
ණය සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත පපාලිය සංශ ෝධනය සඳහා වන 

2020 අංක 04 දරන විස්තර සටහන 

 

බ ංකු පනාවන මුලය ආයතන අධීක්ෂණ පදපාර්තපේන්තුව 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

 

2020 ජුනි 09 

 

පකාවිඩ්-19 මඟින්ත බලපෑමට ලක් වු වයපාර හා පුද්ගලයින්ත සඳහා සහන ස පයීම සඳහා ගනු 

ලබන ක්රියාමාර්ග ද ක්පවන 2020 අංක 04 දරන චක්රපේඛය 

සහ 

පකාවිඩ්-19 මඟින්ත බලපෑමට පත් පුද්ගලයන්ත, ස්වයං රැකියාවන්ත ඇුළු වයාපාර සඳහා 

සහයවීමට රුපියේ බිලියන 50 ක සයමාසික ප්රතිමුලය පහසුකමක් හඳුන්තවාදීම ද ක්පවන 

2020 අංක 05 දරන චක්රපේඛය සඳහා නිකුත් කරන ලද 2020 අංක 03 දරන විස්තර සටහන 

සඳහා වන සංප ෝධන 

 

ක ොවිඩ්-19 මඟින් බලපෑමට ලක් වු ව්යොපොර හො පුද්ගලයින් සඳහො සහන සැලසීම සඳහො නිකුත් 

 රන ලද 2020 අං  04 දරන චක්රකේඛය සහ ක ොවිඩ්-19 මඟින් බලපෑමට පත් පුද්ගලයින්, ස්ව්යං 

රැකියොව්න් ඇතුළු ව්යොපොර සඳහො සහයවීමට රුපියේ බිලියන 50   සහ සය මොසි  ප්රතිමුලය 

පහසු මක් හඳුන්ව්ොදීම සඳහො නිකුත්  රන ලද 2020 අං  05 දරන චක්රකේඛය සඳහො නිකුත්  රන 

ලද 2020 අං  03 දරන විස්තර සටහන සඳහො පහත සංක ෝධනයන් බැංකු කනොව්න මුලය ආයතන 

අධීක්ෂණ කදපොර්තකේන්තුව් විසින් නිකුත්  රනු ලබයි. 

 

2020 අං  03 දරන විස්තර සටහකන් 02 ව්න පරිච්කේදකේ සඳහන් සහන  ොලසීමොව් තුල උපචිත 

කපොලිය පහත පරිදි සංක ෝධනය කේ. 

 

විකේප 1 : බලපත්රලොභී මුදේ සමොගේ සහ වික ්ෂිත  ේබදු මුලය රණ සමොගේ විසින් කපොලී රහිත 

 ොලීන ණය පහසු ම ණය සහන  ොලසීමොව් අව්සන් වීමෙන් පසු  සමාන වාරික වලින්ත 

අය  ර ගත යුතු අතර ආපසු කගවීකේ  ොල සීමොව් අවුරුදු 2 කහෝ ණය පහසු මේ ඉතිරිව් 

ඇති  ේ පිරීකේ  ොල සීමොව් යන කදක න් අවම කාල සීමාව පේ.  

 

විකේප 2 : බලපත්රලොභී මුදේ සමොගේ සහ වික ්ෂිත  ේබදු මුලය රණ සමොගේව්ලට කපොලී රහිත 

 ොලීන ණය පහසු ම, මුේ ණය ගිවිසුකේ මොසි  ව්ොරි කේ ව්ටිනො ම කනොඉක්ම වූ 

ව්ොරි ව්ලින් ගිවිසුේ  ොල සීමොව් අව්සොනකේ දී (ණය සහන  ොල සීමොව් සල මින් දීර්ඝ 

 රන ලද ගිවිසුේ  ොලය) අය ර ගත යුතුය. 

 



ඉහත වි ේප 1 සහ 2 සඳහො වාර්ිකව සියයට 11.5 ක උපරිෙයකට යටත්ව සහන ණය කපොලී 

අනුපොතයක් අය  ල හැකිය. තව්දුරටත් කගවිය යුතු මුළු කපොලී පිරිව්ැය සහ මුදකේ  ොල ව්ටිනො ම 

ඇතුළුව් එක් එක් වි ේපයන්හි කව්නස් ේ පැහැදිලි  ර දීකමන් අනතුරුව් ණය ගැනුේ රු විසින් 

කතෝරො ගන්නො ලද වි ේපය සඳහො වන  ැමැත්ත ලබො ගත යුතුය. 


