
 

නිකුත් කළේ ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 
 

දිනය  2020 ජූලි මස 10 දින 

 
 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව ළකොළ ෝනා වසංගතළයන් පීඩාවට පත් වයාපා  සඳහා 

රුපියල් බිලියන 60ක් කා ක ප්රාග්ධන ණය ළලස අනුමත ක යි.   

 

2020 ජූලි 10 දිදනන් අවසන් වූ සතිය තුළ දී නව ණය අයදුේපත් 2,066ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 

6,978ක මුෙල් ප්රමාණයක් අනුමත කිරීමත් සමඟ 2020 ජූලි මස 10 වන දින වන විට ශ්රී ලංකා 

මහ බ ංකුව විසින් “දසෞභාග්යා දකොවිඩ්-19 පුනරුෙ ණය සහන” පහසුකම යටදත් වයාපාර 

22,306ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 60,250ක මුෙල් ප්රමාණයක් අනුමත කරන ලදී. 2020 ජූලි මස 09 

වන දින වන විට දී බලපත්රලාභී බ ංකු විසින් වයාපාර 13,333ක් අතදර් රුපියල් මිලියන 30,528ක 

මුෙල් ප්රමාණයක්  මුො හ ර තිබුණි.  

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව, රජය හා එක්ව දකොවිඩ්-19 වසංග්තය දේතුදවන් ෙ ඩි දලස පීඩාවට 

පත් වූ වයාපාර සඳහා බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු හරහා සියයට හතරක (4%) වාර්ෂික දපොලී 

අනුපාතිකයක් යටදත් කාරක ප්රාග්ධන ණය පහසුකේ ස පයීමට, “දසෞභාග්යා දකොවිඩ්-19 

පුනරුෙ ණය සහන” දයෝජනා ක්රමය හඳුන්වා දුන් අතර, එය රදටහි ආර්ථික කටයුතු න වත 

නඟා සිටුවීමට ඉවහල් වනු ඇත. වාර්ෂික පිරිව ටුම රුපියල් බිලියනයට වඩා අඩු ස්වයං රැකියා 

සහ තනි පුේග්ල වයාපාර ඇතුළු දකොවිඩ්-19 වසංග්තය දේතුදවන් පීඩාවට පත් වූ ඕනෑම 

වයාපාරයක්  සඳහා දමම දයෝජනා ක්රමය යටදත් ණය සහන ලබා ග්ත හ කිය. දමම රුපියල් 

බිලියනයක වාර්ෂික පිරිව ටුදේ සීමාව සංචාරක, අපනයන සහ ඒ ආශ්රිත දස්වාවන් සපයන 

වයාපාර සඳහා අොළ දනොදේ.  

 
 

සන්නිළ  න ළ පා තළ න් ව 
30, ජනා පති මාවත, දකොළ  01, ශ්රී ලංකාව 

දුරක න අංක : 2477424, 2477423, 2477418 

  ක්ස් : 2346257,  2477739 

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

 

 වත්පත් නිළ  නය 



 

 

දකොවිඩ්-19 වසංග්තය දේතුදවන් පීඩාවට පත් වයාපාර සහ තනි පුේග්ලයින්ට ඉහත ණය 

දයෝජනා ක්රමය යටදත් ණය පහසුකේ ලබා ග් නීම සඳහා තම ණය අයදුේපත්  

2020 අදග්ෝස්තු 31 ෙක්වා අොළ බ ංකු දවත භාරදිය හ කිය. 

 

 

 

 

“ළසෞභාගයා ළකොවිඩ්-19  නරු  ණය සහන” ළයෝජනා ක්රමය  
 

2020.07.10 දින වන විට කා යසාධනය  

     

බ ංකුව 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් 

ලියාපදිංචි ක න ල  

අයදු පත්  

සහභාගීත්ව මූලය ආයතන 

මඟින් මු ා හරින ල  මුළු 

ණය 

ප්රමාණය 
වටිනාකම  

(රු. මිලියන)  
ප්රමාණය 

වටිනාකම  

(රු. මිලියන)  

අමානා බ ංකුව             69  615  65   564  

ලංකා බ ංකුව        2,987  7,460  2,229   5,508  

කාගීල්ස් බ ංකුව             10  94  7   72  

සිටි බ ංකුව               4  88  4   88  

දකොමර්ෂල් බ ංකුව        3,949  17,148  2,226   8,372  

දඩොයිෂ් බ ංකුව               6  140  6   140  

ඩී.එ ්.සී.සී බ ංකුව           620  1,394  389   825  

හබී  බ ංකුව               1  25  -   -  

එච්.ඩී.එ ්.සී. බ ංකුව             27  27  3   3  

හ ටන් න ෂනල් බ ංකුව        2,293  9,187  406   1,725  

එච්.එස්.බී.සී. බ ංකුව             17  363  9   181  

ඉන්දියන් බ ංකුව             14  137  12   134  

ඉන්දියන් ඕවර්සීස් බ ංකුව               2  27  2   27  

මුස්ලිේ දකොමර්ෂල් බ ංකුව             14  164  4   79  

න ෂනල් ඩිදවදලොප්මන්ට් බ ංකුව           647  2,079  402   1,171  

දන්ෂන්ස් ට්රස්ට් බ ංකුව           184  1,413  140   1,073  

පී.ඒ.බී.සී. බ ංකුව           212  618  37   78  

මහජන බ ංකුව        4,660  6,958  3,379   4,040  

ප ලික් බ ංකුව             14  58  13   55  

ප්රාදේශිය සංවර්ධන බ ංකුව        3,371  1,660  2,090   920  

සේපත් බ ංකුව        1,704  6,037  1,039   3,334  

සණස සංවර්ධන බ ංකුව           719  692  430   389  

දසලාන් බ ංකුව           705  3,239  381   1,313  

ශ්රී ලංකා ඉතිරිකිරීදේ බ ංකුව               5  34  4   28  

එස්.එේ.අයි.බී.             21  89  21   89  

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බ ංකුව               4  64  3   39  

ඉන්දියානු රාජය බ ංකුව (එස්.බී.අයි.)               5  79  -   -  

යූනියන් බ ංකුව             42  361  32   281  

එක ව      22,306  60,250  13,333   30,528  


