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ොවිඩ්-19 නිසා බලපෑමට ලක් වූ වයාපාර හා පුද්ගලයන් සඳහා ණය සහ
ාලයක් ලබාදීම

ක

ොවිඩ්-19 ව්යසනයේ යෙව්න ව්යාප්තිය නිසා ව්යාපාර හා පුද්ගලයින් විසින් මුහුණපා ඇති ගැටළු

සලකා බලමින් බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් සහ විකේෂිත

ල්බදු මූලය

රණ සමාගම් (මින් ඉදිරියට

බ ැංකු කනොව්න මූලය ආයතන කලස හ ඳින්කව්න) විසින් ක

ොවිඩ්-19 ව්යසනය නිසා බලපෑමට ලක්වූ

ව්යාපාර හා පුද්ගලයන්හට ලබා දී ඇති ණය සහන කයෝජනා ක්රමය (මින් ඉදිරියට කයෝජනා ක්රමය කලස
හ ඳින්කව්න) 2020 ඔක්කතෝබර් 01 දින සිට පහතින් සඳහන් කර ඇති පරිදි තව්ත් මාස හය
ාලය

ට දීර්ඝ

රන කලස ශ්රී ලැං

ා මහ බ ැංකුව් විසින් බ ැංකු කනොව්න මූලය ආයතන කව්ත දන්ව්ා

සිටී.

කම් අනුව්, සියලුම බ ැංකු කනොව්න මූලය ආයතන විසින් ඉහත යයෝජනාක්රමය ඒකාකාරී යලස
ක්රියාත්මක කරවීම තහවුරු කිරීයේ අරමුණින් යමම චක්රයේඛය නිකුත් කර ඇත. එයේ වුව්ෙ
ගනුයෙනුකරුට ලැයබන සමේත ප්රතිලාභය යමම චක්රයේඛය මඟින් පිරිනැයමන සහනයන්ට ව්ඩා අඩු
යනොව්න යේ යේකිසි බ ැංකු කනොව්න මූලය ආයතනයකට ගනුකදනු

රුව්න් කව්ත අමතර ණය සහන

ලබාදීමට හ කියාව් ඇත.

1.

ණය සහ

ාල සීමාව සහ එය බලපැවැත්නව

අයුරු

(අ) සුදුසුකේ ලත් ණය ගනුයෙනුකරුව්න් හට ඔවුන් විසින් මුහුණපා ඇති මූලය දුෂ්කරතා
සැලකිේලට ගනිමින් 2020 ඔක්යතෝේබර් මස 01 දින සිට ඇරයෙන පරිදි මාස හයකට
යනොව්ැඩි කාලයක් යහෝ අව්ශ්ය පරිදි ඊට අඩු කාල සීමාව්ක් සඳහා ණය සහන කාල
සීමාව්ක් බැැංකු යනොව්න මූලය ආයතනයේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය යහෝ යව්නත් බලය පව්රා
ඇති අධිකාරියක් විසින් ලබා දී ඇති අභයන්තර මාර්යගෝපයද්ශ් ව්ලට අනුකූලව් ලබා
දිය යුතුය.
(ආ) දුෂ්කරතා ව්ලට මුහුණපා ඇති ගනුයෙනුකරුව්න් විසින් කර ඇති ඉේලීම අනුව් මුේ ණය
මුෙල සහ යපොලිය යන යකොටේ යෙක සඳහාම ණය සහනය පිරිනැමිය යුතුය.

2.

අයදුම්පත් භාර ගැනීනම් අවසන් දි

ය

සුදුසුකේලත් ණය ගනුයෙනුකරුව්න් විසින් 2020 යනොව්ැේබර් 25 දින යහෝ ඊට යපර ලිඛිතව්
යහෝ විෙුත් මාධ්යයයන් ඉේලුේ කළ යුතුය. බැැංකු යනොව්න මූලය ආයතන විසින් දුෂ්කරතා

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2020 න
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ව්ලට මුහුණපා ඇති ගනුයෙනුකරුව්න් හට ණය සහනය ලබා ගැනීම සඳහා ඉේලුේ කිරීමට
සහ ලබා යෙනු ලබන සහන, අයදුේ කළ යුතු අව්සාන දිනය සහ අයදුේ කළ යුතු ආකාරය ආදී
යතොරතුරු ඇතුලත් සරල ආකෘතියක් විෙුත් (විෙුත් තැපැේ සහ යකටි පණිවිඩ යේව්ා
ඇතුලත්ව්) සහ/යහෝ මුද්රිත මාධ්යයයන් ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුය.

3.

සුදුසු

ම් ලබ

ගනුනෙනු

රුවන්

(අ) සැංචාරක, ඇඟලුේ, යතොරතුරු තාක්ෂණ, යත්, කුළුබඩු, ව්ැවිලි, සහ සේබන්ධිත යේව්ා
පහසුකේ සපයන්නන් (logistic suppliers) අපනයන ක්යෂ්ත්රයේ සෘජු හා ව්ක්ර ව්යාපාර
ඇතුළු යකොවිඩ්-19 නිසා ව්ැඩ කටයුතු අඩාල වූ සහ යද්ශීය සහ වියද්ශ්යන්හි යපොදු
පහසුකේ හා යේව්ා කටයුතු ව්සා ෙැමීේ (lockdowns) නිසා අගතියට පත් ව්යාපාර,
ව්යාපාර හිමිකරුව්න් සහ පුද්ගලයන්.
(ආ) නිෂ්පාෙන, මූලය යනොව්න යේව්ා, කෘෂිකාර්මික (සැකසුේ කර්මාන්තය ඇතුළුව්), ඉදිකිරීේ,
අගය එකතු කිරීේ හා අව්සර ලත් යද්ශීය ඖෂධ් සැපයුේකරුව්න් ඇතුළු යව්ළඳ ව්යාපාර
ව්ල නියුතු සුළු හා මාධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර සහ පුද්ගලයන් (සුළු හා මාධ්ය පරිමාණ
ව්යාපාර යන්න යමහිදී රුපියේ බිලියන 1 ට අඩු පිරිව්ැටුේ සහිත ව්යාපාර යේ).
(ඇ) යකොවිඩ්-19 ව්යසනය නිසා තම රැකියා යහෝ ආොයේ අහිමි වූ ේව්යැං රැකියා ව්යාපාර සහ
පුද්ගලයන් .

4.

සුදුසු

ම් ලබ

ණය පහසු

ම්

(අ) 2020 මාර්තු 31 දින ව්න විට යහෝ ඊට පසු දිනකදී සක්රීය කාණ්ඩයේ පැව්ති කාලීන ණය,
කේබදු මුලයකරණ පහසුකේ, උකේ, අයිරා ව්ැනි ණය පහසුකේ, යව්ළඳ මුලයන යහෝ
යව්නත් ණය පහසුකේ.
(ආ)

ණය කාඩ්පත් පහසුකේ ලබා යගන ඇති සහන ලැබීමට සුදුසුකේලත් ගනුයෙනුකරුව්න්
විසින් ඉේලීේ කරන්යන් නේ, ඒ සඳහා පහසුකේ සැලසීම සඳහා බැැංකු යනොව්න මූලය
ආයතන සුදුසු ව්යාපාර තීරණ ගත යුතුය.

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2020 න
5.
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ාලනේ සැ
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ැස්ම

2020 ඔක්කතෝබර් 01 දින සිට 2021 මාර්තු 31 දින දක්ව්ා යහෝ අව්ශ්ය පරිදි ඊට අඩු
කාලසීමාව්ක් සඳහා ණය සහන
කපොලිය

ාලීන ණය

ාල සීමාව් තුල අයවීමට නියමිත මුේ ණය මුදල සහ

ට පරිව්ර්තනය කිරීමට බ ැංකු කනොව්න මූලය ආයතන

ටයුතු කළ

යුතුය.
(ආ) ණය ගනුයෙනුකරු විසින් කාලීනව් යපොලිය යගවිය යුතු අයිරා පහසුකේ ව්ලට සමාන ණය
පහසුකේ සඳහා, 2020 ඔක්යතෝේබර් 01 සිට 2021 මාර්තු 31 යහෝ අව්ශ්ය පරිදි ඊට අඩු
කාලසීමාව්ක් සඳහා අයවීමට ඇති යපොලිය කාලීන ණයකට පරිව්ර්තනය කළ යුතුය.

(ඇ) උකේ පහසුකේ ව්ල යගවිය යුතු දිනය සහන කාල සීමාව් තුල යයදී ඇත්නේ එම පහසුකේ
සඳහා යගවිය යුතු දිනය 2021 අයේේ 01 දින ෙක්ව්ා දීර්ඝ කළ යුතුය.
(ඈ) කමකලස පරිව්ර්තනය කරන ලද ණය සඳහා බ ැංකු කනොව්න මූලය ආයතන විසින් 2021
අකේල් 01 දිනට ආසන්නතම දිනකදී පව්ත්ව්න දින-364 භාණ්ඩාගාර බිල්පත්
කව්න්කද්සියේ යපොලී අනුපාතයට සියයට 5.5 ක් එ
කපොලී අනුපාතයක් අය

තු

ල ව්ාර්ෂි

කපොලියට කනොව් ඩි

ල හැකි අතර එම ව්ාර්ෂික යපොලී අනුපාතය සියයට 11.5 ක

අගය යනොඉක්මවිය යුතුය.
(ඉ) කමම ණය ආපසු අය

රග නීකම් අව්ම

ාලය ව්සර කද

ක් ව්න අතර එම ණය අය කර

ගැනීම 2021 අයේේ 01 දින සිට ආරේභ කළ යුතුය. යකයේ යව්තත්, ගනුයෙනුකරු විසින්
ඉහත කාලීන ණයකට හරව්න ලෙ මුෙල ව්සර යෙකකට ව්ඩා අඩු කාලයකින් යගව්ා
ෙැමීමට අෙහේ කරන්යන් නේ යහෝ බැැංකු යනොව්න මූලය ආයතන විසින් අවුරුදු යෙකකට
ව්ඩා ව්ැඩි කාල සීමාව්ක් ණය යගවීම සඳහා ලබා දීමට අයප්ක්ෂා කරන්යන් නේ, බැැංකු
යනොව්න මූලය ආයතනයන්ට එම ඉේලීේ සඳහා පහසුකේ සැලසිය හැකිය. කමකලස,
ආපසු කගවීකම්

ාලය ව්සර කද

අනුපාතයක් ගනුකදනු

ට ව්ඩා කව්නස් ව්න විට ඒ සඳහා සුදුසු කපොළී

රු හා බ ැංකු කනොව්න මූලය ආයතනය විසින් ගිවිසගත යුතුකේ.

(ඊ) 2020 ඔක්කතෝබර් 01 දින ව්න විට ණය සඳහා, එ
කපොළී බ ැංකු කනොව්න මූලය ආයතන විසින්
සීමාව් තුලදී දඩ කපොළී එ

තු වී ඇති සහ කනොපියව්ා ඇති දඩ

පා හ රිය යුතුය. තව්ද, ණය සහන

තුකිරීම කහෝ අය කිරීම කනො

ල යුතුකේ.

ාල

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2020 න
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බැැංකු යනොව්න මූලය ආයතන විසින් ණය සහන අනුමත කිරීමට ප්රථම ඒව්ායේ සැකැේම
පිළිබෙව් සුදුසුකේලත් ගනුයෙනුකරුව්න් ෙැනුව්ත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

6.

ණය සහ

සඳහා ගිණුම්

රණය

බැැංකු යනොව්න මූලය ආයතන විසින් ණය සහන කාලසීමාව්ට අොලව් ගිණුේ තැබීයේදී ශ්රී
ලැංකා ගිණුේකරණ ප්රමිත සහ යකොවිඩ්-19 ව්යසනය සේබන්ධ්ව් මූලය ව්ාර්තාකරණයේදී
සැලකිය යුතු ෙෑ සේබන්ධ්යයන් ශ්රී ලැංකා ව්රලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය විසින් යේ
මාර්යගෝපයද්ශ් සපයන්යන් නේ ඒව්ා හා අනුගතව් කටයුතු කළ යුතුය. බැැංකු යනොව්න මූලය
ආයතන හට යේ සේබන්ධ්ව් අමතර මගයපන්වීමක් අව්ශ්ය ව්න්යන් නේ ඒ සඳහා ශ්රී ලැංකා
ව්රලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයයන් යහෝ විගණකව්රුන්යගන් විමසිය හැක.

7.

වාර්තාකරණ අවශ්යතා
2020 යෙසැේබර් 15 දින සිට සෑම මසකම 15 සහ 30 ව්ැනිො ව්න විට තම ආයතනයයන් ණය
සහන ලබායගන ඇති ගනුයෙනුකරුව්න් පිලිබඳ යතොරතුරු අොළ දිනයේ සිට ව්ැඩකරන දින 5
ක් තුලදී බැැංකු යනොව්න මූලය ආයතන අධීක්ෂණ යෙපාර්තයේන්තුව් යව්ත ව්ාර්තා කළ යුතුය.
යතොරතුරු ඉදිරිපත් කලයුතු ආකෘතිය ඉදිරියේදී යයොමු කරනු ලැයේ.

මහාචාර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්ෂ්මන්
මුදල් මණ්ඩලකේ සභාපති සහ
ශ්රී ලැං

ා මහ බ ැංකුකේ අධිපති

