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දිනය  2020 මාර්ු 31 

 

ශ්රී කාකා  බ ංකාකුව විසින්න රුපියල් බිලියන 50ක සය- ාසික ප්රතිමූලකය පබුකක ් 

ස්ථාපනය කිරී ට තීරණය කර, වකාවරෝනා වයසනය වබවත් COVID–19  ගින්න 

ංකපෑ ට පත් පුද්ගකයන්න බා වයාපාර සාබා සබය මට ට ූලකය  ආයතන වවත 

උපවදස්  ිකුත් කරයි 

ක ාවිඩ්-19 මගින්ත බකපෑමට පත් පුද්ගකයන්ත, හා වයාපාර හාහා ණය හහන  ාකයක්ස 

(ප්රාග්ධනය හා කපාළී හාහා) හහ  ාර  ප්රාග්ධන අවයතා හාහා ණය පහුක ේ තුු 

පුුල් හහන හැපයීකේ අරමුණින්ත  ැබිනට්  මණ්ඩකය විසින්ත 2020.03.20 වැනි දින ගන්තනා කෙ 

තීරණ ක්රියාත්ම  රීම ම හාහා ශ්රී කා ා මහ බැාකුව විසින්ත ප්රතිූලකය පහුක මක්ස ්ථාපනය 

රීම මට තීරණය  ර තත. බකපත්රකාී  වාණිජ බැාකු, බකපත්රකාී  විකෂිතත බැාකු, 

බකපත්රකාී  ූලලකය හමාගේ හහ විකෂිතත  ල්බදු හමාගේ (ූලකය ආයතන) 2020.03.25 වැනි 

දින සිට ක්රියාත්ම  කමම ප්රතිූලකය පහුක මට හහාාීවීමම හාහා ුකදුුක ේ කබන අතර 

ෙැනුේ දී තති හහනයන්ත කබා කෙනු තත. හහනයන්ත හහ ප්රතිූලකය පහුක කේ ප්රධාන අා 

පහත පරිදි කේ. 

 

 



1. වපාදු වකාන්නවද්සි බා ිය යන්න 

1.1 කමම කයෝජනාක්රමය යටකත් හහනයන්ත කැබීමට ුකදුුක ේ කබන වයාපාර/ක්සකේත්ර 

වනුකේ∶ 

(අ)   රුපියල් බිලියනයට අඩු පිරිවැටුේ හහිත නිේපාෙන, ක්වා,  ෘිත ාර්ි  

(හැ ැුකේ  ර්මාන්තත තුුව), ඉදිරීම ේ, අගය එ ුරීම ේ හා අවහරකත් 

කද්ශීය ඖෂධ හැපයුේ රුවන්ත තුු කවළා වයාපාර වක නියුු ුකු හා මධය 

පරිමාණ වයාපාරයන්ත. 

(ආ)     ක ාවිඩ්-19 වයහනය කේ අනිටු ප්රතිලකයන්ත නිහා බකපෑමට පත්; 

 හාචාර , හහ විකද්යන්ත හි කපාදු පහුක ේ හා ක්වා  ටයුු වහා 

ෙැමීේ (lockdowns)  නිහා අගතියට පත් තඟුේ, කතාරුරු තාක්සෂණ, 

කත්, කුුබඩු, වැවිළි  ර්මාන්තත හා කමම ක්සකේත්ර ආශ්රිත 

හහහේබන්තධිත ක්වා පහුක ේ හපයන්තනන්ත (logistic service 

providers) තුු අපනයන ආශ්රිත හෘජු හා වක්ර වයාපාර;  

 තම රැරීයා කහෝ ආොයේ අහිි වූ ්වයා-රැරීයා වයාපාර කහෝ 

පුද්ගකයන්ත;  

 විකද් මුෙලින්ත ණය කගීමමට තති තම ආොයම කහෝ වයාපාර  ටයුු 

පවත්වාකගන යාමට අහිත ර බකපෑේ එල්කවූ විකද් විනිමය 

උපයන්තනන්ත. 

1.2  ාලීන ණය,  ල් බදු, උ ් ණය, අයිරා හහ රුපියල් හා විකද් මුෙලින්ත කබාගත් 

කවළා ූලකය පහුක ේ කමම කයෝජනා ක්රමය යටකත් ුකදුුක ේ කබනු තත. ආනයන 

පහුක ේ හාහා කබාදුන්ත ණය අුරින්ත කමම කයෝජනා ක්රමය හාහා ුකදුුක ේ 

කබන්තකන්ත ඹෟෂධ, වවකෙයෝප රණ, ආහාර, කපාකහාර, අතයාවය අමුද්රවය හා 

යන්තකත්රෝප රණ ආනයනය හාහා කබාදුන්ත ණය පහුක ේ පමණි. 

1.3 ක ාවිඩ්-19 වයහනකේ අහිත ර බකපෑමට කක්සව තති සියුම ගනුකෙනු රුවන්ත හට 

කමම කයෝජනා ක්රමය යටකත් හහන කබා ගැීමම හාහා අොළ ූලකය ආයතන කවතින්ත 

2020.04.30 දිනට කපර අන්තතර්ජාකය ඔ්ක් කහෝ කවනත් ඕනෑම මාධයයක්ස හරහා 



ඉල්ලීේ  ක හැරී අතර, එකී ඉල්ලීේ හක ාබැලීම අවහන්තවන කතක්ස ෙැනට පවතින 

ණය පහුක ේ අය  ර ගැීමම තාව ාලි ව අත්හිටුවිය යුුය. 

2. ණය වාරික ියමිත පරිදි වගවූ 2020.03.25 දින වන විට පකවතිම ණය (සක්රිය ණය) 

සාබා කකවංන සබන 

2.1 කමම කයෝජනා ක්රමය යටකත් 2020.04.30 වන දින කහෝ ඊට ප්රථම ලිඛිතව හහන ඉල්කා 

සිටින ණය ගැනුේ  රුවන්තකග් අොක සියු රුපියල් හා විකද් මුෙලින්ත කබාගත් 

 ාලීන ණය හාහා ූලකය ආයතන විසින්ත, ප්රාග්ධනය හා කපාළී මුෙල් යළි අය රගැීමම 

පහත පරිදි  ල් ෙැමීමට  ටයුු  ක යුුය. 

(අ)      සියු ත්රිකරෝෙ රථ, පාහල් ප්රවාහන වෑන්ත රථ, කකාරි රථ, ාාණ්ඩ ප්රවාහනය 

හාහා කයාො ගන්තනා කුඩා රථ, බ් රථ, ්වයා-රැරීයා 

නියුක්සති යන්ත/හිි රුවන්ත විසින්ත ක්වකේ කයකෙන යුරුපැදි හා කුලී රථ 

වැනි අකනකුත් වත් ේ හාහා  ල්බදු වාරි  කගීමමට මාහ හය  හහන 

 ාකයක්ස. 

(ආ)    කපෟද්ගලි  අාකේ විධාය  කනාවන ක්ව යින්ත විසින්ත කබා ගත් පුද්ගක ණය 

කගීමම හාහා 2020.05.30 ෙක්සවා හහන  ාකයක්ස. 

(ත)    රුපියල් ිලියනයට අඩු මුු වටිනා මරීන්ත යුු සියුම පුද්ගක ණය හහ 

 ල්බදු  වාරි  හාහා මාහ ුන  හහන  ාකයක්ස. 

(ඈ)   අගතියට පත් වයාපාරි  අායන්තකග් ුකු හා මධය පරිමාණ වයාපාරයන්තට, 

හාචාර , තඟුේ, වැවිළි, කතාරුරු තාක්සෂණ හහ හහහේබන්තධිත ක්වා 

පහුක ේ හපයන්තනන්ත (logistic service providers) හාහා මාහ හය  හහන 

 ාකයක්ස. 

(ඉ)    ඉහත 1.1 (අ) හහ (ආ) හි හාහන්ත සියුම ුකදුුක ේ කත් අකනකුත් වයාපාර/ 

ක්සකේත්ර හාහා මාහ හය  ණය හහන  ාකයක්ස. 

2.2 2020.03.25 ෙක්සවා  ාකසීමාව ුක පියීමමට නියිත කහෝ  ල්පිම ම සිදුවන කහෝ 

නැවත හමාකකෝචනය හාහා හක ා බැකකන ්ථාවර අයිරා පහුක ේ 2020.09.30 

ෙක්සවා දීර්ඝ  ක යුු කේ. ුකදුුක ේ කබන ණය ගැනුේ රුවන්තකග්, 2020.03.25 දිනට 



 ල් පිකරන තාව ාලි  අයිරා පහුක ේවක  ාකය මාහ කෙ රීන්ත දීර්ඝ ක කරනු 

තත . කමම පහුක ේ හාහා දීර්ඝ  රන කෙ  ාකසීමාව හාහා අය ක හැරී උපරිම 

කපාළී අනුපාතය 13% ක්ස කේ. 

2.3 2020.03.25 ෙක්සවා  ාකසීමාව ුක පියීමමට නියිත කහෝ  ල්පිම ම සිදුවන කහෝ 

නැවත හමාකකෝචනය හාහා හක ා බැකකන ුකදුුක ේ කත් කවළා ණය පහුක ේ 

2020.09.30 ෙක්සවා දීර්ඝ ක කර්. 

2.4 2020.03.25 ෙක්සවා  ාකසීමාව ු ක පියීමමට නියිත කහෝ  ල්පිම ම සිදුවන උ ් ණය 

පහුක ේ ෙ 2020.09.30 ෙක්සවා දීර්ඝ ක කරනු තත. 

3. වගමටේ හිඟහිටි 2020.03.25 දින වන විට පකවතිම ණය (අක්රිය ණය) සාබා කකවංන 

සබන 

3.1 කගීමේ හිඟහිටි ණය හාහා ූලකය ආයතන විසින්ත 2020.03.25 ෙක්සවා අය රනු කබන 

ෙඩ කපාලිය අත්හැර ෙැිය යුු අතර, 2020.09.30 ෙක්සවා ණය හහ අත්ති ාරේ අය ර 

ගැීමම  ල් ෙැිය යුුය. 

3.2 ණය ගැනුේ රු විසින්ත  2020.03.25 දින වන විට ආපුක කගවන කෙ ූලලි  ප්රාග්ධන 

ප්රතිතය (එනේ 50% ට වැඩි කහෝ 50% ට වඩා අඩු) මත පෙනේව  ණය හා අත්ති ාරේ 

නැවත හ ් රීම ම කවන් වන අතර හහ කමම ප්රතිූලකය පහුක ම යටකත් අොළ 

ූලකය ආයතනය විසින්ත හක ා බකන දිනය ෙක්සවා වන හිඟ පැවැති වාරි  හාහා අොළ 

කනාකගවූ හා එ ු වූ කපාළිකයන්ත ප්රතිතයක්ස පුකව කගීමමට  ල් තබනු කැකබ්. 

කගවිය යුු ප්රාග්ධන කෂෂය යලි හ හා වහර ුනක්ස ුක දී ආපුක කගවිය යුුය. 

එකකහ යලි හැ සූ ණය මුෙල් ණය ගැනුේ රු විසින්ත එ ඟ වූ ආ ාරයට කගීමකමන්ත 

අනුරුව ූලල්ය ආයතනය මගින්ත  ල් තබන කෙ කපාළී මුෙල් ෙ අකහෝසි රීම මට 

 ටයුු  ක යුුය. 

3.3 කෙපාර්වය අතර තති ර ගත් නැවත කගීමේ ගිවිුකේ මත පෙනේව කමම කයෝජනා 

ක්රමය යටකත් පිළිකගන තති අක්රිය  ාණ්ඩකේ සිටින ණය ගැනුේ  රුවන්ත 

හේබන්තධකයන්ත, ණය අය ර ගැීමම/ීමතිමය ක්රියාමාර්ග ගැීමම සියුම ූලකය 

ආයතන විසින්ත අත්හිටුවිය යුුය. 

4. නව කාරක ප්රාග්ධන වබෝ ආවයෝජන කටයුු සාබා කංා වදන ණය 

4.1 පිළිගත හැරී වයාපාර හැකැ්මක්ස ඉදිරිපත් රීම ම හහ නිෂිත ක ාන්තකද්සි වකට 

අනුකූක ීමමට යටත්ව  ුකදුුක ේ කත් ණය ගැනුේ රුවන්ත විසින්ත  ාර  ප්රාග්ධන 



කහෝ ආකයෝජන අරමුණු හාහා රුපියල් වලින්ත හැදුේකත්අතිකර්  ණයක්ස කහෝ නව 

ණය පහුක මක්ස ූලකය ආයතන වලින්ත  ඉල්ුේ  ළ හැරී අතර, කමම ණය 

කෙවර්ගයම අය ර ගැීමම 2020.03.25 සිට 2020.09.30 ෙක්සවා  ල් ෙමනු කැකබ්.  

(අ)    ුකදුුක ේ කබන හක්රිය හා අක්රිය  ාණ්ඩකේ ගනුකෙනු රුවන්තට  ාර  ප්රාග්ධන 

අවයතා හාහා වහර කෙ   රුපියල් ණයක්ස, 4%  වාර්ිත  කපාළී 

අනුපාති ය ට කබා ගත හැ . එක්ස ගනුකෙනු රුකවකු හට එක්ස බැාකුවරීන්ත 

රුපියල් ිලියන 25 හහ අකනකුත් ූලකය ආයතන හාහා එක්ස 

ගනුකෙනු රුකවකුට එක්ස ආයතනයරීන්ත රුපියල් ිලියන 10 කහෝ මාහ කෙ   

 ාර  ප්රාග්ධන අවයතාවය යන කෙක න්ත වැඩි අගය (මාහ කෙ    ාර  

ප්රාග්ධන අවයතාව රුපියල් ිලියන  25 ඉක්සමවන අව්ථා වකදී පමණි) 

කනාඉක්සමවන වටිනා ම  රුපියල් ණය මුෙකක්ස කබා ගත හැ . 

(ආ)    හක්රිය ණය ගැනුේ රුවන්ත හට පමණක්ස, ආකයෝජන  ටයුු හාහා හාහා වහර 

පහ   ාකසීමාවක්ස හාහා, බරිත හාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාතය (AWPLR) + 

1.5%  ට හමාන උපරිම කපාළී අනුපාති ය ට යටත්ව  තම වයාපාර  ටයුු 

වයාප්ත ත  ර ගැීමම හාහා එ  බැාකුවරීන්ත එ  ගනුකෙනු රුවකු හට රුපියල් 

ිලියන 300 ට කනාවැඩි වටිනා ම  රුපියල් ණය මුෙකක්ස කබා ගත හැ . 

5. වවනත් සබන 

5.1 ූලකය ආයතන විසින්ත කචක්සපත් අගරුීමේ, කගීමේ නැවැත්ීමේ හාහා අයරීම ේ, සියු 

ණය  ාඩ්පත් හා අකනකුත් ණය පහුක ේ හාහා ප්රමාෙ ගා්ු අය රීම ේ 

2020.09.30 ෙක්සවා  අත්හිට විය යුුය 

5.2 තවෙ, ූලකය ආයතන විසින්ත ණය ගැනුේ රුවන්තකග් අයදුේපත් හුකෙක්ස අහුටුොය  

ශ්රී කා ා ණය කතාරුරු  ාර්යාා (CRIB) වාර්තා මත පෙනේව ප්රතික්සකේප 

රීම කමන්ත වැකරීයයුු අතර ූලකය ආයතන විසින්ත එවැනි අයදුේපත් තගයීම හාහා 

ුකදුුක ක්රමකේෙයක්ස හ ් ක යුුය. 

5.3 පවතින හදිසි තත්ත්වය හැකරීල්කට ගනිින්ත, බැාකු හට සිය ගනුකෙනු රුවන්තට 

හහන හැපයීමට ඉඩ ඩ හැකැ්ීමකේ අරමුණින්ත මුෙල් මණ්ඩකය විසින්ත ුකවිකෂෂී 

නියාමන ලිහිල්රීම ේ රැහක්ස හඳුන්තවාදුන්ත අතර, එම නියාමන ලිහිල් රීම ේ අතරට 



කවනත් රීසිදු ණය හහනයක්ස කනාකෙ ණය ගැනුේ රුවන්තහට සිය ණය හහ 

අත්ති ාරේ පියීමම හාහා අමතර දින 60    හහන  ාකයක්ස කබාදීම ෙ තුළත්ය.  

 

පවතින ෙැඩි දුේ රතා හමුකේ, ඉහත හාහන්ත ණය හහනයන්තකගන්ත තමාට අවය හහන කබා 

ගැීමම හාහා 2020.04.30 ට කපර, තමන්තට අොළ බැාකු ාඛාකවන්ත විමහන කකහ ශ්රී කා ා මහ 

බැාකුව මහජනතාවකගන්ත ඉල්කා සිටී. තවෙ බැාකු විසින්ත කමම කයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්ම    

රීම ම පිළිබාව මහ බැාකුව  විමසිල්කකන්ත පුක වනු තත. 

 කේ හේබන්තධකයන්ත ූලකය ආයතන කවත නිකුත්  රන කෙ 2020 අා  5 ෙරණ චක්රකල්ඛය ශ්රී 

කා ා මහ බැාකුකේ කවබ් අඩවිකයහි පහත හබැඳිය යටකත් පක ර තත. 

(https://www.cbsl.gov.lk/en/laws/directions-circulars-guidelines-for-banks) 

 

 

 

 

 

 

 

 


