
 
 
 
ක ොවිඩ්-19 ව්යසනකේ කෙව්න ව්යොප්තිය හමුකේ බලපෑමට ලක් වූ ව්යොපොර හො පුද්ගලයන් සඳහො සහන 

සැලසීම 

ක ොවිඩ්-19 ව්යසනයේ යෙව්න ව්යාප්තිය හමුයේ පීඩාව්ට පත් බලපත්රලොභී මුදල් සමොගම් සහ විකේෂිත  ල්බදු 

මූලය රණ සමොගම් ව්ල (මින් ඉදිරියට බ ැංකු කනොවන මූලය ආයතන කලස හ ඳින්කවන) ගනුයෙනුකරුව්න් මුහුණපා 

ඇි ගැටලු සැලකිල්ලට ගනිමින්, පහෙ සහනයන් ලබා දීමට කටයුතු කරන යලස ශ්රී ලැං ො මහ බ ැංකුව විසින් බ ැංකු 

කනොවන මූලය ආයතන යව්ින් ඉල්ලා සිටිමින් 2021 අංක 06 ෙරන යකාවිඩ්-19 නිසා බලපෑමට ලක් වූ ව්යාපාර හා 

පුද්ගලයන් සඳහා සහන සැලසීම යන චක්රයල්ඛය නිකුත් කරන ලදි. 
 

 

 

1. සක්රීය ණය පහසු ම් සඳහො ලබො දී ඇි ණය සහන  

(අ) 2021 මැයි 15 දින ව්න විට සක්රීය කාණ්ඩයේ පැව්ි ණය පහසුකම් සඳහා සුදුසුකම් ලත් ණය 

ගනුයෙනුකරුව්න් මුහුණ දී ඇි මූලය දුෂ්කරො, (එනම් රැකියා අහිමිවීම, ආොයම් අහිමිවීම යහෝ 

ආොයම/ව්ැටුප්ත අඩු වීම යහෝ විකුණුම් අඩු වීම, ව්යාපාර ව්සා ෙැමීම යනාදිය) සලකා බලා බලමින් එක් එක් 

අව්ස්ථාව් අනුව්, ණය පහසුකම් ව්ල මුල් ණය මුෙල යහෝ යපාලිය යහෝ එම යකාටස් යෙකම යහෝ 2021 

අයගෝස්තු 31 ෙක්ව්ා කාලය තුළ අය කර ගැනීම කල් ෙැමීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

(ආ) බ ැංකු කනොවන මූලය ආයතන විසින් කල් ෙමන ලෙ කාලසීමාව් සඳහා සහ කල්ෙමන ලෙ මුෙල මෙ පමණක් 

2021 මැයි 19 දින පැව්ි දින-364 භොණ්ඩොගොර බිල්පත් කවන්කේසි අනුපොතයට සියයට 5.5 ක් (එනම් 

ව්සරකට 10.68%) එ තු  ළ අගය යනාඉක්මව්න වොර්ෂෂි  කපොලී අනුපොතයක් අය කිරීමට හැකියාව් ඇෙ.  

(ඇ) විකල්පයක් යලස, ණය ගනුයෙනුකරුයේ ආපසු යගවීයම් හැකියාව් සහ පිළිගෙ හැකි ව්යාපාර නගා 

සිටුවීයම් සැලැස්මක් (Revival Plan) ඉදිරිපත් කිරීම සැලකිල්ලට ගනිමින්, ෙැනට පව්ින ණය පහසුකම් දීර්ඝ 

කාලයක් සඳහා ප්රිව්ුහගෙ කිරීමට බ ැංකු කනොවන මූලය ආයතන ව්ලට හැකියාව් පව්තී.  
 

 

2. අක්රීය  ොණ්ඩකේ ණය පහසු ම් සඳහො ලබො දී ඇි ණය සහන  

(අ) ණය ලබා ගෙ ෙැනැත්ොයේ ආපසු යගවීයම් හැකියාව් සහ පිළිගෙ හැකි ව්යාපාර නඟා සිටුවීයම් 

සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීම සැලකිල්ලට ගනිමින් 2021 මැයි 15 දින ව්න විට අක්රීය ෙත්ත්ව්යේ පව්ින ණය 

පහසුකම්, දීර්ඝ කාලයක් සඳහා ප්රියල්ඛනගෙ කිරීමට බ ැංකු කනොවන මූලය ආයතන යව්ෙ හැකියාව් 

පව්තී. 

(ආ) බැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන විසින් 2020 අයේල් 01 දින යහෝ ඊට පසුව් අක්රීය ණය යලස ව්ර්ීකරණය 

කර ඇි යමම චක්රයල්ඛය යටයත් සුදුසුකම් ෙරන ණය පහසුකම් ව්ලට අොලව් සියලුම අත්පත් කර 

ගැනීයම් ක්රියාමාර්ග 2021 අයගෝස්තු 31 ෙක්ව්ා අත්හිටුවිය යුතුය. 
 

3. අකනකුත් සහනයන්  

(අ)  පැහැදිලිව්ම පීඩාව්ට පත් වූ ගනුයෙනුකරුව්න් සඳහා 2021 ජුනි 30 ෙක්ව්ා කාල සීමාව් තුළ, ණය කාඩ්පත් 

(යක්රඩිට් කාඩ්)  සහ යව්නත් ණය පහසුකම් සඳහා ප්රමාෙ ගාස්තු අය කිරීම අත්හිටුවීම සඳහා බැංකු 

යනාව්න මූලය ආයෙන කටයුතු  ළ යුතුය.  

(ආ) ෙැනට පව්ින සංචරණ සීමාව්න් යේතුයව්න් බලපෑමට පත් ගනුයෙනුකරුව්න් විසින්, ණය ආපසු යගවීම් 

නියමිෙ දිනට දින කිහිපයකින් (උපරිම ව්ැඩ කරන දින 10 ක් ෙක්ව්ා) කල්  ෙැමීමට කරන ඕනෑම ඉල්ලීමක් 

සඳහා කිසිදු අමෙර යපාලියක් යහෝ යව්නත් ගාස්තුව්කින් යොරව් අව්ස්ථාව් ලබා දිය යුතුය. 
 

(ඇ) පව්ත්නා ණය පහසුකම/පහසුකම් කල් ෙැමීම යහෝ ප්රිව්ුහගෙ කිරීම යව්නුව්ට ණය ගනුයෙනුකරු විසින් 

ඔහුයේ/ඇයයේ පව්ත්නා ණය පහසුකම් 2021 අයගෝස්තු 31 ව් දින ව්න විට පියව්ා අව්සන් කිරීමට ඉල්ලා 

සිටී නම් එව්ැනි පහසුකම් සඳහා කිසිදු පූර්ව් පියවීයම් ගාස්තුව්ක් අය කිරීයමන් ව්ැලකී සිටීමට බ ැංකු 

කනොවන මූලය ආයතන කටයුතු  ළ යුතුය. 

(ඈ) බැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන විසින් යමම යයෝජනා ක්රමය යටයත් සුදුසුකම් ලබන ණය 

ගනුයෙනුකරුව්න්යේ ණය අයදුම්පත්, හුයෙක් අසතුටුොයක ණය යොරතුරු ව්ාර්ොව්ක් (CRIB) මෙ 

පමණක් පෙනම්ව් ප්රික්යෂ්ප කිරීයමන් ව්ැළකිය යුතුය.

බ ැංකු කනොවන මූලය ආයතන අධීක්ෂණ යෙපාර්ෙයම්න්තුව් 
 
2021.06.11 



 

4. ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීකම් අව්සොන දිනය 

ඉහෙ ණය යයෝජනා ක්රමය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට අයප්තක්ෂා කරන ණය ගනුයෙනුකරුව්න් 2021 ජුලි  15 යහෝ 

ඊට යපර ලිඛිෙව් යහෝ විෙුත් මාර්ගයයන් ඉල්ලීමක් කල යුතුය. 

 

යම් සම්බන්ධයයන් බැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන යව්ෙ නිකුත් කරන ලෙ 2021 අංක 06 ෙරන චක්රයල්ඛය ශ්රී 

ලංකා මහ බැංකු යව්බ් අඩවියේ පහෙ සබැඳිය ඔස්යස් ලබා ගෙ හැක.    

https://www.cbsl.gov.lk/en/laws/directions-circulars-guidelines-for-non-banks 
 

ෙව්ෙ, යමම චක්රයල්ඛය පිළිබඳ ව්ැඩිදුර යොරතුරු ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයව්හි පිහිටුව්ා ඇි ඇමතුම් 

මධයස්ථානය හරහා 011-2477000 සහ 011-2477966 යන දුරකථන අංක මඟින් ලබා ගෙ හැකිය. 

https://www.cbsl.gov.lk/en/laws/directions-circulars-guidelines-for-non-banks

