බැිංකු අධීක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව සහ
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මගී ප්රවාහන සේවසේ නියුතු වයාපාර හා පුද්ගලයන් විසින් ලබා ගත් කල්බදු
(ලීසිිං) පහසුකම් සඳහා ලබා සෙන සහන සයෝජනා ක්රමය
මගී ප්රවාහන සේවසේ නියුතු වයාපාර හා පුද්ගලයන් හට ස ාවිඩ්-19 වයසනසේ වයාප්තිය නිසා සිදුවූ
දුෂ් රතා සහ සීමා පැනවීම් සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඔවුන් විසින් ලබා සගන ඇි ල්බදු (ලීසිිං) පහසු ම්
සඳහා 2021 අසේල් 01 දින සිට ක්රියාත්ම වන පරිදි, මාස හයක් සහෝ ඊට අඩු ාල සීමාවක් සඳහා, ණය
සහන සයෝජනා ක්රමයක් ක්රියාත්ම
රන සලසට ශ්රී ලිං ා මහ බැිංකුව විසින්, බලපත්රලාභී වාණිජ
බැිංකු, බලපත්රලාභී විසේෂිත බැිංකු, බලපත්රලාභී මූලය සමාගම් සහ විසේෂිත ල්බදු සමාගම් (මින්
ඉදිරියට මූලය ආයතන සලස හැඳින්සවන) සවත දැනුම් දී ඇත.
සමම ණය සහන සයෝජනාක්රමය සඳහා සුදුසු ම් ලබන වයාපාර හා පුද්ගලයන් අතරට සපාදු මගී
ප්රවාහන පහසු ම් සපයන්නන්, පාසල් ළමුන් ප්රවාහන සේවා, ාර්යාල මගී ප්රවාහන සේවා, ත්රි සරෝද
රථ ඇතුළු කුළී රථ සේවා ආදී පුද්ගලි මගී ප්රවාහන සේවා සපයන්නන්, සහ සිංචාර ක්සෂ්ත්රය සඳහා
මගී ප්රවාහන පහසු ම් සපයන්නන් ඇතුළත් සේ. සමම ණය සහන ලබා ගැනීමට අසප්තක්ෂා රන,
සුදුසු ම් ලත් ණය ගනුසදනු රුවන් විසින්, ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් ලිඛිතව සහෝ විදුත් ආ ාරසයන් අදාළ
මූලය ආයතනය සවත 2021 අසේල් 19 වැනි දින සහෝ ඊට සපර සයාමු ල යුතුය. ස සේ සවතත්,
සාධාරණ සේතු මත, සමම දිනයට පසුව වුවද සයාමු රනු ලබන ඉල්ලීම් සල ා බලන සමන් ශ්රී ලිං ා
මහ බැිංකුව විසින් මූලය ආයතන සවත දන්වා ඇත.
මූලය ආයතන විසින්, සුදුසු ම් ලබන ණය ගනුසදනු රුවන්සේ, මීට සපර ණය සහන ාලයන්ට යටත්
වූ
ල්බදු පහසු ම් ද ඇතුලත්ව 2021 මාර්තු 31 වන විට සක්රිය ාණ්ඩසේ පැවි ල්බදු පහසු ම්
සඳහා ණය සහන ාලයක් ලබා සදනු ඇි අතර, ඒ සඳහා අමතර සපාලියක්, 2021 අසේල් 01 වන දිනට
ආසන්නතම දින-364 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සවන්සද්සි අනුපාි යට ආන්ි යක් එ තු ල සපාලී
අනුපාතයක් යටසත්, අය රනු ඇත. ස සේ සවතත්, එම අමතර සපාලිය ල් දමන ලද වාරි වල
වටිනා ම මත පමණක් අය ල යුතුය. බලපත්රලාභී බැිංකු සඳහා සමම ආන්ි ය වාර්ෂි ව සියයට
1 ක් වන අතර බලපත්රලාභී මූලය සමාගම් සහ විසේෂිත ල්බදු සමාගම් සඳහා අය ල හැකි උපරිම
අමතර සපාලී අනුපාි ය වාර්ෂි ව සියයට 11.5 සනාඉක්මවන සලසින් සියයට 5.5 ආන්ි යක්
නියම
ර ඇත. සමම සයෝජනාක්රමයට ඇතුළත්
ල්බදු පහසු ම් සඳහා කිසිදු දඩ සපාලියක් අය
සනා රන සලසට මූලය ආයතන දැනුවත් ර ඇත.
පාසල් යලි ආරම්භ කිරීම, ාර්යාල, වයාපාරි ේථාන සහ ගුවන් සතාටුපල යලි විවෘත කිරීම ආදිය
සමඟ ජන ජීවිතය ක්රම ක්රමසයන් යථාතත්ත්වයට පත්වීම, දීර්ඝ රන ලද ණය සහන සයෝජනාක්රමය
නිසා මූලය ආයතන වලට වන බලපෑම සහ පවත්නා එන්නත් රණ වැඩ පිලිවල ආදී රුණු සැලකිල්ලට
ගනිමින්, 2019 සහ 2020 වසර වලදී ලබා දුන් ණය සහන සයෝජනා ක්රමයන්ට අදාල ල් දමන ලද ණය
වාරි ,
ල්බදු සඳහා ලබා දුන් සමම ණය සහන
ාල සීමාව තුලදී පියවීමට ඇි නම් ඒවා
පියවාගැනීමට මූලය ආයතන සවත අවසර ලබා දී ඇත. ස ාවිඩ්-19 වසිංගත ාලය තුල ලබා දුන් ණය
සහන
ාලය නිසා වාරි
සගවීසම් දී ණය ගනුසදනු රුවා අනවශ්ය සලස පීඩනයට ලක් වීසමන්
වැලස න පරිදි සමම ල්බදු වාරි සහ ණය සහන ාලය ට අදාල වාරි අයකිරීම වුහගත ර ඇත.
සුදුසු ම් ලබන ණය ගනුසදනු රුවන් හට සිය අදායම් උත්පාදන ටයුතු පවත්වාසගනයමින් ල්බදු
පහසු ම් වල ආපසු සගවීම් ටයුතු ක්රම ක්රමසයන් ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය පහසු ම් සලසා සදන
අයුරින් සමම දීර්ඝ රන ලද ණය සහන ාලය ක්රියාත්ම
රන සලසට මූලය ආයතන සවත දැනුම් දී
ඇත.

සුදුසු ම් ලබන ණය ගනුසදනු රුවන් හට සමම ණය සහන සයෝජනා ක්රමය පිළිබඳ වැඩිදුර සතාරතුරු,
අදාළ මූලය ආයතන සවින් ලබා ගත හැකි අතර, සම් සම්බන්ධසයන් ශ්රී ලිං ා මහ බැිංකුව විසින් මූලය
ආයතන සවත නිකුත් රන ලද චක්රසල්ඛ ශ්රී ලිං ා මහ බැිංකුසේ සවබ් අඩවිසයහි (www.cbsl.gov.lk)
දක්වා ඇත.

