
 
 

 

 

මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

2021 සැප්තැම්බර් 10           චක්රලල්ඛය           2021 අංක 07 
 

ක ොවිඩ්-19 නිසො බලපෑමට ලක් වූ ව්යොපොර හො පුද්ගලයන් සඳහො සහන සැලසීම සඳහො නිකුත්  රන 

ලද 2021 අං  06 දරන චක්රකේඛය සඳහො සංක ෝධන 

 

ක ොවිඩ්-19 නිසො බලපෑමට ලක් වූ ව්යොපොර හො පුද්ගලයන් සඳහො සහන සැලසීම සඳහො නිකුත්  රන ලද 2021 අං  

06 දරන චක්රකේඛය සඳහො පහත සංක ෝධනයන් ශ්රී ලං ො මහ බැංකුව් විසින් නිකුත්  රනු ලබයි.  

 

අං  1 (අ), 1(ඉ), 1(ඊ), 2(ඇ) කේද සහ අං  4 කේද පහත පරිදි සංක ෝධනය  රන අතර අකනකුත් සියලුම ව්ගන්ි 

කනොකව්නස්ව් පව්තී. 

 

1 (අ)     2021 අං  06 දරන චක්රකේඛය යටකත් ණය  ේ දැමීම භුක්ි විඳින ණය ගනුකදනු රුව්න්කේ දැනට පව්ින 

ණය පහසු ම් ව්ල මුේ ණය මුදල, කපොලිය කහෝ එම කදක ොටසම කහෝ අය ර ගැනීම, 2021 සැප්තැම්බර් 30 

දක්ව්ො  ේ දැමීමට බැංකු කනොව්න මූලය ආයතන විසින්  ටයුතු  ළ යුතුය. 

1 (ඉ)   සහන  ොලය තුළ එනම්, 2021 සැප්තැම්බර් 30 දක්ව්ො දඩ කපොලිය එ තු කිරීමක් කහෝ අය කිරීමක් සිදු 

කනො ළ යුතුය. 

1 (ඊ)    නිකරෝධොයන අගුළු දැමීම් කේතුකව්න් බලපෑමට පත් ගනුකදනු රුව්න් විසින් ණය ආපසු කගවීකම් නියමිත 

දිනය, දින කිහිපයකින් (උපරිම ව්ැඩ  රන දින 15 ක් දක්ව්ො)  ේ දැමීමට  රන ඕනෑම ඉේීමක් සඳහො ණය 

පහසු ම්  ේ දැමීමක් කහෝ ප්රිව්ුහගත කිරීමක් කලස සැලකීකමන් කතොරව් අව්ස්ථොව් ලබො දිය යුතුය. 

බැංකු කනොව්න මූලය ආයතන විසින් එව්ැනි ප්රමොදයන් සඳහො කිසිදු අමතර කපොලියක් කහෝ කව්නත් ගොස්තු 

අය කනො ළ යුතුය. 

2 (ඇ)    සුදුසු ම් ලබන ණය ගනුකදනු රුව්න්කේ, 2020 අකේේ 01 දින කහෝ ඊට පසුව් අක්රීය ණය කලස ව්ර්ී රණය 

 ර ඇි ණය පහසු ම් ව්ලට අදොලව් සියලුම අත්පත්  ර ගැනීකම් ක්රියොමොර්ග, 2021 සැප්තැම්බර් 30 දක්ව්ො 

අත්හිටු වීමට බැංකු කනොව්න මූලය ආයතන විසින්  ටයුතු  ළ යුතුය. 

4.   පව්ත්නො ණය පහසු ම/පහසු ම්  ේ දැමීම කහෝ ප්රිව්ුහගත කිරීම කව්නුව්ට ණය ගනුකදනු රු විසින් 

ඔහුකේ/ඇයකේ පව්ත්නො ණය පහසු ම් 2021 සැප්තැම්බර් 30 දින ව්න විට පියව්ො අව්සන් කිරීමට ඉේලො සිටී 

නම්, එව්ැනි පහසු ම් සඳහො කිසිදු පූර්ව් පියවීකම් ගොස්තුව්ක් අය කිරීකමන් ව්ැලකී සිටීමට බැංකු කනොව්න මූලය 

ආයතන  ටයුතු  ළ යුතුය. 

 

මහොචොර්ය ඩබ්ලිව් ඩී ලක්්මන්  

මුදේ මණ්ඩලකේ සභොපි සහ ශ්රී ලං ො මහ බැංකුකේ අධිපි 

 


