
 

  
 

 

 

ක ොවිඩ්-19 කෙවැනි රැල්කෙන් බෙපෑමට ෙක්වූ වයොපොර සහ පුද්ගෙයින් සඳහො වන සහන ක ෝජනො ක්රම  
 

ක ොවිඩ්-19 ව්යසනකේ කෙව්ැනි රැල්ල නිසො බලපත්රලොභී බැැංකුව්ල ණය ගනුකෙනු රුව්න් විසින් මුහුණපො ඇති දුෂ ්රෙො 

සැලකිල්ලට ගනිමින් බලපෑම ට ලක්වූ ණය ගනුකෙනු රුව්න් හට පහෙ සඳහන් සහනයන් ලබොකෙන කලස ශ්රී ලැං ො මහ 

බැැංකුව් විසින් බලපත්රලොභී ව්ොණිජ බැැංකු සහ බලපත්රලොභී වික ්ෂිෙ බැැංකු (මින් ඉදිරියට බලපත්රලොභි බැැංකු කලස 

හැඳින්කව්න)  කව්ෙ ෙන්ව්ො ඇෙ. 

සක්රි  ණ  පහසු ම් සඳහො ෙබො දී ඇති සහන න් 

2021 මැයි 15 දින ව්න විට සක්රිය  ොණ්ඩකේ පැව්ති ණය පහසු ම් සඳහො, සුදුසු ම් ලත් ණය ගැනුම් රුව්න්කේ මූලය 

දුෂ ්රෙො (රැකියො අහිමිවීම, ආෙොයම / ව්ැටුප් කහෝ විකුණුම් අඩු වීම, ව්යොපොර ව්සො ෙැමීම යනොදිය) සල ො බලමින්, එක්ව 

එක්ව අව්ස්ථොව් අනුව්, ණය පහසු කම් මුල් මුෙල කහෝ ණය කපොලිය කහෝ එම ක ොටස් කෙ ම කහෝ අය ර ගැනීම 2021 

අකගෝස්ු 31 ෙක්වව්ො  ල් ෙැමීමට  ටයුු  ල යුුය. 

• රුපියල් ණය පහසු ම් සම්බන්ධකයන්,  ල් දමන ෙද  ොෙ සීමොව සඳහො සහ  ල් දමන ෙද මුදෙ මෙ පමණක්ව, 

2021 මැයි 19 ව්ැනි දින පැව්ති දින-364 භොණ්ඩොගොර බිල්පත් කව්න්කේසි අනුපොෙයට ( එනම්, 5.18%) 1% එ ු 

 ල අගය කනොඉක්වමව්න ව්ොර්ෂෂි  කපොලී අනුපොෙයක්ව  (එනම්. 6.18%   ව්ොර්ෂෂි  කපොලී අනුපොෙයක්ව) අය කිරීමට 

බලපත්රලොභී බැැංකු කව්ෙ හැකියොව් ඇෙ. 

• විකේ  මුෙලින් ගත් ණය සඳහො පව්ත්නො අඩු කපොලී අනුපොෙ සැලකිල්ලට ගනිමින් බලපත්රලොභී බැැංකු විසින් 

සහනෙොයී කපොලී අනුපොෙයක්ව අය  ල හැ . 

වි ල්පයක්ව කලස, බලපත්රලොභී බැැංකු විසින් ණය ගැතියොකේ ආපසු කගවීකම් හැකියොව් සහ එව්ැනි ණය ගැනුම් රුව්න් 

විසින් ඉදිරිපත්  ළ පිළිගෙ හැකි ව්යොපොර නගො  සිටුවීකම් සැලැස්මක්ව සැලකිල්ලට ගනිමින් ණය පහසු ම් දීර්ෂඝ  ොලයක්ව 

සෙහො ප්රතිව්ුහගෙ  ළ හැකිය. 

අක්රි  ණ  පහසු ම් සඳහො ෙබො දී ඇති සහන න් 

2021 මැයි 15 දින ව්න විට අක්රීය  ොණ්ඩකේ පැව්ති ණය පහසු ම් සඳහො බලපත්රලොභී බැැංකුව්ලට ණය ගැතියොකේ ආපසු 
කගවීකම් හැකියොව් සහ පිළිගෙ හැකි ව්යොපොර නගො සිටුවීකම් සැලැස්මක්ව ඉදිරිපත් කිරීම සැලකිල්ලට කගන ෙැනට පව්තින 

අක්රීය ණය පහසු ම් ප්රතිකල්ඛනගෙ  ළ හැකිය. ෙවද, 2020 අකේල් 01 දින කහෝ ඊට පසුව අක්රී   ැයි වර්ගී රණ  

 ර ඇති ණ  පහසු ම් වෙට එකරහිව සි ලු අ  ර ගැනීකම් ක්රි ොමොර්ගග 2021 අකගෝසතු 31 දක්වවො අත්හහිටවි  යුු . 

 

අකනකුත්හ සහන න් 

• ව්ටිනො ම රු.500,000ට අඩු කෙක්වපත් ව්ල ව්ලැංගු  ොලය 2021 ජූනි 30 ෙක්වව්ො දීර්ෂඝ කිරීම.  

• ක ටි ොලීන ෙක්රීය ණය පහසු ම් පියවීම සඳහො 2021 අකගෝස්ු 31 ෙක්වව්ො  ල් ලබො දීම. 

• 2021 ජුනි 30 ෙක්වව්ො  ොලය ුල අගරුූ කෙක්වපත් ගොස්ු අයකිරීකමන් ව්ැලකීම සහ පැහැදිලි  කලසම බලපෑමට 

පත්වී ඇති ගනුකෙනු රුව්න්කේ ණයපත් (කෙඩිට්  ොඩ්) සඳහො ප්රමොෙ ගොස්ු අයකිරිම එම  ොලය ුල අත්හිටුවීම. 

• කමම කයෝජනො ෙමය යටකත් සුදුසු ම් ලබන ණය ගනුකෙනු රුව්න්කේ ණය අයදුම්පත්, හුකෙක්ව අසුටුෙොය  ණය 

කෙොරුරු (CRIB) ව්ොර්ෂෙොව්ක්ව මෙ පමණක්ව පෙනම්ව් ප්රතික්වකෂ්ප කිරීකමන් ව්ැලකීම. 

• ෙැනට පව්තින සැංෙරන සීමොව්න් කහ්ුකව්න් බලපෑමට පත් ගනුකෙනු රුව්න් විසින්, ණය ආපසු කගවීම් නියමිෙ 

දිනට දින කිහිපයකින් (උපරිම ව්ැඩ  රන දින 10ක්ව ෙක්වව්ො)   ල් ෙැමීමට ක කරන ඕනෑම ඉල්ලීමක්ව සඳහො  කිසිදු 

අමෙර කපොලියක්ව කහෝ කව්නත් ගොස්ුව්කින් කෙොරව් අව්ස්ථොව් ලබො දීම.  

 

කමම සහන කයෝජනො ෙමය සඳහො ඉල්ුම් කිරීමට අකප්ක්වෂො  රන ණය ගනුකෙනු රුව්න් 2021 ජුනි 21 දින කහෝ ඊට 

කපර ලිඛිෙව් කහෝ විෙුත් මොර්ෂගකයන් ඉල්ලීමක්ව  ළ යුු අෙර, 2021 ජුනි 21 න් පසුව් වුව්ෙ පිලිගෙ හැකි කහ්ුව්ක්ව මෙ 

ප්රමොෙ වී ඉදිරිපත්  රන ඕනෑම ඉල්ලීමක්ව භොර ගන්නො කලස බලපත්රලොභී බැැංකු කව්ෙ ෙන්ව්ො ඇෙ. 

බැැංකු අධීක්වෂණ කෙපොර්ෂෙකම්න්ුව් 
 
2021.06.01 



ක කස් කව්ෙත්, සුදුසු ම් ලෙ මුත් ණය ආපසු කගවීකම් හැකියොව් ඇති ණය ගනුකෙනු රුව්න් විසින් ණය පහසු ම් 

 ල්ෙැමීම කහෝ ප්රතිව්ුහගෙ කිරීම සඳහො අයදුම් කිරීම කව්නුව්ට ණය ආපසු කගවීම් සඳහො  ටයුු   රනු ඇෙැයි අකප්ක්වෂො 

ක කර්ෂ. 

සුදුසු ම් ලත් ගනුකෙනු රුව්න් හට ව්ැඩි විස්ෙර ලබො ගැනීම සඳහො අෙොළ බලපත්රලොභී බැැංකු කව්තින්  විමසන කලස ෙන්ව්ො 
සිටින අෙර, කම් සම්බන්ධව් 2021 මැයි 25 ව්න දින බලපත්රලොභී බැැංකුව්ලට නිකුත්  ර ඇති 2021 අැං  05 ෙරන 
ෙෙකල්ඛය ශ්රී ලැං ො මහ බැැංකු කව්බ් අඩවිකේ (www.cbsl.gov.lk) ෙක්වව්ො ඇෙ. 
 
පව්තින ව්සැංගෙ ෙත්ත්ව්ය පොලනය කිරීම සඳහො කගනයනු ලබන ව්ැඩපිළිකව්ල සඳහො සහය ෙැක්වවීමක්ව ව් කයන් ෙමොකේ 
එදිකනෙො ගනුකෙනු සඳහො මැංගෙ (online) කස්ව්ොව්න්/ කගවීම් ෙම භොවිෙ  රන කමන් ශ්රී ලැං ො මහ බැැංකුව් 
මහජනෙොව්කගන් ඉල්ලො සිටින අෙර, එම කස්ව්ො ලබො ගැනීකම්දී සහ පිරිනැමීකම්දී අෙොළ කසෞඛය නීති රීති ෙරකේ පිලිපදින 
කලසට මහජනෙොව් කව්ෙ සහ සියළු බලපත්රලොභී බැැංකු කව්ෙ කමයින් ෙන්ව්ො සිටී. 

http://www.cbsl.gov.lk/

