
ක ොවිඩ් 19 –මූල්යසහන
එ මුතු සුමිතුරු ජයටැඹ නිරතුරු

Cargills Bankශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව නිකුත් කල චක්රලේඛ වලට යටත්ව හිමි සහන
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ක ොවිඩ් 19 බල්පෑම් එල්ල් වූ 
පොර්ශව සඳහො සහන පියවර පහත 
ආයතන හරහො ඔබට ල්බොගත හැ 

• බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු

• බලපත්රලාභී විල ේෂිත බ ංකු

• බලපත්රලාභී මූලය සමාගම්

• විල ේෂිත කේබදු මුලයකරණ සමාගම්

Useful Links

• https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/laws/
cdg/mb_circular_no_4_of_2020_e.pdf

• https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/laws/
cdg/bsd_circular_no_5_of_2020_e1.pdf

2020 මාර්තු 24 දින නිකුත් කල 2020 අංක 4
දරණ චක්රලේඛය සහ 2020 මාර්තු 27 දින නිකුත් 
කල 2020 අංක 5 දරණ චක්රලේඛයට යටත්ව හිමි

සහන 

2කාගීේසේ බ ංකුව

ශ්රී ල්ං ො මහ බැංකුව

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/laws/cdg/mb_circular_no_4_of_2020_e.pdf
https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/laws/cdg/bsd_circular_no_5_of_2020_e1.pdf
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වයොපොර අංශ
සුදුසු ම් ල්ත් වයොපොර අංශ 

• කාර්තය අකර්තමණය  වූ සහ විලදසේ  වසාද මීම් නිමිති 
ලකාට අකර්තමණය වූ  සංචාරක , ඇඟලුම් , ලතාරුරු 
තාක්ෂණ, ලත්, කුළුබඩු  ව විලි කර්තමාන්ත ඇුළු 
අහිතකර බලපෑමට ලක් වූ ඍජූ / වක්ර අපනයන 
කර්තමාන්ත හා සහසම්බන්ධ ස පයුම් කර්තමාන්ත

• රු. බිලියන 1ට අඩු  පිරිව ටුමක් සහිත ලේශීය බලයලත් 
ඖෂධ ස පයුම්  ඇුළු නිෂේපාදන , ලසේවා , කෘෂිකර්තම 
(ස කසුම් වයාපාරද ඇුලත්ව), ඉදිකිරීම් ,ලවළදාම 
කර්තමාන්තයන්හි නියුු සුළු හා මාධය පරිමාණ වයාපාර 

• ලකාවිඩ් 19 ලහේුලවන් තම සේවයං රැකියා අහිමි වූ 
වයාපාර සහ පුේගලයින් 

• විලේ  මුදේ වලින් තම ණය පියවියයුු ලකාවිඩ් 19න් 
බලපෑමට ලක්වූ විලදසේ මුදේ උපයන්නන්

බැහැර  ර ඇති වයොපොර අංශ

• ඖෂධ, වවදය උපකරණ , ආහාර , ලපාලහාර, 
අතයව ය අමුද්රවය, යන්ලත්රෝපකරණ හා උපකරණ 
ආනයන හ ර අලනකුත් සියලුම ආනයන බ හ ර කර
ඇත. 
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මූල්යසහන

ලම් සහන කාගීේසේ බ ංකුලේ පාරිල ෝගික ඔබටත්. ඒ 
සඳහා ඔලේ අයදුම්පත් 2020 අලේේ මස 30 වන දාට 

ලපර ලයාමු කරන්න

කාගීේසේ බ ංකුව 4
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• කාලීන ණය පහසුකම් 

• බ ංකු අයිරා පහසුකම් 

• ලවළඳ මුලය පහසුකම් 

• ණය පත් / ලක්රඩිට් කාඩ්පත් 
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සහන හිමි ණය පහසු ම්
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකු චක්රලේඛය යටලත්  කාගීේසේ බ ංකු 
පාරිල ෝගික ඔබට හිමි සහන
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කපෞද්ගලි  ණය 
සම්බන්ධ සහන

• ලපෞේගලික අං ලේ  මාණ්ඩලික /

විධායක ලනාවන ලසේවකයින්ලේ 

ව ටුලපන් ණය වාරික අයකිරීම් 2020

ම යි මස 30 වනදා දක්වා අත්හිටුවා 

ඇත

• බ ංකු හා මුලය ආයතන විසින් ලබා දී 

ඇති රු. ලක්ෂ 10 ට (මිලියන 1ට අඩු) 

ලපෞේගලික ණය අයකරග නීම් මාස 

3කට අත්හිටුවා ඇත

කපෞද්ගලි  ණය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව ඔලේ සු සාධනය 
උලදසා ලමම චක්රලේඛය යටලත් සහන 

රැසක් හදුන්වා දී තිලේ
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සුළු හො මධය පරිමොණ 
වයොපොරණය සහන

• බලපෑමට ලක්වූ සුළු හා මධය පරිමාණ 
වයාපාර සඳහා මාස 6ක ණය පමාසහන
කාලයක් ක්රියාත්මක ලකලරනු ඇත  
(අයදුම් කිරීම මත) 

• සුදුසුකම්ලත් ලවළඳ ණය/මුලය පහසුකම්
2020 ස ප්ත ම්බර්ත 30 දක්වා දීර්තඝ කිරීම 

• අක්රීය ණය කාණ්ඩලයහි ණය 
ප්රතිලේඛණය සහ එව නි ප්රතිලේඛණය 
කළ ණය පහසුකම් නියමිත දිනට පියවීම 
මගින් ඔබට තවත් අතිලර්තක සහන රැසක් 
ලබාගත හ ක

සුළු හො මධය පරිමොණ 
වයොපොරණය

සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායකයින් 
සවිමත් කිරීමටත් සහන රැසක්
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 ෘෂි ර්ම අංශය 
සඳහොණය සහන

• කෘෂිකර්තම (ස කසුම් වයාපාරද 
ඇුලත්ව) කටයුු සඳහා ලබාදුන් දුන් 
ණය පහසුකම් සඳහා මාස 6ක ණය 
පමාසහන කාලයක් හදුන්වා දී ඇත 

• කාරක ප්රාේධන ණය පහසුකම් 4% 
ලපාළී අනුපාතිකයකට යටත්ව 
ප්රතිමුලයකරණය සඳහාත්  
කාර්තයක්රමයක්

 ෘෂි ර්මණය
බාධාවකින් ලතාරව කෘෂිකාර්තමික 

කටයුු යතා පරිදි ඉටුකරගනීමටත් 
කෘෂිකාර්තමික ප්රජාවට සහන රැසක් 
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බැංකු අයිරො (OD)
සඳහො සහන

• 2020 මාර්තු මස 25 වන දිනට ලගවා ද මීමට
නියමිත ලහෝ කේපිරීම සිදුවන ලහෝ න වත 
සමාලලෝචනය සඳහා සලකා බ ලලන , සේථාවර 
අයිරා ණය (POD) පහසුකම් 2020 ස ප්ත ම්බර්ත 
මස 30 දක්වා දීර්තඝ කරනු ඇත 

• 2020 මාර්තු මස 25 වන දිනට කේපිලරන  
තාවකාලික අයිරා ණය (TOD) සීමාවන් කේපිරීම 
(මාස 2කින්) 2020 ම යි මස 31 දින දක්වා දිගු 
ලකලර්ත 

• ලමම අයිරා පහසුකම් සඳහා දීර්තඝ කල කාලසීමාව 
ුළ 13% ලපාළී අනුපාතිකයක් අය කරනු ඇත

බැංකු අයිරො-OD
ලකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය හමුලේ
වයාපාර කටයුු නිසි පරිදි පවත්වා 

ග නීමට බ ංකු අයිරා සහන
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 ොර  ප්රොග්ධන ණය
• මිලියන 25ක උපරිම ණය සීමාවකට යටත්ව

කාරක ප්රාේධන ණය

• ලමම ණය 4% සාමානය ලපාළී 
අනුපාතිකයක් යටලත් වසර 2ක් (මාස 
24ක්) ුළ ලගවා පියවිය යුු ය

ආකයෝජන අවශයතො ණය
• සක්රීය ණයකරුවන් සඳහා වයාපාර කටයුු  

ප්රසාරණය කිරීම සඳහා ලබාලදන ආලයෝජන 
අව යතා ණය මිලියන 300ක උපරිමයකට
යටත්ව 

• ලමම ණය, බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය
අනුපාතයට (AWPLR +) එකු කළ 1.5% 
සාමානය ලපාළී අනුපාතිකයක් යටලත් වසර 
5ක් (මාස 60ක්) ුළ ලගවා පියවිය යුු ය.

 ොර  ප්රොග්ධන සහ 
ආකයෝජන අවශයතො ණය

වයාපාරික ප්රජාව නගාසිටුවීම සඳහා කාරක 
ප්රාේධන සහ ආලයෝජන අව යතා ණය

සඳහාත් සහන රැසක්
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ණයපත් (කෙඩිට්  ොඩ්)
සඳහො සහන

• 2020 අලේේ 1 දින සිට  2020 ස ප්ත ම්බර්ත 30 
දක්වා ණය පත් සඳහා ප්රමාද ගාසේු අත්හිටුවනු 
ල ලේ 

• ණයපත් සඳහා අවම මාසික ලගවීම් 5% සිට 
2.5% දක්වා අඩු කරනු ඇත (ද නට අයකළ 
කාඩ්පත් සඳහා අදාල ලනාලේ ) 

• 2020 මාර්තු මස 23 දින වනවිට ලගවිය යුුව 
තිබු සියලු ණය කාඩ් පත් ලගවීම් කළයුු දිනය 
2020 අලේේ මස 30 දක්වා දීර්තඝ කරන ලදී.

ණය/කෙඩිට්  ොඩ්පත්

පාරිල ෝගික ඔලේ වදනික පරිල ෝජන 
අව යතා යතා පරිදි පවත්වාලගන යෑමට ණය 

පත් සඳහා සහන රැසක්
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** තවත් ණය (ලක්රඩිට් ) කාඩ් පත් සහන පිලිබඳ ලතාරුරු බලාලපාලරාත්ුවන්න 
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අක්රීය ණය
අක්රීය ණය සඳහා වන සහන

• ණය ලපාලිලයහි අඩංගු 2020 මාර්තු 25 දින ලතක් 
අයකළ දඩ ලපාලි කපාහරිනු ල ලේ 

• ණය සහ ලපාලිය ප්රතිලේඛණ ගත කර , එව නි 
ප්රතිලේඛිත ණය නියමිත පරිදි ලගවා නිම කිරීලම්දී 
තවත් අතිලර්තක වාසි රැසක් පිරිනමනු ඇත 

• ණය න වත පියවීමට පාරිල ෝගිකයා සහ බ ංකුව 
අතර ගිවිසුමකට යටත්ව ණය න වත 
අයකරග නීමට ගනු ලබන ක්රියාමාර්තග අත්හිටුවනු 
ඇත (ලකාන්ලේසි අදාළ ලේ)
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• කාගීේසේ බ ංකු ලවේ පිටුවට පිවිලසන්න

• පහත සබ ඳිය (ලින්ක් එක)  ාවිතා කර ලකාවිඩ් 19 
සහන අයදුම්පතට ලයාමුවන්න.

• https://www.cargillsbank.com/wp-
content/uploads/2020/04/MORATORIUM_REQUEST_
FORM_COVID19_RELATED_APPLICATION_Fillable-
Version.pdf

• නිසිපරිදි සම්ූර්තණ කළ අයදුම්පත ඔලේ බ ංකු  ාඛා 
කළමණාකරු / සම්බන්ධතා කළමණාකරු  ලහෝ 
covid19support@cargillsbank.com විදුත් ලිපිනයට
ලයාමු කරන්න.
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ක ොවිඩ් 19 සහන සඳහො අයදුම් කිරීම

පහත පියවර අනුගමනය කරන්න

https://www.cargillsbank.com/wp-content/uploads/2020/04/MORATORIUM_REQUEST_FORM_COVID19_RELATED_APPLICATION_Fillable-Version.pdf
mailto:covid19support@cargillsbank.com
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සතතුතියි
කාගීේසේ බ ංකුව

covid19support@cargillsbank.com

https://www.cargillsbank.com/

14සුරැකිව සිටින්න නිවලසහි රැලදන්න - ඔලේ සහයට අපි නිරුරුව ක පලවමු

mailto:covid19support@cargillsbank.com
https://www.cargillsbank.com/

