නිළ

නළ

ළ

30,

නා ප
ාවත, ද
01,
ං ාව
න ං : 2477424, 2477423, 2477418
: 2346257, 2477739
-දේ : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk
දව
ය : www.cbsl.gov.lk

ත් ත් නිළ

නය

නිකුත් කළේ ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව
දිනය

28.06.2020

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව කකාක ෝනා වසංගතකෙන් පීඩාවට පත් වූ වයාපා සඳහා ණෙ ඇප ආව ණ සහ කපාලී
සහන ණෙ කෙෝජනා ක්රමෙක් ක්රිොත්මක ක යි.
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, 2020 ජුනි මස 26 දින ප වති රැසවීවේ දී වකාව ෝනා වසංගතය
වහවතුවවන් පීඩාවට පත් වයාපා වලට බ ංකු විසින් ලබාවදන ණය පහසුකේ කඩිනේ කිරීම සඳහා ණෙ ඇප
ආව ණ සහ කපාලී සහන ණෙ කෙෝජනා ක්රමෙක් හදුන්වා දීමට තී ණය ක න ලදී. ද නට ප්රකාශයට පත්ක
ඇති රුපියල් බිලියන 150ක සීමාව තුළ, “වසෞභාගයා COVID – 19 පුනරුද සහන“ ණය වයෝජනා ක්රමය
සහ මුදල් නීති පනවතහි 83 වන වගන්තියට අනුව මුදල් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ සහන ණය
පහසුකමට සමගාමීව, 2020 ජුලි මස 1 ව නිදා සිට වමම ණය වයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක ක නු ඇත.
වමම ණය වයෝජනා ක්රමය යටවත්, පීඩාවට පත් වූ වයාපා වල කා ක ප්රාග්ධන අවශයතා වවනුවවන් බ ංකු
ආයතන විසින් ලබා වදනු ලබන ණය මුදා හ රීවේ හ කියාව ඉහළ නංවමින්, මහ බ ංකුව විසින් කුඩා ණය
වවනුවවන් සිෙෙට 80ක සහ සාකේක්ෂව විශාල ණෙ කවනුකවන් සිෙෙට 50ක ප ාසෙක ණෙ ඇප
ආව ණෙක් බ ංකු ආෙතන වවත ලබාවදනු ඇත. වේ යටවත්, ණය අවදානවමහි ඉහළ ප්රතිශතයක් මහ
බ ංකුව විසින් ද නු ලබන බ වින් ණය සුරැකුේ වවනුවට පීඩාවට පත් වූ වයාපා වල ශකයතාව සහ මුදල්
ප්රවාහ මත ණය ලබා දීවේ හ කියාව බ ංකු ආයතනවලට හිමිවනු ඇත.
වසංගත කාලසීමාව තුළ මහ බ ංකුව විසින් වයවසවථාපිත සංචිත අනුපාතය පදනේ අංක 300කින් අඩුකිරීම
නිසා මුදල් වවවළදවපාළ තුළ ඇතිවූ රුපියල් බිලියන 180ක පමණ අතිවේක ද්රවශීලතාව නිසා බ ංකු
ආයතන ඔවුන්වග් අ මුදල් උපවයෝගි වකාට වගන, වයාපා වලට සිෙෙට 4ක කපාලිෙට ණෙ ලබා දීම
අවේක්ෂා ක නු ලබන අත අදාළ අ මුදල්වල පිරිව ය ආව ණය කිරීම වවනුවවන් මහ බ ංකුව විසින්
සිෙෙට 5ක කපාලී සහනෙක් බ ංකු ආයතනවලට ලබා වදනු ල වේ.
වමම ණය වයෝජනා ක්රමවයහි බ ංකු සඳහා වන වමවහයුේ උපවදසව කඩිනමින් නිකුත් ක නු ඇත.

