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ොවිඩ්-19 නිසො බලපෑමට ලක් වූ ව්යොපොර හො පුද්ගලයන් සඳහො සහන සැලසීම

ොවිඩ්-19 ව්යසනයේ යෙව්න ව්යාප්තිය හමුයේ පීඩාව්ට පත් ණය ගැනුම්කරුව්න්/පාරිය ෝගිකයන්ට

සහන සැලසීම සම්බන්ධව් රාජ්ය ආයෙන සහ අයනකුත් පාර්ශව් රැසක් ශ්රී ලං
ඉල්ලීම් කර ඇෙ. ඒ අනුව්, ක

ො මහ බැැංකුයව්න්

ොවිඩ්-19 ව්යසනයේ යෙව්න ව්යාප්තිය නිසා ව්යොපොර හො පුද්ගලයින් විසින්

මුහුණපා ඇි ගැටළු සලකා බලමින්, බලපත්රලොභී මුදල් සමොගම් සහ විකේෂිත

ල්බදු මූලය

රණ

සමොගම් (මින් ඉදිරියට බ ංකු කනොව්න මූලය ආයතන කලස හ ඳින්කව්න) විසින් බලපෑමට ලක්ව් ඇි
ව්යොපොර හො පුද්ගලයන් යව්ෙ ලබො දී ඇි ණය සහන කයෝජනො ක්රමය (මින් ඉදිරියට කයෝජනො ක්රමය
කලස හ ඳින්කව්න) යටයත් ෙව්දුරටත් පහෙ සහනයන් ලබා දීමට කටයුතු කරන යලස ශ්රී ලං
බ ංකුව් විසින් බ ංකු කනොව්න මූලය ආයතන යව්ින් ඉල්ලලා සිටී. ක

ො මහ

ොවිඩ්-19 ව්යාප්තිය යේතුයව්න්

පීඩාව්ට පත් වූ ව්යොපොර හො පුද්ගලයන්යේ ඉල්ලීම පරිදි, යමම චක්රයල්ලඛය යටයත් ලබා දී ඇි සමස්ෙ
ප්රිලා

අඩු යනාව්න අයුරින් අමෙර සහන සැලසීම සඳහා බ ංකු කනොව්න මූලය ආයතන හට හැකියාව්

ඇෙ. යමම යයෝජ්නා ක්රමය සියලු බ ංකු කනොව්න මූලය ආයතන විසින් ඒකාකාරී යලස ක්රියාත්මක
කරවීම සඳහා සහ ව්යාපාර හා ආදායම් ඉපයීයම් කටයුතු ව්ල සිදුව් ඇි ඇනහීටීම් යේතුයව්න් ණය
ගැනුම්කරුව්න් හට ණය ව්ාරික ආපසු යගවීයම් දී ඇිව්න පීඩාව් ලිහිල්ල කිරීයම් අරමුණින් යමම
චක්රයල්ලඛය නිකුත් කර ඇෙ.
1. 2021 මැයි 15 දින ව්න විට සක්රීයව් පැව්ති ණය පහසු
කිරීම

ම්

ල් දැමීම සහ ප්රතිව්ුහගත

(අ) සුදුසුකම් ලත් ණය ගනුයදනුකරුව්න් මුහුණ දී ඇි මූලය දුෂ්කරො, එනම් රැකියා අහිමිවීම,
ආදායම් අහිමිවීම යහෝ ආදායම/ව්ැටුප්ත අඩු වීම යහෝ විකුණුම් අඩු වීම, ව්යාපාර ව්සා දැමීම
යනාදිය සලකා බලා යකාවිඩ්-19 යෙව්න රැල්ලයලන් පීඩාව්ට පත් වූ ණය ගනුයදනුකරුව්න්යේ
දැනට පව්ින ණය පහසුකම් ව්ල මුල්ල ණය මුදල යහෝ යපාලිය යහෝ එම යකාටස් යදකම යහෝ
2021 අයගෝස්තු 31 දක්ව්ා කාලය තුළ එක් එක් අව්ස්ථාව් අනුව් අය කර ගැනීම කල්ල දැමීමට බ ංකු
කනොව්න මූලය ආයතන විසින් කටයුතු කළ යුතුය.
(ආ) සුදුසුකම් ලත් ණය ගනුයදනුකරුව්න්ට ලබා දී ඇි ණය පහසුකම් එකක් යහෝ ඊට ව්ැඩි
ගණනක මුල්ල ණය මුදල යහෝ යපාලිය යහෝ ඒ යදකම යගවීම කල්ල දැමීම, එම ගනුයදනුකරුව්න්

1

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
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විසින් මුහුණපා ඇි මූලය දුෂ්කරො සහ ගනුයදනුකරුයේ ආපසු යගවීයම් හැකියාව්
සැලකිල්ලලට ගනිමින් සිදු කළ යුතුය.
(ඇ) බ ංකු කනොව්න මූලය ආයතන විසින් ඉහෙ කල්ල දමන ලද කාලසීමාව් සඳහා සහ කල්ලදමන ලද
මුදල මෙ පමණක් 2021 මැයි 19 දින පැව්ි දින-364 භොණ්ඩොගොර බිල්පත් කව්න්කද්සි අනුපොතයට
සියයට 5.5 ක් (එනම් ව්සරකට 10.68%) එ
අනුපොතයක් අය

තු

ළ අගය යනාඉක්මව්න ව්ොර්ෂෂි

කපොී

ළ හැකියාව් ඇෙ.

(ඈ) විකල්ලපයක් යලස, ණය ගනුයදනුකරුයේ ආපසු යගවීයම් හැකියාව් සහ පිළිගෙ හැකි ව්යාපාර
නඟා සිටුවීයම් සැලැස්මක් (Revival Plan) ඉදිරිපත් කිරීම සැලකිල්ලලට ගනිමින්, දැනට පව්ින ණය
පහසුකම් දීර්ඝ කාලයක් සඳහා ප්රිව්ුහගෙ කිරීමට බ ංකු කනොව්න මූලය ආයතන ව්ලට
හැකියාව් පව්ින අෙර යමහිදී බ ංකු කනොව්න මූලය ආයතන සහ ණය ගැනුම්කරු විසින් දැනට
පව්ින අඩු යපාී අනුපාෙයන් සැලකිල්ලලට ගනිමින් සුදුසු අඩු යපාී අනුපාෙයකට එකඟ විය
යුතුය.
(ඉ) ණය සහන කාලය තුළ එනම් 2021 මැයි 15 සිට 2021 අයගෝස්තු 31 දක්ව්ා දඩ යපාලිය එකතු
කිරීමක් යහෝ අය කිරීමක් සිදු යනාකළ යුතුය.
(ඊ) දැනට පව්ින සැංචරණ සීමා යේතුයව්න් බලපෑමට පත් ගනුයදනුකරුව්න් විසින් ණය ආපසු
යගවීයම් නියමිෙ දිනය, දින කිහිපයකින් (උපරිම ව්ැඩ කරන දින 10 ක් දක්ව්ා) කල්ල දැමීමට කරන
ඕනෑම ඉල්ලීමක් සඳහා ණය පහසුකම් කල්ල දැමීමක් යහෝ ප්රිව්ුහගෙ කිරීමක් යලස
සැලකීයමන් යොරව් අව්ස්ථාව් ලබා දිය යුතු අෙර, බ ංකු කනොව්න මූලය ආයතන විසින්
ගනුයදනුකරුව්න්යේ එව්ැනි ප්රමාදයන් සඳහා කිසිදු අමෙර යපාලියක් යහෝ යව්නත් ගාස්තු අය
යනාකළ යුතුය.
(උ) 2021 මාර්තු 12 දින නිකුත් කරන ලද 2021 අැංක 04 දරන චක්රයල්ලඛය යටයත් කල්ලබදු මූලයකරණ
පහසුකම් ආපසු යගවීම් කල්ල දැමීයම් සහන භුක්ි විදින යහෝ 2021 මාර්තු 19 දින නිකුත් කරන
ලද 2021 අැංක 05 දරන චක්රයල්ලඛය යටයත් ණය සහන ලබා ගත් ණය ගනුයදනුකරුව්න් ඉහෙ
සහන සඳහා සුදුසුකම් යනාලබනු ඇෙ.
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2. 2021 මැයි 15 දිනට අක්රීය

ොණ්ඩකේ පැව්ති ණය පහසු

2021 අංක 06
ම් සඳහො හිමිව්න සහන

(අ) ණය ලබා ගෙ ෙැනැත්ොයේ ආපසු යගවීයම් හැකියාව් සහ පිළිගෙ හැකි ව්යාපාර නඟා
සිටුවීයම් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීම සැලකිල්ලලට ගනිමින් 2021 මැයි 15 දින ව්න විට අක්රීය
ෙත්ත්ව්යේ පව්ින ණය පහසුකම්, දීර්ඝ කාලයක් සඳහා ප්රියල්ලඛනගෙ කිරීමට බ ංකු
කනොව්න මූලය ආයතන යව්ෙ හැකියාව් පව්ින අෙර යමහිදී, යපාී අනුපාෙ ඇතුළු නියමයන්
හා යකාන්යද්සි සම්බන්ධව් බ ංකු කනොව්න මූලය ආයතනය සහ

ණය ගැනුම්කරු

එකඟොව්යකට පැමිණිය යුතු යේ.
(ආ) 2 (අ) හි සඳහන් කර ඇි පරිදි, යමම කයෝජනො ක්රමය යටයත් ප්රියල්ලඛනගෙ කිරීම සඳහා
සලකනු ලබන පහසුකම් සඳහා 2020 අයේල්ල 01 දින සිට 2021 මැයි 15 දින දක්ව්ා
එ

ොලය තුළ

තු කර ඇති යහෝ අය කර ඇි දඩ යපාී කපා හැරීමට බ ංකු කනොව්න මූලය ආයතන

කටයුතු

ළ යුතුය.

(ඇ) යමම චක්රයල්ලඛය යටයත් සුදුසුකම් ලබන ණය ගනුයදනුකරුව්න්යේ 2020 අයේල්ල 01 දින යහෝ
ඊට පසුව් අක්රීය ණය යලස ව්ර්ීකරණය කර ඇි ණය පහසුකම් ව්ලට අදාලව් සියලුම අත්පත්
කර ගැනීයම් ක්රියාමාර්ග 2021 අයගෝස්තු 31 දක්ව්ා අත්හිටු වීමට බැැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන
විසින් කටයුතු කළ යුතුය.
(ඈ) බැැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන විසින් ණය සහන ලබා දීයම් දී අධික ගාස්තු යහෝ අය කිරීම් එකතු
යනාකළ යුතුය.
3. පැහැදිලිව්ම පීඩාව්ට පත් වූ ගනුයදනුකරුව්න් සඳහා 2021 ජුනි 30 දක්ව්ා කාල සීමාව් තුළ, ණය
කාඩ්පත් සහ යව්නත් ණය පහසුකම් සඳහා ප්රමාද ගාස්තු අය කිරීම අත්හිටුවීම සඳහා බැැංකු
යනාව්න මූලය ආයෙන කටයුතු

ළ යුතුය.

4. පව්ත්නා ණය පහසුකම/පහසුකම් කල්ල දැමීම යහෝ ප්රිව්ුහගෙ කිරීම යව්නුව්ට ණය ගනුයදනුකරු
විසින් ඔහුයේ/ඇයයේ පව්ත්නා ණය පහසුකම් 2021 අයගෝස්තු 31 දින යහෝ ඊට යපර පියව්ා අව්සන්
කිරීමට ඉල්ලලා සිටී නම් එව්ැනි පහසුකම් සඳහා කිසිදු පූර්ව් පියවීයම් ගාස්තුව්ක් අය කිරීයමන් ව්ැලකී
සිටීමට බ ංකු කනොව්න මූලය ආයතන කටයුතු

ළ යුතුය.

3

මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2021 ජුනි 09
5. ශ්රී ලං
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ොරයොංශය (CRIB) කව්ත ව්ොරතො කිරීම්

(අ) බැැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන විසින් යමම යයෝජ්නා ක්රමය යටයත් සුදුසුකම් ලබන ණය
ගනුයදනුකරුව්න්යේ ණය අයදුම්පත්, හුයදක් අසතුටුදායක ණය යොරතුරු ව්ාර්ොව්ක් මෙ
පමණක් පදනම්ව් ප්රික්යෂ්ප කිරීයමන් ව්ැළකිය යුතුය.
(ආ) යමම යයෝජ්නා ක්රමයට සහ ාී වීම ණය ගැනුම්කරුව්න්යේ ඉදිරි ණය යොරතුරු ව්ාර්ො සහ
අනාගෙ ණය යේණිගෙ යකයරහි බලපෑමක් ඇි යනාව්න ආකාරයයන්, යමම යයෝජ්නා ක්රමය
යටයත් ලබා දී ඇි ණය ආපසු යගවීම කල්ල දැමීම්/ ප්රිව්ුහගෙ කිරීම් ව්ාර්ො කිරීම සඳහා
ක්රමයේදයක් බැැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන විසින් ශ්රී ලැංකා ණය යොරතුරු කාර්යාැංශය සමඟ
සාකච්ඡා කර සකස් කළ යුතු යේ.
6. ඉල්ුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීකම් අව්සොන දිනය
(අ) ඉහෙ ණය සහන සඳහා සුදුසුකම් ලත් ණය ගනුයදනුකරුව්න් 2021 ජුලි 15 දිනට යහෝ ඊට යපර
ලිඛිෙව් යහෝ විදුත් මාර්ගයයන් ඉල්ලීමක් කල යුතු අෙර බැැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන විසින්
යමම ණය සහනයන්, අයදුම් කළ යුතු අව්සාන දිනය සහ අයදුම්පයත් ආකෘිය මුද්රිෙ සහ/යහෝ
විදුත් මාධයයයන් (විදුත් ෙැපැල්ල සහ යකටි පණිවිඩ යස්ව්ා ඇතුලත්ව්) සන්නියේදනය කිරීමට
කඩිනමින් කටයුතු කළ යුතුය.
(ආ) සාධාරණ යේතුව්ක් මෙ ණය සහන සඳහා ඉල්ලලුම් කිරීම ප්රමාද වී ඇත්නම් පමණක්, 2021 ජුලි
15 දියනන් පසු ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම ඉල්ලලුම්පෙක් බැැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන විසින් පිළිගෙ
යුතුය.
(ඇ) සුදුසුකම් ලද නමුත් ණය ආපසු යගවීයම් හැකියාව් ඇි ණය ගනුයදනුකරුව්න් විසින් ණය
පහසුකම් කල්ල දැමීම යහෝ ප්රිව්ුහගෙ කිරීම සඳහා අයදුම් කිරීම යව්නුව්ට ණය ආපසු යගවීම
සඳහා කටයුතු කරනු ඇෙැයි අයප්තක්ෂා යකයර්.
(ඈ) යමම ණය සහන සඳහා අයදුම් කරනු ලබන ණය ගනුයදනුකරුව්න්යේ ඉල්ලීම් අනුමෙ කිරීමට
යපර අදාළ ණය පහසුකම් කල්ල දැමීම යහෝ ප්රිව්ුහගෙ කිරීයම් ආකාරය පිළිබඳව් දැනුව්ත්
කිරීමට බැැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන කටයුතු කළ යුතු අෙර, එව්ැනි ඉල්ලීම් ප්රික්යෂ්ප
කිරීයම්දී ද ඒ සඳහා යේතු පැහැදිලිව් සඳහන් කිරීමට බැැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන කටයුතු
කළ යුතුය.
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ොල සීමොව් සම්බන්ධව් ගිණුම් තැබීම

බැැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන විසින් ණය සහන කාල සීමාව්ට අදාළව් ගිණුම් ෙැබීයම් දී ශ්රී ලැංකා
ගිණුම්කරණ ප්රමිෙ සහ ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුව් විසින් 2020 යදසැම්බර් 31 දින නිකුත් කරන ලද
ලිපියේ අන්ෙර්ගෙ අියර්ක උපයදස් අනුව් කටයුතු කළ යුතුය. බැැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන හට
යම් සම්බන්ධව් අමෙර මඟයපන්වීමක් අව්ශය ව්න්යන් නම් ඒ සඳහා ශ්රී ලැංකා ව්රලත් ගණකාධිකාරී
ආයෙනයයන් යහෝ විගණකව්රුන්යගන් විමසිය හැක.

8. වාර්තාකරණ අවශ්යතා
2021 ජුලි 30 දින සිට සෑම මසකම ව්ැඩකරන දින 15 ක් තුළ දී බැැංකු යනාව්න මූලය ආයෙන විසින්
එම ආයෙන ව්ලින් ණය සහන ලබායගන ඇි ගනුයදනුකරුව්න් පිලිබඳ යොරතුරු බැැංකු යනාව්න
මූලය ආයෙන අධීක්ෂණ යදපාර්ෙයම්න්තුව් යව්ෙ ව්ාර්ො කළ යුතුය. යොරතුරු ඉදිරිපත් කළ යුතු
ආකෘිය ඉදිරියේ දී යයාමු කරනු ලැයේ.

අත්සන්

කල්,

මහාචාර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්ෂ්මන්
මුදල් මණ්ඩලකේ සභොපති සහ
ශ්රී ලං

ො මහ බ ංකුකේ අධිපති
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