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පවතින සුවිශේෂී සාර්ව ආර්ික තත්තත්තවයන් හමුශේ බලපෑමට ලක් වූ ණය 

ගනුශදනුකරුවන් සඳහා සහන ස ලසීම 

පවතින සුවිශේෂී ආර්ථික තත්තත්තවයන් ශේතුශවන් විවිධ ආර්ථික අංශවල නිරත වී සිටින වයාපාර සහ 

පුද්ගලයන් විසින් මුහුණ ශෙනු ලබන අභිශයෝගවලට මුහුණ දීශේ අරමුණැතිව, බලපෑමට ලක් වූ ණය 

ගනුශෙනුකරුවන්ට අවශයතා පෙනමක් මත පහත සහන ලබා ශෙන ශලස ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 

බලපත්රලාභී මුෙල් සමාගේ සහ විශේෂිත කල්බදු මුලයකරණ සමාගේ (මින්මතු බැංකු ශනාවන මූලය 

ආයතන ශලස හැඳින්ශවන) ශවත උපශෙස් ලබා දී ඇත. 

 

මූලය පද්ධතිය මත ඇති විය හැකි ඕනෑම ඉහළ ආතතියක් වැළැක්වීම මගින් බැංකු ශනාවන මූලය 

ආයතන අංශශේ ස්ථාවරත්තවය පවත්තවා ශගන යමින්, එක් එක් ණය ගිවිසුේ සලකා බැලීශේ පෙනමින් 

ණය ගනුශෙනුකරුශේ නව ආපසු ශගවීශේ ධාරිතාවන් මත පෙනේව නිසි අයුරින් ණය ආපසු ශගවීශේ 

වැඩපිළිශවලක් ශයදීම සඳහා ශමම සහන පිරිනමනු ලැශේ. ඒ අනුව, සියලු බැංකු ශනාවන මූලය 

ආයතනයන් තුළ ශමය අඛණ්ඩව ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා විචක්ෂණ අවශයතා සමඟ සවිස්තරාත්තමක 

මාර්ථශගෝපශද්ශ සැපයීමට ශමම චක්රශල්ඛය නිකුත්ත ශකශර්ථ. 2021 ඔක්ශතෝබර්ථ 29 වන දින නිකුත්ත කරන 

ලෙ ලිපියට අනුව ෙැනටමත්ත පිහිටුවා ඇති පේචාත්ත ශකාවිඩ්-19 පුනර්ථීවන ඒකක ඔස්ශස් ශමම සහන 

ක්රියාත්තමක කිරීම පිළිබඳව සියලු බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන සලකා බැලිය යුතුය. 

 

1.   සක්රීය ණය පහසුකම් සඳහා සහන 

1.1 ෙැනටමත්ත ශකාවිඩ්-19 ණය සහන ශයෝජනා ක්රමයට යටත්ත වූ ණය ගනුශෙනුකරුවන් ඇතුළුව 

පවතින සුවිශේෂී ආර්ථික තත්තත්තවයන් ශේතුශවන් ආොයම ශහෝ වයාපාරය අහිතකර ශලස 

බලපෑමට ලක් වී තිශබන පුද්ගලයන් ශහෝ වයාපාරවල (මින්මතු ණය ගනුශෙනුකරුවන් ශලස 

හැඳින්ශවන) සක්රීය ණය පහසුකේ සඳහා බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන විසින් සුදුසු සහන 

(එනේ, මුල් මුෙල ශහෝ ශපාළිය සඳහා ශහෝ මුල් මුෙල සහ ශපාළිය යන ශෙකම සඳහා ශහෝ මුල් 

මුෙශලන් ශහෝ ශපාළිශයන් ශකාටසක් සඳහා ලබා ශෙන සහන කාලය, ණය පහසුකේ 

ප්රතිවුහගත කිරීම ශහෝ ශවනත්ත යේ සහනයක්) සැලසිය යුතු ශේ. ණය ගනුශෙනුකරුශේ ණය 

ආපසු ශගවීශේ නව ධාරිතාව/ හැකියාව මත පෙනේව, ශමම චක්රශල්ඛශේ දිනශේ සිට මාස 

හයක කාලයක් සඳහා එක් එක් සිද්ීන් සලකා බලමින් සංචාරක ක්ශේත්රය, ප්රවාහනය සහ 

නිේපාෙන, ශස්වා, කෘෂිකර්ථමාන්ත සහ ඉදිකිරීේ වැනි වයාපාර ක්ශේත්රවල නිරතව සිටින ක්ුද්ර, 

කුඩා හා මධය පරිමාණ වයාපාර ඇතුළු නමුත්ත ශමම අංශ වලට පමණක් සීමා ශනාවී සියලුම 

ආර්ථික අංශයන්හි බලපෑමට ලක් වූ ණය ගනුශෙනුකරුවන් සඳහා ශමම සහන සැලසීමට 

අශේක්ෂිත ය. 

1.2 කල්බදු මුලයකරණ පහසුකේ පිළිබඳ සලකා බැලීශේ දී, බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන විසින් 

ණය ගනුශෙනුකරුශේ ආපසු ශගවීශේ හැකියාවන්ට ගැළශපන පරිදි, සාධාරණ ශපාලී 

අනුපාතිකයක් සහිතව දීර්ථඝ කරන ලෙ භුක්ති කාලයක් සමඟ, පවතින ණය පහසුකම ශහෝ  
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පහසුකේවල ගිවිසුේගත වාරික වටිනාකම ශනාඉක්මවන ණය ආපසු ශගවීශේ සැලැස්ම 

වුහගත කිරීමට යාන්ත්රණයක් සැලසුේ කළ යුතුය. ශවනත්ත ණය පහසුකේ පිළිබඳ සලකා 

බැලීශේ දී, බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන විසින් ණය ආපසු ශගවීශේ සැලැස්ම වුහගත කිරීම 

සඳහා සුදුසු යාන්ත්රණයක් සැලසුේ කළ යුතුය. 

1.3 සහනයක් ශලස සහන කාලයක් ලබා ශෙන ණය පහසුකේ සේබන්ධශයන්, ශමම චක්රශල්ඛය 

යටශත්ත සහන කාලය සඳහා අොළ වන ශපාලී අනුපාතිකය සියයට 20 ශහෝ සහන කාලය 

සලකා බැලීමට ශපර භාවිත කරන ලෙ ගිවිසුේගත ශපාලී අනුපාතිකයට සියයට 5 ක අගයක් 

එකතු කළ පසු අගශයන් අඩු අගය ශනාඉක්මවිය යුතු අතර, සහන කාලය සඳහා සලකා බලන 

අගය මත පමණක් අය කළ යුතුය. 

 

2.   පූර්ව පියවීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම 

2.1 ඕනෑම ණය ගනුශෙනුකරුශවකු විසින් පවතින ණය පහසුකේ සේූර්ථණශයන් පියවීමට 

අශේක්ෂා කරන අවස්ථාවක දී, එවැනි ණය ගනුශෙනුකරුශවකුශගන් ූර්ථව පියවීශේ ගාස්තු, 

අනාගත ශපාලිය අය කර ගැනීම වැනි කිසිදු අතිශර්ථක ගාස්තුවක් අය කිරීමකින් ශතාරව, 

එශලස සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුය. 

2.2 ණය පහසුකේ ූර්ථව පියවීමට කැමැත්තතක් ෙක්වන ඕනෑම ණය ගනුශෙනුකරුශවකු විසින් 

2022.09.30 දින ශහෝ ඊට ශපර අොළ බැංකු ශනාවන මූලය ආයතනය ශවත ඉල්ලීමක් සිදු කළ 

යුතුය. 

 

3.   අක්රීය ණය පහසුකම් සඳහා සහන 

3.1 බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන විසින් එවැනි පුද්ගලයන් සහ වයාපාර/ වයාපෘතිවල අනාගත 

ණය ආපසු ශගවීේ ධාරිතාව/ හැකියාව සලකා බලමින්, එක් එක් සිද්ීන් සලකා බලමින් මුල් 

මුෙල ශහෝ ශපාලිය ශහෝ මුල් මුෙල සහ ශපාලිය යන ශෙකම ශහෝ මුල් මුෙල ශහෝ ශපාලිශයන් 

ශකාටසක් සඳහා සහන කාලයක් ලබා දීම, ප්රතිවුහගත කිරීම ශහෝ ශවනත්ත සහන වැනි සුදුසු 

සහන සැලසීම පිළිබඳ සලකා බැලිය යුතුය. 

3.2 අක්රීය ණය පහසුකේ සඳහා ලබා දුන් සහන කාලය මත සහන සඳහා අොළ වන ශපාලී 

අනුපාතිකය, සියයට 20 ශහෝ සහන කාලය සලකා බැලීමට ශපර භාවිත කරන ලෙ ගිවිසුේගත 

ශපාලී අනුපාතිකයට සියයට 5 ක අගයක් එකතු කළ පසු අගශයන් අඩු අගය ශනාඉක්මවිය 

යුතුය. 

3.3 බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන විසින් ණය ගනුශෙනුකරුවන්ට කාලීනව ණය ආපසු ශගවීම 

සකස් කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි, 2020.01.01 දින ශහෝ ඉන් පසු අක්රීය ශලස වර්ථග කර ඇති 

කල්බදු වත්තකේ බශලන් අත්තපත්ත කර ගැනීම ශහෝ යළි අයිතිය හිමි කර ගැනීම 2022.12.31 වන 

දින ශතක් අත්තහිටුවිය යුතුය. 

3.4 බැංකු ශනාවන මූලය ආයතනයක් විසින් කල්බදු වත්තකමක් යළි අත්තකර ගැනීශේ ක්රියාමාර්ථග 

සඳහා කටයුතු ආරේභ කර ඇත්තනේ ශහෝ ෙැනුේ දීමක් සිදු කර ඇත්තනේ, සලකා බලන බැංකු 

ශනාවන මූලය ආයතනය සහ ණය ගනුශෙනුකරු අතර ණය ආපසු ශගවීශේ ගිවිසුමකට  
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එළඹීශේ ශකාන්ශද්සිය මත, එවැනි යළි අත්තකර ගැනීශේ ක්රියාමාර්ථග 2022.12.31 වන දින ශතක් 

අත්තහිටු විය යුතුය 

3.5 සලකා බලනු ලබන බැංකු ශනාවන මූලය ආයතනය සහ ණය ගනුශෙනුකරු ණය ආපසු 

ශගවීශේ ගිවිසුමකට එළඹීශේ ශකාන්ශද්සි මත, බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන විසින් 2022.12.31 

දින ෙක්වා එවැනි ණය සහ අත්තතිකාරේ නැවත අය කර ගැනීම සඳහා වන නව තීරණ සේමත 

කිරීම ප්රමාෙ කළ යුතුය. නැවත අය කර ගැනීශේ ක්රියාමාර්ථග සඳහා වන තීරණ ෙැනටමත්ත 

සේමත කර ශගන ඇති අවස්ථාවලදී, කල්බදු වත්තකම අත්තපත්ත කර ගැනීම සහ යළි අයිතිය හිමි 

කර ගැනීම 2022.12.31 වන දින ශතක් අත්තහිටු විය යුතුය. 

3.6 ශකශස් ශවතත්ත, සිතාමතා ණය පැහැර හරින්නන්, ශවනත්ත අරමුණ සඳහා අරමුෙල් ශයෙවීම, 

මුෙල් අවභාවිතය, වැරදි කළමනාකරණය සහ/ ශහෝ වංචා සහ ශකයතාවයකින් ශතාර 

වයාපෘති සඳහා මුෙල් ශයෙවීම ශේතුශවන් ණය පැහැර හැරීේ සිදු  ඇති ගනුශෙනුකරුවන් ශමම 

සහන සඳහා සලකා බලනු ශනාලැශේ. 

3.7 බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන විසින් ණය ගනුශෙනුකරු අධික වශශයන් සේබන්ධ කර ගැනීම, 

හමු වීම/ ණය ආපසු ශගවීම සඳහා බල කිරීමකින් ශතාරව දෙනික රැස් කිරීශේ ක්රියාවලිය/ 

ණය ආපසු අය කර ගැනීම අඛණ්ඩව සිදු කළ හැකිය. 

 

4.  ණය ශතාරතුරු කාර්යාංශය ශවත වාර්තා කිරීම 

4.1 බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන විසින් හුනෙක් ම අසතුටුෙොයක ණය නතොරතුරු කොරයොැංශ 

වොරතො මත පමණක් පෙනම්ව ණය ගනුනෙනුකරුවන්නගන් ල් නබන නව ණය පහසුකම් සඳහො 

ඉල්ලීම් ප්රතික්නේප නනොකළ යුතුය. 

4.2 අවශය වන්ශන් නේ, බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන විසින් බලපෑමට ලක් වූ ණය 

ගනුශෙනුකරුවන්ට ලබා දුන් සහන වාර්ථතා කිරීම සඳහා ණය ශතාරතුරු කාර්ථයාංශශේ 

උපශද්ශනය සහිතව, වාර්ථතාකරණ ක්රමශේෙයක් සකස් කළ යුතුය. 

 

5.   ගිණුම් ත බීම 

5.1 බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන විසින් සහන සඳහා සලකා බලන ණය පහසුකේවලට අොළ 

ගිණුේ තැබීේ ශ්රී ලංකා ගිණුේකරණ ප්රමිතවලට අනුකූලව කළ යුතුය. 

5.2 ශේ හා සේබන්ධව අතිශර්ථක මඟශපන්වීමක්/ පැහැදිලි කිරීේ ශ්රී ලංකා වරලත්ත ගණකාධිකාරී 

ආයතනශයන් සහ විගණකවරුන්ශගන් ලබා ගත හැකිය. 

 

6.   සහනවල විනිවිදභාවය 

6.1 සුදුසුකේලත්ත ණය ගනුශෙනුකරුවන් ඉහත සහන ලබා ගැනීමට සිදු කරන ඉල්ලීේ ලිඛිතව ශහෝ 

විෙුත්ත ක්රමශේෙයන් ඔස්ශස් 2022 අශගෝස්තු 15 ශහෝ ඊට ශපර සිදු කළ යුතුය. 

6.2 බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන විසින් ණය ගනුශෙනුකරු සිදු කරන ඉල්ලීම ලැබීශමන් මාසයක 

කාලයක් ඇතුළත එය පිළිගන්ශන් ෙ නැතශහාත්ත ප්රතික්ශේප කරන්ශන් ෙ යන වග තීරණය කළ 

යුතු අතර, එම තීරණය පිළිබඳ ණය ගනුශෙනුකරු නිසි ශලස ෙැනුවත්ත කළ යුතුය. 
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6.3 බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන විසින් ණය ශගවීේ ප්රමාෙ කිරීශේ වුහය ශහෝ ණය පහසුකේ 

ප්රතිවුහගත කිරීම සහ අොළ වන ශපාලී අනුපාතිකය සේබන්ධව ණය ගනුශෙනුකරුශේ 

අනුමැතිය සහ කැමැත්තත ලබා ගැනීමට ශපර, ණය ගනුශෙනුකරු ෙැනුවත්ත කරන බවට සහතික 

විය යුතු අතර ණය ගනුශෙනුකරුශේ අනුමැතිය සහ කැමැත්තත ලිඛිතව ශහෝ විෙුත්ත 

ක්රමශේෙයක් ඔස්ශස් ලබා ගත යුතුය. 

 

7.  වාර්තා කිරීශම් අවශයතාව  

බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන විසින් 2022 අශගෝස්තු 31 වන දින සිට වැඩ කරන දින 15ක් 

ඇතුළත, සෑම මසකම අවසාන දිනට ණය ගනුශෙනුකරුවන්ට ලබා දුන් සහන සහ සහන 

සඳහා ලෙ ඉල්ලීේ ප්රතික්ශේප කිරීේ පිළිබඳ විස්තර බැංකු ශනාවන මූලය ආයතන අීක්ෂණ 

ශෙපාර්ථතශේන්තුව ශවත වාර්ථතා කළ යුතුය. වාර්ථතා කිරීශේ ආකෘතිය ඉදිරිශේ දී ශයාමු කරනු 

ලැශේ.   

 

අත්සන් කනේ, 

                            ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසංහ 

                මුෙල්ල මණ්ඩල්නේ සභොපති සහ 

                ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ අධිපති 

 


