
 

 

පවතින සුවිශ ේෂී සාර්ව ආර්ික තත්තත්තවයන් හමුශේ බලපෑමට ලක් වූ ණය ගනුශෙනුකරුවන් 

සඳහා බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින් සහන ස ලසීම 

ක ොවිඩ්-19 වසංගත තත්තත්තවකේ වයොප්තියත්ත සමඟ, ශ්රී ලං ො මහ බ ංකුව විසින් 2020 මොර්තු මොසකේ සිට 

පීඩොවට පත්ත ණය ගනුකෙනු රුවන් කවත සහන ස ලසීම සඳහො කයෝජනො ක්රම කිහිපයක් ම හඳුන්වො දුන් අතර, 

එයට ණය සහන  ොලයක් ලබො දීම, ණය ප්රිවුහගත කිරීම/ප්රිකේඛනගත කිරීම, ණය ආපසු අය ර ග නීකේ  

ක්රියොමොර්තග අත්තහිටුවීම, අඩු වියෙේ  ොර  ප්රොග්ධන ණය ලබො දීම සහ ඇත ේ බ ංකු ගනුකෙනු සඳහො අය  ල 

ගොසතු ඉවත්ත කිරීම ආදිය ඇුළත්ත කේ.  කමම සහන සඳහො පුද්ගලි  අංශකේ කසතව යින්, කුඩො හො මධය පරිමොණ 

වයවසොය යින් (SMEs) සහ සංචොර , ප්රවොහන, නිෂතපොෙන, කසතවො,  ෘෂි ර්තමය, ඉදිකිරීේ, ඇඟලුේ, කතොරුරු 

තොක්ෂණ සහ ඒ ආශ්රිත ස පයුේ කසතවොවන්හි නිරත අකනකුත්ත වයොපොර හො පුද්ගලයින් ඇුලත්ත විය. ක කසත 

කවතත්ත, ක ොවිඩ්-19 නිසො බලපෑමට ලක්ූ ණය ගනුකෙනු රුවන් සඳහො ලබො දී ිබූ කමම සහන  ොලයන්කග් 

අවසන් අදියර 2021.12.31 දිකනන් අවසන් ූ අතර සංචොර  අංශයට ලබොදුන් ණය සහන  ොලකේ අවසන් 

අදියර 2022.06.30 දිකනන් අවසන් විය. කේ අතර, ජොි  ආර්ති  වර්තධනය ට ෙොය  විය හ කි, ශ යතොවයක් 

සහිත වයොපොර න වත නගොසිටුවීම  සඳහො ක ොවිඩ්-19 වසංගතකයන් පීඩොවට පත්ත අඩු ක්රියො ොරී සහ අක්රීය ණය 

ගනුකෙනු රුවන් හඳුනොකගන ඔවුන් ට සහොය වීකමන් , ණය සහන  ොලයන් ක්රමොනුකූලව අවසන් කිරීම  සඳහො 

බලපත්රලොභී බ ංකු ුල පශතචොත්ත ක ොවිඩ්-19 පුනර්තීවන ඒ   පිහිටුවන කලස ෙ ශ්රී ලං ො මහ බ ංකුව විසින් 

බලපත්රලොභී බ ංකු කවත උපකෙසත ලබො දී ඇත. 

පවින සොර්තව ආර්ති  අභිකයෝගයන් සහ අමතර සහන සපයන කලස රොජය ආයතන ඇුළු පොර්තශව රුවන් 

රැසක් විසින්  රන ලෙ ඉේීේ එනේ, සංචොර  ක්කෂතත්රය ට සහ කුඩො හො මධය පරිමොණ වයවසොය යන් ට සහන 

ස පයීම දීර්තඝ  රන කලස ට ූ   බිනට්  මණ්ඩල තීරණ ස ලකිේලට ගනිමින්, වත්තමන් සොර්තව ආර්ති  

තත්තත්තවයන් සහ/කහෝ ක ොවිඩ් -19 වසංගතය කහතුකවන් සිය ආෙොයමට කහෝ වයොපොරයන්ට අහිත ර බලපෑේ 

ඇි වී ඇි ණය ගනුකෙනු රුවන් කවත, බ ංකු අංශකේ සතථොයිතොව ක කරහි අනවශය ආතියක් ඇි කනොවන 

පරිදි, මොස හය   ොලයක් සඳහො සුදුසු සහන ලබො කෙන කලස ශ්රී ලං ො මහ බ ංකුව බලපත්රලොභී බ ංකු කවින් 

ඉේලො ඇත. කමම සහනයන් ඒ ඒ පුද්ගලයන්කග් අනොගත ණය ආපසු ආපසු කගවීකේ හ කියොව සහ 

වයොපොර/වයොපෘිවල ශ යතොව මත පෙනේව අවසතථොනුකුලව ලබො කෙනු ඇි අතර, එකී සහනයන් කග් ප්රධොන 

අංගයන් පහත සොරොංශ ගත  ර ඇත. 

 

• සක්රිය ණය පහසුකම් සඳහා සහන: ණය ග නුේ රුවන්ට සුදුසු සහන (එනේ, මුේ ණය මුෙල කහෝ 

කපොලිය සඳහො කහෝ ඒ කෙ ම සඳහො සහන  ොලසීමොවක්, මුේ ණය මුෙකලන්  කහෝ කපොලිකයන් 

ක ොටසක් සඳහො සහන  ොලසීමොවක්, ණය පහසු ේ ප්රිවුහගත කිරීම, කහෝ කවනත්ත යේ 

සහනයක්) මොස හය   ොලයක් සඳහො ලබො ගත හ  .  

• අක්රීය ණය පහසුකම් සඳහා සහන: ණය ගනුකෙනු රුවන්කග් ෙ නට පවින අක්රිය ගණකේ ණය 

පහසු ේ දීර්තඝ  ොලය ට ප්රිකේඛන ගත කිරීම සඳහො ඉේලුේ  ළ හ කිය. තවෙ, 2020.01.01 

දිනට පසු අක්රිය කලස වර්තී රණය  රන ලෙ ණය පහසු ේවලට එකරහිව ණය ආපසු අය ර 

ග නීකේ  ක්රියොමොර්තග අත්තහිටුවන කලස ෙ බලපත්රලොභී බ ංකු කවින් ඉේලො ඇත. කේ 

සේබන්ධකයන් සුළු හො මධය පරිමොණ වී කමෝේ හිමියන් කවත ක ොන්කද්සිවලට යටත්ත ව ව ඩිදුර 

සහන ලබො දී ඇත. 

ක කසත කවතත්ත, හිතොමතො ණය ආපසු කගවීම ප හ ර හ ර ඇි, කවනත්ත අරමුණු සඳහො ණය මුෙේ 

කයොෙවො ඇි, මුෙේ අවභොවිතය, ව රදි  ළමනො රණය සහ/කහෝ වංචො නිසො සහ ශ යතොවයකින් 

බ ංකු අධීක්ෂණ කෙපොර්තතකේන්ුව 

2022.07.20 



කතොර වයොපෘි සඳහො මුෙේ කයෙවීම කහතුකවන් ණය ආපසු කගවීමට අකපොකහොසත්ත වී ඇි 

ගනුකෙනු රුවන් හට කමම සහන ලබො ග නීමට කනොහ කි වනු ඇත. 

• ණය ආපසු ශගවීශම් ස ලසුම්: සොමොනය වොරි  ණය සඳහො නව වොරි  මුෙල ෙ නට පවින ණකයහි 

ගිවිසුේගත වොරි  වටිනො ම කනොඉක්මවිය යුුය. කවනත්ත ආ ොරකේ ආපසු කගවීකේ ක්රම සහිත 

ණය පහසු ේ සේබන්ධකයන්, බලපත්රලොභී බ ංකුව සහ ණය ගනුකෙනු රු විසින් සුදුසු ණය ආපසු 

කගවීකේ ස ල සතමක් සඳහො අකනයෝනය වශකයන් එ ඟ විය යුු කේ. 

• ණය සහන කාලසීමාව සහ ප්රමාණය සඳහා අොළ වන ශපාලී අනුපාතිකය: රුපියේ ණය පහසු ේ 

සේබන්ධකයන්, ණය සහනකේ වටිනො ම සහ සහන  ොලසීමොව මත අය  ළ යුු කපොී 

අනුපොි ය, නවතම ගිවිසුේගත කපොී අනුපොි ය (එනේ, විචලය කපොී අනුපොත මත පෙනේ ූ 

ණය පහසු ේ සඳහො, 2022.07.07 දිනට පවින ආසන්නතම යලි මිල  ළ (repriced) කපොී 

අනුපොි යෙ, සතථොවර කපොී අනුපොත මත පෙනේ ූ ණය පහසු ේ සඳහො ණය පහසු ම ලබො ගත්ත 

අවසතථොකේ ගිවිසුේගත කපොී අනුපොි ය) කහෝ ශ්රී ලං ො මහ බ ංකුකේ වත්තමන් නිතය ණය 

පහසු ේ අනුපොතය (එනේ, 15.5%), යන කෙක න් ඉහළ අගය කේ. විකද්ශ මුෙේ ණය පහසු ේ 

සඳහො වන කපොී අනුපොි ය පිළිබඳව, බලපත්රලොභී බ ංකුව සහ ණය ගනුකෙනු රු විසින් 

අකනයෝනය වශකයන් එ ඟ විය යුු කේ. 

• අමතර පිරිව යකින් ශතාරව ණය කලින් පියවීම සඳහා අවසේථාව ස ලසීම:  ණය ග ණුේ රුවන් 

විසින් තම ණය පහසු ේ  ලින් පියවීමට  රන ලෙ ඉේීේ, එක් එක් සිද්ිය අනුව සල ො බලො, 

කිසිදු අමතර ගොසතුවක් අය කිරීකමන්  කතොරව ණය  ලින් පියවීම සඳහො අවසතථොව ලබො කෙන 

කලස බලපත්රලොභී බ ංකු කවින් ඉේලො සිටී.  ේ බදු (leasing) පහසු ේ සේබන්ධකයන්, අනොගත 

කපොී අය ර ග නීම ෙ  පො හ රිය යුු කේ. ණය ග නුේ රුවන් විසින් එව නි ඉේීේ 2022.09.30 

කහෝ ඊට කපර සිය බ ංකුව කවත කයොමු  ල යුු කේ. 

• කමම කයෝජනො ක්රමය යටකත්ත සුදුසු ේ ලත්ත ණය ගනුකෙනු රුවන් විසින් නව ණය පහසු ේ සඳහො 

ක කරන ඉේීේ, හුකෙක්ම, අසුටුෙොය  ණය කතොරුරු  ොර්තයොංශ (CRIB) වොර්තතො මත පමණක් 

පෙනේව ප්රික්කෂතප කනො රන කලස බලපත්රලොභී බ ංකුවලින් ඉේලො ඇත. 

• සහන සඳහා අයදුම් කිරීම: බලපෑමට ලක් ූ ණය ගනුකෙනු රුවන් විසින් ඉහත සහන සඳහො 

2022.07.31 දින කහෝ ඊට කපර ලිඛිතව කහෝ විෙුත්ත ක්රම මගින් සිය බලපත්රලොභී බ ංකු කවත සිය 

ඉේීේ කයොමු  ල යුු කේ. එකී ඉේීේ සේබන්ධකයන් බලපත්රලොභී බ ංකුකේ තීරණය, ඉේීම 

ල බුණු දින සිට මොසයක් ඇුළත අයදුේ රුවන් කවත නිසි පරිදි ෙ නුේ කෙනු ඇත. ප්රික්කෂතපිත 

ඉේීේ සේබන්ධකයන් ඒ සඳහො කහතු සහිත ව බලපත්රලොභී බ ංකුව විසින් අයදුේ රු කවත ෙ නුේ 

දිය යුු අතර, එහිදී ගනුකෙනු  රුට එව නි ප්රික්කෂතප කිරීේ වලට එකරහිව ශ්රී ලං ො මහ බ ංකුකේ 

මූලය පොරිකභෝගි  සබඳතො කෙපොර්තතකේන්ුකේ අධයක්ෂ කවත අභියොචනයක් ඉදිරිපත්ත කිරීම ට 

අවසතථොව ඇත. 

පවින අභිකයෝගොත්තම  තත්තත්තවය හමුකේ ගනුකෙනු රුවන්ට ඇි වී ඇි පීඩනය අවම කිරීමට සහ වත්තමන් 

ආර්ති  අභිකයෝගයන්ට මුහුණ කෙමින් ආර්ති  යලි පණග න්වීමට සහොය විය හ කි වයොපොරයන් කග් ිරසොර 

ප ව ත්තම තහවුරු  රනු පිණිස බලපත්රලොභී බ ංකු සහ ණය ගනුකෙනු රුවන් විසින් අකනයනය 

සහකයෝීතොකවයන් යුුව කමම සහන ලබො ග නීම/ක්රියොත්තම  කිරීම සිදු  රනු ඇත යි අකප්තක්ෂො ක කර්ත. 

බලපත්රලොභී බ ංකුවල පශතචොත්ත ක ොවිඩ්-19 පුනර්තීවන ඒ   පිහිටුවීම පිළිබඳ මොර්තකගෝපකද්ශ පිළිබඳ 2022 

අං  1 ෙරණ චක්රකේඛය සහ පවින සුවිකශතෂී සොර්තව ආර්ති  තත්තත්තවයන් හමුකේ බලපෑමට ලක් ූ ණය 

ගනුකෙනු රුවන් සඳහො සහන ස ලසීම පිළිබඳ 2022 අං  2 චක්රකේඛය මගින් සලසො ඇි සහන පිළිබඳ ව ඩිදුර 

විසතතර පහත සබ ඳි හරහො ලබො ගත හ  : 

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/laws/cdg/bsd_circular_no_1_of_2022_e.pdf 

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/laws/cdg/bsd_circular_no_2_of_2022_e.pdf 

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/laws/cdg/bsd_circular_no_1_of_2022_e.pdf
https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/laws/cdg/bsd_circular_no_2_of_2022_e.pdf

