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දිනය

2020 මාර්ු 30

වකාව ෝනා වයසනය (COVID-19) මගින්න බලපෑමට ලක් වූ වයාපා
සඳ

ා බ ැංකු ස

නප

සු කිරීම උවදසා ශ්රී ලැංකා ම

ා පුගලයලයන්න

බ ැංකුව සුශේවී න ියාමන

ක්රියාමාර්ය සකසක් ක්රියාවට නැංව
ක

ාකරෝනා වයසනනය කවව් COVID–19 මගින්ත බකපෑමට කක්ස වූ වයාපාර වා ද්ගලයකන්න්ත සනාවා සනවන

සනැකසීම උකෙසනා අවශ්ය නමයශීලීත්වය බැාකු ක්සකත්රයට කබාීමකේ අරුණිනන්ත ශ්රී කා

ා මව බැාකුක

ුණෙල් මණ්ඩකය බකප්රකාී  වාිනජ බැාකු සනව බකප්රකාී  විකෂිතත බැාකු සනෙවා ුවවිකෂී  ියයාමන
ක්රියාමාර්ය සකසනක්ස වන්න්තවා ීමමට රණරණය

ර

ත . කමම ක්රියාමාර්ය වන්න්තවා ීමකේීම ුණෙල් මණ්ඩකය

විසින්ත විකෂෂකයන්ත බැාකු විසින්ත ෙැනටම් සක්

රකයන

ති ප්රාග්ධන අතිරික්සතයන්ත

ුළුව බැාකු

ක්සකත්රකයි  සනම්ත ්ථාන්තාවය සනැකිලල්කට ය් අතර ෙැනට පවතින වා ඉදිරිකේීම අකේක්සිතත
ද්රවශීලකතා මට්ටේ, අසනාමානය කකසන රර්ථික
ඔවුන්තකග් ණය පවුව
ති ප්රවණතාවය වැිය
ඒ අනුව, ක

ටුතු ිඳා වැීම සනව බහුතරයක්ස යනුකෙනු

ේ ියසි පරිදි කයවා ෙැමීමට කනාවැිල වීම ියසනා ඉදිරිකේීම අක්රීය ණය ඉවළ යාමට
රුු  ිලිබබෙව අවධානය කයාුණ

රන කීම.

ාවිඩ්-19 මගින්ත බකපෑමට ප් වයාපාර වා ද්ගලයකයන්තවට සනවන සනැකසීම සනාවා

බකප්රකාී  බැාකු කවත වැිදදුරට් ඉඩ

ඩ සනපයාීමකේ අරුණිනන්ත පවත සනාවන්ත ුවවිකෂෂ ක්රියාමාර්ය

ිදනමින්ත වන්න්තවා ීමමට ුණෙල් මණ්ඩකය රණරණය
අ.)

රුවන්ත වට

කගලශීලය මූකය පගලධතිකයි  වැිද වැෙය්
සනාවා ිලළිකවිබන්ත පෙනේඅා

ර

ත.

මක්ස සනි ත බැාකු (D-SIBs) සනව එක් කනාවන බැාකු

100 සනව

50 බැගින්ත තම ප්රාග්ධනය ුවසකම ම සනාවා

අතිරික්සතයන්ත පවත ෙැමීමට අව්ථාව සනකසනා ීමම ුිබන්ත රර්ථික

ති

යට ුවමටව ණය යකා යාමට

පවුව

ේ සනැකසීම සනව ක

සිය වයාපාර
ර.) යේ යනුකෙනු
පවුව

ාකරෝනා වයසනනය මගින්ත බකපෑමට කක්සවූ ණය යැනුේ

ටුතු නුදුරු අනායතය ුළ අඛණ්ඩව පව්වාකයන යාකේ වැිලයාව කබාීමම.
රුකවකුකග් ුණළු අක්රිය ණය පවුව

වශ්කයන්ත, බැාකු විසින්ත ියෂිත ක

ති වැිලයාක්ස කනාමැති විකට

ඈ.) කවන් ිලසිදු සනවනයක්ස සනාවා ි මි
බකප්රකාී  බැාකු කවත අවසනර ීම

ල්පය

ාරේ වාරි

රුවන්ත සනාවා මාර්ු මසන ුකීම අය

සනාවා දින 60

ල් දිගුවක්ස කබාීමමට

ති අතර අොළ දින 60 අවසනන්ත වනුරු එම ණය පවුව

ේ,

ති ක් කනාසනැකිලය ුතුය.

ාකරෝනා වයසනනය (ක

ාවිඩ්-19) ියසනා යනුකෙනු

2020.03.16 සිට 2020.06.30 ෙක්සවා
වාිය

, අවසනාන වි

ත.

ේ කනාකබන යනුකෙනු

වීමට ියයමිත ඔවුන්තකග් ණය වා අ්ති

සනාවා

ති ුණළු ණය

ාන්තකගලසි සනද්රාීතම තවවුරු ිලරීමට යට්ව, එම ණය රුිලයල්

විබන්ත ිලයවායැනීමට බැාකු කවත අවසනර කබා ීම

කයවීම පැවැර වැර

රුකවත කබාීම

ති ුණළු ණය

ති ියයාමන අවශ්යතාවය ඉව් ිලරීම.

.) ිලසියේ ණයක්ස විකගලශ් ුණෙිබන්ත ිලයවායැනීමට

ක

ේ ප්රමාණය, ඔහු කවත කබා ීම

ේ ප්රමාණකයන්ත 30% ඉක්සමවන විට එම යනුකෙනු

ප්රමාණයම අක්රිය යණකේ කා සනැකම මට

ඉ.)

රුවන්ත වට

රුවන්ත ුණහුණපා

ති යැටළු කේුකවන්ත

ාක සීමාව ුකීම ණය ගිවිුවේ සනව රපුව කයවීකේ

රනු කබන සියළු කවන් ිලරීේ ණය සනව අ්ති

ාරේ වර්ී

ාකසීමා

රණය සනව

ණය

රණය යණනකේීම “ප්රතිවයුවයත” කකසන සනැකම ම කවනුවට “සනාකශ්ෝධන” කකසන සනැකම මට

බැාකු කවත අවසනර ීමම.
ඊ.)

2020 වසනර අවසනානය වන විට වැිද

ක ප්රාග්ධන අවශ්යතාවයන්ත සනද්රායත ුතුව තිූ  බැාකු වට

එම  අවශ්යතා සනද්රායැනීකේ අවසනාන දිනය 2022 වසනර අවසනානය කතක්ස ීමර්ඝ  ිලරීම.
උ.)

ියයාමනකේ ීම වන්නාය් සනැකිලය ුතු
බැාකු අධීක්සෂණ කෙපාර්තකේන්තුව වා සනා
බකා අවශ්ය නේ නැවත සන

රු  ියවැරදි ිලරීම සනාවා කබා ීම
ච්ඡා

ර ඒවාකේ, වැෙය්

ති

ම/බැරෑරුේ

් ිලරීමට අවසනර ීමම. ියයාමනකේීම වන්නාය්

යැනීේ සනාවා ියවැරදි ිලරීකේ ක්රියාමාර්ය යැනීකේ
බැාකු සනාවා අමතර මාසන 3

ාක

ාකසීමාවන්ත
ම සනක

රුු  /කසනායා

ාකසීමාව 2020 මැන් 30 ෙක්සවා

ති

ාකයක්ස කබාීමම.

ඌ.) යිබ ෙැනුේකෙන ුරු , බකප්රකාී  බැාකු විසින්ත බැාකු අධීක්සෂණ කෙපාර්තකේන්තුව කවත
සිදු

ක ුතු වයව්ථාිලත වාර්ථා

සනව

ාර්ුමය මූකය වාර්ථා ප්ර

රණයන්ත සනාවා ියයමිත
ාශ්නය සනාවා ියයමිත

බැාකු කවත කබා දුන්ත කමම සනවනයන්ත තම යනුකෙනු
උකෙසනා කයාො යන්තනා කකසන ශ්රී කා

ා

ාකසීමාව සනති කෙ

ාීතනව

ිලන්ත ීමර්ඝ  ිලරීම

ාකසීමාව මසනිලන්ත ීමර්ඝ  ිලරීම.

රුවන්තකග් වා සනම්ථ රර්ථික

කේම යවපත

ා මව බැාකුව සියළුම බකප්රකාී  බැාකු කවතින්ත ඉල්කා සිිනන අතර

එමගින්ත බැාකු ක්සකත්රයට වඩා් ශ්ක්සතිම් කකසන අභිකයෝය වකට ුණහුණීමමට වැිලයාව කැකබනු

ත.

