
  
බ ැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව 
 2021.09.08 

  

ක ොවිඩ්-19 නිසො බලපෑමට ලක්වූ ව්යොපොර සහ පුද්ගලයින්ට ලබො දුන් සහන තව්දුරටත් දීර්ඝ ක කර් 

 

ද ාවිඩ්-19 වසැංගත තත්තත්තවය ඉහළ යාම දහේුදවන්ත බලපත්රලාභී බ ැංකුවල  ණය ගනුදෙනු රුවන්ත මුහුණ දී 

තිදබන දුෂේ රතා ස ලකිල්ලට ගනිමින්ත,එම බලපෑමට පත්ත ණය ගනුදෙනු රුවන්ත සඳහා මින්ත දපර (එනේ, 

2021.08.31 දින ෙක්වා) ලබා දී තිබූ ණය සහන 2021.12.31 ෙක්වා තවදුරටත්ත දීර්ඝ කිරීමට සල ා බලන දලස 

ශ්රී ලැං ා මහ බ ැංකුව විසින්ත සියලුම බලපත්රලාභී වාණිජ බ ැංකු සහ බලපත්රලාභී විද ේෂිත බ ැංකු (බලපත්රලාභී 

බ ැංකු) දවත ෙ නුේ දෙන ලදී. එදසේම, ශ්රී ලැං ා මහ බ ැංකුව විසින්ත නි ේිතව ෙක්වන ලෙ සමසේත ප්රතිලාභයන්තට 

වඩා දනාඅඩු වන දසේ, බලපෑමට ලක් වූ ණය ගනුදෙනු රුවන්තට ඔවුන්ත ඉල්ලා සිටින අතිදර්  සහනයන්ත ලබා 

දීමට සල ා බලන දමන්ත බලපත්රලාභී බ ැංකු දවතින්ත ඉල්ලා සිටී. 

ද ාවිඩ්-19 වසැංගතදයන්ත බලපෑමට පත්ත ණය ගනුදෙනු රුවන්ත හට 2022 ජනවාරි මස සිට සිය ණය දගවීේ 

ක්රමානුකූලව සිදු රදගන යෑම සඳහා අව ය  ටයුු ස සේ ර ග නීමට දමම නව ණය සහන  ාලය උප ාරී 

වනු ඇත යි අදේක්ෂා ද දර්. එදමන්තම, පවත්තනා තත්තත්තවය යටදත්ත තම සාමානය වයාපාර  ටයුු  රදගන 

යාම සඳහා දිගින්ත දිගටම එල්ල වන බාධා හමුදේ අතයාව ය දමදහයුේ වියෙේ ෙරමින්ත සිය ත න්තපු රුවන්තදේ 

දපාලී මුෙල් හා  ත න්තපු මුෙල් නිසි  ලට දේලාවට දගවීදේ වගකීම බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින්ත දනාපිරිදහලා 

ඉටු රන බව අවධාරණය  ළ යුු දේ. දමම  රුණු ස ලකිල්ලට ගනිමින්ත, ණය සහන ලබා ග නීමට සුදුසු ේ 

සපුරා ඇති නමුත්ත, ණය ආපසු දගවීමට හ කියාව පවතින ණය ගනුදෙනු රුවන්තට තම පහසු ේ  ල් ෙ මීම 

දහෝ ප්රතිවුහගත කිරීමක් ඉල්ලා සිටීම දවනුවට ණය ආපසු දගවීමට  ටයුු  රන දමන්ත ශ්රී ලැං ා මහ බ ැංකුව 

ඉල්ලා සිටී. තවෙ, බලපෑමට ලක් වූ ණය ගනුදෙනු රුවන්තදේ ආපසු දගවීදේ ධාරිතාව ග න ස ලකිලිමත්ත 

දවමින්ත ඔවුන්තදේ එදිදනො  ටයුුවලට අනිසි පීඩනයක් ඇති දනාවන ආ ාරය ට එම ණය පහසු ේ 

ආපසුදගවීම සෙහා නව ස ලසුේ ස  සීමට බලපත්රලාභී බ ැංකු හා සාධාරණ එ ඟතාවය ට ප මිදණනු ඇත යි 

ෙ අදේක්ෂා ද දර්. 

ණය සහන සේබන්තධදයන්ත බලපත්රලාභී බ ැංකු දවත 2021.09.01 දින නිකුත්ත  රන ලෙ 2021 අැං  08 ෙරන 

චක්රදල්ඛය ශ්රී ලැං ා මහ බ ැංකු දවබ් අඩවිදේ (www.cbsl.gov.lk) ෙක්වා ඇති අතර, සුදුසු ේ ලත්ත 

ගනුදෙනු රුවන්ත හට ව ඩිදුර දතාරුරු අොළ බලපත්රලාභී බ ැංකුව/බ ැංකු දහෝ ශ්රී ලැං ා මහ බ ැංකුදේ මූලය 

පාරිදභෝගි  සබඳතා දෙපාර්තදේන්තුදේ ක්ෂණි  ඇමුේ අැං  1935 දහෝ දුර ථන අැං  0112 477966 දහෝ 

0112 477129 ඔසේදසේ සේබන්තධ වීදමන්ත ලබා ගත හ  . 

මීට අමතරව, සැංචාර  හා මගී ප්රවාහන යන ආර්ි  අැං යන්ති පීඩාවට පත්ත ණය ගනුදෙනු රුවන්ත සඳහා දේ 

වන විටත්ත ණය සහන දයෝජනා ක්රම දෙ ක් 2020.09.30 ෙක්වා ක්රියාත්තම  දේ. 

ද ාවිඩ්-19 නිසා බලපෑමට පත්ත වයාපාර හා පුද්ගලයින්ත සඳහා සහන ස පයීම සේබන්තධව නිකුත්ත  රන ලෙ 

2021 අැං  08 ෙරන චක්රදල්ඛදේ මූලි ාැංග පහත ෙක්වා ඇත. 

 

සක්රීය ණය ගනුකෙනු රුව්න් සඳහො ලබො දී ඇති සහන 

 

● ණය ආපසු කගවීම 2021 කෙසැම්බර් මස අග ෙක්වව්ො  ල් ෙැමීම: 2021.09.01 දින වන විට සක්රීයව ඇති 

ණය පහසු ේ සඳහා, රැකියාව අිමි වීම, ව ටුේ/ආොයම දහෝ දවළඳාේ අඩු වීම දහෝ අිමිවීම, වයාපාර 

 ටයුු අඩාල වීම, බිඳව ටීම දහෝ වයාපාර වසා ෙ මීම යනාදි  රුණු එක් එක් අවසේථාව අනුව සල ා 

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


බලා 2021.12.31 ෙක්වා  ාලය ුළ මුල් ණය මුෙල දහෝ දපාලිය දහෝ එම ද ාටසේ දෙ ම අය ර 

ග නීම  ල් ෙමනු ඇත. දේ අනුව, දමම සහනය ලබාගන්තනා ණයගනුදෙනු රුන්තට ඔවුන්තදේ ෙ නට 

පවතින ණය පහසු ේ ආපසු දගවීේ ආරේභ කිරීමට සිදුවනුදේ 2022.01.01 දින සිට ය. 

 

● ක්වුද්ර, කුඩො හො මධ්ය පරිමොණ ව්යව්සොයයන් ව්ලට ප්රමුඛතොව්ය ලබො දීම: ක්ුද්ර, කුඩා හා මධය පරිමාණ 

වයවසායයන්ති නිරතව සිටින ණය ග නුේ රුවන්ත විසින්ත සහන සඳහා  රන ලෙ ඉල්ලීේ වලට 

බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින්ත ප්රමුඛත්තවය දිය යුුය. 

 

● මීට කපර ණයසහන/ව්ොරි   ල් ෙැමීම් යටකත් ලබොගත් ණය ඒ ොබද්ධ් කිරීම:  ලින්ත ප වති ණය 

සහන/වාරි   ල් ෙ මීදේ දයෝජනාක්රමවලට අොළ  ාල සීමා සඳහා අයවීමට නියමිත මුෙල්  (මුල් ණය 

මුෙල, දපාලිය  සහ අොළ  ල් ෙ මූ  ාල සීමාව සඳහා අය රන දපාලී) සහ දමම සහනදයෝජනා ක්රමය 

යටදත්ත දගවිය යුු මුෙල් ප්රමාණයන්ත (මුල් මුෙල සහ දපාලී)  නව ණය පහසු ම ට හ රවීමට 

බලපත්රලාභී බ ැංකු  ටයුු  ළ යුුය.  

 

●  ල් ෙැමූ ව්ොරි  (නව් ණය පහසු ම) ආපසු කගවීම 2022.07.01 දින සිට ඇරකේ:  

 
o  ල්බදු පහසු ේ ඇුළුව, වාරි  ණය  සඳහා ඉහත නව ණය පියවීමට, බලපත්රලාභී බ ැංකු සහ 

ණය ගනුදෙනු රු විසින්ත 2022.07.01 දින සිට මාස 6 ෙක්වා ආපසු දගවීදේ  ාලසීමාව ට 

එ ඟ විය යුුය. 

o ණය ගනුදෙනු රු ට අව ය නේ, දමම නව ණය ආපසු දගවීම ඊ ට දපර වුවෙ ආරේභ  ළ 

හ කිය. න තදහාත්ත, නව ණය පියවීම සඳහා මාස 6  ට වඩා ව ඩි  ාලයක් අව ය ය යි හ දේ 

නේ, ඒ සඳහා ඉල්ලීමක්  ළ හ කිය.  එව නි අවසේථාව  දී බ ැංකුව සහ ගනුදෙනු රු සුදුසු 

සහනොයී දපාලී අනුපාතය ට එ ඟ විය යුුදේ. 

 

● නව් ණය පහසු ම සඳහො සහනෙොයී කපොලී අනුපොතයක්ව අය කිරීම:  

o රුපියල් ණය පහසු ේ - ඉහත සඳහන්ත  ළ නව ණය මත, මාස 6 ෙක්වා ආපසු දගවීදේ 

 ාලයක් සඳහා වාර්ෂි ව 6.93% (එනේ, 31.08.2021 දිනට දින 364   භාණ්ඩාගාර බිල්පත්ත 

දවන්තදද්සි අනුපාතය + 1% වා.දපා.) දනාඉක්මවන දපාලී අනුපාතයක්, 2021.09. 01 දින සිට 

ආරේභ වන පරිදි අය කිරීමට බලපත්රලාභී බ ැංකුවලට හ කියාව ඇත.  

o විදද්  මුෙල් ණය සහ මාස 6ට වඩා ව ඩි ආපසුදගවීදේ  ාලයක් සිත රුපියල් ණය - 

බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින්ත සුදුසු සහන දපාලී අනුපාතයක් අය  ළ යුුය. 

● ක ටි ොලීන චක්රීය ණය පහසු ම් (Revolving facilities)  පියවීම් දින 2021.12.31 ෙක්වව්ො දීර්ඝ 

කිරීම: ඒ ඒ අවසේථාව සල ා බලමින්ත,  ාර  ප්රාේධන, උ සේ, තාව ාලි  අයිරා, ද ටි ාලීන දවළඳ 

මූලය රණ පහසු ේ ඇුළු 2021.09.01 දින සිට 2021.12.31 දින ෙක්වා පියවීදේ දින සිත චක්රිය 

ණය පහසු ේ පියවීම සඳහා 2021.12.31 ෙක්වා  ාලය ලබා දෙනු ඇත. දමම  ල්ෙමන ලෙ  ාල 

සීමාවට සහ අොළ  ල්ෙමන මුෙල මත පමණක් ඉහත සඳහන්ත  ර ඇති පරිදි දපාලී අය කිරීමට 

බලපත්රලාභි බ ැංකු හට හ කියාව පවතී.  

 

● ණය සහන  ොලය තුළ ෙඩ කපොලී අය කිරීමක්ව කහෝ එ තු කිරීමක්ව කනො ළ යුතුය. එනේ 2021.09 01 

සිට 2021.12.31 ෙක්වා  ාලය ුළ අයවීමට නියමිත මුෙල් මත ෙඩ දපාලිය එ ු කිරීමක් දහෝ අය 

කිරීමක් සිදු දනා ළ යුුය. 

 



 

● ඔබට ව්ඩොත් ගැලකපන ක්රමය හඳුනො ගන්න: ණය ග ණුේ රුට ෙ නුවත්ත තීරණයක් ග නීමට හ කි වන 

පරිදි,  ල් ෙ මූ වාරි  ඉක්මනින්ත ආපසු දගවීම ආරේභ කිරීදේ ප්රතිලාභ සහ ආපසු දගවීදේ  ාලය 

දීර්ඝ කිරීම නිසා ගනුදෙනු රුට වන බලපෑේ පිළිබඳව ප හ දිලි කිරීමට බලපත්රලාභී බ ැංකු  ටයුු  ල 

යුු දේ. 

 

● ණය ආපසු කගවීකම් ධ්ොරිතොව්ට සරිලන පරිදි ණය ප්රතිව්ුහගත (restructure) කිරීකම් අව්ස්ථොව් ලබො 

දී ඇත: ගනුදෙනු රුදේ ආපසු දගවීදේ ධාරිතාව සහ එව නි ගනුදෙනු රුවන්ත විසින්ත ඉදිරිපත්ත  රනු 

ලබන පිලිගත හ කි වයාපාර නඟාසිටුවීදේ ස ල සුේ (revival plan) ස ලකිල්ලට ගනිමින්ත, ෙ නට 

පවතින ණය පහසු ේ දීර්ඝ  ාලයක් සඳහා ප්රතිවුහගත කිරීමට බලපත්රලාභි බ ැංකු හට හ කියාව 

පවතී.  

 

● ණය සහන ලබො ගැනීමට සුදුසු ම් ඇති නමුත් තම පහසු ම්  ලින් පියව්ො ෙැමීමට  ැමති 

ගනුකෙනු රුව්න් සඳහො පිරිනැමිය යුතු ප්රතිලොභ: සහන ලබා ග නීමට සුදුසු ේ ඇති නමුත්ත එදසේ සහන 

ලබා දනාදගන ණය සහන  ාලය ුළ දී තම ණය පහසු ේ  ලින්ත පියවීමට   මති ගනුදෙනු රුවන්ත 

හට දපාලී ප්රතිොන (interest rebates) ලබා දීමට බලපත්රලාභී බ ැංකු දිරිමත්ත  රන අතර, එදසේ ණය 

සහන  ාලය ුල තම ණය පහසු ේ  ලින්ත පියවන ගනුදෙනු රුවන්තදගන්ත  ලින්ත පියවීදේ ගාසේු 

සහ  ල්බදු පහසු ේ සඳහා අනාගත දපාලී ආපසු අය ර ග නීම ඇුළු අදනකුත්ත ගාසේු  පා හ රීමට 

බලපත්රලාභී බ ැංකු  ටයුු  ල යුු දේ. 

 

අක්රීය  ණය  ගනුකෙනු රුව්න් සඳහො  ලබො දී ඇති සහන 

 

● අක්රිය ණය ප්රතිකල්ඛනගත (reschedule) කිරීම: ණය ග නුේ රුදේ ආපසු දගවීදේ ධාරිතාව සහ 

පිළිගත හ කි වයාපාර යළි නඟා සිටුවීදේ ස ල සේමක් ඇති නේ, ඒවා සල ා බලා එක් එක් අවසේථාව 

අනුව, 2021.09.01 දින වන විට, අක්රීය  ාණ්ඩදේ පවතින ණය පහසු ේ දීර්ඝ  ාලයක් සඳහා 

ප්රතිදල්ඛනගත කිරීම සිදු ළ හ කිය. 

 

● 2020.04.01 දින කහෝ ඉන් පසුව් අක්රීය කලස ව්ර්ී රණය  ර ඇති ණය පහසු ම් ව්ලට අෙොලව්, 

සියලුම ණය නැව්ත අයකිරීකම් ක්රියොමොර්ග 2021.12.31 ෙක්වව්ො අත්ිටුවීම: සාමානය න වත අය ර 

ග නීදේ ක්රියාවලිදේ ද ාටසක් දලස, එව නි ණය ග නුේ රුවන්ත සඳහා දි අධි  දලස ඇමුේ ලබා 

දීම /බල කිරීම දහෝ ණය ග නුේ රු හමුවීම යනාදිය සිදු දනාකිරීමට බලපත්රලාභී බ ැංකු සෑම පියවරක් 

ම ගත යුුය.  ණය අය ර ග නීම සේබන්තධව නීතිමය  ටයුු සිදු දවමින්ත පවතී නේ, දමම සහනය 

ලබා ග නීම සඳහා ණයග නුේ රුවන්ත උසාවිදේදී එ ඟතාවය ට ප මිණිය යුුය. 

 

අතිකර්  සහන 

 

● රුපියල් 500,000 ට අඩු දචක්පත්තවල වලැංගු  ාලය 2021.10.31 ෙක්වා දීර්ඝ කිරීම. 

● බලපෑමට ලක්වූ ණය ග නුේ රුවන්තදේ සියලු දචක්පත්ත ගනුදෙනු සේබන්තධදයන්ත වූ අගරුවූ දචක්පත්ත 

සහ දචක්පත්ත දගවීේ නතර කිරීම සේබන්තධ ගාසේු අයකිරීම 2021.09.30 ෙක්වා අත්තිටුවීම සහ 

ප හ දිලි ව දයන්තම බලපෑමට පත්ත ගනුදෙනු රුවන්තදේ ණයපත්ත සහ දවනත්ත ණය පහසු ේ සඳහා 

ප්රමාෙ ගාසේු අයකිරීම 2021.10.31 ෙක්වා අත්තිටුවීම. 



● දමම දයෝජනා ක්රමය යටදත්ත සුදුසු ේ ලබන ණය ගනුදෙනු රුවන්තදේ ණය අයදුේපත්ත, හුදෙක් 

අසුටුොය  ණය දතාරුරු  ාර්යාැං  (CRIB) වාර්තාවක් මත පමණක් පෙනේව ප්රතික්දෂේප 

කිරීදමන්ත වළකින දලසට බලපත්රලාභී බ ැංකු දවත ෙ නුේ දීම. 

● දමම ණය සහන දයෝජනා ක්රමය සහ මීට දපර ණය සහන දයෝජනාක්රම සඳහා සහභාගීවීම මගින්ත ණය 

ගනුදෙනු රුවන්තදේ ණය දරේණිගත කිරීේ සඳහා දහෝ අනාගත ණය දතාරුරු  ාර්යාැං  වාර්තා 

සඳහා අසුටුොය  බලපෑමක් සිදු දනාවීම. 

● ෙ නට පවතින සැංචරණ සීමාවන්ත දහේුදවන්ත බලපෑමට පත්ත ගනුදෙනු රුවන්ත විසින්ත ණය ආපසු දගවීේ 

නියමිත දිනය දින කිිපයකින්ත (උපරිම ව ඩ  රන දින 15 ක් ෙක්වා)  ල් ෙ මීමට ද දරන ඕනෑම 

ඉල්ලීමක් සල ා බලන දලස බලපත්රලාභි බ ැංකු දවත ෙ නුේ දී ඇත. එව නි ප්රමාෙයන්ත සඳහා 

බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින්ත කිසිදු අමතර දපාලියක් දහෝ දවනත්ත ගාසේු අය දනා ල යුුය. 

අයදුම් කිරීකම් අව්සොන දිනය: සහන දයෝජනා ක්රමය සඳහා ඉල්ලුේ කිරීමට   මති සුදුසු ේ ලත්ත ණය 

ගනුදෙනු රුවන්ත 2021.09.21 දින දහෝ ඊට දපර ඒ සඳහා බලපත්රලාභී බ ැංකුදවන්ත ලිඛිතව දහෝ විෙුත්ත 

මාර්ගදයන්ත ඉල්ලීමක්  ළ යුුය.  නියමිත දිනට පසුව ඉදිරිපත්ත  රන ඕනෑම ඉල්ලීමක් වුවෙ, එදසේ ප්රමාෙ වීමට 

දහේු පිළිගත හ කි නේ බාර ගන්තනා දලස බලපත්රලාභී බ ැංකු දවත ෙ නුේ දී ඇත. 

 

සමොකලෝචන ක්රියොපටිපොටිය: අයදුේපත ප්රතික්දෂේප වීම දී, බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින්ත එව නි ප්රතික්දෂේප කිරීේ 

දහේු සිතව, වඩාත්ත සුදුසු දලස  දින 14 ක් ඇුළත පාරිදභෝගි යාට ලිඛිතව ෙ නුේ දෙනු ඇත යි අදේක්ෂා 

ද දර්. ප්රතික්දෂේප කිරීදේ ප්රතිචාරය ග න පාරිදභෝගි යා සෑහීම ට පත්ත දනාවන්තදන්ත නේ, ව ඩිදුර 

සමාදලෝචනය සඳහා ශ්රී ලැං ා මහ බ ැංකු දවබ් අඩවිදේ (www.cbsl.gov.lk/fcrd) ඇති ප මිණිලි ඉදිරිපත්ත 

කිරීදේ දපෝරමය භාවිතා  රමින්ත මූලය පාරිදභෝගි  සබඳතා දෙපාර්තදේන්තුවට (FCRD) ප මිණිල්ලක් 

ඉදිරිපත්ත  ළ හ කිය. 


