මෙමෙයුම් උපමෙස් අංක :- RDD/ PR- COVID19/2020/04
ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව
ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව
මනා 30, ජනාධිපති ොවත,
මකාළඹ 01
2020.06.19

“ස ෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද හන” පහසුකම යටසේ ලියාපදිංචි වී ඇති බලපත්රලාභී වාණිජ බ ිංකු සවත
“ස ෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද හන” පහසුකමට අදාල සමසහයුම් උපසද ් ඳහා වු පරිශිෂ්ඨය
ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුමේ ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුමේ අධයකෂ විසින්ත 2020.04.06 දින නිකුත් කරන ලෙ
(සංම ෝධිත) මෙමෙයුම් උපමෙස් අංක RDD/PR-COVID19/2020/20 ට ව ඩිෙනත්ව නිකුත් කරන ලෙ මෙෙ
පරිශිෂ්ඨය ෙගින්ත COVID-19 වසංගත සෙය ුල බලපෑෙට ලක් වූ වයාපාර න වත මගාඩන ගීෙට අව ය පෙසුකම්
ස පයීෙට, බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු මවත බලතල ස පමේ.
01. හ ඳින්වවීම
මෙෙ පරිශිෂ්ඨමේ අරමුණ වන්තමන්ත COVID-19 වසංගතමයහි බලපෑෙට ලක්ු වයාපාර සඳො ප්රතිපාෙන ස ලසීෙ
වන අතර මම් සම්බන්තධව මපර නිකුත් කරන ලෙ උපමෙස් වලට අෙතරව මෙෙ උපමෙස් ඇුලත් මේ.
02. සුදුසුකම් ලේ මුලය ආයතන
මම් වන විටත් “මසෞභාගයා COVID-19 පුනරුෙ සෙන” පෙසුකෙ යටමත් ලියාපදිංචි වී ඇති බලපත්රලාභී වාණිජ
බ ංකු, මෙෙ පරිශිෂ්ඨමේ අරමුණු සඳො සුදුසු මේ.
03. සුදුසුකම් ලේ වයාපාර/ණය ග් නුම්කරුවන්ව
3.1

මුෙල් ෙණ්ඩලමේ 2020.03.27 දින ති අංක 05 ෙරණ චමෙල්ඛමයහි 02 මකාටස අනුව, COVID-19
වසංගතමයහි බලපෑෙට ලක් වූ වයාපාර

3.2

ෙ නටෙත් COVID-19 පුනරුෙ පෙසුකෙ යටමත් ප්රතිමුලය පෙසුකම් ලබා ඇති ණය ග නුම්කරුවන්ත මම්
යටමත් න වත ණය මුෙලක් ලබා ග නීෙ සඳො සුදුසුකම් මනාලබයි.

04. අරමුදල්
මෙෙ පරිශිෂ්ඨය යටමත් ලබාමෙන ණය ප්රොණය රු. බිලියන 120ක උපරිෙයක් ෙක්වා මේ. පළමු අදියර ඇුලත්
ව මයාෙවා ඇති මුළු අරමුෙල් ප්රොණය රු. බිලියන 150 ක් මේ.
05. ක්රියාේමක වන දනය
මෙෙ පරිශිෂ්ඨය 2020.06.19 දින සිට ක්රියාත්ෙක මේ.

06. ශ්රී ලිංකා මහ බ ිංකුව සවත ණය ග් නුම්කරුවන්වසේ සතාරතුරු ලබා දීම.
6.1 බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු වල ප්රධාන ාඛාව ෙඟින්ත ණය මුෙල් ලබා ග නිෙට අමේක්ිත ණය ග නුම්කරුවන්තමේ
සම්පුර්ණ කරන ලෙ අයදුම්පත් ල යිස්ුමවහි ෙෘඩ පිටපත්, බලය ලත් නිලධාරී විසින්ත අත්සන්ත කරන ලදුව (
ඇමුණුෙ i පරිදි ) ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුමේ අධයකෂ මවත මයාමු කල යුුය. එෙ අවස්ථාමේදීෙ
ඇමුණුෙ i හි ෙෘදු පිටපතක්ෙ ප්රාමේශිය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුමේ ලබා දී ඇති ඊමම්ල් ලිපිනය මවත මයාමු
කල යුුය.
6.2 බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු විසින්ත පෙත කරුණු පිළිබඳව සෙතික විය යුුය.
a. ඇමුණුෙ I අඩංගු මතාරුරු වල නිව රදිභාවය ො අනුකූලතාව.
b. ණය මයෝජනා ෙෙය යටමත් ණය අයදුම්කරුවන්තමේ සුදුසුකම් පිළිබඳව තක්මස්රුව.
c. අව ය සියලු මතාරුරු ො මල්ඛන එක් රැස් කර ඇති බව සෙ
d. ණයකරු විසින්ත මෙෙ ණය මයාජනා ෙෙය යටමත් මවනත් කිසිදු සෙභාගීත්ව මුලය ආයතනයකින්ත ණය
අයදුම්කර මනාෙ ති බවට අයදුම්කරුමගන්ත ලිඛිතව සෙතික කිරිෙක් ලබා ග නීෙ.
6.3 සෙභාගීත්ව මූලය ආයතනයක් ෙරො ඇමුණුෙ I ල බීමෙන්ත පසුව, ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව ෙඟින්ත
එහි සඳෙන්ත මතාරුරු නිවරදි බව තෙුරු කිරිමෙන්ත පසුව ණය මුෙල මුො ෙ රීෙ සඳො ණයකරුමේ සුදුසුකෙ
සෙ ණය මුෙල තෙුරු මකමර්.
6.4 ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව මවත ණය අයදුම්පත් ල යිස්ු මයාමුකිරීමම් අවසන්ත දිනය 2020.08.31
දින මේ.
07. බ ිංකු සවත අරමුදල් මුදා හ රීම.
7.1 ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව විසින්ත ඇමුණුෙ I ට අොලව සුදුසුකම් තෙුරු කර ණය මුෙල් ප්රොණය
අනුෙත කිරිමෙන්ත පසුව, බ ංකු විසින්ත ඉෙත 6.3 හි සඳෙන්ත ආකාරයට අනුෙත කරන ලෙ මුළු ණය ප්රොණයට
අොල මපාමරාන්තදු පත්රය ඇමුණුෙ 2 අනුව සකස් මකාට ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව මවත ලබා දිය
යුුය.
7.2 බ ංකු විසින්ත ඉදිරිපත් කරන මපාමරාන්තදු පත්ර පෙත අයිතෙ ෙඟින්ත සුරක්ිත වී තිබිය යුුය.
a.
b.
c.

ගණුමෙනු කල ෙ කි භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, මපාමරාන්තදු පත්ර, ණයකර, සුරකුම් පත්, ඇප පත්ර, මෙෝ මවනත්
ගනුමෙනු කල ෙ කි රජමේ සුරුකුම්පත්
රන්ත කාසි මෙෝ ගන රන්ත
ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත වරින්ත වර තීරණය කරන පරිදි මවනත් ණය පත්ර

7.3 සුරැකුම් අයිතෙ සඳො අොල වන සීොව (Haircut) 10% ක් මේ. වරින්ත වර මෙෙ සීොව මවන්ත කිරිමේ අයිතිය ශ්රී
ලංකා ෙෙ බ ංකුව සුමේ. සුරැකුම් අයිතෙ වල සීොමවහි අඩුවක් සිදුු විට එය වො පිරිෙසා ගත යුුය.
7.4 සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන විසින්ත ඉදිරිපත් කරන මපාමරාන්තදුපත්ර වල පිළිගත ෙ කි බව ප්රාමේශීය සංවර්ධන
මෙපාර්තමම්න්තුව ෙඟින්ත තීරණය කරන අතර, ඒ අනුව මුළු ණය මුෙල මුො ෙ රීෙ තීරණය මේ.

7.5 ඉෙත 7.4 හි මුොෙරින ණය ප්රොණය දින 180 ක කාල සීොවක් සඳො වන අතර වාර්ිකව 1% ක මපාලී
අනුපාතිකයකට යටත් මේ. කල් පිරීමම්දී ඒ සොන නව මපාමරාන්තදු පත්රයක් ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව මවත කඩිනමින්ත
ඉදිරිපත් කළ යුුය. ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව ෙඟින්ත නව මපාමරාන්තදු පත්රමේ වලංගුතාවය ෙන්තවනු ඇත.
7.6 ඉෙත කරුණු වලට අෙතරව, සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන විසින්ත ඉදිරිපත් කරන ලෙ දින 270 කට මනාව ඩි වට්ටෙ
ලබා දීෙ ුළින්ත බ ංකු වලට නිෂ්පාෙන, ශිල්ීය නිෂ්පාෙන, කෘිකාර්මික නිෂ්පාෙන, සත්ත්ව නිෂ්පාෙන, ඛණිජ
මෙෝ මවනත් කාර්මික නිෂ්පාෙන යන අං වලට ණය ලබා දීෙට කටයුු ස ලමස් .
7.7 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත අොල ණය ප්රොණය මුො ෙ රීමෙන්ත පසු සතියක් ඇුලත අොල මෙෙ පරිශිෂ්ඨය
යටමත් සුදුසුකම් ලත් එක් එක් ණය අයදුම්කරුවන්තට හිමි ණය මුෙල ලබා දීෙ බ ංකු සු වගකීෙක් මේ.
7.8 ණය ආපසු මගවීමම් උපරිෙ කාල සීොව ොස 24ක් ෙක්වා වන අතර ොස 06 ක සෙන කාලයක්ෙ ඊට ඇුලත්
වන අතර ණය අයදුම්කරුවන්ත විසින්ත සෙන කාලය ුල මපාළිය මගවිය යුුය .
08. වාර්තාකරණය
ප්රාමේශිය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව විසින්ත ඉදිරිපත් කර ඇති ආකෘතියට අනුව සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන
විසින්ත මෙෙ පරිශිෂ්ඨය යටමත් අරමුෙල් මයාෙවා ඇති ආකාරය පිළිබඳ වාර්තාවක් සෑෙ දින 14කට වරක්ෙ එනම්
සෑෙ ෙසකෙ 15 සෙ 30 යන මෙදින සිට කාර්යාල දින 03 ඇුලත ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව මවත ලබා දිය යුුය.
09. අධීක්ෂණය
මෙෙ පරිශිෂ්ඨයට අොල ණය මයෝජනා ෙෙය ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සම්බන්තධමයන්ත අධීක්ෂණ කටයුු ප්රාමේශිය
සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව සෙ බ ංකු අධීක්ෂන මෙපාර්තමම්න්තුව විසින්ත ඒකාබේධව සිදු මකමර්.
10. සවනේ
අව ය විටදී මෙෙ පරිශිෂ්ඨමයහි අඩංගු නියෙයන්ත ො මකාන්තමේසි මවනස් කිරිමම් මෙෝ සංම ෝධන කිරීමම්
බලතල ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුමේ ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්ුමේ අධයක්ෂ සුමේ.

මෙයට වි ්වාසී

එම්. එස්. මක්. ධර්ෙවර්ධන
අධයකෂ/ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව
ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව

