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ලකාවිඩ්-19 නිසා බලපෑමට පත් සංචාරක ක්ලේත්රලේ නියුතු ව යාපාර හා 

පුද්ගලයින් ලවත ලබා දුන් ණය සහන කාලය දීර්ඝ කිරීම 

 

පවත්නා ක ාවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හමුකේ, සංචාර  වයාපාරකේ නිරත වයාපාර හා පුද්ගලයන් 

විසින් මුහුණකෙනු ලබන අභිකයෝගයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් 2020 සැප්තැම්බර් 30 වැනි දින නිකුත්  රන 

ලෙ 2020 අං  09 ෙරන චක්රකල්ඛය මගින් සංචාර  ක්කේත්රය කවත පිරිනමන ලෙ ණය සහන  ාල 

සීමාව, 2021 අකේල් 1 දින සිට පහත සඳහන් පරිදි, තවත් මාස හය   ාලයක් සඳහා දීර්ඝ  රන කමන් 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් බලපත්රලාභී මුෙල් සමාගම් සහ විකේෂිත  ල්බදු මූලය රණ සමාගම් (මින් 

මතුවට බැංකු කනාවන මූලය ආයතන කලස හැඳින්කවන) කවතින් ඉල්ලා සිටී. ක කේ කවතත්, 

ගනුකෙනු රුවන් විසින් සිදු රනු ලබන ඉල්ීම් මත පෙනම්ව කමම චක්රකල්ඛය මගින් පිරිනමනු ලබන 

සමේත ප්රතිලාභයන්ට වඩා අඩු කනාවන පරිදි, ගනුකෙනු රුවන් කවත කවනත් අමතර වි ල්පයන් 

පිරිනැමීම සඳහා බැංකු කනාවන මූලය ආයතන හට අවේථාව ඇත. ඉහත ණය සහන  ාලසීමාව දීර්ඝ 

කිරීම සිදු  රනු ලබන්කන් ගනුකෙනු රුවන්හට දීර්ඝ  ාීන වැඩපිලිකවලක් සඳහා කයෝජනා ඉදිරිපත් 

කිරීමට ප්රමාණවත්  ාලයක් ලබාදීකම් අවශ්යතාවය මත වන අතර, ගනුකෙනු රුවන් විසින් කමම දීර්ඝ 

 රන ලෙ ණය සහන  ාලය අවසන් වීමට කපර, තම ණය පහසු ම් දීර්ඝ  ාලයක් සඳහා ප්රතිවුහගත 

කිරීමට පිලිගත හැකි සැලැේමක් බැංකු කනාවන මූලය ආයතන කවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. බැංකු 

කනාවන මූලය ආයතන විසින් එවැනි සැලසුම් ඒ ඒ අවේථානුකූලව සල ා බැීමට  ටයුතු කළ යුතු 

අතර, ඉහත ණය සහන කයෝජනාක්රමය සියලු බැංකු කනාවන මූලය ආයතන විසින් ඒ ා ාරීව ක්රියාවට 

නැංවීම තහවුරු කිරීම සඳහා කමම චක්රකල්ඛය නිකුත්  රනු ලැකේ. 

 

2020 අං  09 ෙරන චක්රකල්ඛකේ පහත සඳහන් ප්රතිපාෙන, කමහි සඳහන් වන ආ ාරයට සංකශ්ෝධනය 

වනු ඇති අතර, එම චක්රකල්ඛකේ අකනකුත් ප්රතිපාෙනයන් කනාකවනේව පවතී. 

 

1. ලපාදු ලකාන්ලද්සි හා නියමයන්  

1 (iii) ණය සහන  ාලය යනුකවන් අෙහේ ක කරන්කන් 2021 අකේල් 01 දින සිට 2021 

සැප්තැම්බර් 30 වැනි දින ෙක්වා තවත් මාස හය   ාලසීමක් සඳහා මූලි  ණය මුෙල සහ 

කපාලිය  ල් තැබීම කේ.  

1 (iv) කමම ණය සහන ලබා ගැනීමට අකප්ක්ෂා  රන, සුදුසු ම් ලබන ණය ගනුකෙනු රුවන් 

2021 අකේල් 19 දින කහෝ  ඊට කපර සිය බැංකු කනාවන මූලය ආයතන කවත ඉල්ීමක් කළ 

යුතුය. ක කේ කවතත්, ගනුකෙනු රුවන් විසින්, 2021 අකේල් 19 දිකනන් පසුව  රනු ලබන 

ඉල්ීම් සාධාරණ කේතු මත සල ා බැීමට  ටයුතු  රන කමන් බැංකු කනාවන මූලය 

ආයතන කවත ෙන්වා සිටී. බැංකු කනාවන මූලය ආයතන විසින් 2021 මැයි 31 දිනට කපර 



 
 

 

 

මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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නියමයන් හා ක ාන්කද්සි සම්පාෙනය අවසන්  ර සුදුසු ම්ලත් ණය ගනුකෙනු රුවන් 

සමඟ නව ගිවිසුම ට එ ළඹිය යුතුය. 

1 (vii) ගනුකෙනු රුවන් විසින් ඉල්ීමක්  රන්කන් නම් පමණක්, 2020 අං  03 සහ 2020 අං  

04 ෙරන විේතර සටහන්වලට අනුව කපාී රහිත  ාීන ණකයහි කගවීමට ඇති වාරි  

(එනම්, 2020 අකේල් 01 සිට 2020 සැප්තැම්බර් 30 ෙක්වා පළමු ණය සහන  ාල සීමාකේ දී 

උපචිත කපාලිය) සහ 2020 අං  09 ෙරන චක්රකල්ඛයට අනුව පරිවර්තනය  රන ලෙ 

 ාීන ණකයහි වාරි ය සුදුසු ම්ලත් ණය ගැනුම් රුවන්කගන් 2021 ඔක්කතෝබර් 01 දින 

සිට අය ර ගැනීකම් හැකියාව පවතී.  

 

2.   ණය සහන ලයෝජනාක්රමලේ ස ක ස්ම  

2 (i) 2021 අකේල් 01 දින සිට 2021 සැප්තැම්බර් 30 දින ෙක්වා ණය සහන  ාල සීමාව තුල 

අයවීමට නියමිත මූලි  ණය මුෙල සහ ප ොලිය  ාීන ණය ට හැරවීමට බැංකු කනාවන 

මූලය ආයතන  ටයුතු කළ යුතුය. 

2 (ii) බැංකු කනාවන මූලය ආයතන විසින් කමකලස හරවන ලෙ ණය යලි අය ර ගැනීම ආරම්භ 

කිරීම, දීර්ඝ  රන ලෙ ණය සහන  ාලය අවසන් වීකමන් පසුව සිදු කළ යුතුය. 

2 (v) කමම චක්රකල්ඛය යටකත් සුදුසු ම් ලබන ණය සඳහා, බැංකු කනාවන මූලය ආයතන විසින් 

2021 අකේල් 01 දින වන විට එ තු වී කනාපියවා ඇති ෙඩ කපාී  පා හැරිය යුතුය. තවෙ, 

ණය සහන  ාල සීමාව තුලදී ෙඩ කපාී එ තු කිරීම කහෝ අය කිරීම කනාකළ යුතුකේ.  

 

 

අත්සන්  කල්, 

මහාචාර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්ේමන් 
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ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ අධිපති 

 


