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මෙමෙයුම් උපමෙස් අංක : RDD/PR-COVID19/2020/03 ො 04 (A-01) 

 

ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව 

ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව 

මනා. 30, ජනාධිපති ොවත  

මකාළඹ 01 

 

2020.07.08 

 

 

“ස ෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද  හන” ණය පහසුකම යටසේ, ලියාපදිංචි සියලු බලපත්රලාභී වාණිජ බ ිංකු සවත 

 

“ස ෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද  හන” ණය පහසුකසමහි සමසහයුම් උපසද ්  ඳහා වන පරිශිෂ්ඨය 

 

ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුමේ, ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුමේ අධයක්ෂ විසින්ත නිකුත් කරන ලෙ “මසෞභාග්යා 

COVID-19 පුනරුෙ සෙන” ණය පෙසුකමෙහි 2020.06.19 දින ෙරණ අංක : RDD/PR-COVID19/2020/03 සෙ 

04 ට අොළ මෙමෙයුම් උපමෙස් ො බ ම ්. 

 

ඉෙත ණය මයෝජනා ක්රෙය කඩිනමින්ත ක්රියාත්ෙක කිරීමම් ව ෙග්ත්කෙ ො බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු ෙඟින්ත සිදු 

කරන ලෙ ඉල්ලීම් ස ලකිල්ලලට ග්නිමින්ත, මපාමරාන්තදු පත්රිකා (Promissory Notes) සුරක්ිත කිරීෙ ස ො ඉදිරිපත් 

කරන ඇප සුරැකුම් පිළිබ  විධිවිධාන තවදුරටත් විශ්මල්ලෂණය මකමර්.  

 

ඒ අනුව, 2020.06.19 දින තිව නිකුත් කරන ලෙ මෙමෙයුම් උපමෙස් අංක : RDD/PR-COVID19/2020/03 ො 04 

හි වග්න්තති අංක 7.1 සිට 7.4 ෙක්වා පෙත පරිදි සංමශෝධනය කරනු ල මේ. 

 

1. මෙමෙයුම් උපමෙස් හි 7.1 වග්න්තතිමේ ෙක්වා ඇති “බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු මවත අරමුෙල්ල මුො ෙ රීෙ” යන 

වග්න්තතිය අවලංගු කර, ඒ මවනුවට පෙත වග්න්තතිය ආමේශ කළ යුුය. 

 

7.1 උප ණය ග් නුම්කරුවන්තමේ මයෝග්යතාව ො මුො ෙ රීෙට නියමිත ණය මුෙලට අොළ අනුෙ තීන්ත ප්රාමේශීය 

සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුමවන්ත  ලබාග්ත් පසු, බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු විසින්ත, නියමිත පරිදි සම්ූර්ණ 

කරන ලෙ ණය ගිවිසුෙ (ඇමුණුෙ A-01-I) පෙත පත්රිකා සෙඟ ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව මවත 

භාර දිය යුුය.  

 

අ) උප ණය ග් නුම්කරුවන්ත මවත මුො ෙ ර ඇති/මුො ෙ රීෙට නියමිත ණය පිළිබ  විස්තර (උපමල්ලඛනය I) 

 

ආ) ඉෙත 7.1 (අ) හි ෙක්වා ඇති මුළු ණය මුෙමලහි අනුෙත වටිනාකෙට අොළ මපාමරාන්තදු පත්රිකාව 

(Promissory Note) (උපමල්ලඛනය II) 

 

2. මෙමෙයුම් උපමෙස් හි 7.2 වග්න්තතිමේ ෙක්වා ඇති “බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු මවත අරමුෙල්ල මුො ෙ රීෙ” යන 

වග්න්තතිය අවලංගු කර, ඒ මවනුවට පෙත වග්න්තතිය ආමේශ කල යුුය. 

 

7.2.1 බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු විසින්ත ණය ගිවිසුෙ සෙඟ ඉදිරිපත් කරනු ලබන මපාමරාන්තදු පත්රිකාව 

(Promissory Note) පෙත ෙෑ ෙඟින්ත සුරක්ිත කළ යුුය. 
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අ) රාජය සුරැකුම්පත් (භාණ්ඩාග්ාර බිල්ලපත්, භාණ්ඩාග්ාර බ ඳුම්කර සෙ ශ්රී ලංකා සංවර්ධන බ ඳුම්කර-

SLDB) 

ආ) රන්ත සෙ ග්න රන්ත  

ඉ) ශ්රී ලංකා මූලයකරණ වයාපාරකරණ ප්රමිත අංක 9ට අනුකූලව උකස් කළඹ ෙ ඇුලත්ව අොල 

බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකුමේ අදියර 1 යටමත් වර්ීකරණය කර ඇති ක්රියාකාරී ණය අයවීම්.  

 

7.2.2.  “මසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ සෙන” ණය පෙසුකමෙහි අදියර II යටමත් ණය ගිවිසුෙ සෙඟ භාරමෙන 

සෑෙ මපාමරාන්තදු පත්රිකාවක්ෙ ඉෙත 7.2.1 යටමත් ෙක්වන ලෙ සුරැකුම් ෙඟින්ත සුරක්ිත කළ යුු අතර, මෙහි 

විස්තර කර ඇති උපමල්ලඛන සහිත ණය ගිවිසුෙ ො සෙඟ විය යුුය. එක් එක් මපාමරාන්තදු පත්රය ස ො  

තබන සුරැකුම් ෙත පෙනම්ව පෙත ස ෙන්ත උකස් ගිවිසුෙ/ගිවිසුම් තිබිය යුුය.  

 

අ) භාණ්ඩාග්ාර බිල්ලපත් ස ො උකස් ගිවිසුෙ (ඇමුණුෙ A-01-II ) 

ආ) භාණ්ඩාග්ාර බ ඳුම්කර ස ො උකස් ගිවිසුෙ (ඇමුණුෙ A-01-III )  

ඉ) ශ්රී ලංකා සංවර්ධන බ ඳුම්කර ස ො උකස් ගිවිසුෙ (ඇමුණුෙ A- 01-IV) 

ඊ) රන්ත සෙ ග්න රන්ත (Bullion) ස ො ස ො උකස් ගිවිසුෙ (ඇමුණුෙ A-01-V ) 

උ) උකස් කළඹ ඇුළු ණය ල බීම් ස ො උකස් ගිවිසුෙ (ඇමුණුෙ A-01-VI ) 

 

7.2.3 ක්රියාවලිය කඩිනම් කිරීෙ ස ො ඇමුණුෙ A-01-VII හි පරිදි, ණය ගිවිසුෙ සෙඟ භාරමෙන සෑෙ මපාමරාන්තදු 

පත්රිකාවක් මවනුමවන්ත උකස ් ත බීෙට බලාමපාමරාත්ු වන මෙවලම් පිළිබ  මතාරුරු, මපාමරාන්තදු 

පත්රිකාව ලබා දීෙට මපර බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු විසින්ත විෙුත් ත පෑල ඔස්මස් ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව මවත 

ලබා දිය යුුය. 

 

7.2.4 ණය ගිවිසුමම් සෙ උකස ්ගිවිසුමම් ස ෙන්ත ක්රියාපටිපාටීන්ත, බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු විසින්ත පිළිප දිය යුුය. 

 

3.  මෙමෙයුම් උපමෙස් හි 7.3 වග්න්තතිමේ ෙක්වා ඇති “බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු මවත අරමුෙල්ල මුො ෙ රීෙ” 

යන වග්න්තතිය අවලංගු කර, ඒ මවනුවට පෙත වග්න්තතිය ආමේශ කළ යුුය. 

 

7.3.1 රාජය සුරැකුම්පත් වල මිලකරණය කිරීෙට ඔවුන්තමේ මකටි කාීන/දිගු කාීන වටිනාකෙ ග්ණනය කිරිෙ 

ෙත පෙනම්ව ණය හිමියා විසින්ත උකස් කරනු ලබන භාණ්ඩාග්ාර බිල්ලපත් ො භාණ්ඩාග්ාර බ ඳුම්කර වල 

මුහුණත් අග්ය ණයග් තියා මවත ෙන්තවනු ලබයි. 

 

7.3.2 උකස් කරනු ලබන ශ්රී ලංකා සංවර්ධන බ ඳුම්කර වල මුහුණත් අග්ය පෙත ස ෙන්ත සූත්රය ෙඟින්ත තීරණය 

කළ යුුය. 

 

මුහුණත් අග්ය (ඇ.මඩා.)    =  ණය මුෙල x 1.05 / එත න්ත (SPOT) විනිෙය අනුපාතිකය  

(ශ්රී ලංකා රුපියල්ල/ඇ.මඩා.) 

 

7.3.3. රාජය සුරැකුම්පත් ෙ ර, සුරැකුම් මෙවලෙ/මෙවලම් ස ො සුදුසු සීොව (Haircut) සියයට ෙෙයක් (10%) විය 

යුුය. 

 

7.3.4 වරින්තවර, එව නි සීොවන්ත (Haircut) මවනස් කිරීමම් අයිතිය ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව සුය. සුරැකුම් 

මෙවලෙ/මෙවලම් හි සීොවන්ත  (Haircut) හි කිසියම් හිඟයක් ඇති වුවමොත් වොෙ න වත පිරවිය යුුය. 

 

7.3.5 බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු විසින්ත භාණ්ඩාග්ාර බිල්ලපත් ො භාණ්ඩාග්ාර බ ඳුම්කර, ඇප ත බීෙට අවශය වූ 

විට, ඔවුන්ත විසින්ත එෙ භාණ්ඩාග්ාර බිල්ලපත් ො භාණ්ඩාග්ාර බ ඳුම්කර වල විස්තර විෙුත් ොධයක් වන, 

ොර්ග්ග්ත විෙුත් ලංසු ත බීමම් පේධතිය (OEBS) ෙරො ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව මවත ලබා දිය යුු අතර, 

ඇප සුරැකුම් කල්ල පිරීෙට ඉතිරි දින ග්ණන, ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත මුො ෙරින ලෙ ණය මුෙමල්ල කල්ල 

පිරීමම් කාලසීොවට වඩා අඩු මනාවිය යුුය. 
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4. මෙමෙයුම් උපමෙස් හි 7.4 වග්න්තතිමේ ෙක්වා ඇති “බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු මවත අරමුෙල්ල මුො ෙ රීෙ” 

යන වග්න්තතිය අවලංගු කර, ඒ මවනුවට පෙත වග්න්තතිය ආමේශ කළ යුුය. 

 

7.4 නිසි පරිදි සම්ූර්ණ කරන ලෙ උපමල්ලඛන ො ණය ගිවිසුමම් ෙෘඩ පිටපත් බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකුවලින්ත 

ල බීමෙන්ත පසු, උකස් ගිවිසුමම් නිරවෙයතාව පරීක්ෂා කිරීමෙන්ත අනුරුව, අොළ ණය මුෙල බලපත්රලාභී 

වාණිජ බ ංකු විසින්ත ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුමේ පවත්වාමග්න යනු ලබන ජංග්ෙ ගිණුම් මවත මුො ෙ රීෙට 

ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව කටයුු කරනු ලබයි. මකමස් මවතත්, අොළ දිනමේ ෙධයෙන 12.00 

ට මපර, නිසි පරිදි සම්ූර්ණ කරන ලෙ උපමල්ලඛන ො ණය ගිවිසුමම් ෙෘඩ පිටපත් මනාල බුණමොත් ණය 

මුෙල්ල එදිනෙ මුො ෙ රීෙ සිදු මනාකරයි. 

 

මෙමෙයුම් උපමෙස් හි අමනකුත් සියලු වග්න්තති සංමශෝධනය මනාමේ. 

 

මෙෙ මෙමෙයුම් උපමෙස ් පරිශිෂ්ඨමයහි අන්තතර්ග්තය, ඔබ බ ංකුමේ අොළ මෙපාර්තමම්න්තුවල/ශාඛාවල 

නිළධාරින්තමේ අවධානයට මයාමු කරන මෙන්ත ඉල්ලලමි. 

 

 

මෙයට විශ්වාසි 

 

 

එම්. එස්. මක්. ධර්ෙවර්ධන 

අධයක්ෂ/ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව 

ශ්රි ලංකා ෙෙ බ ංකුව 

 

 

 

 


