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�ෙශ�ෂ   තැ�ප�   ���   �වෘත   ��ම   සඳහා   වලං�   කාලය   ��ඝ   ��ම   සහ   එම   
���වල   ඇ�   අර�ද�   �   ලංකාව   �ළ   රඳවා   ගැ�ම   සඳහා   වන   අවසරය   

රට  �ළ  ව�ා�ත  �  ෙක���-19  (Covid-19)  වසංගත  ත��වෙ�  බලපෑ�ව��  ��ම  සඳහා  �යා�මක  ජා�ක               
�ය�නයට  සහාය  ලබා  ගැ�ෙ�  අර���  �  ලංකා  රජය  ���  2020  අ�ෙය�  08  �න  �ෙශ�ෂ  තැ�ප�                 
��ම  හ��වා  ෙදන  ල�.  ඒ  අ�ව,  2020  ඔ�ෙත�බ�  07  �න  වන  �ට,  �ෙශ�ෂ  තැ�ප�  ���වල  ඇ�  ��                   
තැ�ප�   �මාණය   දළ   වශෙය�   එ.ජ.ෙඩ�.   ��යන   272�   �ය.   

�ෙ�ශ  ��මය  ඉතා  �ශාල  �මාණය�  රට  �ළට  ෙග�වා  ගැ�මට  �ෙශ�ෂ  තැ�ප�  ���  ස�ව  පව�න                
හැ�යාව  සහ  රට  �ළ  පව�න  �ෙ�ශ  �ද�  සං�ත  ම�ටම  සහ  සමස්ත  ආ��කය  ෙකෙර�  ඇ��ය  හැ�                 
ධනා�මක  බලපෑම  සලකා  බලා  �  ලංකා  රජය,  �  ලංකා  මහ  බැං�ෙ�  �ද�  ම�ඩලෙ�  ��ෙ�ශය  මත                 
�ෙශ�ෂ  තැ�ප�  ���  �වෘත  ��ම  සඳහා  වලං�  කාලය  2021  අ�ෙය�  07  ද�වා  ��ඝ  ��මට  �රණය  කර                  
ඇත.   

�ට  අමතරව,  එම  �ෙ�ශ  ��මය  රට  �ළ  රඳවා  ගැ�ෙම�  ඇ�වන  යහප�  බලපෑ�  සලකා  බලා,  �  ලංකා                  
රජය,  �ෙශ�ෂ  තැ�ප�  ���  ක���ෙ�  �  ලද  �ද�  �ය�ත  ක���ෙ�  �නය  ඉ�මවා  පව�වාගැ�මට               
අදහස්  කරන  �ෙශ�ෂ  තැ�ප�  ���  ��ය�ට,  එම  �ෙශ�ෂ  තැ�ප�  ���  බලයල�  ෙවෙළ��  සමඟ               
සාමාන�  තැ�ප�  ෙලස  අ��  කර  ඉ��යට  පව�වාෙගන  යාමට  අවසර  ලබා  �  ඇත.  එෙලස  ඉ��යට                
පව�වාෙගන  ය�  ලබන  �ෙශ�ෂ  තැ�ප�  ���  බලයල�  ෙවෙළ��  ���  අදාළ  බැං�වල  සාමාන�  කා�න               
තැ�ප�  සඳහා  �දානය  කර�  ලබන  ෙප��  අ�පාත  සඳහා  පමණ�  ���ක�  ලබ�.  ක���ෙ�  �,  එම                
අර�ද�,   

i. �ෙ�ශ  ව�වහාර  �ද�  බවට  ප�ව�තනය  ��ම  සහ  �  ලංකාෙව�  �ටතට  ආප�  යැ�ම  බාධාව��               
ෙත�රව   ��   කළ   හැ�   ය.   

ii. �ෙශ�ෂ  තැ�ප�  ���  ��ය�  ආ�ඛ  ආෙය�ජන  ��ම�  ෙහ�  ��ග�ක  �ෙ�ශ  ව�වහාර  �ද�              
��ම�  �වෘත  ��ම  සඳහා  ���ක�  ලබ�  න�  ෙහ�  දැනට  එවැ�  ��ම�  පව�වාෙගන  ය�  න�,                
එවැ�   ��මකට   මා�   ��ම   සඳහා   අවසර   ලැෙ�.   

�  ලංකා  රජය  ���  ෙගන  ඇ�  ඉහත  �රණ  �යා�මක  ��ම  සඳහා  අවශ�  �ධාන  �  ලංකා  මහ  බැං�ව                   
���   බලයල�   ෙවෙළ��   (බලප�ලා�   වා�ජ   බැං�   සහ   ජා�ක   ඉ����ෙ�   බැං�ව)   හට   ���   කර   ඇත.   

�   ලංකා   මහ   බැං�ෙ�   �ෙ�ශ   ��මය   ෙදපා�තෙ���ෙ�   ෙව�   අඩ�ය   වන    www.dfe.lk    ෙවත   ���ම   ම��   
�ෙශ�ෂ   තැ�ප�   ���   ��බඳව   වැ��ර   ෙත�ර��   ලබා   ගත   හැ�   ය.       

http://www.dfe.lk/

