
 

නිකුත් කළේ ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 
 

දිනය  2020 අද ෝස්තු 21 දින 

 
 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 4% කාරක ප්රාග්ධන ණය ළයෝජනා ක්රමළේ ඉල්ලුම්පත්  

භාරග නීළම් අවසාන දිනය 2020 ස ප්ත ම්බර් 30 දක්වා දීර්ඝ කරයි 

 

2020 අද ෝස්තු 19 වන දින පැවති මුෙල් මණ්ඩල රැස්තීදේදී 4% කාරක ප්රාග්ධන ණය 

දයෝජනා ක්රමදේ කාලසීමාව දීර්ඝ කිරීමට මුෙල් මණ්ඩලය තීරණය කදේය. ඒ අනුව, 

දකාවිඩ්-19 වසං තය දේුදවන්ත පීඩාවට පත් වයාපාර සහ පුේ ලයින්තට දසෞභා යා 

දකාවිඩ්-19 පුනරුෙ සහන ණය පහසුකම යටදත් සිය ණය අයදුේපත් 2020 සැප්තැේබර් 

30 ෙක්වා අොළ බලපත්රලාභී බැංකුවලට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 

 

ඉහත පහසුකම යටදත්  බලපත්රලාභී බැංකු මඟින්ත අයදුේ කරන ලෙ ණය අයදුේපත් 

36,489ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 100,017ක් අනුමත කරමින්ත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 2020 

අද ෝස්තු 18 වන දිනට රුපියල් බිලියන 100ක ණය කඩඉම  අභිබවා යන ලදී.  අනුමත 

ණයවලින්ත බලපත්රලාභී බැංකු 2020 අද ෝස්තු 18 වන විට දිවයින පුරා පීඩාවට පත් 

වයාපාර සහ පුේ ලයින්ත 25,365ක් අතර බිලියන 68.5ක් මුො හැර ඇත. (විස්තතර සඳහා 1 

වන වගුව බලන්තන). 

 

අනුමත කරන ලෙ රුපියල් බිලියන 100ක ණය මුෙල අුරින්ත 50%ක ප්රමාණයක් දව ළොම 

ප්රමුඛ දස්තවා අංශදේ වයාපාර සඳහාෙ, 34%ක හා 16%ක ප්රමාණයන්ත  පිළිදවළින්ත 

කර්මාන්තත හා කෘෂිකාර්මික අංශදේ වයාපාර සඳහා ෙ ලබා දී ඇත. 

 

 
 

ස නිළ දන ළදපාර්තළම්  ව 
30, ජනා පති මාවත, දක ළ  01, ශ්රී ලංකාව 

දුරක න අංක : 2477424, 2477423, 2477418 

 ැක්ස්ත : 2346257,  2477739 

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

 

 වත්පත් නිළ දනය 



ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, රජය හා එක්ව දකාවිඩ්-19 වසං තය දේුදවන්ත පීඩාවට පත් 

ස්තවයං රැකියා හා තනි පුේ ල වයාපාර ෙ ඇුළු සියලු වයාපාර සඳහා, වාර්ෂිකව 4%ක 

දපාලී අනුපාතිකයක් යටදත් මාස හයක සහන කාලයක් ෙ ඇුළත්ව මාස 24ක් ෙක්වා 

ණය ආපසු ද ීදේ කාලසීමාවක් සහිතව කාරක ප්රාග්ධන ණය පහසුකේ සැපයීම 

සඳහා දමම ණය පහසුකම අදියර ුනක් යටදත් හඳුන්තවා දී ඇත. 

 

වගුව 1 

“ළසෞභාගයා ළකාවිඩ්-19  නරුද ණය සහන” ළයෝජනා ක්රමය  

2020.08.18 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 

ප්රමාණය 
වටිනාකම  

(රු. මිලියන)  
ප්රමාණය 

වටිනාකම  

(රු. මිලියන)  

ලංකා බැංකුව     9,182  21,215   6,389      14,726  

දකාමර්ෂල් බැංකුව      4,149  18,443 3,801   16,281  

හැටන්ත නැෂනල් බැංකුව  2,965  11,980  1,796  7,120  

මහජන බැංකුව  7,057  11,335  4,860  6,399  

දසලාන්ත බැංකුව  1,993  8,796 952  4,051  

නැෂනල් ඩිවදලාප්මන්ත් බැංකුව  1,225  7,976  871   5,234  

සේපත් බැංකුව  1,938  6,930   1,679          5,890  

ඩී එ ් සී සී බැංකුව            985  4,130            722          2,518  

ප්රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව         5,194  2,977         3,059          1,472  

දන්තෂන්තස්ත ට්රස්ත් බැංකුව 180  1,402   172   1,328  

සණස සංවර්ධන බැංකුව     1,004  1,218 599      617  

පෑන්ත ඒෂියා බෑන්තකින්ත දකෝපදර්ෂන්ත  264  849   193    600  

යූනියන්ත බැංකුව   125  772              86             581  

අමානා බැංකුව             70  640             66   589  

ෙ දහාංදකාං ඇන්තඩ් ෂැන්තහයි බැංකුව             17  363   17      363  

දඩායිෂ් බැංකුව    6  140    6             140  

ඉන්තදියන්ත බැංකුව              14  137    13             136  

එේ සී බි  බැංකුව     9  116                7             106  

කාගිල්ස්ත බැංකුව  10  94               7               72  

රාජය උකස්ත හා ආදයෝජන බැංකුව    28  93              26               93  

සිටි බැංකුව                4  88                4               88  

ඉන්තදියානු රාජය බැංකුව (එස්ත.බී.අයි.)      5  79     1      2  

ස්තටෑන්තඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව      4  64 4  64  

ප ලික් බැංකුව   14  58      13               55  

ශ්රී ලංකා නිවාස සංවර්ධන මූලය සංස්ත ා බැංකුව     40  43    16               18  

ශ්රී ලංකා ඉතිරිකිරීදේ බැංකුව      4  28         4    28  

ඉන්තදියන්ත ඕවර්සීස්ත බැංකුව    2  27   2  27  

හබි  බැංකුව       1  25   -       -  

එක ව 36,489 100,017 25,365 68,597 

 


