
 

නිකුත් කළේ ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 

 

දිනය  2020 ඔක්තෝබර් මස 16 දින 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව ළ ෞභාග්යා ළකාවිඩ්-19 පුනරුද  හන ණය පහසුකම යටළත් ණය 

61,907ක්  ඳහා රුපියල් බිලියන 178ක් අනුමත කරයි. 

2020 ඔක්තෝබර් මස 15 වන විට, ද ාවිඩ්-19 වසංගතදයන්ත පීඩාවට පත්වූ වයාපාර විසින් එවන ලද 

ණය අයදුම්පත් 61,907ක සඳහා ශ්රී ලං ා මහ බ ංකුව අනුමැතිය ලබා දී ඇත. ්සෞභාග්යා ් ාවිඩ්-

19 පුනරුද සහන ණය පහසු ්මහි අදියර තුනම යට්ත් ලියාපදිිංචි  ළ ්මම අයදුම්පත්වල 

වටිනා ම රුපියල් මිලියන 177,954 ක විය. බලපත්රලාභී බ ංකු විසින්ත දිවයින පුරා විසිරී සිටින පීඩාවට 

පත්වූ ප්රතිලාභීන්ත 45,582ක් ්වත රුපියල් මිලියන 133,192  මුෙල් ප්රමාණයක් ්ම් වන විට මුො හ ර 

ඇත (වැඩි විස්තර සඳහා වගු අිං  1 බලන්න). 

ණය දයෝජනා ක්රමදේ පළමු අදියර 2020 අදේල් මස 01 වන දින සිට ක්රියාත්වම  විය. දෙවන හා 

ුන්තවන යන අදියර ්ද ම 2020 ජුලි මස 01 වන දින සිට බලාත්වම  වන පරිදි හඳුන්වා දෙන ලදී.  

්මම ්යෝජනා ක්රමවල අභිප්රාය වූ්ේ වාර්ි ව සියයට 4  ්පාලී අනුපාති යක යට්ත්  ාර  

ප්රාග්ධන ණය ්ලස රුපියල් බිලියන 150ක සැපයීමයි. ණය සඳහා මාස හය  සහන  ාලයක ද 

ඇතුළත්ව මාස 24  ණය ආපසු ්ග්වී්ම්  ාල සීමාවක හිමි විය. ද ාවිඩ්-19 වසංගතය දේුදවන්ත 

පීඩාවට පත්ව ස්වයං රැකියා හා තනි පුේගල වයාපාර ෙ ඇුළු සියලු වයාපාර ්මම ්යෝජනා ක්රමවල 

ප්රතිලාභීන්  විය. 

පීඩාවට පත්ව වයාපාර විසින්  රන ලෙ ඉල්ීේ ස ලකිල්ලට දගන මුලින් අ්ේකිත රුපියල් බිලියන 

150  සීමාව පිළිබඳ දනාසල ා අයදුේපත්ව භාරග නීමට ශ්රී ලිං ා මහ බැිංකුව විසින් තීරණය  රන 

 
 

  නිළ දන ළදපා තළ   ව 
30, ජනා පති මාවත, ද  ළ  01, ශ්රී ලං ාව 

දුර  න අං  : 2477424, 2477423, 2477418 

  ක්ස් : 2346257,  2477739 

 -දේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
දව  අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

පුවත්පත් නිළ දනය 



ලදී.  ඒ අනුව, නි්ේදනය  රන ලද නියමිත  ාලය තුළදී  පීඩාවට පත්වූ වයාපාර විසින් ඉදිරිපත්ව 

 රනු ල බූ සියලුම අයදුේපත්ව සඳහා ්මම ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත්ව සහන ලබා ්දන ලදී. 

 

වගුව 1 

“ළ ෞභාග්යා ළකාවිඩ්-19 පුනරුද ණය  හන” ළයෝජනා ක්රමය  

2020.10.15 දින වන විට කා ය ාධනය 

 

බ ංකුව  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

විසි  ලියාපදිංචි කරන ලද  

මුළු ණය 

 හභාගීත්ව මූලය 

ආයතන මඟි   

මුදා හරින ලද මුළු ණය 

ප්රමාණය වටිනාකම  

(රු. මිලියන)  

ප්රමාණය වටිනාකම  

(රු. මිලියන)  

ලං ා බ ංකුව  19,654  41,504  16,266   34,252  

ද ාමර්ෂල් බ ංකුව   5,627  27,984  5,097   24,422  

හ ටන්ත න ෂනල් බ ංකුව  5,632  23,345  3,761   15,300  

න ෂනල් ඩිවදලාප්මන්ත් බ ංකුව  2,342  18,731  1,557   12,241  

මහජන බ ංකුව  10,186  15,752  6,669   9,797  

දසලාන්ත බ ංකුව  2,793  13,386  1,964   8,870  

සේපත්ව බ ංකුව  2,621  11,484  2,250   9,309  

ඩී එ  ්සී සී බ ංකුව  1,960  10,725  1,672   9,049  

ප්රාදේශීය සංවර්ධන බ ංකුව  8,771  5,031  4,544   2,494  

පෑන්ත ඒෂියා බෑන්තකින්ත ද ෝපදර්ෂන්ත   446  2,056  289   940  

අමානා බ ංකුව  176  1,854  136   1,460  

දන්තෂන්තස් ට්රස්් බ ංකුව  229  1,838  189   1,544  

යුනියන්ත බ ංකුව  262   1,363   228   1,222  

සණස සංවර්ධන බ ංකුව  1,001  1,312  805   980  

දහාංද ාං ඇන්තඩ් ෂ න්තහයි බ ංකුව  18  388  18   388  

 ාගිල්ස් බ ංකුව  25  205  7   72  

දඩායිෂ් බ ංකුව  6  140  6   140  

ඉන්තදියන්ත බ ංකුව  14  137  13   136  

ප ලික් බ ංකුව  20  122  16   88  

එේ සී බී බැිංකුව    9  116  9   116  

රාජය උ ස් හා ආදයෝජන බ ංකුව  34  98  31   96  

සිටි බ ංකුව  4  88  4   88  

ඉන්තදියානු රාජය බ ංකුව (එස්.බී.අයි.)  5  79  1   2  

ශ්රී ලං ා නිවාස සංවර්ධන මූලය සංස් ා බ ංකුව  58  69  39   42  

ස්ටෑන්තඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බ ංකුව  4  64  4   64  

ඉන්තදියන්ත ඕවර්සීස් බ ංකුව  3  52  3   52  

ශ්රී ලං ා ඉතිරිකිරීදේ බ ංකුව  7  31  4   28  

එක ව  61,907  177,954   45,582  133,192  

 


