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සියලුම සහභාගීත්ව මුලය ආයතන සඳහා

COVID-19 ව්යව්සනය නිසා බලපෑෙට පත් ව්යාපාර සඳො ෙඳුන්ව්ා මෙන ණය ඇප ආව්රණ සෙ මපාලී සෙන
මයෝජනා ක්රෙය සඳො ව්න මෙමෙයුම් උපමෙස් ොලාව්

COVID-19 වයවසන තත්වය හමුදේ බලපෑමට පත් වයාපාර සඳහා ලබා දෙන ණය හා දපාලී සහන ක්රියාවලිය
කඩිනේ කිරිම දවනුදවන්ත ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදේ, ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුදේ අධයක්ෂ විසින්ත සියලුම
සහභාගීත්ව මුලය ආයතන දවත 30.06.2020 දින නිකුත් කරන ලෙ අංක : RDD/CGIS/WCL/2020/01 ෙරණ
දමදහයුේ උපදෙස් මාලාව.

1. ෙැඳින්ීෙ
1.1

COVID-19 වයවසනදයන්ත බලපෑමට ලක්ූ වයාපාර න වත නඟා සිටුවීම ජාතික අවශ්යතාවක් දලස
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත හඳුනාදෙන ඇති අතර, එම වයාපාර සඳහා මූලය ආයතන විසින්ත ණය මුො හ රීම
කඩිනේ කිරීම සඳහා දමම දයෝජනා ක්රමය හඳුන්තවා දීමට තීරණය කර ඇත. දමම නව දයෝජනා ක්රමය මුෙල්
නීති පනදත් 83 වෙන්තතිය ප්රකාරව මුෙල් මණ්ඩලදේ අනුම තිය සහිතව “දසෞභාෙයා COVID-19 පුනරුෙ
සහන” දයෝජනා ක්රමය හා සමොමීව මුෙල් මණ්ඩලය අනුමත ෙ නට ප්රකාශ්යට පත් කර ඇති රුපියල්
මිලියන 150 ුල ක්රියාවට නංවනු ඇත.

1.2

සියලුම සහභාගීත්ව මුලය ආයතන තම අරමුෙල් දයාො ෙනිමින්ත බලපෑමට පත් වයාපාරවල කාරක ප්රාග්ධන
අවශ්යතාවයන්ත සඳහා සහනොයී දපාලී අනුපාතිකයක් යටදත් ණය ප්රොනය කිරිම බලාදපාදරාත්ු දේ.
මුලය පිරිව ය ආවරණය කිරිම සඳහා දපාලී සහනාධාර ලබා දීම සහ ණය අවධානම මහ හ රීම සඳහා ඇප
සුරකුේ ලබා දීම දමම දයෝජනා ක්රමය හරහා සිදු දකදරනු ඇත.

1.3

දමම ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත් උප ණය ඉල්ලුේකරුවන්ත සඳහා ලබා දෙනු ලබන ණය සඳහා දපාලී
සහනාධාර සහ ණය ඇපකර ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව දවතින්ත ඉල්ලුේ කිරීමට සියලුම සහභාගීත්ව මූලය
ආයතන හිමිකේ ලබනු ඇත.

1.4

දමම ණය දයෝජනා ක්රමදේ සියලු දමදහයුේ කටයුු සඳහා අධිකාරි බලය ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදේ ප්රාදේශීය
සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව සු දේ.

02.

අරමුෙල් සැපයීෙ
දමම ණය දයෝජනා ක්රමය සඳහා අරමුෙල් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව හා රජය විසින්ත සපයනු ලබයි.

03.

සෙභාගීත්ව් මුලය ආයතන
“දසෞභාෙයා COVID-19 පුනරුෙ සහන” දයෝජනා ක්රමය යටදත් ෙ නටමත් සහභාගීවන සියලුම මුලය
ආයතන, දමම දයෝජනා ක්රමය සඳහා ෙ සුදුසුකේ ලබයි.

04.

මයෝජනා ක්රෙමේ ප්රධාන ලක්ෂණ

4.1

සුදුසුකේ ලබන වයාපාර

(i) මුෙල් මණ්ඩල චක්රදල්ඛ අංක 05-2020 වෙන්තති 2 අනුව දකාවිඩ්-19
වයවසනය ප තිර යාම හමුදේ බලපෑමට පත් ඕනෑම වයාපාරයක් දේ
සඳහා සුදුසුකේ ලබයි. ඒ අනුව සුදුසුකේ ලත් වයාපාරවල වාර්ික
පිරිව ටුම රු. බිලියන 1 ට වඩා අඩු විය යුුය. දකදස් වුවත්, වාර්ික
පිරිව ටුම රු. බිලියන 1 වඩා අඩුවවිය යුු වීම සංචාරක, අපනයන
හා ඒ ආශ්රිත ස පයුේ යන අංශ් සඳහා බල දනාපායි.
(ii) දමම පහසුකම යටදත් මාස දෙකක කාරක ප්රාග්ධන අවශ්යතාව
පමණක් සලකා බ දල්.
4.2 උපරිම ණය සීමාව
එක් ණය ඉල්ලුේකරුවකුට දහෝ වයාපාරයකට උපරිමය රුපියල් මිලියන
විසි පහකි . ( රු. මිලියන 25 )
4.3 ණය ඉල්ලුේකරුවන්ත සඳහා වන (i) වාර්ික දපාලී අනුපාතය 4%
දපාලී අනුපාතය
(ii) සහභාගීත්ව මූලය ආයතන කුමන වාතාවරණයක් යටදත් වුවත්
දමම දයෝජනා ක්රමය යටදත් ලබා දෙන ණය සඳහා වාර්ික දපාලී
අනුපාතය 4% වඩා ව ඩිදයන්ත අය දනාකල යුුය.
4.4 දපාලී සහනාධාරය
සහභාගීත්ව මුලය ආයතන විසින්ත ලබා දෙන එක් එක් උප ණය මුෙල
සඳහා වාර්ිකව සියයට පහක (5%) දපාලියක් මහ බ ංකුව විසින්ත ලබා
දෙනු ඇත.
4.5 සහන කාලය
(i) වයාපාරදේ ස්වභාවය මත පෙනේව උපරිම සහන කාලය මාස 06 කි.
(ii) සහන කාලය ුල ණය ෙ ණුේකරු විසින්ත අොළ දපාලිය දෙවිය
යුුය.
4.6 න වත අය කරෙ නීදේ කාල සීමාව සහන කාලයෙ ඇුලත්ව උපරිම ණය දෙවීදේ කාල සීමාව මාස 24 කි.
4.7 ඇප ආවරණය
ණය මුෙදල් ප්රමාණය මත ඇප ආවරණය පහත පරිදි දේ.

4.8 ඇප වාරිකය
4.9 සුරැකුේ

80% - රු. මිලියන 0.5 ට වඩා අඩු
70% - රු. මිලියන 0.5 ත් රු. මිලියන 1 ත් අතර
60% - රු. මිලියන 1 ත් රු. මිලියන 10 ත් අතර
50% - රු. මිලියන 10 ත් රු. මිලියන 25 ත් අතර
මුළු ණය මුෙලින්ත සියයට ෙශ්ම පහකි (0.5%)
ණය ප්රොනය කිරීදේදී සහභාගීත්ව මුලය ආයතන විසින්ත ඇප සුරැකුම
දවනුවට වයාපාරදේ ශ්කයතාවය හා මුෙල් ප්රවාහය පිළිබඳව සලකා බලා
ණය ප්රොනය කිරීම අදේක්ෂා දකදර්.

05.
5.1

ණය ගැණුම්කරුව්න් ලියාපදංචි කිරිෙ
සියලුම සහභාගීත්ව මුලය ආයතන විසින්ත ණය අයදුේපත්රය මත එය භාරෙන්තනා දිනයට අොල දින මුද්රාව
සටහන්ත කළ යුු අතර විධිමත් ආකෘතියකින්ත යුු කුවිතාන්තසියක් ණය අයදුේකරුට එදිනම ලබා දිය යුුය.

5.2

සහභාගීත්ව මුලය ආයතනයක් අයදුේපත්රය භාරෙත් දිනදේ සිට දින 7ක් ඇුළත ණය අයදුේපත්ර
සේබන්තධදයන්ත කටයුු කල යුු අතර දයෝෙයතාවය දහෝ එදස් දනාවන බව ෙ නුවත් කල යුුය.

5.3

දමම ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත් දයෝෙය ණය ඉල්ලුේකරුවන්තදග් විස්තර ඇුලත් ලියාපදිංචිය කිරිදේ
ල යිස්ුව (ඇමුණුම I) මුලය ආයතනදේ ප්රධාන ශ්ාඛාව හරහා බලයලත් නිලධාරියකුදග් අත්සනින්ත යුක්තව
ප්රාදේශිය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව දවත දයාමු කල යුුය. මෘදු පිටපත ප්රාදේශීය සංවර්ධන
දෙපාර්තදේන්තුව විසින්ත සඳහන්ත කරනු ලබන ඊ ත පෑල දවත දයාමු කල යුු අතර ඊට සමොමීව ෙෘඩ
පිටපතෙ ල බීමට ස ල ස්විය යුුය.

5.4

සහභාගීත්ව මුලය ආයතන සහතික විය යුු කරුණු :
(a) ඇමුණුම I මඟින්ත ඉදිරිපත් කරනු ලබන දතාරුරු වල නිවරදිභාවය සහ සේපුර්ණභාවය
(b) දයෝජනා ක්රමයට අනුව ණය ෙ ණුේකරුවන්තදග් දයෝෙයතාවය නියමිත පරිදි තක්දස්රු වී ඇති බව
(c) තක්දස්රු කිරිමට අොල සියලුම දල්ඛණ ලබා දෙන ඇති බව

5.5

මුලය ආයතනවලින්ත ඇමුණුම I ල බුණු පසු ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත එහි ඇුලත් වන දතාරුරු සහ ණය
ඉල්ලුේකරුදග් දයෝෙයතාවය ණය ඉල්ලුේකරුට ලබා දිය යුු ණය මුෙල් ප්රමාණය තහවුරු කරනු ලබයි. ඒ
අනුව මහ බ ංකුව විසින්ත දමම දයෝජනා ක්රමය යටදත් දේාෙය ණය ඉල්ලුේ කරුවන්ත ලියාපදිංචි කරනු ඇත.

5.6

ණය ෙ ණුේකරුවන්තදග් ලියාපදිංචිය අනුව එක් එක් ණය සඳහා ලියාපදිංචි අංකයක් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
විසින්ත නිකුත් කරනු ලබන අතර එම ලියාපදිංචි අංකය අොල සහභාගීත්ව මුලය ආයතනදේ ප්රධාන ශ්ාඛාව
දවත ෙ නුේදෙනු ලබයි. ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව අොල ණය ෙ ණුේකරු සේබන්තධදයන්ත ඉදිරිදේදී සිදුවන
සියලුම ලිපි දල්ඛන දමම ලියාපදිංචි අංකය හා බ දඳ්.

5.7.

ඇමුණුම I මඟින්ත ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව දවත ලබා දී ඇති දතාරුරුවල කිසියේ දවනසක් දහෝ සාවෙය බවක්
ඇති නේ, කිසිදු දපර ෙ නුේ දීමකින්ත දතාරව එම ණය ඉල්ලුේකරුදග් ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරිදේ හිමිකම
මහ බ ංකුව සුය.

5.8

ණය අයදුේපත් ලියාපදිංචි කිරීදේදී ව ඩිදුරටත් කරුණු ප හ දිලි කර ෙ නීදේ අවශ්යතාවක් ශ්රී ලංකා මහ
බ ංකුවට ඇති වුවදහාත්, එම අයදුේපත් න වත අොළ සහභාගීත්ව ආයතනවලට හරවා ය වීදේ අයිතිය ශ්රී
ලංකා මහ බ ංකුව සුය.

5.9

ඉහත 5.5 දේෙයට අනුව ව ඩිදුර දතාරුරු විමසීමකදී දහෝ නිවරදිභාවය තහවුරු කර ෙ නීමක් සඳහා
සහභාගීත්ව මුලය ආයතන අොල සියලුම ලියකියවිලි සහ සටහන්ත පවත්වා ෙත යුුය.

5.10

ඇමුණුම අංක I ට අනුව ණය ලියාපදිංචි කිරිදේ ල යිස්ුව ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුවට භාර
දීදේ අවසාන දිනය 31.08.2020 දේ.

06.
6.1

ණය මුො ෙැරීෙ
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත නිකුත් කළ ලියාපදිංචි අංක ල බුණු පසු සහභාගීත්ව මුලය ආයතන විසින්ත
ඇමුණුම I ට අනුව දයෝෙය ණය ඉල්ලුේකරුවන්ත සඳහා ව ඩ කරන දින 7ක් ඇුලත ණය මුො හ රිය යුුය.

6.2

6.1 වෙන්තතිය පරිදි කිසියේ මුලය ආයතනයකට, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදේ ලියාපදිංචි වු ණය ඉල්ලුේකරුවකුට
අොල කාල වකවානුව ුල ණය මුො හ රීමට දනාහ කි වුදේ නේ, සහභාගීත්ව මුලය ආයතන විසින්ත පිලිෙත
හ කි දහ්ු දින 7 ක් ඇුළත ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව දවත ෙ නුේ දිය යුුය. ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සහභාගිත්ව
මුලය ආයතන විසින්ත ඉදිරිපත් කරන ලෙ දහ්තූන්ත පිළිබඳව විමසා බ ලීමක් සිදු කරනු ලබන අතර ඒ අනුව,
සුදුසු තීරණ/ක්රියාමාර්ෙ ෙනු ඇත.

6.3

යේ දහ්ුවක් නිසා ණය මුොහ රීමට දනාහ කි වීම දහෝ ඒ පිළිබඳ පිළිෙත හ කි දහ්ුවක් ලියාපදිංචි දිනදේ
සිට දින 30 ක් ඇුලත ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවට ඉදිරිපත් කිරීමට දනාහ කි වුවදහාත්, අොල සහභාගීත්ව මුලය
ආයතනයට දපර ෙ නුේ දීමකින්ත දතාරව අොල ණය ඉල්ලුේකරුදග් ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීදේ හිමිකම
මහ බ ංකුව සුදේ.

7.
7.1

මපාලී සෙනාධාරය මගීෙ
සහභාගීත්ව මුලය ආයතන විසින්ත ණය දයෝජනා ක්රමදේ දමදහයුේ උපදෙස් වලට අොල නියමයන්ත හා
දකාන්තදේසීන්තට යටත්ව හා අනුකූලව ගිවිසුේ ෙතව ලබා දුන්ත ණය සඳහා වාර්ිකව 5% දපාලී සහනාධාරයක්
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත ලබා දෙනු ඇත.

7.2

දමම ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත් ණය සහනාධාරය සඳහා සුදුසුකේ ලබා ෙ නීමට නේ සහභාගීත්ව මුලය
ආයතන විසින්ත සෑම අවස්ථාවකම 4.3 වෙන්තතිදයහි සඳහන්ත කර ඇති දපාලී අනුපාතය යටදත් සුදුසුකේ
සපුරා ඇති ණය ඉල්ලුේකරුවන්තට දමදහයුේ උපදෙස් මාලාදේ 4.8 වෙන්තතිය හා අනුකූලව ණය ලබා දිය
යුුය.

7.3

දමම දමදහයුේ උපදෙස් හි කිසිදු දකාන්තදේසියක් දහා සමඟ අනුෙත දනාවන විටදී දයෝජනා ක්රමය යටදත්
ලබා දුන්ත ණය සඳහා මහ බ ංකුදවන්ත ලබා දෙන දපාලී සහනාධාරය දහෝ ණය ඇප වාරිකය ලබා ෙ නීමට
සහභාගීත්ව මුලය ආයතන සුදුසුකේ දනාලබනු ඇත.

7.4

පහත සඳහන්ත දකාන්තදේසි වලට යටත්ව ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදවන්ත දපාලී සහනාධාරය ලබා දෙනු ඇත.
7.4.1 අංක 6.1 වෙන්තතිය අනුව මහ බ ංකුදේ ලියාපදිංචි ණය ෙ ණුේකරුවන්තට සහභාගීත්ව මුලය
ආයතන විසින්ත ණය මුො හ රිය යුුය. සේූර්ණ කරන ලෙ ඇමුණුම II සහ එක් එක් ණය මුෙලට
අොල 0.5 ක ඇප වාරිකයත්, ණය මුොහ ර දින 30 ක් ඇුළත ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවට ල බීමට
ස ල ස්විය යුුය.
7.4.2

සහභාගීත්ව මුලය ආයතන තම ප්රධාන ශ්ාඛාව මඟින්ත අර්ධ වාර්ිකව ඇමුණුම III සේූර්ණ කර ශ්රී
ලංකා මහ බ ංකුව දවත එවිය යුු අතර දමදහයුේ උපදෙස් මාලාදේ අංක 7.4.4 වෙන්තතිදයහි
සඳහන්ත පරිදි නියමිත කාලයන්තට අනුකූලව විය යුුය. එම අයදුේපත් හි මෘදු පිටපත හා ෙෘඩ පිටපත
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවට ල බීමට ස ල ස්විය යුුය.

7.4.3.

අර්ධ වාර්ිකව ලබා දෙන දපාලී සහනාධාරය දින 365 මත පෙනේව, හීනවන දශ්්ෂ ක්රමය ඔස්දස්
මාසිකව ෙණනය කරනු ලබයි. එක් එක් ණය ඉල්ලුේකරු සඳහා වන දපාලී සහනාධාරය ණය
ආපසු දෙවීදේ දල්ඛනය මඟින්ත ෙණනය කරනු ලබන ප්රාග්ධන (ෙ නට පවතින) මත ශ්රී ලංකා මහ
බ ංකුව විසින්ත ෙණනය කරනු ලබයි.

7.4.4

ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත් දපාලී සහනාධාරය ඉල්ලුේ කිරීම සඳහා නිසි පරිදි සේූර්ණ කරන
ලෙ ඇමුණුම III එක් එක් වර්ෂයන්ත හි ජනවාරි සහ ජුලි යන මාසයන්ත හි 15 වන දින දහෝ ඊට දපර
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව දවත එවිය යුුය.

7.4.5.

ඇමුණුම III ෙෘඩ පිටපත “අධයක්ෂ, ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව,
දනා 30, ජනාධිපති මාවත, දකාළඔ 01 යන ලිපිනයට එවිය යුු අතර, මෘදු පිටපත ශ්රී ලංකා මහ
බ ංකුව විසින්ත ලබා දෙන විෙුත් ත පෑල දවත එවිය යුුය.

7.4.6

සහභාගීත්ව මුලය ආයතන විසින්ත නියමිත පරිදි සේූර්ණ කරන ලෙ ඇමුණුම III ල බීදමන්ත දින 30
ක් ඇුලත මහ බ ංකුව විසින්ත 4.4 වෙන්තතිදයහි සඳහන්ත වන පරිදි දපාලී සහනාධාර නිෙහස් කරනු
ඇත.

7.4.7

ව ඩි විස්තර අවශ්ය අවස්ථා වලදී, ඕනෑම සහභාගීත්ව මූලය ආයතනයක දපාලී සහනාධාර
අයදුේපත් අත්හිටුවීදේ අයිතිය ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සුය. තවෙ, ණය දයෝජනා ක්රමදයහි
දමදහයුේ උපදෙස් වලට අනුකූල දනාවන දපාලී සහනාධාර අයදුේපත් ප්රතික්දෂ්ප කිරීදේ අයිතිය
ෙ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සුය.

7.4.8

ඉදිරිදේදී දෙවීමට නියමිත දපාලී සහනාධාර දෙවීේ වලින්ත, දපර දෙවිය යුු දෙවීේ ව ඩි/අඩු
පියවීදේ අයිතිය ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සුය.

7.4.9

දපාලී සහනාධාරය ලබා දෙනු ලබන්තදන්ත එක් එක් උප ණය මුෙලක් සෙහා උපරිමය මාස 24ක
කාලයක් සඳහා පමණි.

7.4.10 මාස 24ක න වත දෙවීදේ කාල සීමාව ඇුලත, යේ සහභාගීත්ව මූලය ආයතනයක් උප ණය
ෙ නුේකරුවකු සඳහා අොළ ණය ඇප ආවරණ අයදුේ කලදහාත්, දපාලී සහනාධාර දෙවනු ලබන්තදන්ත
ඇප ආවරණ අයදුේ කල දිනය ෙක්වා පමණි.
8.
8.1

8.2

ණය ඇපකරය
ඇප ආවරණය
අ)

සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව දවත ඇපකර වාරිකය දෙවන ලෙ දින
සිට, ණය ඇප ආවරණය බල ප ව ත්දේ.

ආ)

නිසි ස ලකිල්දලන්ත හා විචක්ෂණශීලිව කටයුු කිරීමට සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය අදපාදහාසත්
වී තිදේ නේ දහෝ ණය ලබා දීදේදී දනාස ලකිලිමත් වී ඇත්නේ, සහ/දහෝ න වත අයකර ෙ නීදේ
සාධනීය ක්රියා පිළිදවලක් අනුෙමනය දනාකරමින්ත ණය ගිණුම අධීක්ෂණය කර ඇත්නේ, ශ්රී ලංකා
මහ බ ංකුදේ තිරණය අනුව ඇප ආවරණය නවතා ෙ මීදේ හ කියාව ඇත.

ඇපකර ව්ාරික මගීෙ
අ)
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව දවත දෙවිය යුු ඇප ණය ආවරණ වාරිකය, ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත්
සුදුසුකේ ලත් ඕනෑම උප ණය ෙ නුේකරුදවකුට නිකුත් කරන ලෙ උප ණය මුෙදල් වටිනාකමින්ත
සියයට ෙශ්ම පහක් (0.5%) දලස ෙණනය දකදර්.
ආ)

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව දවත ණය ඇප ආවරණ වාරිකය දෙවීමට අදපාදහාසත් වීම, අොළ
සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය ණය ඇප ආවරණ ලබා ෙ නීම සඳහා නුසුදුස්දසකු දස් සළකනු ලබයි.

9.

10.

ඇ)

න වත ආපසු දෙවීදේ කාලය දීර්ඝ දනාකළ දහාත්, ණය ඇප ආවරණය මාස විසි හතරක (24)
ආපසු දෙවීදේ කාලය අවසානදේ දී, ක්රියාත්මක වීම නවතිනු ඇත.

ඈ)

ඇප වාරික ප්රකාශ්ය (Premium Statement) (ඇමුණුම II) ඒ සඳහා දෙවිය යුු වාරිකය සමඟ
අධයක්ෂ, ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව, අංක 30, ජනාධිපති මාවත,
දකාළඹ 01 යන ලිපිනයට එවිය යුුය.

ඉ)

ඇප වාරික දෙවීම අධයක්ෂ, ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව නමට
දචක්පතක් මඟින්ත තත්කාලීන ෙළ දෙවීේ/පියවීේ පේධතිය (RTGS) හරහා අංක 2-54518 ෙරණ
ප්රාදේශීය සංවර්ධනය දෙපාර්තදේන්තුදේ ගිණුම දවත බ ර කල යුුය.

ඊ)

ණය ඇප වාරික සඳහා අොළ පිරිව ය, අොළ සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත ෙරා ෙත යුු අතර,
ණය ෙ නුේකරුවන්ත දවත එය ප වරීම දනාකළ යුුය.

සෙභාගීත්ව් මූලය ආයතන ව්ල ව්ගකීම්
9.1
ණය ලියාපදිංචි කිරීමට/ණය මුොහ රීමට දපර සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත පීඩාවට පත්
වයාපාරය න වත නො සිටුවීමට ඇති හ කියාව පිළිබඳ තක්දස්රු කිරිම සඳහා අවශ්ය සියලු
ක්රියාමාර්ෙයන්ත ෙත යුුය.
9.2

සහභාගීත්ව මූලය ආයතන සෑම විටම උප ණය ෙ නුේකරුවන්ත සඳහා ණය මුෙල් මුො හ රීදේ දී
වඩාත් ස ලකිල්දලන්ත හා විචක්ෂණශීලීව කටයුු කල යුු අතර, ණය මුෙල මුො හරින ලෙ අරමුණ
සඳහා ම එය භාවිත කරන බව තහවුරු කර ෙත යුුය.

9.3

සහභාගීත්ව මූලය ආයතන විසින්ත උප ණය ෙ නුේකරුවන්තදග් ගිණුදේ තත්ත්වය සහ දමදහයුේ
අධීක්ෂණය කළ යුු අතර, සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය දවත සිදුවන පාඩු අවම කර ෙ නීම සඳහා
අවශ්ය අවස්ථා වලදී කඩිනේ පියවර ෙත යුුය.

9.4

ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත් ලබා දී ඇති ණය ආපසු අයකර ෙ නීම සඳහා අවශ්ය සහ ප්රමාණවත්
පියවර සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත ෙත යුුය.

9.5

දමදහයුේ උපදෙස් වල ඇුලත් 8.2 වෙන්තතිය ප්රකාරව සහභාගීත්ව මූලය ආයතන විසින්ත, ශ්රී ලංකා
මහ බ ංකුව දවත ණය ඇප වාරික දෙවීම සිදු කල යුුය.

9.6

ණය දයෝජනා ක්රමයට අොළ ෙත්ත සහ දතාරුරු සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය සුව පවත්වා ෙත
යුු අතර, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත ලබා දී ඇති ආකෘති පෙනේ කර ෙනිමින්ත දහෝ දවනත්
ආකාරයකින්ත, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත සතිපතා ඉල්ලා සිටින ෙත්ත හා දතාරුරු ලබා දිය
යුුය.

9.7

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදේ ූර්ව ලිඛිත අනුම තියකින්ත දතාරව, ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත් ලබා දී
ඇති කිසිඳු උප ණයක් කපා හ රීමට සහභාගීත්ව මූලය ආයතන හට අවසර දනාම ත.

ශ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුමේ ව්ගකීම්
10.1
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත ණය දයෝජනා ක්රමය සඳහා අොළ දමදහයුේ උපදෙස් සහභාගීත්ව
මූලය ආයතන දවත නිකුත් කරන අතර අවශ්ය විදටක සංදශ්ෝධන සිදු කරනු ල දේ.
10.2

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත අර්ධ-වාර්ිකව අොළ දපාලී සහනාධාර සහභාගීත්ව මූලය ආයතන
දවත දෙවීම සිදු කරනු ලබයි.

11.

10.3

දමදහයුේ උපදෙස් හි 8.2 වෙන්තතිය ප්රකාරව සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත ණය ඇප වාරික
දෙවා ඇති සුදුසුකේ ලත් උප ණය ෙ නුේකරුවන්ත සඳහා, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත එක් එක්
සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය දවත ණය ඇප ආවරණ නිකුත් කරයි.

10.4

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව, ණය දයෝජනා ක්රමදේ ප්රෙතිය අධීක්ෂණය/ඇෙයීම සහ අවශ්ය විදටක
ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ෙ ක්රියාවට නංවනු ලබයි.

10.5

සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය ණය දයෝජනා ක්රමදේ නියමයන්ත හා දකාන්තදේසි උල්ලංෙනය කරයි
නේ, ඒවාට අනුකූල වීමට අසමත් දේ නේ, දනාසලකා හරියි නේ දහෝ විචක්ෂණ දනාවන
ක්රියාවන්ත දහළිෙරේ දේ නේ, සහභාගීත්ව මූලය ආයතන දවත නිකුත් කරන ලෙ ඕනෑම ණය ඇප
ආවරණයක් අවලංගු කිරීදේ අයිතිය ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සුය.

ණය පැෙැර ෙැරීම් ව්ාර්තා කිරීෙ
11.1

කිසියේ උප ණයක් දහෝ වාරිකයක්, උප ණයෙ තියා විසින්ත නියමිත දිනට ආපසු දනාදෙවන්තදන්ත
නේ, උප ණය ෙ නුේකරුවාදෙන්ත/ණයකරුවන්තදෙන්ත එම හිඟ ණය මුෙල් අයකර ෙ නීමට
සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත කඩිනේ හා ඵලොයි පියවර ෙත යුුය.

11.2

ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත් ලබා දී ඇති ණය, අක්රීය ණය දලස වර්ගීකරණය කල විට, ණය
වර්ගීකරණය, ආොයේ හඳුනා ෙ නීම සහ ප්රතිපාෙන ස පයීම පිළිබඳ 2008 අංක 03 සහ 04 බ ංකු
පනත අනුව සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව දවත එක් එක් උප ණය
ෙ නුේකරුදග් තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් ලබා දිය යුුය. දමම වාර්තාව පහත විස්තර ඇුලත්
විය යුුය.
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5

12.

උප ණය ෙ නුේකරු මුහුණ පා ඇති ෙ ටළු පිළිබඳ ඇෙයීේ වාර්තාවක්
උප ණය ෙ නුේකරුදග් න වත දෙවීදේ හ කියාව පිළිබඳ තක්දස්රු වාර්තාවක්
ණය මුෙල් න වත අයකර ෙ නීම සඳහා සහභාගීත්ව මූලය ආයතන විසින්ත ෙන්තනා ලෙ
පියවර සහ ඉදිරි ක්රියාමාර්ෙ.
න වත අයකර ෙ නීමට/න වත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ඇති හ කියාව සේබන්තධව
සහභාගීත්ව මූලය ආයතනදේ අෙහස
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදේ ඉල්ලීම පරිදි අවශ්ය වන අදනකුත් දතාරුරු

හිමිකම් පෑමම් ක්රියාපටිපාටිය
12.1
කිසියේ ණය මුෙලක් ප හ ර හ රීමක් සහ/දහෝ ණය ෙ නුේකරුට දමදහයුේ උපදෙස් හි 11 වන
වෙන්තතිදේ අවශ්යතාවන්තට අනුකූල වීමට දනාහ කි වුවදහාත්, සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත
අොළ ණය අක්රීය ණය කාණ්ඩයට ඇුලත් කල දින සිට දින 30ක් ඇුලත ණය ෙ නුේකරු දවත
ඉල්ලුේ දපාදරාන්තදු පත්රිකාවක් ය විය යුුය.
12.2

පසුව, සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත ණය ෙ නුේකරුට ඉල්ලුේ දපාදරාන්තදු පත්රිකාවක් ලබා
දුන්ත දින සිට මාසයක් ඉකුත් වීදමන්ත පසු නමුත් මාස දෙකකට දනාඅඩු කාලසීමාවක දී ප්රාදේශීය
සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව දවත හිමිකේ පෑමක් ඉදිරිපත් කල යුුය.

12.3

ණය ෙ නුේකරුට නිකුත් කරන ලෙ ඉල්ලුේ දපාදරාන්තදු පත්රිකාවක් (Demand Notice) සහතික
කල පිටපත් සහ නීතිමය ක්රියාමාර්ෙ ෙ නීම සඳහා භාරදෙන ඇති බවට ලෙ සාක්ි ෙ සහිතව හිමිකේ
ඉල්ලුේ පත්රය (ඇමුණුම IV ) ය විය යුුය.

13.

14.

12.4

දමදහයුේ උපදෙස් හි 12.5 සහ 12.8 වෙන්තතියට යටත්ව ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත වාරික
දෙකකින්ත අොළ සහතික කළ ණය ඇප ආවරණ පියවනු ල දේ.

12.5

ඇමුණුම IV ල බීදමන්ත පසු, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත පළමු වාරිකය දෙවනු ල දේ. එනේ, ණය
මුෙදල් පවතින හිඟ මුෙල මත පෙනේව සහතික කළ ඇප මුෙලින්ත සියයට පනහකි (50%).

12.6

ණය ප හ ර හරින ලෙ සියලුම ණය ෙ නුේකරුවන්තට එදරහිව සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත
ප්රතිසාධන ක්රියාමාර්ෙ ෙත යුුය. ප හ ර හරින ලෙ රුපියල් ලක්ෂ පහ (500,000) ට අඩු ණය සමථ
මණ්ඩලයට දයාමු කරන අතර, රුපියල් ලක්ෂ පහ (500,000) ට ව ඩි ණය සඳහා සුදුසු පරිදි
නනතික ක්රියාමාර්ෙ ෙත යුුය.

12.7

දමදහයුේ උපදෙස් යටදත් අවශ්ය අධීක්ෂණ හා ක්රියාමාර්ෙ ෙ නීමට සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය
සමත් වී දහෝ ඒ පිළිබඳ දනාස ලකිලිමත් වී ඇති බව තහවුරු වුවදහාත්, ෙ නටමත් දෙවා ඇති ණය
ඇප ආවරණ මුෙල න වත ඉල්ලා සිටීදේ අයිතිය ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සුය.

12.8

පළමු වාරිකය දෙවීදමන්ත පසු, අවසාන වාරිකය දෙවීම සඳහා නනතික/ප්රතිසාධන
ක්රියාමාර්ෙයන්තදෙන්ත ප න නඟින නඩු අංක සමඟ නිසි පරිදි සේූර්ණ කරන ලෙ ඇමුණුම V, ඉහත
12.5 වෙන්තතිදේ සඳහන්ත කර ඇති පරිදි පළමු වාරිකය දෙවීදමන්ත මාස හයක් (06) ඇුළත ශ්රී ලංකා
මහ බ ංකුව දවත ල බීමට ස ල ස්විය යුුය.

නැව්ත අයකර ගැනීමම් ක්රියාපටිපාටිය
13.1
ණය ඇප ආවරණ ලබා ෙ නීමට ඇති හ කියාව දනාසළකා, ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත් උප ණය
අයකර, ෙ නීම අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා නිසි අභයන්තතර යාන්තත්රණයක් සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය
සුව තිබිය යුුය.
13.2

කිසියේ කල් ඉකුත් ූ ණය මුෙලක් ආපසු අයකර ෙ නීමට කඩිනේ හා ඵලොයි පියවර සහභාගීත්ව
මූලය ආයතනය විසින්ත ෙතයුු අතර, ෙන්තනා ලෙ පියවරයන්ත සහ වයාපාරදේ ප්රෙතිය පිළිබඳව
අවශ්ය අවස්ථාවක දී ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව ෙ නුවත් කළ යුුය.

13.3

ප හ ර හරින ලෙ උප ණය ෙ නුේකරුවන්තට එදරහිව ණය ආපසු අයකර ෙ නීදේ ක්රියාමාර්ෙ ෙ නීම
සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත දයෝජනා කරනු ලබන ඕනෑම ක්රියාමාර්ෙයක් සහභාගීත්ව මූලය
ආයතනය විසින්ත ෙත යුුය. ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත් ණය ඇප ආවරණය ලබා ෙ නීදමන්ත පසුව
වුවෙ, එව නි උප ණය ෙ නුේකරුවන්තට එදරහිව ෙ නටමත් දෙන ඇති අයකර ෙ නීදේ ක්රියාමාර්ෙ
සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත අත්හිටුවිය දනාහ ක.

පසු හිමිකම් අයකර ගැනීෙ
14.1

ණය ඇප ආවරණ ලබා ෙ නීදමන්ත පසු, උප ණය ෙ නුේකරුවන්තදෙන්ත සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය
විසින්ත ආපසු අයකර ෙ නීේ තිදේ නේ, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සහ සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය අතර
80:20, 70:30, 60:40 සහ 50:50 යන අනුපාතයන්තට දබො ෙත යුුය. දේ සඳහා ‘ඇමුණුම
VI’ආකෘතිය භාවිතා කළ හ කිය. සෑම වසරකම ජුනි 30 සහ දෙස ේබර් 31 යන දින සිට දින 30ක්
ඇුලත, නිසි පරිදි සේූර්ණ කරන ලෙ ‘ඇමුණුම VI’ ආකෘතිය සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව දවත අර්ධ-වාර්ෂකව ල බීමට ස ල ස්විය යුුය.

15.

14.2

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව මඟින්ත ලබා ෙත් මුළු ඇප ආවරණ මුෙල සහ අයකර ෙ නීේ ආදිය සඳහන්ත
දල්ඛනයක් සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත පවත්වා ෙත යුු අතර, එම දල්ඛනය ශ්රී ලංකා මහ
බ ංකුව විසින්ත බලය පවරන ලෙ ඕනෑම නිළධාරිදයකුට ලබා දිය යුුය.

14.3

ප හ ර හරින ලෙ උප ණය අයකර ෙ නීම සඳහා වන නනතික වියෙේ, උප-ණය
ෙ නුේකරුවන්තදෙන්ත අයකර ෙන්තනා මුෙලින්ත පළමුව අය කර ෙත යුු අතර ඉතිරි මුෙල ඉහත 14.1
වෙන්තතිදේ ෙක්වා ඇති අනුපාතයට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සමඟ දබො ෙත යුුය.

පරීක්ෂා කිරීෙ
15.1
ණය දයෝජනා ක්රමදේ අරමුණු සඳහා අවශ්ය පරිදි, දයෝජනා ක්රමය යටදත් සහතික කර ඇති ඕනෑම
ණයක් සඳහා අොළ ගිණුේ දපාත් සහ සහභාගීත්ව මූලය ආයතනදේ දවනත් වාර්තා පරීක්ෂා
කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව හට අයිතිය ඇත.
15.2

ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත් මූලයාකරණය කර ඇති ක්රියාකාරකේ සේබන්තධදයන්ත වන ලියකියවිලි
හා ගිණුේ දපාත් අවශ්ය විදටක ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව දවත ලබා දීමට සහ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
විසින්ත බලයලත් නිළධාරීන්තට වයාපාරය පරීක්ෂා කිරීමට අවසර දිය යුු බවට, සහභාගීත්ව මූලය
ආයතනය විසින්ත උප ණය ෙ නුේකරුට ණය ලබා දීදේ දී දකාන්තදේසියක් ප නවිය යුුය.

15.3

සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත ණය දයෝජනා ක්රමදේ නියමයන්ත හා දකාන්තදේසි උල්ලංඝනය
කර ඇති බව දපනී යන්තදන්ත නේ, ඇප ආවරණ සහ/දහෝ හිමිකේ පියවීම සඳහා කරන ලෙ දෙවීමක්
අවලංගු කිරීදේ අයිතිය ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සුය.

16.

මතාරතුරු සැපයීෙ
සහභාගීත්ව මූලය ආයතනය විසින්ත ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත් සහතික කර ඇති ඕනෑම ණයක්
සේබන්තධදයන්ත අොළ දතාරුරු ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව දවත අවශ්ය පරිදි ලබා දිය යුුය.

17.

දවනස් කිරීේ සහ පරිපුරක විධිවිධාන
17.1
ණය දයෝජනා ක්රමය යටදත් නිකුත් කර ඇති කිසියේ ණය ඇප ආවරණයක් මඟින්ත ප න නගින
අයිතිවාසිකේ දහෝ බ ඳිේ වලට බලපෑේ දනාකර, දයෝජනා ක්රමය දවනස් කිරීමට දහෝ ඉවත් කර
ෙ නීමට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව දවත අයිතිය ඇත.
17.2

ණය දයෝනා ක්රමදේ නිශ්්චිතව ෙක්වා දනාම ති ඕනෑම කරුණක් සේබන්තධදයන්ත වුවෙ, දයෝජනා
ක්රමදේ අරමුණු සඳහා අවශ්ය පරිදි පරිූරක දහෝ අතිදර්ක විධිවිධාන ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත
සපයනු ල දේ.

දමම ණය දයෝජනා ක්රමය 2020 ජූලි මස 01 වන දින සිට ක්රියාත්මක දේ.
එේ. එස්. දක්. ධර්මවර්ධන
අධයක්ෂ/ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව

