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මගී ප්රවාහන සේවසේ නියුු වයාපාර හා පුද්ගලයන් විසින් ලබා ගත් 

කල්බදු මූලයකරණ පහසුකම් (ලීසිිං) සඳහා ලබා සෙන සහන සයෝජනා 

ක්රමය    

මගී ප්රවාහන සේවසේ නියුතු වයාපාර හා පුද්ගලයන් හට ස ාවිඩ්-19 වසංගත වයාප්තිය  නිසා සිදුවූ 

දුෂ් රතා සැලකිල්ලට ගනිමින්, එසේ දුෂ් රතා වලට මුහුණ දුන් මගී ප්රවාහන සේවසේ නියුතු 

වයාපාර හා පුද්ගලයන් විසින් ලබා සගන ඇි  ල්බදු මූලය රණ පහසු ම් ආපසු සගවීම සඳහා 

2021 අසේල් 01 දින සිට ක්රියාත්ම  වන පරිදි, මාස හය   ාල සීමාවක් සඳහා, පහත දක්වා ඇි පරිදි 

ණය සහන සයෝජනා ක්රමයක් (මින් ඉදිරියට යයෝජනා ක්රමය යෙස හැඳින්යෙන) ක්රියාත්ම   රන 

සලසට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින්, බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් සහ විසේෂිත  ල්බදු මූලය රණ 

සමාගම් (මින් ඉදිරියට බැැංකු යනාෙන මූෙය ආයතන යෙස හැඳින්යෙන)  සවත ඉල්ීමක්  ර ඇත. 

 

ඒ අනුෙ, සියලුම බැැංකු යනාෙන මූෙය ආයතන විසින් සමාන සලස ඉහත ණය සහන යයෝජනා ක්රමය 

ක්රියාත්මක වීම තහවුරු කිරීම සඳහා යමම චක්රයේඛය නිකුත්  ර ඇත. 
 

 

 

 

1. කල්බදු වාරික කල්ෙැමීසම් කාල සීමාව 

1.1. සුදුසු ම්ලත් ණය ගැනුම් රුවන්  මුහුණ සදන මූලය දුෂ් රතා සැලකිල්ලට ගනිමින් 

බැංකු සනාවන මූලය ආයතන විසින් 2021 අසේල් මස 1 සිට හය මස   ාල සීමාවක් 

සනාඉක්මවන සහෝ  අදාළ පරිදි  ඊට අඩු  ාල සීමාවක් සඳහා  ල්බදු වාරි   ල් දැමීම 

සිදු  ළ හැ . 

1.2. බැංකු සනාවන මූලය ආයතන විසින් දුෂ් රතා වලට මුහුණපා ඇි  ණය ගැනුම් රුවන් 

විසින්    රන්නා වූ  ඉල්ීම් අනුව,  ල්බදු වාරි  (මුල් මුදල  සහ සපාලිය යන සද ම)  ල්  

දැමීම සිදු  ළ හැ . 

 

2. අයදුම්පත් භාර ගැනීසම් අවසාන දිනය 

2.1 සුදුසු ම්ලත්  ණය ගැනුම් රුවන් විසින් 2021 අසේල් 19 දින සහෝ ඊට සපර  ල්බදු වාරි   

 ල් දැමීම සඳහා ඉල්ීමක් ලිඛිතව සහෝ විදුත් මාධ්යසයන් සයාමු  ළ යුතුය. බැංකු 

සනාවන මූලය ආයතන විසින් දුෂ් රතා වලට මුහුණපා ඇි ණය  ගැනුම් රුවන් හට ලබා 

සදනු ලබන ණය සහන, අයදුම්  ළ යුතු අවසාන දිනය සහ අයදුම්පසත් ආ ෘිය මුද්රිත 
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3. සුදුසුකම් ලබන ගනුසෙනුකරුවන් 

3.1 සපාදු මගී ප්රවාහන පහසු ම් සපයන්නන්, පාසල් ළමුන් ප්රවාහන සේවා,  ාර්යාල මගී 

ප්රවාහන සේවා, ත්රී සරෝද රථ ඇතුලු කුී රථ සේවා ආදී පුද්ගලි  මගී ප්රවාහන සේවා සපයන 

සහ සංචාර  ක්සෂ්ත්රය සඳහා මගී ප්රවාහන පහසු ම් සපයන වයාපාර සහ පුද්ගලයන්  

සමම සයෝජනා ක්රමය සඳහා සුදුසු ම් ලබයි. 

3.2 ඉහත 3.1 සේදසේ සඳහන්  ර ඇි අංශ සඳහා මගී ප්රවාහන පහසු ම් සැලසීම සඳහා 

අදාළ වාහනය භාවිත  රන බව තහවුරු  ර ගැනීමට අවශය ලියවිලි සුදුසු ම්ලත් ණය 

ගැනුම් රුවන්සගන් ඉල්ලා සිටීමට බැංකු සනාවන මූලය ආයතනයන්ට හැකියාව ඇත. 

 

4. සුදුසුකම් ලබන ණය පහසුකම් 

2021 මාර්තු 31 දිනට සක්රීය තත්ත්වසේ පවින සපර ණය සහන සයෝජනා ක්රම යටසත් ණය 

සහන ලබා ගත් ණය ගැනුම් රුවන් ඇතුලු ඉහත අං  03 හි දැක්සවන්නා වූ  ල්බදු 

මූලය රණ පහසු ම්. 

 

5. ණය සහන කාලසේ සැකැේම 

5.1 පවත්නා කල්බදු මූලයකරණ පහසුකම් හි කාල සීමාව දීර්තඝ කිරීම 

(අ) බැංකු සනාවන මූලය ආයතන විසින්  ල් දැමීමට සුදුසු ම් ලබන  ල්බදු මූලය රණ 

පහසු ම් වල ආපසු සගවීසම්  ාල සීමාව අදාළ  ල් දැමීසම්  ාල සීමාසවන් දීර්ඝ  ළ 

යුතුය. 

(ආ) සමසලස  ල් දැමූ  ල්බදු මූලය රණ පහසු ම් වාරි  සඳහා පමණක්,  ල් දැමූ  ාල 

සීමාව සවනුසවන් සපාලියක් අය කිරීමට බැංකු සනාවන මූලය ආයතන වලට හැකියාව ඇි 

අතර එම සපාී අනුපාතය, 2021 අසේල් 01 දිනට ආසන්නතම දින දී පවත්වන දින-364 

සහ/සහෝ විදුත් මාධ්යසයන් (විදුත් තැපැල් සහ ස ටි පණිවිඩ සේවා ඇතුලත්ව)  

ප්ර ාශයට පත් කිරීමට  ඩිනමින්  ටයුතු  ළ යුතුය. 

2.2 සාධ්ාරණ සේතුවක් මත ණය සහන සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම ප්රමාද  වී ඇත්නම් පමණක්, 2021 

අසේල්  19 දිසනන් පසු ඉදිරිපත්  රන ඕනෑම ඉල්ලුම්පතක් බැංකු සනාවන මූලය ආයතන 

විසින් පිළිගත යුතුය. 
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භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සවන්සද්සිසේ සපාී අනුපාතයට සියයට 5.5 ක් එ තු  ළ  වාර්ෂි  

සපාලිය විය යුතු අතර එම වාර්ෂි  සපාී අනුපාතය සියයට 11.5   අගය සනාඉක්මවිය 

යුතුය. 

(ඇ)  ල් දැමූ වාරි  සඳහා උපචිත වූ සපාලිය, 2023 අසේල් මස සිට  ාල සීමාවට අදාළ  ල්බදු 

වාරි ය සමඟ මාසි ව අය ර ගත යුතුය. 2023 අසේල් මාසයට සපර  ල්බදු මූලය රණ 

පහසු සමහි  ාල සීමාව අවසන් වුවසහාත්, බැංකු සනාවන මූලය ආයතන විසින් පවත්නා 

 ල්බදු මූලය රණ පහසු සමහි  ාල සීමාව අවසන් වූ විට සපාලිය අය ර ගැනීම ආරම්භ 

 ළ හැකිය. 

(ඈ)  ල්බදු මූලය රණ පහසු සමහි පවත්නා  ාල සීමාව අවසන් වූ පසු, ඉහත 5.1 (අ) සේදසේ 

සඳහන් පරිදි ණය ගැනුම් රු විසින්  ල් දැමූ වාරි  ආපසු සගවීම ආරම්භ  ළ යුතුය. 

5.2 සපර ණය සහන සයෝජනා ක්රමයන්හි වාරික අයකර ගැනීම  

(අ) පාසල් , ාර්යාල, ගුවන්සතාටුපල යනාදිය යළි විවෘත කිරීම සේතුසවන්  (සබාසහෝ ප්රවාහන 

සැපයුම් රුවන්ට මාසි  ගාේතු අඛණ්ඩව ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබීම), සපාදු හා 

පුද්ගලි  ප්රවාහන භාවිතය ක්රමසයන් යථා තත්ත්වයට පත්වීම, දීර්ඝ  රන ලද ණය සහන 

සයෝජනා ක්රමය නිසා බැංකු සනාවන මූලය ආයතන වලට වන බලපෑම සහ පවත්නා 

එන්නත් රණ වැඩ පිළිසවල ආදී  රුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් 2019 අසේල් 01 සිට 2020 

මාර්තු 31 දක්වා, 2020 අසේල් 01 සිට 2020 සැප්තතැම්බර් 30 දක්වා සහ 2020 ඔක්සතෝබර් 01 

සිට 2021 මාර්තු 31 දක්වා  ාලය තුළ ලබා දී ඇි ණය සහන සයෝජනා ක්රම (මින් ඉදිරියට 

සපර ණය සහන සයෝජනා ක්රම සලස හැඳින්සවන) වලට අදාළ  වාරි , ඉහත 5.1 (අ) සේදසේ 

සඳහන්   ල්බදු වාරි   ල්දැමීසම්  ාල සීමාසේ දී  අය  ර ගැනීම ආරම්භ  ළ යුතුය.    

(ආ) ඉහත 5.2 (අ) සේදසේ සඳහන් පරිදි සපර ණය සහන සයෝජනා ක්රමයන්හි ඉිරි වාරි  ආපසු 

සගවීම, පවත්නා  ල්බදු මූලය රණ පහසු සමහි දීර්ඝ  ළ  ාල සීමාව ඇතුලුව ආපසු 

සගවීසම් සීමාව අවසන් වන සතක්  ල් දැමිය යුතුය.  

(ඇ) සපර ණය සහන සයෝජනා ක්රමයන්හි ඉිරි වාරි  වල  ල් දැමූ  ාල සීමාව සඳහා, 2021 

අසේල් 01 දිනට ආසන්නතම දින දී පවත්වන දින-364 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සවන්සද්සිසේ 

සපාී අනුපාතයට සියයට 5.5 ක් එ තු  ළ  වාර්ෂි  සපාලියට සනාවැඩි සපාී  

අනුපාතයක් අය ර ගත හැකි අතර එය වාර්ෂි  සපාී අනුපාතය සියයට 11.5   අගය 

සනාඉක්මවිය යුතුය.  
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(ඈ) 5.2 (ආ) සේදසේ සඳහන්  ර ඇි සපර ණය සහන සයෝජනා ක්රමයන්හි  ල් දැමූ වාරි  

සඳහා අදාළ උපචිත සපාලිය, ඉහත 5.1 (ආ) සහ (ඇ) සේදවල සඳහන් සපාලිය සගවීම අවසන් 

වූ වහාම  ල්බදු මූලය රණ පහසු සමහි වාරි  සහ  ල් දැමූ වාරි  සමඟ මාසි ව 

අය ර ගත යුතුය.   

(ඉ)  ල්බදු මූලය රණ පහසු සමහි  ල් දැමූ  ාල සීමාව ඇතුලුව පවත්නා  ාල සීමාව අවසන් 

වූ පසු, ඉහත 5.2 (ආ) සේදසේ සඳහන් සපර ණය සහන සයෝජනා ක්රමයන්ට අදාළ ඉිරි 

වාරි  ආපසු සගවීම ණය ගැනුම් රුවන් විසින් ආරම්භ  ළ යුතුය.   

5.3 ණය සහන සයෝජනා ක්රම තුල සගවීමට ඇි හිඟ මුදල සහ  ල් දැමූ  ාල සීමාව සඳහා 

සපාලිය ද ඇතුලුව,  ල් දැමූ  ාල සීමාව තුල සගවිය යුතු  ල්බදු වාරි  සගවීම සඳහා ණය 

ගැනුම් රු විසින්  ලින් සගවීමට ලිඛිත ඉල්ීමක් ඉදිරිපත්  රන්සන් නම්, බැංකු සනාවන 

මූලය ආයතන විසින් එවැනි ඉල්ීම් සඳහා පහසු ම් සැපයිය යුතුය. එවැනි අවේථාව දී, 

බැංකු සනාවන මූලය ආයතන සහ ණය ගැනුම් රුවන් යන සදපාර්ශවය විසින් ණය 

මුදසල්/සගවීසම් වුහය, සපාී අනුපාතය සහ  ාල සීමාව පිළිබඳව එ ඟ විය යුතුය. 

5.4 සමම චක්රසල්ඛය යටසත් ලබා දී ඇි ප්රිලාභ වලට වඩා ණය ගැනුම් රුට ලැසබන සමේත 

ප්රිලාභ අඩු සනාවන අයුරින් ණය ගැනුම් රුසේ ඉල්ීම පරිදි බැංකු සනාවන මූලය 

ආයතන විසින් ණය ගැනුම් රුවන්ට අමතර වි ල්ප ලබා දිය හැකිය. එවැනි අවේථාව දී, 

එවැනි සහනයක් අනුමත කිරීමට සපර, සමම චක්රසල්ඛසේ සයෝජිත වුහය ඇතුලුව සියලු 

වි ල්පයන් යටසත් සපාී ගණනය කිරීම සම්බන්ධ්සයන් බැංකු සනාවන මූලය ආයතන 

විසින්  පැහැදිලි කිරීමක් සිදු  ළ යුතුය. 

5.5 බැංකු සනාවන මූලය ආයතන විසින් 2021 අසේල් 01 දින වන විට එ තු වී ඇි සහ 

සනාපියවා ඇි දඩ සපාී  පා හැරිය යුතු අතර තවද,  ල් දැමු  ාල සීමාව  තුල දී දඩ 

සපාී එ තු කිරීම සහෝ අය කිරීම සනා ළ යුතුසේ. 

5.6 සහන ලබා දීසම් දී බැංකු සනාවන මූලය ආයතන විසින් අධි  ගාේතු අය සනා ළ යුතුය. 

5.7 බැංකු සනාවන මූලය ආයතන විසින්  ණය සහන ලබා දීම  ප්රික්සෂ්ප  ළ අවේථාවන්ී දී, 

ඒ සඳහා සේතුව  පැහැදිලිව සඳහන්  ළ යුතුය. 

 

 

 



 
 

 

 

මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

2021 මාර්තු 12 චක්රලල්ඛය           2021 අංක 04 

 

6. කල්බදු වාරික කල් ෙැමීම සඳහා ගිණුම්කරණය  

බැංකු සනාවන මූලය ආයතන විසින් ණය සහන  ාලසීමාවට අදාළව ගිණුම් තැබීසම් දී ශ්රී ලං ා 

ගිණුම් රණ ප්රමිි සහ ස ාවිඩ්-19 වයසනය සම්බන්ධ්ව මූලය වාර්තා රණසේදී බලපාන 

 රුණු සම්බන්ධ්සයන් ශ්රී ලං ා වරලත් ගණ ාධි ාරී ආයතනය විසින් සපයනු ලබන 

මාර්සගෝපසද්ශ සේ නම් ඒ හා අනුගතව  ටයුතු  ළ යුතුය. බැංකු සනාවන මූලය ආයතන හට 

සම් සම්බන්ධ්ව අමතර මඟසපන්වීමක් අවශය වන්සන් නම් ඒ සඳහා ශ්රී ලං ා වරලත් 

ගණ ාධි ාරී ආයතනසයන් සහෝ විගණ වරුන්සගන් විමසිය හැ . 

 

7. වාර්තාකරණ අවශ්යතා 

2021 අසේල් 30 දින සිට සෑම මස ම බැංකු සනාවන මූලය ආයතන විසින් ආයතන වලින් ණය 

සහන ලබාසගන ඇි ගනුසදනු රුවන්  පිලිබඳ සතාරතුරු සෑම මස ම අවසන් දිනසේ සිට 

වැඩ රන දින 15 ක් තුල දී බැංකු සනාවන මූලය ආයතන අධීක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව සවත 

වාර්තා  ළ යුතුය.  සතාරතුරු ඉදිරිපත්  ළ යුතු ආ ෘිය ඉදිරිසේ දී සයාමු  රනු ලැසේ.   

 

 

අත්සන් කයේ, 

මහාචාර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්ෂ්මන් 

මුදේ මණ්ඩෙයේ සභාපති සහ 

ශ්රී ෙැංකා මහ බැැංකුයේ අධිපති 

 


