මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2021 ම යි 25

චක්රලල්ඛය

2021 අංක 05

ලකාවිඩ් නිසා බලපෑමට ලක්වූ වයාපාර සහ පුද්ගලයන්ට සහන ස ලසීම

ක

ොවිඩ්-19

ගැනුම්

ව්යසනකේ

කෙව්න

රුව්න්/පොරික ෝගි

පොර්ශව් රැසක් ශ්රී ලං

ව්යොප්තිය

හමුකේ

පීඩොව්ට

පත්

ණය

යන්ට සහන සැලසීම සම්බන්ධව් රොජ්ය ආයෙන හො අකනකුත්

ො මහ බැංකුකව්න් ඉල්ලීම්

ර ඇෙ. ඒ අනුව් ක

ොවිඩ්-19 ව්සංගෙකේ කෙව්න

ව්යොප්තිය නිසො ව්යොපොර හො පුද්ගලයන් විසින් මුහුණ පො ඇි ගැටළු සල

ො බලමින්, බලපත්රලොභි

ව්ොණිජ් බැංකු සහ බලපත්රලොභි විකේෂිෙ බැංකු (මින් ඉදිරියට බලපත්රලොභි බැංකු කලස හැඳින්කව්න)
විසින් බලපෑමට ලක්ී ඇි ව්යොපොර හො පුද්ගලයන් කව්ෙ ලබො දී ඇි ණය සහන කයෝජ්නො ක්රමය
(මින් ඉදිරියට කයෝජ්නො ක්රමය කලස හැඳින්කව්න) යටකත් ෙව්දුරටත් පහෙ සහනයන් ලබොදීමට
ටයුතු

රන කලස ශ්රී ලං

ො මහ බැංකුව් බලපත්රලොභී බැංකු කව්ින් ඉල්ලලො සිටී. ක

ොවිඩ්-19

ව්යොප්තිය කේතුකව්න් පීඩොව්ට පත් ව්යොපොර හො පුද්ගලයන් කේ ඉල්ලීම පරිදි, කමම චක්රකල්ලඛය
යටකත් ලබො දී ඇි සමස්ථ ප්රිලො

අඩු කනොව්න අයුරින් අමෙර සහන සැලසීම සඳහො බලපත්රලොභි

බැංකු හට හැකියොව් ඇෙ. කමම කයෝජ්නො ක්රමය සියළු බලපත්රලොභි බැංකු විසින් ඒ
ක්රියොත්ම

රීම සඳහො සහ ව්යොපොර හො ආදොයම් ඉපයීකම්

කේතුකව්න් ණය ගැනුම්

රුව්න් හට ණය ව්ොරි

අරමුණින් කමම චක්රකල්ලඛය නිකුත්
1.

ො

ොරීව්

ටයුතු ව්ල සිදුව් ඇි ඇණහිටීම්

ආපසු කගීකම්දී ඇිව්න පීඩොව් ලිහිල්ල කිරීකම්

ර ඇෙ.

2021 ම යි 15 දින වන විට සක්රීයව ප වති ණය පහසුකම් කල් ද මීම ලහෝ
ප්රතිවුහගත කිරීම.
(අ)

සුදුසු

ම් ලත් ණය ගනුකදනු

රුව්න් මුහුණ දී ඇි මූලය දුෂ්

රෙො, එනම් රැකියො

අහිමිීම, ආදොයම් අහිමිීම කහෝ ආදොයම / ව්ැටුප්ත අඩු ීම කහෝ විකුණුම් අඩු ීම,ව්යොපොර
ව්සො දැමීම යනොදිය සල
ගනුකදනු
එම ක
අය

ොටස් කද

ම කගීම

සහ ගනුකදනු
(ඇ)

ම් ව්ල මුල්ල ණය මුදල කහෝ කපොළිය කහෝ

ම කහෝ, 2021 අකගෝස්තු 31 දක්ව්ො

ොලය තුළ එක් එක් අව්ස්ථොව් අනුව්

ල්ල දැමීමට බලපත්රලොභී බැංකු විසින්

ම් ලත් ණය ගනුකදනු

ඇි ණය පහසු
කද

ොවිඩ්-19 හි කෙව්න රැල්ලකලන් පීඩොව්ට පත් වූ ණය

රුව්න්කේ දැනට පව්ින ණය පහසු

ර ගැනීම

(ආ) සුදුසු

ො බලො ක

ම් එ

ටයුතු

ල යුතුය.

රුව්න්කේ රුපියල්ලව්ලින් කහෝ විකද්ශ මුදල්ලව්ලින් ලබො දී

ක් කහෝ ඊට ව්ැඩි ගණන

ල්ල දැමීම, එම ගනුකදනු

මුල්ල ණය මුදල කහෝ කපොළිය කහෝ ඒ

රුව්න් විසින් මුහුණ පො ඇි මූලය දුෂ්

රුකේ ආපසු කගීකම් හැකියොව් සැලකිල්ලලට ගනිමින් සිදු

ඉහෙ ආපසු කගීම

ල්ලදමන ලද ඕනෑම රුපියල්ල ණය පහසු

බලපත්රලොභී බැංකු විසින්

ල්ලදමන ලද

1

ොල සීමොව් සඳහො සහ

රෙො

ල යුතුය.

මක් සම්බන්ධකයන්,
ල්ලදමන ලද මුදල මෙ

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2021 ම යි 25

චක්රලල්ඛය

පමණක්, 2021 මැයි 19 දින පැව්ි දින-364
සියයට 1 එ

තු

2021 අංක 05
ොණ්ඩොගොර බිල්ලපත් කව්න්කද්සි අනුපොෙය ට

ල අගය කනොඉක්මව්න ව්ොර්ෂි

(එනම් 5.18% + 1% = ව්සර

කපොී අනුපොෙයක් අය

ළ හැකිය

ට 6.18%). විකද්ශ මුදලින් ගත් ණය සඳහො බලපත්රලොභී බැංකු

විසින්, පව්ත්නො අඩු කපොී අනුපොෙ සැලකිල්ලලට ගනිමින් සහනදොයී කපොී අනුපොෙයක්
අය
(ඈ) වි

ල හැ

.

ල්ලපයක් කලස, ණය ගනුකදනු

රුකේ ආපසු කගීකම් හැකියොව් සහ පිලිගෙ හැකි

ව්යොපොර නගොසිටුීකම් සැලැස්මක් (Revival plan) ඉදිරිපත් කිරීම සැලකිල්ලලට ගනිමින්,
දැනට පව්ින ණය පහසු

ම් දීර්ඝ

ොලයක් සදහො ප්රිව්ුහගෙ කිරීමට බලපත්රලොභී

බැංකුව්ලට හැකියොව් පව්ින අෙර, කමහිදී, බලපත්රලොභී බැංකුව් සහ ණය ගැනුම්

රු

විසින් දැනට පව්ින අඩු කපොී අනුපොෙයන් සැලකිල්ලලට ගනිමින් සුදුසු කපොී
අනුපොෙය
(ඉ)

ටඑ

ඟ විය යුතුය.

2021 මැයි 15 සිට 2021 අකගෝස්තු 31 දක්ව්ො
ප්රොේධන, උ

ස් අත්ි

ොරම්, ෙොව්

ඇතුළු අකනකුත් චක්රීය ණය පහසු
කිරීමට බලපත්රලොභී බැංකු

ොලි

ොලය තුලදී පියීමට කයකදන,

අයිරො, ක

ටි

ොීන කව්ළඳ මූලය පහසු

ටයුතු

ල යුතු අෙර, ඒ සම්බන්ධකයන්

ල්ල ෙබන ලද

ල්ල දමන ලද මුදල මෙ

පමණක් සිදු

ල යුතුය.

ණය සහන

ොලය තුළ, එනම් 2021 මැයි 15 සිට 2021 අකගෝස්තු 31 දක්ව්ො, දඩ කපොලිය

එ
(උ)

ම්

ම් සඳහො පියීකම් දින 2021 අකගෝස්තු 31 දක්ව්ො දීර්ඝ

ොලසීමොව් සඳහො කපොී අයකිරීම ඉහෙ 1(ඇ) හි සඳහන් පරිදි

(ඊ)

ොර

තු කිරීමක් කහෝ අය කිරීමක් සිදු කනො

ල යුතුය.

දැනට පව්ින සංචරන සීමොව්න් කේතුකව්න් බලපෑමට පත් ගනුකදනු
ආපසු කගීම් නියමිෙ දිනය දින කිහිපයකින් (උපරිම ව්ැඩ
දැමීමට ක

කරන ඕනෑම ඉල්ලීමක් සඳහො ණය පහසු

ම්

රුව්න් විසින්, ණය

රන දින 10ක් දක්ව්ො)

ල්ල

ල්ලදැමීමක් කහෝ ප්රිව්ුහගෙ

කිරීමක් කලස සැලකීකමන් කෙොරව් අව්ස්ථොව් ලබො දිය යුතු අෙර, බලපත්රලොභී බැංකු
විසින් ගනුකදනු

රුව්න්කේ එව්ැනි ප්රමොදයන් සඳහො කිසිදු අමෙර කපොලියක් කහෝ කව්නත්

ගොස්තු අය කනො

ල යුතුය.

(ඌ) 2021 මොර්තු 13 දින නිකුත්
පහසු

ම් ආපසුකගීම්

රන ලද 2021 අං

රන ලද 2021 අං

03 චක්රකල්ලඛය යටකත්

ල්ලබදු (ීසිං)

ල්ල දැමීකම් සහන බුක්ි විඳින කහෝ 2021 මොර්තු 19 දින නිකුත්

04 චක්රකල්ලඛය යටකත්, ණය සහන ලබො ගත් ණය ගනුකදනු

ඉහෙ සහන සඳහො සුදුසු

ම් කනොලබනු ඇෙ.

2

රුව්න්

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2021 ම යි 25
2.
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2021 ම යි 15 දිනට අක්රීය කාණ්ඩලේ ප වති ණය පහසුකම් සඳහා හිමිවන සහන
(අ)

ණය ලබො ගත් ෙැනැත්ෙොකේ ආපසු කගීකම් හැකියොව් සහ පිලිගෙ හැකි ව්යොපොර
නගොසිටුීකම් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීම සැලකිල්ලලට ගනිමින්, 2021 මැයි 15 ව්න විටි
අක්රිය ෙත්ත්ව්කේ පව්ින ණය පහසු

ම්, දීර්ඝ

ොලයක් සඳහො ප්රිකල්ලඛනගෙ කිරීමට

බලපත්රලොභී බැංකු කව්ෙ හැකියොව් පව්ින අෙර, කමහදී, කපොී අනුපොෙය ඇතුළු
නියමයන් හො ක
එ

ඟෙොව්ය

ොන්කද්සි සම්බන්ධව් බලපත්රලොභී බැංකුව් සහ ණය ගැනුම්

ට පැමිණිය යුතුකේ.

(ආ) කමම කයෝජ්නො ක්රමය යටකත් ප්රිකල්ලඛනගෙ කිරීම සඳහො සල
සදහො 2020 අකේල්ල 1 සිට 2021 මැයි 15 දක්ව්ො
ඇි දඩ කපොී
(ඇ)

රු

ොලය තුල එ

පො හැරීමට බලපත්රලොභී බැංකු විසින්

තු

ටයුතු

නු ලබන පහසු

ම්

ර ඇි කහෝ අය

ර

ල යුතුය.

බලපත්රලොභී බැංකු විසින් 2020 අප්රිකයල්ල 01 දින කහෝ ඊට පසුව් අක්රීය කලස ව්ර්ී
ර ඇි ණය පහසු

ම් ව්ලට අදොළව් සියළුම අත්පත්

රණය

ර ගැනීකම් ක්රියොමොර්ග 2021

අකගෝස්තු 31 දක්ව්ො අත්හිටුවිය යුතුය.
3.

බලපත්රලොභී බැංකු විසින් ණය සහන ලබො දීකම්දී අධි

ගොස්තු කහෝ අයකිරීම් එ

තු කනො

ළ

යුතුය.
4.

රුපියල්ල 500,000 ට අඩු කචක්පත් ව්ලංගු
බැංකු විසින්

5.

ටයුතු

ොලය 2021 ජුනි 30 දක්ව්ො දීර්ඝ කිරීමට බලපත්රලොභී

ල යුතුය.

බලපත්රලොභී බැංකු විසින් 2021 ජුනි 30 දක්ව්ො

ොලය තුල සියළු කචක්පත් ගනුකදනු

සම්බන්ධකයන් අගරුවූ කචක්පත් සහ කචක්පත් කගීම් නෙර කිරීම් සඳහො ගොස්තු
අයකිරීකමන් ව්ැලකිය යුතුය.
6.

පැහැදිලිව්ම පීඩොව්ට පත් ගනුකදනු

රුව්න් සඳහො, 2021 ජුනි 30 දක්ව්ො

ොඩ්පත් සහ කව්නත් ණය පහසු
බලපත්රලොභී බැංකු විසින්
7.

පව්ත්නො ණය පහසු
ගනුකදනු

ටයුතු

ම/පහසු

ොල සීමොව් තුල, ණය

ම් සඳහො ප්රමොද ගොස්තු අයකිරීම අත්හිටුීම සඳහො

ල යුතුය.
ම්

ල්ලදැමීම කහෝ ප්රිව්ුහගෙ කිරීම කව්නුව්ට, ණය

රුකව්කු විසින් ඔහුකේ/ඇයකේ පව්ත්නො ණය පහසු

ම් 2021 අකගෝස්තු 31 දිනට

කහෝ ඊට කපර පියව්ො අව්සන් කිරීමට ඉල්ලලොසිටී නම් එව්ැනි පහසු
පියීකම් ගොස්තුව්ක් අයකිරීකමන් ව්ැලකී සිටීමට බලපත්රලොභී බැංකු

3

ම් සඳහො කිසිදු පූර්ව්
ටයුතු

ල යුතුය.

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2021 ම යි 25
8.
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ශ්රී ලංකා ණය ලතාරතුරු කාරයාංශය (CRIB) ලවත වාරතා කිරීම්
(අ)

බලපත්රලොභී බැංකු විසින් කමම කයෝජ්නො ක්රමය යටකත් සුදුසු
ගනුකදනු

රුව්න්කේ ණය අයදුම්පත්, හුකදක් අසතුටුදොය

ම් ලබන ණය

ණය කෙොරතුරු (CRIB)

ව්ොර්ෙොව්ක් මෙ පමණක් පදනම්ව් ප්රික්කෂ්ප කිරීකමන් ව්ැලකිය යුතුය.
(ආ) කමම කයෝජ්නො ක්රමයට සහ ොී ීම ණය ගැනුම්

රුව්න්කේ ඉදිරි ණය කෙොරතුරු

ව්ොර්ෙො සහ අනොගෙ ණය කේණිගෙ කිරීම් ක

කරහි බලපෑමක් ඇි කනොව්න

ආ

ොරකයන්, කමම කයෝජ්නො ක්රමය යටකත් ලබො දී ඇි ණය ආපසු කගීම

ල්ලදැමීම්/ප්රිව්ුහගෙ කිරීම් ව්ොර්ෙො කිරීම සඳහො ක්රමකේදයක් බලපත්රලොභී බැංකු
විසින් ශ්රී ලං
9.

ො ණය කෙොරතුරු

ොර්යොංශය සමඟ සො

ච්ඡොක

ොට ස

ස්

ල යුතු කේ.

ඉල්ීම් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවසාන දිනය
(අ) ඉහෙ ණය සහන සඳහො සුදුසු

ම් ලත් ණය ගනුකදනු

රුව්න් විසින් 2021 ජුනි 21 දිනට

කහෝ ඊට කපර ලිඛිෙව් කහෝ විදුත් මොර්ගකයන් සිය ඉල්ලීම් අදොල බැංකු කව්ෙ කයොමු
ලයුතු අෙර, බලපත්රලොභී බැංකු විසින් කමම ණය සහනයන්, අයදුම්
දිනය සහ අයදුම්පත් ඉදිරිපත්
ණය ගනුකදනු

ල යුතු ආ

ෘිය ආදී කෙොරතුරු සුදුසු

රුව්න් කව්ෙ විදුත් ෙැපෑල සහ ක

විදුත් මොධය ඔස්කස්

ඩිනමින් සන්නිකේදනය

(ඇ)

සුදුසු

ම් ලත් සියලුම

ටි පණිවුඩ ඇතුළු මුද්රිෙ හො/කහෝ

ළ යුතුය.

(ආ) පිලිගෙ හැකි කේතු සහිෙව් 2021 ජුනි 21 න් පසුව් වුව්ද
සල

ල හැකි අව්සොන

රනු ලබන ඕනෑම ඉල්ලීමක්

ො බැීමට බලපත්රලොභී බැංකු කව්ෙ හැකියොව් ඇෙ.
ම් ලද මුත් ණය ආපසු කගීකම් හැකියොව් ඇි ණය ගනුකදනු

පහසු

ම්

රුව්න් විසින් ණය

ල්ලදැමීම කහෝ ප්රිව්ුහගෙ කිරීම සඳහො අයදුම් කිරීම කව්නුව්ට ණය ආපසු

කගීම් සඳහො

ටයුතු

රනු ඇෙැයි අකප්තක්ෂො ක

(ඈ) කමම ණය සහන සඳහො අයදුම්
කිරීමට කපර අදොල ණය පහසු

කර්.

රනු ලබන ණය ගනුකදනු
ම්

රුව්න් කේ ඉල්ලීම් අනුමෙ

ල්ලදැමීකම් කහෝ ප්රිව්ුහගෙ කිරීකම් ආ

පිළිබඳව් දැනුව්ත් කිරීමට බලපත්රලොභී බැංකු

ටයුතු

ොරය

ළ යුතු අෙර, එව්ැනි ඉල්ලීම්

ප්රික්කෂ්ප කිරීකම් දී ද, ඒ සඳහො කේතු පැහැදිලිව් සඳහන් කිරීමට බලපත්රලොභී බැංකු
ටයුතු

ල යුතුය.

4

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2021 ම යි 25

චක්රලල්ඛය

2021 අංක 05

10. ණය සහන කාල සීමාව සම්බන්ධව ගිණුම් ත බීම
බලපත්රලොභී බැංකු විසින් ණය සහන
ගිණුම්

රණ ප්රමිෙ සහ ශ්රී ලං

2020 අං

ොලසීමොව්ට අදොලව් ගිණුම්ෙැබීකම්දී ශ්රී ලං

ො මහ බැංකුව් විසින් 2020 ඔක්කෙෝබර් 28 දින නිකුත්

09 දරන චක්රකල්ලඛය අනුව්

ටයුතු

ොධි

ොරී ආයෙනකයන් කහෝ විගණ

රන ලද

ල යුතු අෙර, කම් සම්බන්ධව් අමෙර

මගකපන්ීමක් අව්ශය ව්න්කන් නම් ඒ සඳහො බලපත්රලොභී බැංකු හට ශ්රී ලං
ගණ

ො

ව්රුන්කගන් උපකදස් පැිය හැ

ො ව්රලත්

.

11. වාරතාකරණ අවශයතා
බලපත්රලොභී බැංකු විසින් 2021 ජුනි 30 ව්න දින සිට ව්ැඩ
30 ව්නදින ව්න විට ෙම ණය ගනුකදනු
අධීක්ෂණ කදපොර්ෙකම්න්තුව්ට ව්ොර්ෙො
බැංකු කව්ෙ ඉදිරි

ොලකේදී කයොමු

රන දින 15 ක් ඇතුළෙ, සෑම මස

ම

රුව්න් විසින් ලබො ගත් සහන පිළිබඳ කෙොරතුරු බැංකු
ල යුතු අෙර, අදොළ ව්ොර්ෙො

රණ ආ

ෘි බලත්රලොභී

රනු ඇෙ.

අත්සන්

කල්ල

මහාචාරය ඩබ්. ඩී. ලක්ව්මන්

මුදල්ල මණ්ඩලකේ ස ොපි සහ
ශ්රී ලං ො මහ බැංකුකේ අධිපි
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