
 

 
 

 

ක ොවිඩ්-19 නිසො බලපෑමට ලක්වූ ව්යොපොර සහ පුද්ගලයින් සඳහො ණය සහන  ොලයක්ව 

ලබොදීම  

ක ොවිඩ්-19 ව්යසනකේ කෙව්න ව්යොප්තිය නිසො ව්යොපොර හො පුද්ගලයින් විසින් මුහුණපො ඇි ගැටළු සල ො 

බලමින්, බලපත්රලොභී බැැංකු විසින් ක ොවිඩ්-19 ව්යසනය මගින් බලපෑමට ලක්වී ඇි පුද්ගලයන් හො ව්යොපොර 

කව්ත ලබො දී ඇි ණය සහනකයෝජනො ක්රමය 2020 ඔක්වකතෝබර් 01 දින සිට තව්ත් මොස හය   ොලයකින් දීර්ඝ 

 රන කලසට ශ්රී ලැං ො මහ බැැංකුව් විසින් බලපත්රලොභී බැැංකු කව්ත නිකයෝග  ර සිටී. සුදුසු ම් ලබන 

ගනුකෙනු රුව්න් විසින් ණය සහන  ොලය දීර්ඝ  රගැනීම සඳහො ව්න ඉල්ලීම් 2020 කනොව්ැම්බර් 30 ව්න දින 

කහෝ ඊට කපර ඉදිරිපත්  ල යුතුකේ. කමම කයෝජනොක්රමකේ ප්රධොන අැංගයන් පහත පරිදි කේ. 

1.  ොල සීමොව් - සුදුසු ම් ලබන ගනුකෙනු රුව්න් හට ඔවුන් විසින් මුහුණපො ඇි මූලය දුෂ් රතො 

සැලකිල්ලලට ගනිමින් බැැංකුකේ අභ්යන්තර මොර්කගෝපකද්ශ ව්ලට අනුකූලව් මොස 6ක්ව ෙක්වව්ො කහෝ ඊට අඩු 

 ොල සීමොව්ක්ව සඳහො ණය සහන  ොලසීමොව්ක්ව ලබො දිය යුතුය. කමම ණය සහන  ොලය මුල්ල ණය මුෙල 

සහ කපොී යන කෙක ොටස සඳහො ම පිරිනැමිය යුතුය. 

2. සුදුසු ම් ලබන ගනුකෙනු රුව්න් - ක ොවිඩ්-19 ව්යසනකේ ව්යොප්තිය නිසො මූලය දුෂ් රතො ව්ලට 

මුහුණපො ඇි හඳුනොගත් ව්යොපොර ක්වකෂ්ත්රයන්ි නියුතු ව්යොපොර, ව්යොපොරි යන් සහ පුද්ගලයන්, කුඩො හො මධය 

පරිමොණ ව්යොපොර, ස්ව්යැං රැකියො ව්යොපොර සහ විකද්ශ විනිමය උපයන්නන්. 

3. සුදුසු ම් ලබන ණය පහසු ම් - 2020 ඔක්වකතෝබර් 01 දින ව්න විට සක්රිය  ණ්ඩකේ පැව්ි, රුපියල්ල හො 

විකද්ශ මුෙල්ල  ොීන ණය,  ල්ලබදු (ීසිැං) පහසු ම්, උ ස්, අයිරො, කව්ළඳ මූලයන ඇතුළු අකනකුත් ණය 

පහසු ම් (කසෞභ්ොගයො ක ොවිඩ්-19 පුනරුෙ සහන යටකත් ලබො දුන් ණය පහසු ම් හැර).  

4. ණය සහන කයෝජනොක්රමකේ සැ ැස්ම 

(අ) ණය සහන  ොලය තුලදී අයීමට නියමිත මුල්ල ණය මුෙල සහ කපොලිය  ොීන ණය ට හරව්නු ඇත. 

(ආ) කමකලස හරව්න ලෙ රුපියල්ල ණය සඳහො බැැංකු විසින් ණය සහන  ොලසීමොව් අව්සන් වූ ව්හොම පැව්ි 

364-දින භ්ොණ්ඩොගොර බිල්ලපත් කව්න්කද්සි අනුපොි යට සියයට එ ක්ව එ තු  ල ව්ොර්ි  කපොී 

අනුපොතයක්ව (364-days Treasury Bills auction rate plus 1 per cent per annum) අය ල හැ . 

(ඇ) විකද්ශ මුෙල්ල ණය සඳහො ෙැනට පව්ින කව්ළඳකපොළ කපොී අනුපොතයට ව්ඩො අඩු කපොී අනුපොතයක්ව 

කහෝ ගිවිසුම්ගත කපොලිය යන වි ල්ලප කෙක න් අඩු අගය හරව්න ලෙ ණය පහසු ම සඳහො අය ල 

යුතුය. 

බැැංකු අධීක්වෂණ කෙපොර්තකම්න්ුව් 
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(ඈ) අයිරො සඳහො අෙොල ණය සහන  ොල සීමොව් තුලදී අයීමට නියමිත කපොී  ොීන ණය ට හැරීමට 

බලපත්රලොභී බැැංකු  ටයුතු  ල යුතු අතර, ඒ සඳහො අය ල හැකි උපරිම ව්ොර්ි  කපොලිය සියයට 

4ක්ව කනොඉක්වමවිය යුතුය.  

(ඉ) උ ස් පහසු ම් සම්බන්ධකයන්, ණය සහන  ොලය තුලදී අයීමට නියමිතව් ඇි දිනයන් 2021 

අකේල්ල 01 ෙක්වව්ො දීර්ඝ  ල යුතුය. 

(ඊ) ණය  ොඩ් පත් සම්බන්ධකයන් සුදුසු ම් ලබන ගනුකෙනු රුව්න් විසින්  රනු ලබන ඉල්ලීම් සල ො 

බැීම සඳහො බලපත්රලොභී බැැංකු විසින් සුදුසු ව්යොපොරි  තීරණ ගත යුතුය. 

(උ) 2020 ඔක්වකතෝබර් 01 දින ව්න විට එ තුී ඇි සහ කනොපියව්ො ඇි ෙඩ කපොී ඇත්නම් ඒව්ො 

 පොහැරීමට බලපත්රලොභී බැැංකු විසින්  ටයුතු  ල යුතුය. 

 

මහජනතොව්ට ඉහත ණය සහන කයෝජනොක්රමය පිළිබඳ අමතර කතොරතුරු ලබො ගැනීම ට අව්ශය කේ නම් ඒ සඳහො 

තම තමන්කේ බැැංකු හො සම්බන්ධ ව්න කලසටත් ෙැනට ඉහළ යන ක ොවිඩ්-19 ව්යසනකේ ව්යොප්තිය නිසො සිය 

බැැංකු ණය පහසු ම් ආපසු කගීකම් දී අපහසුතො ව්ලට මුහුණපො ඇි ගනුකෙනු රුව්න් හට සිය අයදුම්පත් 

2020 කනොව්ැම්බර් 30 ව්න දින  කහෝ ඊට කපර අෙොළ බැැංකු කව්ත කයොමු  රන කලසටත් කමයින් ෙැනුම් කෙනු 

ලැකේ. පව්ින ව්ොතොව්රණය හමුකේ ගනුකෙනු රුව්න් බැැංකු ශොඛො කව්ත එක්ව රැස්ීම අව්ම කිරීකම් අරමුණින්, 

අපහසුතො ව්ලට මුහුණපො ඇි ගනුකෙනු රුව්න් හට ණය සහන ලබො ගැනීම සඳහො ඉල්ලුම් කිරීම පහසුව්න 

කලස, අෙොළ කතොරතුරු විෙුත් තැපැල්ල සහ ක ටි පණිවුඩ ඇතුළු මුද්රිත/විෙුත් මොධය ඔස්කස් සරළ ආ ෘියකින් 

ගනුකෙනු රුව්න් කව්ත ලබො දීමට බලපත්රලොභී බැැංකු  ටයුතු  ල යුතුය. 

 

කම් සම්බන්ධකයන් බලපත්රලොභී බැැංකු කව්ත නිකුත්  රන ලෙ චක්රකල්ලඛය පහත සබැඳිය ඔස්කස් ලබො ගත හැ . 

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/laws/cdg/bsd_circular_no_10_of_20

20_s.pdf 
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