க ோவிட்-19
இறை மற்றும் நிதியியல் சலுறைைள்
இலங்கை மத்திய வங்கியின் சுற்றறிக்கை
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இலங்றை மத்திய வங்கியின் சுற்ைறிக்றை
கைாவிட்,-,19 இனால் தாக்ைத்திற்குள்ளான தனிநெர்ைள்
மற்றும் சுயபதாழில் வியாொரங்ைள் உள்ளடங்ைலான
வியாொர நடவடிக்கைைளுக்கு ஒரு ெரந்தளவிலான இகற
மற்றும் நிதியியல் சலுகைைகள அறிமுைப்ெடுத்தும்
விதமாை ெங்குனி 27, 2020 திைதியிடப்ெட்ட சுற்றறிக்கை
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் பவளியிடப்ெட்டது.

பங்குபற்றுவதற்கு தகுதியான நிதியியல் நிறுவனங்ைள்
• உரிமம் பெற்ற வர்த்தை வங்கிைள்
• உரிமம் பெற்ற சிறப்பியல்புவாய்ந்த வங்கிைள்

• உரிமம் பெற்ற நிதிக் ைம்ெனிைள்
• சிறப்பியல்புவாய்ந்த குத்தகை ைம்ெனிைள்
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தகுதியான வியாபாரங்ைள் / துறைைள்
• சுற்றுலா, ஆகடக் கைத்பதாழில் உள்ளடங்ைலான கநர் மற்றும் கநரில்
ஏற்றுமதி சார் வியாொரங்ைள், தைவல் பதாழில்நுட்ெம், கதயிகல,
வாசகனத்திரவியங்ைள், கைாவிட்,-,19 ைாரணமாை ஏற்ெட்ட பவளிநாடுைளின்
முடக்ைம் மற்றும் பதாழில் இகடயூறுைளினால் கமாசமாைப் ொதிக்ைப்ெட்ட
பெருந்கதாட்டம் மற்றும் பதாடர்புகடய வழங்ைல் விநிகயாைத்தர்ைள்.
• தயாரிப்புக்
கைத்பதாழில், கசகவைள், விவசாயம் (பசயன்முகற
உள்ளடங்ைளாை) ைட்டுமானம், பெறுமதி கசர்ப்பு மற்றும் ரூ.,1 பில்லியனுக்கு
உட்ெட்டபுரள்வுடான அங்கீைரிக்ைப்ெட்ட உள்ளை மருந்து விநிகயாைத்தர்ைள்
உள்ளடங்கிய வணிை வியாொரங்ைள் கொன்ற வியாொரத் துகறைளில்
ஈடுெட்டுள்ள சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்ைள்.
• கைாவிட்,-,19 இன் முடக்ைத்தினால் கவகலைள் மற்றும் வருமானத்திகன
இழந்திருக்கின்ற சுயபதாழில் வியாொரங்ைள் மற்றும் தனிநெர்ைள்.

• கைாவிட்,-,19 இன் முடக்ைத்தினால் வருமானத்தில் எதிர்மகறயான
தாக்ைத்திற்குள்ளாகி இருக்கும் மற்றும் பவளிநாட்டு நாணயத்தின் ைடனிகன
திருப்பி பசலுத்த கவண்டிய பவளிநாட்டு நாணய வருமானம் உகழக்கும்
பதாகையினர் (தனிநெர்ைள் மற்றும் கூட்டுமுயற்சியாண்கமைள்).
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விலக்ைப்பட்ட வியாபாரங்ைள் / துறைைள்
மருந்துைள், மருத்துவ உெைரணங்ைள், உணவு, வளமாக்கி மற்றும் அத்தியாவசிய
மூலப்பொருட்ைள் மற்றும் இயந்திர உெைரணங்ைள் தவிர்ந்த ஏகனய
இறக்குமதிைள் இம்மீள்நிதியிடல் வசதிக்குள் அனுமதிக்ைப்ெடமாட்டாது.
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ைடன் வசதிைளின் வறைைள்
•
•
•
•
•

தவகணக் ைட்டணக் ைடன்ைள்
குத்தகை வசதிைள்
நகை அடவுைள்
கமலதிைப் ெற்றுக்ைள்
வர்த்தை நிதியிடல் வசதிைள் (ரூொய்
நாணயத்தினால் குறித்துகரக்ைப்ெட்டது)

மற்றும்

பவளிநாட்டு

எப்படி நிவாரணத்திற்கு விண்ணப்பிப்பது ?
இற்கு முன்பு ஒன்கலன் வசதியூடாை அல்லது ஏகனய
பதாடர்பு பைாள்ளல் ஏற்ொடுைளின் மூலம் கவண்டுகைாகள
சமர்ப்பிக்ைலாம்.
30.04.2020
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ைடன் மீள்சசலுத்துறைறயப் பிற்பபாடுதல்
தகுதியுறடயவர்

ைடன் மீள்சசலுத்துறைறயப் பிற்பபாடுதல்

• சுயபதாழிலாளர்ைள்
அல்லது
உரிகமயாளர்ைளினால்
பசயற்ெடுத்தப்ெடுகின்ற அகனத்து முச்சக்ைர வண்டிைள்,
ொடசாகல வான்ைள், பலாறிைள், சிறிய பொருட்ைள்,
கொக்குவரத்து பசய்யும் வாைனங்ைள், ெஸ் வண்டிைள் மற்றும்
கமாட்டார் வண்டிைள், சவாரி வண்டிைள்.

குத்தகை வாடகை ஆறு மாதங்ைளுக்கு பிற்கொடுதல்

• நிகறகவற்றுத் தரமல்லா தனியார் துகறயிலுள்ள அகனத்து
உத்திகயாைத்தர்ைளின் ைடன்ைள்.

30.05.2020

• 1 மில்லியன்

வகர பிற்கொடுதல் கவண்டும்

ரூொய் பெறுமதிக்கு உட்ெட்ட அகனத்து தனியாள்
ைடன் மற்றும் குத்தகை வாடகை.

மூன்று மாதங்ைளுக்கு பிற்கொடுதல் கவண்டும்

• சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்ைள், சுற்றுலாத்துகற, ஆகட,
பெருந்கதாட்டம், தைவல் பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் ஏகனய
பதாடர்புகடய வசதிச் கசகவைகள வழங்குகவார் கொன்ற
ொதிக்ைப்ெட்ட கைத்பதாழில்ைள்.

ஆறு மாத ைால ைடன் பிற்கொடுதல் வழங்குதல்

• ஏகனய தகுதியான வியாொரங்ைள் / துகறைள்

ஆறு மாத ைால பிற்கொடுதலிகன வழங்குதல்

இல்
பசலுத்தப்ெடகவண்டிய
அல்லது
முதிர்வகடகின்ற அல்லது மீள்ொர்க்ைப்ெடுகின்ற நிரந்தர
கமலதிைப் ெற்று வசதிைள்.

• 25.03.2020

GAJMA & CO
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வகர நீடிக்ைப்ெடல் கவண்டும். நீடித்த
ைாலப்ெகுதியில் ஆைக் கூடுதலான வட்டி வீதமாை 13%
அறிவிடப்ெடல் கவண்டும்.
30.09.2020
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ைடன் மீள்சசலுத்துறைறயப் பிற்பபாடுதல் (சதாடர்ச்சி )
,

தகுதியுறடயவர்
• 25.03.2020

இலுள்ள தற்ைாலிை கமலதிைப்
ெற்றிகனக் ைருத்திற் பைாள்ளும் பொது,
தகுதியான ைடன் பெறுநர்ைளுக்கு.

• தகுதியான 25.03.2020 இல் பசலுத்தப்ெட
கவண்டிய அல்லது முதிர்வகடகின்ற
மீளப்ெடுகின்ற, வர்த்தை நிதியியல்
வசதிைள்.

ைடன் மீள்சசலுத்துறைறயப் பிற்பபாடுதல்
இரண்டு மாதங்ைளுக்ைான நீடிப்பு வழங்ைப்ெடல்
கவண்டும். நீடித்த ைாலப்ெகுதியில் ஆைக் கூடுதலான
வட்டி வீதமாை 13% அறவிடப்ெடல் கவண்டும்.

30.09.2020

வகர நீடிக்ைப்ெடல் கவண்டும்.

• 25.03.2020

இல் பசலுத்தப்ெட கவண்டிய
அல்லது முதிர்வகடகின்ற நகை அடகு
வசதிைள்

• ஏற்ைனகவ
25.03.2020
இல்
உள்ளவாறான பசயற்ெடாக்ைடன்ைள்

30.09.2020 வகர

நீடிக்ைப்ெடல் கவண்டும்.

வகரயான அெராத வட்டி தள்ளுெடி
பசய்யப்ெடல் கவண்டும். ைடன்ைகள மறுசீரகமத்தல்,
அறவிடல்
நடவடிக்கைைளின்
இகடநிறுத்தம்
(நிெந்தகனைளுக்கு உட்ெட்டது)
25.03.2020
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ைடன் மீள்சசலுத்துறைறயப் பிற்பபாடுதல் (சதாடர்ச்சி )
,

தகுதியுறடயவர்
• எந்தபவாரு
சலுகைைளுக்கும்
தகுதியற்ற ைடன்பெறுநர்ைள் மற்றும்
ைடந்த ைால நிலுகவைகள ெங்குனி
2020 வகர கவத்திருப்ெவர்ைள்

ைடன் மீள்சசலுத்துறைறயப் பிற்பபாடுதல்
நாட்ைள் நீடிப்பு ைாலமாை ைருதப்ெடமாட்டாது
(30.03.2020 திைதியிலான ஊடை பவளியீடு)
60
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சதாழிற்படு மூலதன அல்லது முதலீட்டுத் பதறவக்ைான ைடன்
நிதி நிறுவனங்ைள் பின்வரும் நிெந்தகனைளுக்குட்ெட்டு, பதாழிற்ெடு மூலதனத்திற்கு
அல்லது முதலீட்டு கநாக்ைங்ைளுக்ைாை கமலதிைக் ைடன் அல்லது புதிய ைடன் வசதிகய
இலங்கை ரூொவில் வழங்ைலாம்.

சதாழிற்படு மூலதனக் ைடன் (வங்கிைள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்ைள்)
• தகுதியானவர்ைள்

தகுதிவாய்ந்த பதாழிற்ெடு மற்றும் பதாழிற்ெடா க் ைடன் பெறுநர்ைள்

• வட்டி வீதம்

4%

• வகரயகற

ஒரு ைடன்பெறுநருக்கு வங்கிபயான்றில் ரூொய். 25 மில்லியன் மற்றும் ஒரு
ைடன்பெறுநருக்கு ஏகனய நிதி நிறுவனங்ைளில் ரூொய். 10 மில்லியன் அல்லது
இரண்டு மாதங்ைளுக்ைான பதாழிற்ெடு மூலதனத் கதகவப்ொடு இவற்றில்
அதிைமான பதாகை பதாழிற்ெடு மூலதனத் கதகவக்ைான ைடன் வசதியாை
வழங்ைப்ெடும்.

• திருப்பிச்
ைாலம்

பசலுத்தப்ெடும்

• நம்ெைமான வணிைத் திட்டம்

இரண்டு ஆண்டுைள் (ைடன் மீளச் பசலுத்துதல் பிற்கொடல் ைாலம் 25.03.2020 30.09.2020)
கதகவ
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சதாழிற்படு மூலதன அல்லது முதலீட்டுத் பதறவக்ைான ைடன்
(சதாடர்ச்சி )
,

முதலீட்டு பதறவக்ைான ைடன் (வங்கிைள்)
• தகுதியானவர்ைள்

பதாழிற்ெடு ைடன் பெறுநர்ைள்

• வட்டி வீதம்

அதிைெட்ச சராசரி நிகறகயற்றப்ெட்ட முதன்கமக் ைடன் வழங்கும்
வீதத்துடன் 1.5 சதவீதத்திகன கூட்டுவதற்கு சமமான வட்டி.

• வகரயகற

வங்கிபயான்றில் ைடன் பெறுநபராருவருக்கு ரூொய். 300 மில்லியனுக்கு
கமற்ெடாத பதாகை இலங்கை ரூொவில் வணிைத் பதாழிற்ொடுைகள
விரிவாக்குவதற்கு வழங்ைப்ெடும்.

• திருப்பிச் பசலுத்தப்ெடும்
ைாலம்

ஐந்து ஆண்டுைள் (ைடன் மீளச் பசலுத்துதல் பிற்கொடல் ைாலம் 25.03.2020
– 30.09.2020)

• நம்ெைமான வணிைத் திட்டம்

கதகவ

இந்த மீள்நிதியிடல் வசதியின் கீழ் வழங்ைப்ெடும் எந்தபவாரு கமலதிை ைடன் வசதிைளுக்கும் இடர் கநர்வுைகளக்
குகறக்கும் பொருட்டு நிதி நிறுவனங்ைள் பொருத்தமான பிகணைகளப் பெற்றுக்பைாள்ளலாம் மற்றும் ைடன்
பெறுநரின் நிதித் கதகவகய சரியாை மதிப்பீடு பசய்து ைடன் அளகவ தீர்மானிக்ை கவண்டும்.
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மீள் நிதியிடல் திட்டங்ைளில் கீழ் வங்கிைளால் மூலதனத் சதாறை மீளச் சசலுத்தப்படல்
ஜனவரி 01, 2020 இலிருந்து மார்ைழி 31, 2020 வகரயிலான ைாலப்ெகுதியில் மீள்பசலுத்தப்ெட கவண்டிய, உரிமம்
பெற்ற வங்கிைளுக்கு மீள்நிதியிடல் ைடன்ைளுக்ைான முலதனத் பதாகையின் மீள்பசலுத்தல்ைகள பிற்கொடுவதற்ைான
தயார் நிகலகய அரசாங்ைம் பதரிவித்துள்ளது.

நிறுத்தப்பட்ட ைட்டணங்ைள்
ைாகசாகல திரும்ெலுக்ைான ைட்டணம், பைாடுப்ெனகவ நிறுத்துதல் மற்றும் அகனத்து ைடன் அட்கடைள் மற்றும்
ஏகனய ைடன் வசதிைளுக்ைான தாமதக் ைட்டணம் 30.09.2020 வகர நிறுத்தல் கவண்டும்.

இலங்றை சைாடுைடன் தைவல் பணியைத்திற்கு அறிக்றையிடல்
ஒரு எதிர்மகறயான இலங்கை பைாடுைடன் தைவல் ெணியைத் தரகவ மட்டுகம அடிப்ெகடயாைக் பைாண்டு ைடன்
விண்ணப்ெங்ைகள நிராைரித்தலாைாது. இலங்கை பைாடுைடன் தைவல் நிகலயத்துடன் ைலந்தாகலாசித்து
இத்திட்டத்தின் கீழ் மூலதன தாமத ைாலம் வழங்ைப்ெட்ட பதாழிற்ெடு ைடன்பெறுநர் பதாடர்ொை ஒரு அறிக்கையிடல்
முகறகமகய உருவாக்ை கவண்டும்.

அறிக்றையிடல் பதறவப்பாடு
நிதி நிறுவனங்ைள் 01.05.2020 இலிருந்து ஒவ்கவாரு மாதமும் 15 ஆம் மற்றும் 30 ஆம் திைதியிலுள்ளவாறான தங்ைளது
ைடன் பெறுநர்ைளினால் பெற்றுக்பைாள்ளப்ெட்ட ைடன் ைாலதாமத விெரங்ைகள. ஐந்து கவகலநாட்ைளுக்குள் வங்கி
கமற்ொர்கவ திகணக்ைளப் ெணிப்ொளர் மற்றும் வங்கியல்லா நிதி நிறுவனங்ைளின் கமற்ொர்கவ திகணக்ைளப்
ெணிப்ொளரில் பொருத்தவருக்கு அறிக்கையிடல் கவண்டும்.
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சதாடர்புக்ைான விபரங்ைள்
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் பவளியிடப்ெட்ட இகற மற்றும் நிதியியல் சலுகைைள் சுற்றறிக்கை பதாடர்ொன
கமலதிை விெரங்ைகள பதரிந்து பைாள்ள விரும்பினால் கீகழ ெட்டியலிடப்ெட்ட ,Gajma & Co, நிபுணர்ைளில் ஒருவகர
பதாடர்பு பைாள்ளவும்.
திரு. ஜிகதந்திரன் | ெங்ைாளர் |பதாகலகெசி : +94 77 777 7265 | மின்னஞ்சல் : jithendrangaj@gmail.com
திரு. சுகரஷ் | ெணிப்ொளர் |பதாகலகெசி : +94 71 801 5372 | மின்னஞ்சல் : suresh@gajma.com
திருமதி. பசல்வரூபி | முைாகமயாளர் |பதாகலகெசி : +94 77 057 4412 | மின்னஞ்சல் : selvaruby@gajma.com

க ோக ோனோவவ ஸ்
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