
 

නිකුත් කළේ ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 
 

දිනය  2020 ජූලි මස 24 දින 

 
 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 2020 වර්ෂළේ ජූලි මස 13 දින සිට 23 දින දක්වා කාලය 

තුළදී ළසෞභාග්යා ළකොවිඩ්-19 පුනරුද ණය සහන පහසුකම යටළත් නව ණය 

3,985ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 11,829ක් අනුමත කරයි. 

 

2020 වර්ෂදේ ජූලි මස 13 දින සිට 23 දින ෙක්වා කාලය තුළදී දසෞභාග්යා දකොවිඩ්-19 

පුනරුෙ සහන ණය පහසුකදමහි අදියර II සහ අදියර III යටදේ බලපත්රලාභී වාණිජ 

බ ංකු විසින් එවන ලෙ ණය අයදුේපේ 3,985ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 11,829ක මුෙල් 

ප්රමාණයක් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් අනුමත කරන ලදී. 

 

ඉහත සඳහන් නව අනුමත කිරීේ සමඟ, 2020 වර්ෂදේ ජූලි මස 23 වන දින වන විට 

දසෞභාග්යා දකොවිඩ්-19 පුනරුෙ ණය සහන පහසුකම යටදේ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

විසින් අනුමත කර ඇති මුළු ණය අයදුේපේ සංඛ්යාව 26,291 ෙක්වා ඉහළ යන ලදී. 

එදේම, 2020 වර්ෂදේ ජූලි මස 23 වන දින වන විට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් අනුමත 

කරන ලෙ මුළු ණය ප්රමාණදයහි වටිනාකම රුපියල් මිලියන 72,079 ෙක්වා ඉහළ දග්ොේ 

තිදේ. පහත වගුව 1 හි ෙක්වා ඇති පරිදි 2020 වර්ෂදේ ජූලි මස 23 වන දින වන විට 

බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු විසින් දිවයින පුරා විසිරී සිටින ප්රතිලාභීන් 18,007ක් අතදර් 

රුපියල් මිලියන 45,777ක් මුො හ ර ඇත. 

 

 

 

 
 

ස නිළ දන ළදපාර්තළ  තුව 
30, ජනා පති මාවත, දකොළ  01, ශ්රී ලංකාව 

දුරක න අංක : 2477424, 2477423, 2477418 

  ක්ේ : 2346257,  2477739 

 -දේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
දවේ අ විය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

පුවත්පත් නිළ දනය 



 

දකොවිඩ්-19 වසංග්තය දේතුදවන් පී ාවට පේ ේවයං රැකියා හා තනි පුේග්ල වයාපාර 

ෙ ඇතුළු සියළු වයාපාර සඳහා, වාර්ෂිකව 4%ක දපොලී අනුපාතයක් යටදේ මාස හයක 

සහන කාලයක් ෙ ඇතුලේව මාස 24ක් ෙක්වා ණය ආපසු දග්වීදේ කාලසීමාවක් සහිතව 

කාරක ප්රාග්ධන ණය දලස රුපියල් බිලියන 150ක් ස පයීම සඳහා, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව, 

රජය හා එක්ව දමම පහසුකම අදියර තුනක් යටදේ හඳුන්වා දී ඇත.  

 

ණය දයෝජනා ක්රමදේ පළමු අදියර යටදේ, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් සහභාගීේව 

මූලය ආයතන දවත ප්රතිමූලය පහසුකේ සපයනු ලබයි. ණය දයෝජනා ක්රමදේ දෙවන 

අදියර යටදේ, මුෙල් මණ් ලය විසින් අනුමත කරන ලෙ ඇප සුරැකුේ වලට අොළව 

සියයට 1ක දපොලී අනුපාතිකයකට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් සහභාගීේව මූලය 

ආයතන දවත ප්රතිමූලය පහසුකම ලබාදෙනු ලබයි.  

 

ණය දයෝජනා ක්රමදයහි තුන්වන අදියර යටදේ, වයාපාර සහ/දහෝ පුේග්ලයන්ට ණය 

ලබාදීම සඳහා සහභාගීේව මූලය ආයතන විසින් ඔවුන්දග්ම අරමුෙල් භාවිතා කළ යුතු 

අතර, සහභාගීේව මූලය ආයතනයන් දවත ඇතිවන ණය අවොනම සහ අරමුෙල් 

පිරිව ය පියවා ග් නීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් ලබාදී ඇති ණය සඳහා සියයට 

50 සිට සියයට 80 ෙක්වා ණය ඇපකරයක් සහ සියයට 5ක වාර්ෂික දපොලී 

සහනාධාරයක් ලබාදෙනු ලබයි. 

 

දකොවිඩ්-19 වසංග්තය දේතුදවන් බලපෑමට ලක්වූ වයාපාර සහ පුේග්ලයින්ට ඉහත 

ණය දයෝජනා ක්රමය යටදේ තම ණය අයදුේපේ 2020 අදග්ෝේතු මස 31 දිනට දපර 

අොල බ ංකුවලට භාරදිය හ කිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

වගුව 1 

“ළසෞභාග්යා ළකොවිඩ්-19 පුනරුද ණය සහන” ළයෝජනා ක්රමය  

2020.07.23 දින වන විට කාර්යසාධනය 

     

බ ංකුව  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

විසි  ලියාපදිංචි කරන 

ලද  මුළු ණය  

සහභාගීත්ව මූලය 

ආයතන මඟි  මුදා හරින 

ලද මුළු ණය 

ප්රමාණ

ය 

වටිනාකම  

(රු. මිලියන)  
ප්රමාණය 

වටිනාකම  

(රු. මිලියන)  

දකොමර්ෂල් බ ංකුව   3,958  17,186  3,557   14,760  

ලංකා බ ංකුව   4,065  10,331  3,090   7,179  

හ ටන් න ෂනල් බ ංකුව  2,463  9,819  909   3,801  

මහජන බ ංකුව  5,367  8,252  3,980   5,070  

සේපේ බ ංකුව  1,771  6,037  1,437   4,819  

දසලාන් බ ංකුව  1,363  5,852  534   2,108  

න ෂනල් ඩිදවදලොප්මන්ට් බ ංකුව  955  5,328  529   1,963  

ප්රාදේශීය සංවර්ධන බ ංකුව  4,209  2,283  2,500   1,132  

ඩී එ  ්සී සී බ ංකුව  654  1,585  529   1,148  

දන්ෂන්ේ ට්රේට් බ ංකුව  184  1,413  154   1,127  

සණස සංවර්ධන බ ංකුව  802  826  477   468  

පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් දකෝපදර්ෂන් බ ංකුව  216  625  108   221  

අමානා බ ංකුව  69  615  65   564  

යූනියන් බ ංකුව  72  582  38   298  

ෙ දහොංදකොං ඇන්ඩ් ෂ න්හයි බ ංකුව  17  363  16   353  

ද ොයිෂ් බ ංකුව  6  140  6   140  

ඉන්දියන් බ ංකුව  14  137  13   136  

එේ සී බි    9  116  4   79  

කාගිල්ේ බ ංකුව  10  94  7   72  

රාජය උකේ හා ආදයෝජන බ ංකුව  24  92  21   89  

සිටි බ ංකුව  4  88  4   88  

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

ේටෑන් ර්ඩ් චාර්ටඩ් බ ංකුව  4  64  3   39  

පේලික් බ ංකුව  13  56  13   55  

ශ්රී ලංකා ඉතිරිකිරීදේ බ ංකුව  5  34  4   28  

ශ්රී ලංකා නිවාස සංවර්ධන මූලය සංේ ා බ ංකුව  29  30  7   13  

ඉන්දියන් ඕවර්සීේ බ ංකුව  2  27  2   27  

හබිේ බ ංකුව  1  25  -   -  

එකතුව   26,291   72,079   18,007   45,777  

 

 


