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මෙමෙයුම් උපමෙස් අංක : RDD/PR-COVID19/2020/01 (A-01) 

ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

ත .දප. 590 

දනා. 30, ජනාධිපති මාවත  

දකාළඹ 01 

 

2020.04.13  

 

දසෞභාග්යා ණය දයෝජනා ක්රමය යටදේ ලියාපදංචි සියලුම සහභාගීේව මූලය ආයතන දවත 

 

මහේමයාදණනි/මහේියනි, 

 

“මසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ සෙන” පෙසුකෙට අොල මෙමෙයුම් උපමෙස් සඳො වු පරිශිෂ්ඨය   

 

දසෞභාග්යා ණය දයෝජනා ක්රමය යටදේ, COVID-19 වයාප්තතියේ සමඟ වයාපාර කටයුු වලට සිදු වූ අහිතකර 

බලපෑම නිසා ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධය පරිමාණ අංශදේ වයාපාර (MSMEsS) ක්ෂදෂේත්රයන්ත යලි නඟා සිටුවීම සඳහා 

හඳුන්තවා දුන්ත (දසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ සහන) නව ප්රතිමූලය පහසුකම සඳහා වූ 2020.04.01 දන නිකුේ 

කරන ලෙ දමදහයුේ උපදෙසේ  සඳහා වූ පරිශිෂේඨය පහත ආකාරදයන්ත ෙ ක්ෂදේ. 

 

ඉහත ණය දයෝජනා ක්රමය ුළින්ත ආවරණය වන කාර්යයන්ත පුළුල් කිරීදේ සහ COVID-19 වයසනදයන්ත 

බලපෑමට ලක්ෂවූ වයාපාර ව ඩි ප්රමාණයකට සහය දීදේ අරමුණින්ත, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත පහත තීරණ දග්න 

ඇත. 

 

අ) “දසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ සහන” වයාපෘතිදේ උපරිම ණය සීමාව, දමදතක්ෂ ප වති රුපියල් 

ිලියන 25 දවනුවට මාස දෙකක කාරක ප්රාග්ධන අවශයතාවය දලස සංදශෝධනය කිරීම. 

 

ආ) අංක 05/2020 ෙරන මුෙල් මණ්ඩල චක්ර දල්ඛනදේ කාණ්ඩ අංක 2 (1) හි සඳහන්ත පරිද COVID-19 

වයාප්තතිදයන්ත බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඕනෑම වයාපාරයකට එහි පරිමාව දනාසලකා, දමම වයාපෘතිය යටදේ 

පහසුකේ ස පයීම. 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදේ ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුදේ අධයක්ෂෂ විසින්ත “දසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ 

සහන” පහසුකම සඳහා නිකුේ කරන ලෙ 2020.04.01 දන ති දමදහයුේ උපදෙසේ අංක RDD/PR-COVID 

19/2020/01 (ින්ත මු “ප්රධාන දමදහයුේ උපදෙසේ” දලස හඳුන්තවනු ලබන) හි පරිශිෂේඨය පහතින්ත ෙ ක්ෂදේ.  

 

1. ප්රධාන දමදහයුේ උපදෙසේ මාලා දේ මාතෘකාව දවනුවට පහත සඳහන්ත මාතෘකාව ආදේශ කරනු ල දේ. 

“දසෞභාග්යා ණය දයෝජනා ක්රමය, COVID-19 වයාප්තතිය මඟින්ත අහිතකර අයුරින්ත බලපෑමට ලක්ෂ වූ වයාපාර 

සඳහා නව ප්රතිමූලය පහසුකම (දසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ සහන)” 

 

2. ප්රධාන දමදහයුේ උපදෙසේ මාලාදවහි 1 වන දේෙය අවලංගු  කර ඒ සඳහා පහත දේෙය ආදේශ දකදර්. 

“දසෞභාග්යා ණය දයෝජනා ක්රමය ක්රියාේමක කිරීම සඳහා 2010.03.22 දන (සංදශෝධිත) ශ්රී ලංකා මහ 

බ ංකුදේ ප්රාදේශීය සංවර්ධනය දෙපාර්තදේන්තුදේ අධයක්ෂෂ විසින්ත නිකුේ කර ඇති අංක RDD/PR/2010/03 

ෙරණ දමදහයුේ උපදෙසේ වලට අනුව කටයුු කරනු ලබන සහභාගීේව මූලය ආයතන වලට COVID-19 

වයසනය දහේුදවන්ත බලපෑමට ලක්ෂ වූ වයාපාර ආයතන වලට සහන ස ලසීමට දේ ුලින්ත අවසේථාව ලබා දී 

ඇත.  
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3. ප්රධන දමදහයුේ උපදෙසේ හි අංක 1.1, 1.2, 7.1, 7.2 සහ 9.1 යන වග්න්තති වල ෙක්ෂවා ඇත “ක්ෂුද්ර, සුළු හා 

මධය පරිමාණ වයාපාර” යන වචන කාණ්ඩය දවනුවට “වයාපාර” යන වචනය ආදේශ දකදර්. 

 

4. ප්රධාන දමදහයුේ උපදෙසේ හි අංක 8.1 ෙරණ වග්න්තතිය දවනුවට පහත වග්න්තතිය ආදේශ කරනු ල දේ. 

 

8.1 උපරිම ණය සීමාව එක්ෂ වයාපාරයක්ෂ සඳහා මාස 2ක කාරක ප්රාග්ධන 

අවශයතාවය 

 

දමම පරිශිෂේඨය 2020.04.13 දන සිට ක්රියාේමක වන අතර, ප්රධාන දමදහයුේ උපදෙසේ මාලාදවහි සඳහන්ත 

අදනකුේ සියලුම නියමයන්ත සහ දකාන්තදේසි දනාදවනසේව පවතිනු ඇත. 

 

දමම දමදහයුේ උපදෙසේ පරිශිෂේඨදයහි ෙක්ෂවා ඇති අන්තතර්ග්තයන්ත ඔබදග් බ ංකුදේ අොළ දෙපාර්තදේන්තු/ශාඛා 

දවත ෙ නුේ දෙන දලස කාරුණිකව ෙන්තවි. 

 

 

දමයට විශේවාසී, 

 

 

එේ. එසේ. දක්ෂ. ධර්මවර්ධන 

අධයක්ෂෂ/ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 

ශ්රි ලංකා මහ බ ංකුව 

 

 

 

 

 
 


