ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
බ ංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව
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2020 අංක 02 යටදේ නිකුේ කරන ලෙ නිති අසන ප න සඳහා වන
සංද
පමම නිති අසන

ැන සඳහා පිළිතුරු සකේ කරන ලේපේ ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුව විසින්

පමපතක්ව නිකුත් කර ඇති නියාමනයන්
නිසා බල ෑමට

ෝධන

ාෙකපකාට පෙන වන අතර, පකාවිඩ්-19 වයසනය

ත් පුේෙලයන් හා වයා ාර සඳහා ලබාපෙන සහන පිළිබඳ නියාමනයන්

ඉදිරිපේ දී සැංපශ්ෝධනයන් වුවපහාත් ඒ අනුව පමම පිළිතුරු පවනේ විය හැකි බව
කරුණාපවන් සලකන්න.
නිති අසන ප න අංක 20 සඳහා සංද

ෝධිත පිලිුර

සහන කාලසීමාවට අොළ වාරිකයන්ත හි දපාළී දකාටස සඳහා කුමක් සිදුදේෙ?
•

ණය සහන කාලය අවසන් වන තුරු ණය වාරික (ප්රාග්ධන+ප ාළී) පෙවීම අවශ්ය පනාපේ.
ණය සහන කාල සීමාව අවසන් වූ
ප ර එකඟ වූ

•

සු, ෙනුපෙනුකරුවන් විසින් ණය සහන ලබා ෙැනීමට

රිදි පෙවීම් ආරම්භ කළ යුතුය.

පකපේ නමුත් බල ත්රලාභී බැැංකු විසින් ණය සහන කාල සීමාව තුල තැන් තු සහ ලබා
ෙත් ණය සඳහා ප ාළී පෙවීපම් දී ෙැරීමට වන පිරිවැය පියවා ෙැනීම පිළිබඳ ෙැටළු ඉහළ
බලාධිකාරීන් හමුපේ ෙැනුම් දුන් අතර එම කරුනු ෙැක්වවීම් වල ප්රතිඵලයක්ව පලස සහ ඉන් සු
ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුව සමෙ කල සාකච්ඡා වලින්

සු

හත

රිදි කාලීන ණය වල කල් තබන

ලෙ වාරික සඳහා අමතර ප ාළියක්ව අය කිරීමට බල ත්රලාභී බැැංකු පවත අවසර ලබා දීම
සිදු විය.
➢

ශ්රී ලැංකා රුපියල් වලින් ලබා දුන් සමාන වටිනාකමකින් යුත් මාසික වාරික ණය (EMI
loans) වල කල් තබන ලෙ වාරික සඳහා 7% ට පනාවැඩි අමතර ප ාළියක්ව අය කිරීම.

➢

පමම අමතර ප ාළිය අොළ ණය මුෙපල් දීර්ඝ කරන ලෙ කල් පිරීපම් කාලය
අවසානපේ දී අය කල යුතු අතර බැැංකු විසින් පමම ප ාළිය ණය සහන කාලය
අවසන් වූ වහාම අය කිරීම සිදු පනාකල යුතුය.

➢

අපනකුත් රුපියල් හා විපේශ් මුෙලින් ලබා ෙත් ණය සඳහා කල් තබන ලෙ වාරික
වලට අොළව සුදුසු සහන ොයී ප ාළී අනු ාතයක්ව අොළ බැැංකුව හා ෙනුපෙනුකරු
විසින් සාකච්ඡා කර එකඟ විය යුතුය.

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
බ ංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව
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ප ාදු ප්රවාහන පේවය සඳහා පයාොෙන්නා බේරථ සඳහා ලබා පෙන ඇති කල් බදු (ලීසිැං)
හසුකම් සඳහා වන ණය සහන කාල සීමාව සඳහා බල ත්රලාභී බැැංකු විසින් 4% ක උ රිම
අමතර ප ාළියක්ව අයකල හැකි අතර එම ප ාළී මුෙල 2020 ඔක්වපතෝබර් 01 දින සිට
ඇරපෙන

රිදි කල් බදු

හසුකම කල්පිරීමට ඉතිරිවී ඇති කාල සීමාව තුල පහෝ වසර

පෙකක කාලයක්ව තුල සමාන වාරික වශ්පයන් අයකිරීමට කටයුතු කල යුතුය.
නව නිති අසන ප න අංක 45 සඳහා පිළිුරු
මා සංචාරක ක්දේත්රය හා සේබන්තධ වයාපාරයක නිරත ත න ේදතකු වන අතර, මා
විසින්ත ලබා දෙන ඇති වාහන කල්බදු (ලීසිං) පහසුකමක් සඳහා ල බී ඇති මාස 6ක ණය
සහන කාලය දීර්ඝ කරෙ නීමට හ කියාවක් ඇතිෙ?
•

පකාවිඩ්-19 වයසනය නිසා සැංචාරක ක්වපේත්රපේ නිරත වයා ාර සහ පුේෙලයන් පවත ඇති
වියහැකි අහිතකර බල ෑම සැලකිල්ලට ෙනිමින් ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුව විසින්

හත

ෙැක්වපවන සහනයන් සැලසීමට කටයුතු කරන පලස බල ත්රලාභී වාණිජ බැැංකු, බල ත්රලාභී
විපේෂිත බැැංකු, බල ත්රලාභී මූලය සමාෙම් සහ විපේෂිත කල්බදු මූලයකරණ (ලීසිැං)
සමාෙම් (මින් මතුවට මූලය ආයතන පලස හැඳින්පවන,) පවත ෙන්වා ඇත.
➢

සැංචාරක ක්වපේත්රපේ නිරත රථවාහන සඳහා ලබාෙත් කල්බදු

හසුකම්වල හිඟ

ඇති ප්රාග්ධන ප්රමාණ සඳහා ෙැනට ලබා දී ඇති සය මාසික ණය සහන කාල සීමාව
මාස 12 ෙක්වවා දීර්ඝ කිරීමට කටයුතු කිරීම.
➢

අවශ්ය නම් මූලය ආයතන විසින් දීර්ඝ කරන ලෙ ණය සහන කාල සීමාවට අොළ
ප ාළී මුෙල ෙනුපෙනුකරුවන් අ හසුතාවයට

➢

ත් පනාවන අයුරින් අය කර ෙැනීම.

සැංචාරක ක්වපේපත්රේ නිරත රථවාහන සඳහා ලබාෙන්නා ලෙ කල්බදු

හසුකම්

පවනුපවන් පමපතක්ව අයවීමට ඇති ෙඩ ප ාළී අය පනාකිරීම.
-------------------- අවසන්ත වරට යාවේකාලීන කරන ලද්දද් 2020.07.21 --------------------

