං ප තින ලං තත්ත්

දනම කති

සම ෙ නු ඇති අත

යමපම

ගත් ගිණුේ දනම කත. ද

ගිණු ක් ප ත් මදගන

ඇති අත

මර්ග ක් ෙ දනම කත. ද

පිරි කටු ක් සහිත ද දිපිළි

ටදත් ලං
ද

තී.

ද

ද

යමපම

ක් ඇත,

දස් ද තත්,
සමප්පපුදේ දතමග
දින නි

ක්

බිරිාට සබ ෙරු න්තට ද නත් ජී න

සබන ද ෝජනම ක්ර ද න්ත

ට කංම ගත බකකි සබන

ද මන මෙ?


කමම ක ෝ යො රම
ණ

සන ය

ොල ක්ත ිරිවව්ීුමම කයොසනල

ලබොගත් ණ


ටකත් ිඟලුම් අංශකද බලපාරමමට ලක්තවූ ව්යොපාරොබ සනැ ො මොසන
ො සනපාර නු ලබය අතබ එ

සනැ ො ද අදොළ කේ.

එකමන්ම ස්ව් ං-රැකි ො නියුක්ති
කලොිව බථ භොණ්ඩ ප්රව්ො ය

න් සන

සි ළුම ත්රිකබෝද බථ පාරොසනල් ප්රව්ො ය ව්මන් බථ

සනැ ො ක ොදොගන්යො කුඩො බථ බස් බථ සන

ටයුතු සනැ ො ක ොදොගන්යො අකයකුත් ව්ත්
ට පාරමණක්ත සි


සනමොකලෝචය



ල්බදු ව්ොිව

2020.09.30 දිය දක්තව්ො

භොණ්ඩ උ
තව්ද, සුදුසු
ණ

සන

ඔකබ් ව්යොපාරොබකද යමට

කගවීම සනැ ො මොසන

තුරුපාරීදි
සන ය

ොලසීමොව් තුල ිර වීමට නි මිත ක ෝ

සනැ ො සනල

ස් ණ

ම් ව්ය

පාර සු

ො කුලී බථ හිමි

රුව්න්

ොල ක්ත ලබො කදනු ිත.

ල්ිරරීම සිදුව්ය ක ෝ යීව්ත

ො බීකලය සි ලුම අයිබො, කව්ළැ ූලලය ණ
ම් 2020.09.30 දක්තව්ො  හර්මඝ

ව්යොපාරොිව

පාර සු

ම් සන

බන්

බ ිත.

ම් ලබය පුද්ගල න්කග්ධන රුිර ල් මිලි ය ක්ත ක ෝ ඊට අඩු සි ළුම පුද්ගලි
ල්බදු පාර සු

ම් සනැ ො මොසන තුය

කම ට නිව්ොසන ණ , පාරිවකභෝ ය ණ , මුදල්
ව්ීනි සි ලුම ණ

පාර සු

ම් ිතුළත් කේ.

12

ණ

සන ය

ොල ක්ත ලබො  හ ිි අතබ,

ටකත් ලබො දුන් ණ ,

ල්බදු ණ

පාර සු

ම්

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020



කයි ලං06

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

ඔබ ලබො ගත් ණ

පාර සු

කිසිව්ක්ත සනැ ො සුදුසු
කගවි

යුතු ණ

සන

ම් චරකල් ව්ල ිතුළත්

2020 අා

බ ිි කමම සන ය ක ෝ යො රම

ම් කයොලීබුයත්, 2020.04.01 දිය සිට ිබකෙය දිය 60
අත්ි

 ලං02

ොබම් ිර ව්ො ගීනීම සනැ ො දිය 60

අමතබ

ොල

තුළ

ොල ක්ත ලබො ගත

ීකි .


මීට අමතබව්, 2020 මොර්මතු සන
අඩු ව් පයො



අකේල් මොසනව්ල

මින් යුතු කචක්තපාරත් ව්ල ව්ලංගු

තව්ද, 2020.09.30 දිය දක්තව්ො

ම් සනැ ො ගොස්තු අ

27.

ම ලංවින්න්ත ලං
වඩම

කයොක

ගනිතී.
ස
වින්න්ත

ටත

දස්

ත් ඔවුන්තද

දගවි

සන / ක ෝ කපාරො ආ ව්ොිව

සනැ ො

කංම ගනිතීන්ත දතෝ මගත් ඇඟලුේ නිපෙ න
න ලං අත

යින්ත 3 දෙදනව,

ට රුපි ේ 225,000 ක්
මන්

ල් දීූල ප්රොග්ධනනය

කර්ම.

ක් ප ත් මදගන ලං

අදකවිසකක සාබම දස්

කව්යත් ණ

බය කලසන සි ලුම ූලලය ආ තයව්ලට දීනුම්  හ ිත. ලබො

ටකත්

ුන්ත ලං6 දෙදනව ද

යමපම

බ ිත.

ොඩ්පාරත් සනැ ො ප්රමොද කගවීම් ගොස්තු සන

කයො

 හ ිි සන ය ක ෝ යො රම
අමතබ කපාරොළි ක්ත අ

ොල , 2020.05.15 දක්තව්ො  හර්මඝ

ොල සීමොව් තුළ අගරු කචක්තපාරත් ගොස්තු, කචක්තපාරත් කගවීම්

යීව්ීත්වීකම් ගොස්තු, සි ලුම ණ
පාර සු

ල් ිකුත්වීමට නි මිත රුිර ල්. 500,000 ට

අදකවිසකකක් ලං ෙ ලං ප ත් මදගන ලං

මබන ක් සබ රි ුසද ව උපද ෝගී

කටුප්ප, ද ළාසකක සබ දස් ම ස්ථමන
න

මබන

යුු රම ෙන

ංකාව ණ ක් කංමදගන ඇත. ද

තී.

සාබම

ේ ංුස

සබ දපමළි

මරි

සාබම වලි
දගවි

සබ

යුු .

ම

ඇුකත් රුපි ේ තීලි න 10

සබන ද ෝජනම ක්ර ද න්ත

ට කංම ගත බකකි

සබන ද මන මෙ?


ිරිවව්ීුමම කයොසනල
සන ය

ොල ක්ත

ො ිඟලුම් අංශකද බලපාරමමට ලක්තවූ ව්යොපාරොබ සනැ ො මොසන

කමම ක ෝ යො රම

යොමක න් ලබොගත් ණ


එකමන්ම,

ල්බදු ණ

නියුතු පුද්ගලයින්ට සන
ප්රව්ො ය

මඟින් සනපාර නු ලබය අතබ එ

ණ

ඔකබ් ව්යොපාරොබකද

සනැ ො අදොළ කේ.
ව්ොිව

සනැ ො මොසන

ණ

සන ය

ොල ක්ත ස්ව් ං රැකි ොව්ල

සි ළුම ත්ිවකබෝද බථ, පාරොසනල් ප්බව්ො ය බථ, කලොිව බථ, භොණ්ඩ

සනැ ො ක ොදොගන්යො කුඩො බථ

13

බස් බථ සන

ව්යොපාරොබ

ටයුතු සනැ ො

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020

කයි ලං06

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

ක ොදොගන්යො අකයකුත් ව්ත්

ම් ව්ය

තුරු පාරීදි සන

2020 අා

කුලී බථ හිමි

 ලං02

රුව්න්ට පාරමණක්ත

හිමිකේ.


2020.09.30 දිය දක්තව්ො
සනමොකලෝචය
භොණ්ඩ උ



තව්ද, සුදුසු
සන

ොලසීමොව් තුල ිර වීමට නි මිත ක ෝ

සනැ ො සනල

ස් ණ

පාර සු

ො බීකලය සි ලුම අයිබො, කව්ළැ ූලලය ණ
ම් 2020.09.30 දක්තව්ො  හර්මඝ

ම් සනැ ො මොසන තුය

නිව්ොසන ණ , පාරිවකභෝ ය ණ , මුදල්



පාර සු

ඔබ ලබො ගත් ණ

ම් සන

බන්

බ ිත.

යුතු ණ

ණ

සන ය

ණ

ොල ක්ත ලබො  හ ිි අතබ, කම ට

ටකත් ලබො දුන් ණ ,

ල්බදු ණ

පාර සු

ම් ව්ීනි

ම් ිතුළත් කේ.
පාර සු

කිසිව්ක්ත සනැ ො සුදුසු
කගවි

පාර සු

ම් ලත් පුද්ගල න්කග්ධන රුිර ල්. මිලි ය ක්ත ක ෝ ඊට අඩු සි ළුම පුද්ගලි

ල්බදු පාර සු

සි ලුම ණ

ල්ිරරීම සිදුව්ය ක ෝ යීව්ත

සන

ම් චරකල් ව්ල ිතුළත්

බ ිි කමම සන ය ක ෝ යො රම

ම් කයොලීබුයත්, 2020.04.01 දිය සිට ිබකෙය දිය 60
අත්ි

ොබම් ිර ව්ො ගීනීම සනැ ො දිය 60

අමතබ

ොල

තුළ

ොල ක්ත ලබො ගත

ීකි .


මීට අමතබව්, 2020 මොර්මතු සන
අඩු ව් පයො



අකේල් මොසනව්ල

මින් යුතු කචක්තපාරත් ව්ල ව්ලංගු

තව්ද, 2020.09.30 දිය දක්තව්ො

ම් සනැ ො ගොස්තු අ



කයො

අමතබ කපාරොළි ක්ත ද අ

කර්ම.

ල් දීූල ප්රොග්ධනනය

ොල

තුල කගවි

යුතු, පාරිවණත ව්ය ක ෝ සනමොකලෝචය

ම් සනැ ො ව්ය ිර වීකම්

ොල

කස් කව්තත්, 2020.03.25 දියට ව්ය තොව්

සුදුසු

සන / ක ෝ කපාරො ආ ව්ොිව

සනැ ො

ේ සාබම කංම ගත බකකි සබන ද මන මෙ?

30.09.2020 දක්තව්ො ව්ය

ක

කයොක

කව්යත් ණ

බය කලසන සි ලුම ූලලය ආ තයව්ලට දීනුම්  හ ිත. ලබො

ටකත්

ස්ිබ අයිබො පාර සු


බ ිත.

ොඩ්පාරත් සනැ ො ප්රමොද කගවීම් ගොස්තු සන

 හ ිි සන ය ක ෝ යො රම

28. අයි ම පබුද

ොල , 2020.05.15 දක්තව්ො  හර්මඝ

ොල සීමොව් තුළ අගරු කචක්තපාරත් ගොස්තු, කචක්තපාරත් කගවීම්

යීව්ීත්වීකම් ගොස්තු, සි ලුම ණ
පාර සු

ල් ිකුත්වීමට නි මිත රුිර ල් 500,000 ට

ම් ලත් ණ

ගීි න් සනැ ො

30.09.2020 දිය දක්තව්ො  හර්මඝ
ොලි

අයිබො පාර සු

ල් ිකුත්වීම මොසන කද

14

කින්  හර්මඝ

බනු ලබය
බ ිත.

ම් සනම්බන්නක න්,
බනු ලීකබ්.

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020
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 හර්මඝ

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

බය ලද

උපාරිවම


ණ
ක

ොල සීමොව් තුළ එව්ීනි පාර සු

ට සීමො ක

සන ය

2020 අා

ම් සනැ ො කපාරො ආ අනුපාරොත

සි

 ලං02

ට 13

කර්ම.

ොල සීමොව් තුළ ණ

ගීනුම්

කස් කව්තත්, අයිබො සනැ ො කපාරොළි

රුව්න් අදොළ කපාරොළි

කගවීමට

කගවීම අව්ශය කයොකේ.

ීමි ෑයමම ණ

ගීික කුට එකස්

ළ

ීකි .
29. ද ළා පකකය පබුද


ේ සාබම කංම ගත බකකි සබන ද මන මෙ?

30.09.2020 දක්තව්ො ව්ය
කව්ළැ ූලලය පාර සු



ොල

බණ ආය ය

බණ, ආ ොබ, කපාරොක ොබ, අතයොව්ශය අමුද්රව්ය සන

සනැ ො ලබො  හ ිි පාර සු

ම් සන

සනංචොබ

, ිඟලුම්,

ආ්රිත සනීපාරයුම්

ොවිඩ්-19 කේතුකව්න් අහිත

ස් ණ

බ කලසන බලපාරො ිි

පබුද

30.09.2020 දක්තව්ො ව්ය

ොල

ම් සනැ ො ව්ය ිර වීකම්

ේ සාබම ඇති සබන ද මන මෙ?
තුල කගවි
ොල

යුතු ක ෝ

ස් අත්ි

ස් අත්ි

ොබම් 27සන

ට

එ දිය සිට යීව්ත අළුත්

ොබම් සනැ ො බලපාරත්රලොී  බීංකු මගින්

ට 12% ක ෝ ව්සනබ

ට අඩු

ොල ක්ත සනැ ො මසන

ල

ීකි

ට 1%

ටත් කේ.

සබන සාබම ුදුසුද
යීත. ශ්රී ලං

ව්සනබ

ස් ණ

බ ිත.

ස්ව්ර්මණොභබය සුරැකුම් කලසන තබො ගනිමින් මුදල් ණ ට  හකම් හ අ

උපාරිවම කපාරො ආ අනුපාරොත
උපාරිවම

ල්ිරකබය බන් භොණ්ඩ උ

30.09.2020 දිය දක්තව්ො  හර්මඝ

2020.04. ව්ීනි දිය සිට අළුින් ලබො කදය උ

පුද්ගලි

රුව්න් සනැ ො ලබො

ම් ිතුළත් කේ.

කිරීමට ක කදය දීයට පාරව්ිය උ



බ ිත.

ක

පාර සු

31. ද

30.09.2020 දිය දක්තව්ො  හර්මඝ

ො ව්ර අපාරය ය ආ්රිත ව්යොපාරොබ සන

න්ත ලංාම්ඩ උ



ොල

බනු ලබය

කතොබතුරු තොක්තෂණ, කත්, කුළුබඩු, ව්ගො ව්ීනි සනු හ

 හ ිි අපාරය ය පාර සු



යුතු, පාරිවණත ව්ය ක ෝ සනමොකලෝචය

ම් සනැ ො ව්ය ිර වීකම්

කම් සනැ ො ඖෂන, වව්දය උපාර
න්කත්රෝපාර

30.

තුල කගවි

ොම

ේ කංන්තදන්ත පුද්ගලි

බීංකුව් විසින් නිකුත්

ිි අව්ශයතොව් න්ට

ටත්ව් රුිර ල් සන

ණ

ප ණක්ෙ?

බය ලද 2020 අං

5 චරකල්

ව්ල දක්තව්ො

විකද්ශ මුදල් ව්ලින් ලබොකගය ිි

ොලීය ණ ,

15

4 සන

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020
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නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

ල්බදු පාර සු
ණ

පාර සු

32. නි මස ණ


ස් ණ , අයිබො සන

කංම ගත් ගනුදෙනු

ණ

සන ය

රුිර ල් මිලි ය 1
ිතුළත්

බ

ගනුකදනු

කව්ළැ ූලලය පාර සු

මක්ත සනැ ො ලබො ගත් ණ

ට ව්ීඩි ව් පයො

ිි

කිසිදු

මක්ත ිි නිව්ොසන ණ

සන ය ක්ත

කී ක් ඉතිරි

ණ

සන ය

රුිර ල් මිලි ය 1
ිතුළත්

සනැ ො

හිමි

මක්ත

යතබ
ව්ොිව

ළ

ොලි

ට ව්ීඩි ව් පයො

ණ

සන ය

ීකි යමුත් තොව්

අායද

සි ළුම කපාරෞද්ගලි

මක්ත ිි නිව්ොසන ණ

පාර සු

හිමි

පාර සු

එව්ීනි

ිර ව්ො ගීනීම
ීකි .

ම් සනැ ො මොසන

ම් සනැ ො චරකල් ව්ල

මක්ත කයොමීි අතබ, එව්ීනි
යුතු ණ

ොල ක්ත ලබොගත

ොල සීමොව් තුළ ඔබට ඔකබ් නිව්ොසන ණ

ොලි

විෙම

ණ

සන ය

දනම න දස්

අංශකද විනො

සනැ ො 2016.05.30 ව්ය කතක්ත ණ
ව් පයො

යුතු ණ

අතබ,

ිර ව්ො ගීනීම
ීකි .
ව්ොිව

කගවීම

ොල සීමොව් අව්සනන් වීකමන් පාරසු එම ණ

ඔබට යීව්ත කගවීමට සිදුකේ.

34. දපෞද්ගලි


කයොමීි

ොල ක්ත හිමිකේ.

රුව්කුට 2016.04.01 දිය සිට දිය 60 ක්ත ිතුළත කගවි

එබීවින්, තොව්

ම් සනැ ො චරකල් ව්ල

ොල ක්ත ලබොගත

සනැ ො 2016.04.01 සිට අදොළ ව්ය පාරිවදි අමතබ දිය 60


පාර සු

මක්ත සනැ ො ලබො ගත් ණ

බ ිි කිසිදු සන ය ක්ත සනැ ො

ගනුකදනු

ම් සනැ ො මොසන

ගත බකකිෙ?

රුිර ල් මිලි ය ක්ත ක ෝ ඊට අඩු ව් පයො
තුය



මරි

පාර සු

ොල ක්ත හිමිකේ.

රුව්කුට 2016.04.01 දිය සිට දිය 60 ක්ත ිතුළත කගවි

ට නි මස ණ


ම් ලත්

රු න්ත සාබම කංම ගත බකකි සබන ද මන මෙ?

සනැ ො 2016.04.01 සිට අදොළ ව්ය පාරිවදි අමතබ දිය 60

33.

ම් සුදුසු

 ලං02

ම් කේ.

රුිර ල් මිලි ය ක්ත ක ෝ ඊට අඩු ව් පයො
තුය



ම්, බන් භොණ්ඩ උ

2020 අා

යින්තට කංම දෙන සබන ද මන මෙ?

කයොව්ය කස්ව්

සන ය

යින්ට ලබො  හ ිි පුද්ගලි

ොල ක්ත ලබො  හ ිි අතබ කමම පුද්ගලි

මට සීමොව්ක්ත කයොමීත.

16

ණ

ණ ව්ල

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020



කයි ලං06

ක

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

කස් කව්තත්, ණ

ගීනුම්

රු කස්ව්

බය ආ තයකද ආ තනි

ඔහු/ි කග්ධන ධූබොව්ලි තයතුබ මත පාරදයම්ව් ක ෝ කස්ව්ො ක ෝ
ලබො ගීනීකමන් ණ
විසින් තීබණ

35.

ගීනුම්



ේයු කද

ොකගන් ත වුරු කිරීමක්ත

ක කු ද

න්ය ූලලය ආ තය

යින්තට ලංකංම ලංදෙන ලංසබන ලංද මන මෙ?

රුිර ල් මිලි ය ට අඩු මුළු ණ
ව්ොිව

කයොව්ය කස්ව්

 ලං02

බනු ිත.

මජය ලංඅායද  ලංදස්


රු විනො

2020 අා

සනැ ො මොසන 03

ණ

ව් පයො

සන ය

කම් සනැ ො බො ය අංශකද කස්ව්

මකින් යුතු සි ලුම පුද්ගලි

ණ

සන

ල්බදු

ොල සීමොව්ක්ත ලබො හ ිත.
න් විසින් ලබොකගය ිි මුළු ණ

මුදල රුිර ල්

මිලි ය ක්ත ක ෝ ඊට අඩු සි ලුම නිව්ොසන ණ , පාරිවකභෝ ය ණ , තීන්පාරතු ිපාර තීබූ ණ ,
ල්බදු පාර සු


කමම චරකල් ව්ල ිතුලත්

යින් විසින් ලබො ලත් ණ

60

ොල

36. විශ්රමතී

පාර සු

තුල හ ිර වීමට ිි ණ

සන

ම් සනැ ො, 2020.04.01 දිය සිට ිබකෙය ව්ය දිය
අත්ි

ොබම් ිර ව්ො දීමීම සනැ ො තව්ත් අමතබ

ොල ක්ත පාරමණක්ත හිමි කේ.

යින්තට ලංකංම ලංදෙන ලංසබන ලංද මන මෙ?

රුිර ල් මිලි ය ට අඩු මුළු ණ
ව්ොිව



බ ිි කව්යත් කිසිදු සන ය ක්ත කයොලබය බො ය අංශකද

කස්ව්

දිය 60



ම් ද අ ත් කේ.

සනැ ො මොසන 03

කම් සනැ ො විශ්රොමි

ණ

ව් පයො

සන ය

මකින් යුතු සි ලුම පුද්ගලි

ණ

සන

ල්බදු

ොල සීමොව්ක්ත ලබො හ ිත.

න් විසින් ලබොකගය ිි මුළු ණ

මුදල රුිර ල් මිලි ය ක්ත ක ෝ ඊට

අඩු සි ලුම නිව්ොසන ණ , පාරිවකභෝ ය ණ , තීන්පාරතු ිපාර තීබූ ණ ,

ල්බදු පාර සු

ම් ද

බ ිි කව්යත් කිසිදු සන ය ක්ත කයොලබය විශ්රොමි

න්

අ ත් කේ.


කමම චරකල් ව්ල ිතුලත්
විසින් ලබො ලත් ණ

පාර සු

ම් සනැ ො, 2020.04.01 දිය සිට ිබකෙය ව්ය දිය 60

17

ොල

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020

කයි ලං06

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

තුල හ ිර වීමට ිි ණ

සන

අත්ි

2020 අා

 ලං02

ොබම් ිර ව්ො දීමීම සනැ ො තව්ත් අමතබ දිය 60

ොල ක්ත පාරමණක්ත හිමි කේ.

37. රුපි ේ ලංතීලි න ට ලං ඩම ලංණ  ලංපබුද
අායද  ලංදස්


ම

ණ

ගීනුම්

රු විසින් ිරළිගත
ොන්කද්සි ව්ලට

ආ තය විසින් අිකර්ම
කසනෞභොගයො ණ
ණ

පාර සු

කස්ව්ො

සන

ොල සීමොව්ක්ත ලබො  හ ිත.

ක ෝ යොරම

ම“ ඔස්කස්

ුෂි

එක්ත ගනුකදනු

ොබ

ප්රොග්ධනනය ක ෝ ආක ෝ ය අබමුණු සනැ ො ූලලය
පාර සු

ප්රොග්ධනනය ණ

පාර සු

මක්ත රුිර ල්ව්ලින් ලබො දි
”කසනෞභොගයො ක

ො පුද්ගල න් සන

සනංචොබ

ීකි .

ොවිඩ්-19 පුයර්මීව්

ම් ලබොකදනු ිත්කත් නිෂපාරොදය

ය අංශ ව්ල ක්තුද්ර සුළු

ො මනය පාරිවමොණ ව්යොපාරොබ

අපාරය ය

ො කමම ක්තකේත්ර ආ්රිත

ම් සනපාර ය ව්යොපාරොබ සනැ ො පාරමිජ.

ටකත් ලබො ගීනීමට සුදුසු

ම සනපාර ය ූලලය ආ තය

ම් ලබන්කන් එක්ත ණ

විසින් අදොළ ගනුකදනු

ටකත් කව්යත් ූලලය ආ තය කින් ණ

බ කයොමීි බව්ට ලිඛිත සන ි

අදොළ ූලලය ආ තය
ගිණුම් ිතුළුව්) සන
ගනුකදනු

බන්කන් යම්, පාර ත

රුකව්කු (ව්යොපාරොබ ක්ත) විසින් ූලලය ආ තය කිහිපාර කින් ූලලය පාර සු

පාරමිජ. කමහි හ පාර සු

අ දුම්

ොබ

ටකත් ක්රි ොත්ම

ර්මමොන්ත ිදිකිරීම්

ලබො ගනිමින් පාරීව්ි ද කම්

ක ෝ යොරම

ීකි ව්යොපාරොබ සනීලීස්මක්ත ිදිිවපාරත්

ටත්ව්

සන සනම්බන් ත කස්ව්ො පාර සු



තුල හ ිර වීමට ිි ණ

ක ලංකක්ෂණ ලංද මන මෙ

ණ ක්ත ක ෝ යව් ණ

ස්ව් ං-රැකි ො ව්යොපාරොබ



ේ ලංකංයි ලංෙ?

 ලංරම ෙන ලංණ  ලංසබ්දබෝ ලංආද ෝජන ලංඅ මුණු ලංසාබම ලංණ  ලංකංම ලංගකනී  ලංසාබම ලං

සනැ න් ක



ොල

ොබම් ිර ව්ො දීමීම සනැ ො තව්ත් අමතබ දිය 60

සපු මලි  ලංයුු ලංඅ යයතම ලංසබ ලංඑ කනි ලංණ


න්ත ලංසබ ලංදබෝ ලං මජය ලං

 ලංණ  ලංසබන  ලංකංමගකනී  ලංසාබම ලංුදුසුද

ඔේ. 2020.04.01 දිය සිට ිබකෙය ව්ය දිය 60
අත්ි

38.

යින්ත ලංද

ේ ලංකංමදගන ලංඇති ලංවිශ්රමතී

විසින් ගනුකදනු

පාර සු

පාර සු

ම්

මක්ත

රුව්ොකගන් කමම

මක්ත ලබොගීනීමට

ක්ත ලබො ගතයුතු කේ.
රුව්ො පාරව්ත්ව්ොකගය

ය බීංකු ගිණුම් (විකද්ශ මුදල්

ිපාර කලසන ලබොකදනු ලබය සුරැකුම් මත පාරදයම් ව් එම

රුකග්ධන සනීබම ක ෝගයතොව්

තක්තකස්රු

18

බනු ිත.

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020
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කම්

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

ටකත් ලබො කදනු ලබය උපාරිවම ණ

ප්රොග්ධනනය අව්ශයතොව්
ප්රොග්ධනනය අව්ශයතොව්
කයොව්ීලීක්තවි
ව්ය පාරිවදි ණ



ොබ

ීකි වි දම් (ව්ීුමප් සන
මුදකල් ප්රමොණ

ොබ

ිව්ත්

ී

පාර සු

පාර සු

කපාරො ආ අනුපාරොි

ලබො හකම් හ ූලලය ආ තය විසින්

අව්දොයම් පාරීි

ම්ලත් සනක්රි

සන

ම් ිතුළත් කයොකේ) මොසන 02
පාර සු

ටකත් ආපාරසු ආපාරසු කගවි

ආක ෝ ය අබමුණු සනැ ො ණ

ඩ සනල

ො බලමින් සුදුසු

.

ම් ලබො කදනු ිත. එම ණ
ක්ත

ව්ීනි

ල යුතු .

රුකග්ධන කපාරබ තත්ත්ව් ව්ොර්මතො සන

ප්රොග්ධනනය අබමුණු කව්නුකව්න් සුදුසු

සනැ ො ණ



ල යුතු . ව්යොපාරොබකද කමක යුම් අත්හිුමව්ො

ප්රොග්ධනනය /ආක ෝ ය අබමුණු සනැ ො ණ

(විකද්ශ මුදල් ණ

ොලසීමොව්ක්ත තුල හ පාරීය යඟිය

ප්රොග්ධනනය අව්ශයතොව් සනීලකීකම් හ අමුද්රව්ය ිරිවව්ී

සුරැකුමක්ත ිපාර කලසන ිල්ලොසි ප

ොබ

කේතය ව්ීනි) කගවීම සනැ ො පාරමණක්ත ප්රමොණව්ත්

ිරළිබැ තීබණ

ොබ

 ලං02

ොබ

විසින් එම ව්යොපාරොබකද

මීයවින් කසනො ො බලො මොසන කද

ප්රොග්ධනනයකද සනොමොයය සනංබච

ගනුකදනු



අදොළ ව්යොපාරොබකද මොසන කද

ව්ය අතබ අදොළ ූලලය ආ තය

ිි යම් මොසන කද
ොබ

ප්රමොණ

2020 අා

පාර සු

අක්රි
ොබ

ණ ගීි න් සනැ ො
ප්රොග්ධනනය අව්ශයතොව්

ම් ව්සනබ 2ක්ත තුල 4%

ව්ොර්මෂි

යුතු .

ම ලබො දි

යුත්කත් බලපාරත්රලොී  බීංකු විසින්

පාරමණක්ත ව්ය අතබ, එක්ත බීංකුව්ක්ත විසින් එක්ත ණ ගීිකුට රුිර ල් මිලි ය 300
කයොික්තමව්ය පාරිවදි ව්යොපාරොබ
එව්ීනි ණ

ව්සනබ පාර ක්ත තුල බිවත සනොමොයය ප්රමු

උපාරිවම ව්ොර්මෂි


ොබ

ටයුතු පුළුල් කිරීම සනැ ො ණ

කපාරො ආ අනුපාරොත

ප්රොග්ධනනය ණ

2020.09.30 දක්තව්ො

සන

ට ආපාරසු කගවි

ආක ෝ ය අබමුණු ණ

ොල සීමොව්ක්ත සනැ ො ණ

සන ය

ණ

පාර සු

අනුපාරොත

ම් ලබො කදනු ලීකබ්.
(AWPLR) + 1.5%

යුතු කේ.
ය කදව්ර්මග ම සනැ ො 2020.03.25 සිට
ොල ක්ත ලබො කදනු ිත.

39. පකකය ලංආ තන  ලං මද  ලංඇ ුේ කට ලංපිළිුරු ලංදනමදෙන්තදන්ත ලංනේ ලංදබෝ ලං මද
තකපකේ ලං කට ලංරතිචම  ලංදනමෙක් න්තදන්ත ලංනේ ලං ම ලංබට ලංව ක් ලං


 ලංවිෙයුත් ලං

ළ ලංබකකිෙ?

ඔබකග්ධන ූලලය ආ තයකද නිල කව්බ් අඩවි ට ිරවිසන කපාරොදු සනන්නිකේදය කතොබතුරු ලබොගත
ී

. යීතක ොත් කව්බ් අඩවි

බ ො ඔකබ් පාරීමිිජලි ිදිිවපාරත්

බ ො පාරීමිිජලි ක ොමුකිරීකම් පාර සු
ල

ී

.

19

ම් සනලසනො ිි යම්

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020
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නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

විදුත් තීපාරමල ක

 ප පාරිජවුඩ ව්්ස්ිප් පාරිජවුඩ සනැ ො ප්රිචොබ දීක්තවීමට ශ්රී ලං

බීංකුව් විසින් ූලලය ආ තය කව්ත දිය 45

ොල ක්ත ලබො  හ ිත. එබීවින්

ආ තය කව්ින් ඔබට ප්රිචොබ දීක්තවීම සනැ ො සනොනොබණ


කබොක ෝ ූලලය ආ තය විසින් ගනුකදනු
සනැ ොම කව්න්වූ දුබ

ථ

අං

ම, ආර්ි

 ලං

රුව්න්

ට ආ තය

ො සනම්බන්න වි

ර්ෙන  ලං දේග ත් ලං කිරී  ලං සාබම ලං

ී

ොම

රුණො

බ එම

සනම්බන්නවි

ීකි

බය අතබ එව්ීනි අං

.

න ලං ණ  ලං ආෙම  ලං

චක්රදේඛ  ලං ටදත් ලංවඩම ලංබම ලං ෙය ලංපරි මණ ලං ය සම
යමපම

 ලං02

ොල ක්ත ලබො කදන්ය.

රූපාරව්ොහිනී දීන්වීම් තුලින් ප්රචොබ

ඔස්කස් ඔබට අදොළ ූලලය ආ තය

40.

2020 අා

ත ලං 2020 ලං අා

 ලං 2 ලං

යින්තට ලං(ුදු  ලංබම ලං ෙය ලංපරි මණ ලං

 ලංකංම ලංම  ලංඇති ලංසබන ලංසාබම ලංෙකනට ත් ලංපකකය ලංආ තන

ට ලංඉේී ක් ලං

 ලංඒ ලං

සාබම ලංරතිචම  ලංංකමදපමද මත්ුද න්ත ලංන්ී  ලංනේ ලංදබෝ ලංඑ  ලංසබන ලංෙකනට ත් ලංකංමදගන ලං
තිදද ලංනේ ලංව ක් ලං

ළ ලංයුුෙ? 2020 ලංඅා

කංම ලංගකනී ට ලං ම ලංුදුසුද


ආර්මි

ව්ර්මනය

 ලං4 ලංසබ ලං5 ලංචක්රදේඛ ලං ටදත් ලංකංම ලංම  ලංඇති ලංසබන ලං

ේ ලංකංන්තදන්තෙ?

කේගව්ත් කිරීම සනැ ො ණ

ආනොබ ිරළිබැ 2020 අං

02 දබණ චරකල්

තව්දුබටත් ව්ලංගු කේ.


කපාරබ ක ෝ යො රම

ටකත් ලබො හ ිි සන ය සනමඟ ිදිිව ට

ගීි න්ට (කපාරබ ක ෝ යො රමකද ප්රොග්ධනනය ණ
 හර්මඝ නිසනො සන
බව් සනල
ොබ

ො)

එම  හර්මඝ
සනැ ො

ප්රොග්ධනනය ණ

බය ලද සන ය

ීකි ොව් ිත. (ක
පාර සු

ොල

සන ය

ොල

ොමට අකප්ක්තෂො

යව් ක ෝ යො රම ට ව්ඩො

සනැ ො අමතබ කපාරොළි ක්ත අ

කස් කව්තත් කපාරබ ක ෝ යො රම

ම් සනැ ො අ ව්ය කපාරො ආ අනුපාරොත

බය ණ

කයො

බය

ටකත් ලබො දුන්

යව් ක ෝ යොරම ට ව්ඩො

ව්ීඩි .)


ණ

ගීනුම්

අනුමත


ක

බ ිි ණ

සනමඟ ිදිිව ට

ටකත්

සනැ ො ිඩ ලබො කදනු ිත.

ොමට බීංකුව් පාරොිවකභෝගි

ොට බල

ළ යුතු .

තව්ද කිසිදු ණ
ණ

ීමි යම් (කපාරබ ක ෝ යො රම

ගීි න් ද ිතුළුව්) බීංකු විසින්

කස් කව්තත්, කපාරබ ක ෝ යො රම

කයො


රු යව් ක ෝ යො රම ට මොරුවීමට

සන ය

ගීනුම්

බුක්ති විඳි

රුකව්කු
කයො ී

ටඑ

ව්බ කමම සන ය ක ෝ යො රම කද

.

20

ටකත්ම

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020

කයි ලං06

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

41. ත  ලං යමපම

 ලංලි මපදිා ක ලං

 ලංදනම කති ලංසබ ලංකින්ඳු ලංගිනුේ ලංතකබී ක් ලංද

න්ේක  ලංද දළන්තදෙව ලංබට ලංද


එව්ීනි පුද්ගලක කු
යුතු ව්ය ණ

42.

සන

 ලංද ෝජනම ලංක්ර

අත්ිව්ොබම් ිර වීම සනැ ො අමතබ දිය 60

ට ලං

ුෂි ව්යොපාරොබ සනැ ො මොසන 6
මනය පාරිවමොණ ව්යොපාරොබ
රුිර ල් ඳවලි ය





ක

43.

 ලංණ  ලංසබන ලං

සන ය

ෘෂි ලං

යමපම

ක් ලං

මක  ලංකංම ලංගත ලංබකකිෙ

ොල සීමොව් හිමිව්න්කන් එම ව්යොපාරොබ

ොණ්ඩ ට අ ත් ව්න්කන් යම් පාරමිජ (එයම් ව්ොර්මෂි

සුළු

ො

ිරිවව්ීුමම

ිරිවව්ීුමම රුිර ල් ඳවලි ය ට ව්ඩො ව්ීඩි නිසනො එ ට මොසන 6

ණ

ොල සීමොව් හිමි කයොව්නු ිත.

කස් යමුත් 2020.04.01 දිය සිට ආබම්භ ව්ය දිය 60

ණ

ොල ක්ත හිමිව්නු ිත.

ක ෝ ඊට අඩු ව්යොපාරොබ).

කමම ව්යොපාරොබකද ව්ොර්මෂි
සන ය

ණ

මට ලංදනම කති ලං

ොලසීමොව් තුල අ වි

කඩි ලං පිරි කටුේ ලං කංන ලං

ප ත් මදගන ලං නු ලංකංයි. ලං ම ලංබට ලං මස ලං6

 ලං02

 ලංඔස්දස් ලංසබන ලංසකසමගත ලංබකකිෙ

ට 2020.04.01 දිය සිට ආබම්භ ව්ය දිය 60

ම ලං වින්න්ත ලං රුපි ේ ලං බිලි න



2020 අා

සන

අත්ිව්ොබම් ිර වීම සනැ ො අමතබ දිය 60

 ලං ස්

ා-රැකි ම ක් ලං දකස ලං

ොලසීමොව් තුල අ වි

යුතු ව්ය

ොල ක්ත හිමිව්නු ිත.

මබන ලං ආන නද  ලං නි ත ලං ද තී. ලං

 ලංට ලං ණ  ලං සබන ලං

කින් ක් ලංකංමගත ලංබකකිෙ


ශ්රී ලං

ොම

බීංකුව් විසින් නිකුත්

ව්ො ය ආය ය


ක

රුව්න් කිසිඳු ණ

කස් කව්තත් ඔවුන්

යුතු ව්ය ණ
ගත

44. පුද්ගලි

ී

සන

බ ිි 2020 අං
සන ය

04 සන

05 දබණ චරකල්

ොලසීමොව්ක්ත සනැ ො සුදුසු

ට 2020.04.01 දිය සිට ආබම්භ ව්ය දිය 60

අත්ිව්ොබම් ිර වීම සනැ ො අමතබ දිය 60

ොල

අනුව්

ම් කයොලබයි.
ොලසීමොව් තුල අ වි
කපාරොදු සන ය

ලබො

.

 ලං ණ ්නි මස ලං ණ  ලං කංමදගන ලං ඇති ලං

ද මන මෙ

21

ු ලං

ේ

රු න්ත ලං බට ලං හිතී න ලං සබන ලං

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව
ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදේන්තු
2020



කයි ලං06

ඔවුන්

නිති ලංඅසන ලංපකන ලං කට ලංපිළිුරු

ටණ
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2020 අා

ම්

ම් ලබයි.

ට 2020.04.01 දිය සිට ආබම්භ ව්ය දිය 60

අත්ිව්ොබම් ිර වීම සනැ ො අමතබ දිය 60

.
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