මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2020 න ාව ම්බර්
ක

චක්රනල්ඛය

2020 අංක 10

ොවිඩ්-19 නිසො බලපෑමට ලක්වූ ව්යොපොර සහ පුද්ගලයින් සඳහො ණය සහන
ොලයක්ව ලබොදීම

ක

ොවිඩ්-19 ව්යසනකේ කෙව්න ව්යොප්තිය නිසො ව්යොපොර හො පුද්ගලයින් විසින් මුහුණපො ඇි

ගැටළු සල

ො බලමින් බලපත්රලොභී ව්ොණිජ බැැංකු සහ බලපත්රලොභී විකේෂිත බැැංකු (මින්

මතුව්ට බලපත්රලොභී බැැංකු කලස හැඳින්කව්න) විසින් ක

ොවිඩ්-19 ව්යසනය මගින් බලපෑමට

ලක්වී ඇි පුද්ගලයන් හො ව්යොපොර කව්ත ලබො දී ඇි ණය සහන කයෝජනො ක්රමය (මින්
මතුව්ට කයෝජනොක්රමය කලස හැඳින්කව්න) 2020 ඔක්වකතෝබර් 01 දින සිට පහත පරිදි තව්ත්
මොස හය

ොලයකින් දීර්ඝ

කව්ත නිකයෝග

රන කලසට ශ්රී ලැං

ො මහ බැැංකුව් විසින් බලපත්රලොභී බැැංකු

ර සිටී.

කේ අනුව්, සියළු බලපත්රලොභී බැැංකු විසින් ඉහත කයෝජනොක්රමය ඒ
ක්රියොත්ම

රීම තහවුරු කිරීකේ අරමුණින් කමම චක්රකේඛය නිකුත්

වුව්ෙ ගනුකෙනු

කව්ත අමතර ණය සහනයන් ලබොදිය හැ
ණය සහන
(අ)

සුදුසු
දුෂ්

ොරී කලස

ර ඇත. එකේ

රු හට ලැකබන සමේථ ප්රිලොභය කමම චක්රකේඛය මගින් පිරිනැකමන

සහනයන්ට ව්ඩො අඩු කනොකව්න කේ යේ කිසි බලපත්රලොභී බැැංකුව්

1.

ො

ට ගනුකෙනු

රුව්න්

.

ොල සීමොව් සහ එය බලපැව්ැත්කව්න අයුරු
ේ ලබන ගනුකෙනු

රුව්න් හට ඔවුන් විසින් මුහුණපො ඇි මූලය

රතො සැලකිේලට ගනිමින් 2020 ඔක්වකතෝබර් 01 දින සිට ඇරකෙන පරිදි

මොස 6

ට කනොව්ැඩි

ණය සහන

ොලයක්ව කහෝ අව්ශ්ය පරිදි ඊට අඩු

ොල සීමොව්ක්ව සඳහො

ොලසීමොව්ක්ව, බලපත්රලොභී බැැංකුකේ අධ්යක්වෂ මණ්ඩලය කහෝ

කව්නත් බලය පව්රන ලෙ අධි

ොරියක්ව විසින් ලබොදී ඇි අභයන්තර

මොර්කගෝපකද්ශ් ව්ලට අනුකූලව්, ලබො දිය යුතුය.
(ආ) දුෂ්

රතො ව්ලට මුහුණපො ඇි ගනුකෙනු

ණය මුෙල සහ කපොී යන ක

ොටේ කෙ

යුතුය.

1

රු විසින්

ර ඇි ඉේීමට අනුව් මුේ

සඳහොම ණය සහන

ොලය පිරිනැමිය

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2020 න ාව ම්බර්
2.

චක්රනල්ඛය
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අයදුම්පත් භොර ගැනීකම් අව්සන් දිනය
සුදුසු

ේ ලබන ණය ගනුකෙනු

රුව්න් විසින් 2020 කනොව්ැේබර් 30 ව්න දින කහෝ ඊට

කපර ලිඛිතව් කහෝ විෙුත් මොධ්යකයන් සිය ඉේීම ඉදිරිපත්
බැැංකු විසින් දුෂ්

රතො ව්ලට මුහුණපො ඇි ගනුකෙනු

ඉේුේ කිරීමට සහ ලබො කෙනු ලබන සහන, අයදුේ
ල යුතු ආ

3.

ල හැ

. බලපත්රලොභි

රුව්න් හට ණය සහන සඳහො

ල යුතු අව්සොන දිනය සහ අයදුේ

ොරය ආදී කතොරතුරු ඇතුලත් සරළ ආ

ෘි පත්රයක්ව විෙුත් (විෙුත්

තැපැේ සහ ක

ටි පණිවිඩ කේව්ො ඇතුලත්ව්) සහ/කහෝ මුද්රිත මොධ්යයන්කගන් ලබො

දීමට

ල යුතුය.

ටයුතු

සුදුසු
(අ)

ම් ලබන ගනුකෙනු

සැංචොර

රුව්න්

, ඇඟළුේ, කතොරතුරු තොක්වෂණ, කත්, කුළුබඩු, ව්ැවිලි, සහසේබන්ධිත

කේව්ො පහසු

ේ සපයන්නන්, උත්සව්

සෘජු හො ව්ක්ර ව්යොපොර ඇතුළු ක

ළමණො

රන සහ අපනයන ක්වකෂ්ත්රකේ

ොවිඩ්-19 නිසො ව්ැඩ

කද්ශීයව් සහ විකද්ශ්යන්කේ පැව්ි කපොදුපහසු

ටයුතු අඩොල වූ සහ

ේ හො කේව්ො ව්සොෙැමීම නිසො

අගියට පත් ව්යොපොර, ව්යොපොර හිමියන් සහ පුද්ගලයන්.
(ආ) නිෂ්පොෙන, මූලය කනොව්න කේව්ො,
අගය එ

ෘෂි

ොර්මි

(සැ

සුේ ඇතුළුව්), ඉදිකිරීේ,

තුකිරීේ, අව්සර ලත් කද්ශීය ඖෂධ් සැපයුේ

රුව්න් ඇතුළු කව්ළඳ

ව්යොපොර ව්ල නිරතු සුළු හො මධ්ය පරිමොණ ව්යොපොර (රුපියේ බිලියන 1 ෙක්වව්ො
ව්ර්ෂි
(ඇ) ක

පිරිව්ැටුේ ෙරන) සහ පුද්ගලයන්.

ොවිඩ්-19 ව්යසනය නිසො තම රැකියො කහෝ ආෙොයේ අහිමිවූ ේව්යැං රැකියො

ව්යොපොර සහ පුද්ගලයන්.
(ඈ) ක

ොවිඩ්-19 ව්යසනය නිසො තම ව්යොපොර/ආෙොයම කව්ත බලපෑේ ඇිී ඇි,

විකද්ශ් මුෙලින් ණය පියීමට ඇි විකද්ශ් විනිමය උපයන ව්යොපොර හො
පුද්ගලයන්.

4.

සුදුසු

ම් ලබන ණය පහසු

ම්

2020 ඔක්වකතෝබර් 01 දින ව්න විට සක්රිය
ොීන ණය,
ණය පහසු

ේබදු (ීසිැං) පහසු

ේ, උ

ණ්ඩකේ පැව්ි, රුපියේ හො විකද්ශ් මුෙේ
ේ, අයිරො, කව්ළඳ මූලයන ඇතුළු අකනකුත්

ේ. බලපත්රලොභී බැැංකු විසින් කසෞභොගයො ක

2

ොවිඩ්-19 පුනරුෙ සහන

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2020 න ාව ම්බර්

චක්රනල්ඛය

අදියර I, II සහ III යටකත් ලබො දුන් ණය පහසු
දී ශ්රී ලැං
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ේ සඳහො ණය සහන

ො මහ බැැංකුව් විසින් 2020 කනොව්ැේබර් 06 ව්න දින නිකුත්

ොලය ලබො දීකේ
රන ලෙ උපකෙේ

පිළිපැදිය යුතුය.
5.

ණය සහන
(අ)

ොලකේ සැ

ැස්ම

2020 ඔක්වකතෝබර් 01 සිට 2021 මොර්තු 31 ෙක්වව්ො කහෝ අව්ශ්ය පරිදි ඊට අඩු
ොලසීමොව්ක්ව සඳහො ව්න ණය සහන

ොලසීමොව් තුලදී ගනුකෙනු

රුව්ොකගන්

අයීමට නියමිත මුේ ණය මුෙල සහ ගිවිසකගන ඇි කපොී අනුපොි
අනුව් කපොලිය

ොීන ණය

ට හැරීමට බලපත්රලොභී බැැංකු විසින්

ටයුතු

යට
ල

යුතුය.
(ආ) කමම හරව්න ලෙ

ොීන ණය සඳහො බැැංකු විසින් ණය සහන

ොලසීමොව්

අව්සන් වූ ව්හොම පැව්ි 364-දින භොණ්ඩොගොර බිේපත් කව්න්කද්සි අනුපොි
සියයට එ

ක්ව එ

තු

ල ව්ොර්ෂි

යට

කපොී අනුපොතයක්ව (364-days Treasury Bills

auction rate plus 1 per cent per annum) අය

ල හැ

. විකද්ශ් මුෙේ ණය සඳහො

ෙැනට පව්ින කව්ළඳකපොළ කපොී අනුපොතයට ව්ඩො අඩු කපොී අනුපොතයක්ව කහෝ
ගිවිසුේගත කපොලිය යන වි
සඳහො අය

ේප කෙක

න් අඩු අගය හරව්න ලෙ ණය පහසු

ම

ල යුතුය.

(ආ) කමකලස හරව්න ලෙ

ොීන ණය ආපසුකගීකේ අව්ම

ොලය මොස 24ක්ව ව්න

අතර එම ණය ආපසුකගීම 2021 අකේේ 01 දින සිට ඇරඹිය යුතුකේ.
(ඇ) අයිරො සඳහො 2020 ඔක්වකතෝබර් 01 සිට 2021 මොර්තු 31 ෙක්වව්ො කහෝ අව්ශ්ය පරිදි
ඊට අඩු
කපොී

ොලසීමොව්ක්ව සඳහො ව්න ණය සහන
ොීන ණය

ොල සීමොව් තුලදී අයීමට නියමිත

ට හැරීමට බලපත්රලොභී බැැංකු

ොීන ණය සඳහො අය

ල හැකි උපරිම ව්ොර්ෂි

කනොව්ැඩි විය යුතුය. කමකලස හරව්න ලෙ

ටයුතු

ල යුතු අතර, එම

කපොලිය සියයට 4

අගය

ට

ොීන ණය ආපසුකගීකේ අව්ම

ොලය මොස 12ක්ව ව්න අතර එම ණය ආපසුකගීම 2021 අකේේ 01 දින සිට
ඇරඹිය යුතුකේ.
(ඈ) ක

කේ කව්තත් ගනුකෙනු

රුව්න් විසින් ඉහත

ඉක්වමනින් කගව්ො ෙැමීමට අෙහේ
ඉහත නියම

රන ලෙ

ොීන ණය

ට හරව්න ලෙ මුෙල

රන්කන් නේ කහෝ බලපත්රලොභී බැැංකුව් විසින්

ොලයට ව්ඩො ව්ැඩි

3

ොලයක්ව ලබො දීමට අකප්තක්වෂො

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2020 න ාව ම්බර්

චක්රනල්ඛය
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රන්කන් නේ ඒ සඳහො හැකියොව් පව්තී. කමකලස

ොීන ණය

මුෙල ආපසු කගීම කමම චක්රකේඛය මගින් ෙක්වව්ො ඇි
කව්නේ

ොලය

ගනුකෙනු
(ඉ)

උ

දී සිදු

ේ සේබන්ධ්කයන්, ණය සහන

ොඩ් පත් සේබන්ධ්කයන් සුදුසු

ලබන ඉේීේ සල
ව්යොපොරි
(උ)

ොලය තුලදී අයීමට නියමිතව්

ල යුතුය.

ේ ලබන ගනුකෙනු

රුව්න් විසින්

රනු

ො බැීම සඳහො බලපත්රලොභී බැැංකු විසින් සුදුසු පරිදි

තීරණ ගත යුතුය.

බලපත්රලොභි බැැංකු විසින් ගනුකෙනු
විට එ

යක්ව

රු හො බැැංකුව් විසින් ගිවිසගත යුතුය.

ේ පහසු

ණය

ොලසීමොව්ට ව්ඩො

රන්කන් නේ ඒ සඳහො සුදුසු කපොී අනුපොි

ඇි දිනයන් 2021 අකේේ 01 ෙක්වව්ො දීර්ඝ
(ඊ)

ට හරව්න ලෙ

රුව්න්කේ 2020 ඔක්වකතෝබර් 01 දින ව්න

තුී ඇි සහ කනොපියව්ො ඇි ෙඩ කපොී ඇත්නේ ඒව්ො

ටයුතු

ල යුතු අතර ණය සහන

පොහැරීමට

ොලසීමොව් තුලදී ෙඩ කපොී එ

තුකිරීම කහෝ

(ඌ) බලපත්රලොභි බැැංකු විසින් ඉහත ණය සහන ලබො දීම සඳහො අධි

ගොේතු කහෝ

අයකිරීමට

ටයුතු කනො

අයකිරීමක්ව එ
(එ)

තු කනො

ල යුතුය.

ල යුතුය.

බලපත්රලොභී බැැංකු විසින් ණය සහන අනුමත කිරීමට ප්රථම ඒව්ොකේ සැ
පිළිබඳව් සුදුසු

ේ ලත් ගනුකෙනු

අතර, යේ ණය සහන සඳහො

රුව්න් ෙැනුව්ත්කිරීමට

ටයුතු

ැේම

ල යුතු

රනු ලබන ඉේීමක්ව ප්රික්වකෂ්ප කිරීකේදී

බලපත්රලොභි බැැංකු විසින් එකේ ප්රික්වකෂ්ප කිරීම සඳහො කේතු පැහැදිලිව්
ෙැක්වවිය යුතුය.
6.

ණය සහන

ොල සීමොව් සම්බන්ධව් ගිණුම්තැබීම

බලපත්රලොභී බැැංකු විසින් ණය සහන
ගිණුේ

රණ ප්රමිත සහ ක

ොලසීමොව්ට අෙොලව් ගිණුේතැබීකේදී ශ්රී ලැං

ොවිඩ්-19 ව්යසනය සේබන්ධ්ව් මූලය ව්ොර්තො

සැලකිය යුතු ෙෑ සේබන්ධ්කයන් ශ්රී ලැං

ො ව්රලත් ගණ

ොධි

ො

රණකේ දී

ොරී ආයතනය විසින් යේ

අමතර මොර්කගෝපකද්ශ් සපයන්කන් නේ ඒව්ො හො අනුගතව්

ටයුතු

ල යුතුය.

බලපත්රලොභී බැැංකු හට කේ සේබන්ධ්ව් අමතර මගකපන්ීමක්ව අව්ශ්ය ව්න්කන් නේ ඒ
සඳහො ශ්රී ලැං
විමසිය හැ

ො ව්රලත් ගණ

ොධි

ොරී ආයතනකයන් කහෝ විගණ

.

4

ව්රුන්කගන්

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2020 න ාව ම්බර්
7.

ව්ොර්තො

චක්රනල්ඛය

2020 අංක 10

රණ අව්ශ්යතො

බලපත්රලොභී බැැංකු විසින් 2020.12.15 දින සිට සෑම මස

ම 15 සහ 30 ව්ැනි ෙො ව්න

විට තම බැැංකුකව්න් ණය සහන ලබොකගන ඇි ගනුකෙනු
අෙොල දිනකේ සිට ව්ැඩ
ව්ොර්තො

රුව්න් පිළිබඳ කතොරතුරු

රන දින 5ක්ව තුලදී බැැංකු අධීක්වෂණ කෙපොර්තකේන්තුව් කව්ත

ල යුතුය.

මහොචොර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්ව්මන්

මුෙේ මණ්ඩලකේ සභොපි සහ
ශ්රී ලැං ො මහ බැැංකුකේ අධිපි
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