
 

!"# කෙ' :  බැං$ ෙනාවන *ල, ආයතන අ12ෂණ ෙදපා7තෙ89:ව. 

 

(නය  : 2020 අෙ<=  12 
 

ෙකාෙර%නා ව)සනය (covid-19) ම78 බලපෑමට ල> ? ව)ාපාර සහ ABගලD8 සඳහා අවශ) සහන 
ලබා Hම පහI JKම උෙදසා බැංP ෙනාවන Qල) ආයතන (බැ.ෙනා.Q.ආ.) සඳහා නම)UV WයාමාXග 
Yස> Z ලංකා මහ බැංPව Wයාවට නoවD. 

ෙකාෙර%නා ව)සනය ෙහව- (covid-19) ම9: බලපෑමට ල@ A ව)ාපාර හා BCගලE: සඳහා සහන 
සැලHම සඳහා අවශ) නම)KL-වය බලපMලාN OදQ සමාගR (බ.O.ස.) සහ Tෙශ්Vත කQබX 
Yල)කරණ සමාගR (T.ක.Y.ස) ඇ\ල- බැ.ෙනා.Y.ආ. @ෙෂ්Mයට ලබා_ෙR අරO`: a ලංකා මහ 
බැංcෙd OදQ මeඩලය Tg: hTෙශ්i jයාමන kයාමාlග mස@ හn:වා_මට oරණය කර ඇත. 

ඒ යටෙ-, rාsධන වlධන අවශ)තාවය සහ අවම uවKල ව-කR පව-වා ගැvම ඇ\w  jයාමන 
අවශ)තා නම)KL xyම සහ බ.Y.ස. සඳහා uවKලතා ආධාර සැපzම යන kයාමාlග අඩං{ ෙd. 

ඒ අ|ව, covid-19 ම9: බලපෑමට ප- ව)ාපාර සහ BCගලE: හට සහන සැලHෙR අරO`: පහත 
සඳහ: hTෙශ්i kයාමාlග ක}න~: හn:වා_මට OදQ මeඩලය oරණය කර ඇත. 

(අ)  මහජන තැ:ප\ හ�g ආපh ගැvR සහ ණය වා�ක නැවත ෙනාෙග�ම ෙහ්\ෙව: බ.Y.ස. සහ 
T.ක.Y.ස  Tg: O�ණෙදන uවKලතා ගැටw ��Q xyම සඳහා ස්ථාවර තැ:ප\, ඉ��xyෙR 
තැ:ප\ සහ ණය මත පව-වාගත  �\ සංස්ථා�ත අවම uවKලතා ව-කR rමාණය අ� xyම. 

(ආ) අවම Y�ක rාsධන අවශ)තාවය  සBරාLම සඳහා jය~ත අවසාන �නය තව වසරx: _lඝ 
xyම. ඒ අ|ව, ��යQ ��යන 2 rාsධන අවශ)තා සBරාLම 2020 ජනවා� පළOවන �න gට 
2020 ෙදසැRබl 31 ද@වාද, ��යQ ��යන 2.5 rාsධන අවශ)තාව 2021 ජනවා� පළOවන �න 
gට 2021 ෙදසැRබl 31 ද@වා ද _lඝ කරන ල_. 

(ඇ) ව-කR මත බරතැ� rාsධන rමාණා-මක අවශ)තා ඉහළ දැ�ම �`ස 2020 �� මස පළOවන 
�න සහ 2021 �� මස පළOවන �න පැවැ� jයමය තව- වසරx: එනR 2021 �� පළOවන 
�න සහ 2022 �� පළOවන �න ද@වා _lඝ කරන ල_. 

(ඉ) බැ.ෙනා.Y.ආ. අ�@ෂණ ෙදපාlතෙR:\ව ෙවත කාLනව gXකල  �\ ව)වස්ථා�ත 
වාlතාකරණය: සඳහා බ.Y.ස. සහ T.ක.Y.ස. ෙවත අ�ෙlක සහන කාලය@ ෙලස ව)ාපාර 



කට�\ යථාත-වයට ප-ව ස� ෙදකක කාලය@ \ල  එම වාlතා ඉ��ප- xyම සඳහා ඉඩ 
ලබාෙදන ල_. 

(ඊ)  තවද, a ලංකා තැ:ප\ ර@ෂණ සහ uවKලතා ආධාරක ෙය%ජනා �මය යටෙ- ��ගත හැx 
ඇපය@ ස�ත බ.Y.ස. වල හ�g uවKලතා අවශ)තා සBරාLම සඳහා uවKලතා ආධාර ලබා_ෙR 
වැඩසටහන@ kයා-මක xyම සඳහා අවශ) kයාමාlග ග:නා ල_. 

තවද, covid-19 ව)සනය ම9: බලපෑමට ල@A BCගලE: හට සහන සැලHම සහ ව)ාපාර උ:න�ය 
සඳහා අවශ) කට�\ gXxyමට ද, ඔ�:ෙs ෙමෙහ�R TයදR අවම කරගැvම සඳහා අවශ) gය� 
kයාමාlග ග:නා ෙලස ද, gය�ම බැංc ෙනාවන Yල) ආයතන ෙවත a ලංකා මහ බැංcව Tg: 
උපෙදස් ලබාෙදන ල_. 

Yල) අංශෙ   ස්ථාවරතාවය ආර@ෂා xyම සඳහා අවශ) අමතර kයාමාlග ගැvම සහ Yල) 
ආයතනවල ෙමෙහ�R කට�\ ස�පව අ�@ෂණය xyම a ලංකා මහ බැංcව Tg: කර| ලබන 
අතර, එම කට�\ සඳහා අවශ) සහය ලබාෙදන ෙලස මහජනතාව ෙග: ඉQලා g¡. 

  


