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නිකුත් කවේ

සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්තුව

දිනය

2020 ජූනි මස 16 වන දින

ආර්ථිකය යළි නගාසිටුවීමට සහාය වීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
නව ණය ව ඩසටහන් ක්රියාවට නංවයි

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ශ්රී ලං

ා ආර්ථි

කේ වර්ධනය අසතුටුදාය

වැටී ඇති අතර, වහාම පිළියේ ක්රියාමාර්ග කනොගතකහොත් ක
හා මූලය පද්ධති ස්ථායීතාව මත ඉදිරි
වාතාවරණය තුළ, ආර්ථි
වශකයන්, 1949 අං

මට්ටම

ට පහත

ොවිඩ්-19 වසංගතය ආර්ථි

ාලකේ දී දැඩි බලපෑමක් ඇති

ළ හැකිය. කමම

ය නගාසිටුවීම සඳහා රජකේ ප්රයත්නයන්ට සහාය දීමක්

58 දරන මුදල් නීති පනකතහි 83 වගන්තිය යටකත් නව ණය

වැඩසටහන් හඳුන්වාදීමට මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2020 ජූනි 16 දින පැවැති රැස්වීකේ දී
තීරණය

රන ලදී.

ඒ අනුව, 2020 මාර්තු මස 27 වැනි දින හඳුන්වා දුන් ප්රතිමූලය

රණ කයෝජනා ක්රමය යටකත්

දැනටමත් ලබා දී ඇති රුපියල් බිලියන 27.5ට අමතරව ශ්රී ලං
බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකුවලට සියයට 1.00
පරාසය

ඇප

ා මහ බැංකුව විසින්

සහන කපොලී අනුපාති

යක් යටකත් පුළුල්

ර කපොකරොන්දු මත අරමුදල් ලබාකදනු ඇති අතර, එම පහසු

වයාපාර කබොකහොමයක් සඳහා කබදීයාම සහති
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ම කද්ශීය

රමින් බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකු විසින්

එම අරමුදල් සියයට 4.00

කපොලී අනුපාති

යක් යටකත් වයාපාරවලට ලබා කදනු ඇත.

කමම කයෝජනා ක්රමය සහ දැනට පවතින ප්රතිමූලය කයෝජනා ක්රමය මගින් ක

ොවිඩ්-19

වසංගතකයන් බලපෑමට ලක්වූ වයාපාර සඳහා සේපූර්ණ වශකයන් රුපියල් බිලියන 150ක්
සැපකයනු ඇත.
මීට අමතරව, ඉදිකිරීේ අංශකේ වයාපාර විසින් අතීතකේ සිදු
වයාපෘති සඳහා ලැබිය යුතු මුදලට සමානව රජය විසින් නිකුත් ක
ඉහත සඳහන් සහනදායි කපොලී අනුපාති
බැංකුව විසින් අරමුදල් සේපාදනය ක

රන ලද ක
කරන ඇප

ොන්ත්රාත්
රයක් මත

යටකත් ණය ලබාගැනීම සඳහා ශ්රී ලං

ා මහ

කරමින් එම වයාපාර සඳහාම කවන් වූ ණය කයෝජනා

ක්රමයක් හඳුන්වා කදනු ඇත.
කමම නව ණය කයෝජනා ක්රම පිළිබඳ කමකහයුේ උපකදස් හැකි ඉක්මනින් ඉදිරි
නිකුත්

රනු ඇත.
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ාලකේ දී

