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මෙමෙයුම් උපමෙස් අංක : RDD/PR-COVID19/2020/01 - (A-02) සෙ 

RDD/PR-COVID19/2020/02 - (A-02) 

ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව 

ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව 

මනා. 30, ජනාධිපති ොවත  

මකාළඹ 01 
 

2020.06.24 
 

“ස ෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද  හන” පහසුකමට අදාල ලියාපදිංචි සියලුම බලපත්රලාභී විස ේෂිත බ ිංකු සෙත 
 

ෙෙත්ෙයාමෙනි/ෙෙත්ියනි, 

 

“ස ෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද  හන” පහසුකම යටසේ සමසහයුම් උපසද ේ  ඳහා වූ පරිශිෂේඨය  

 

COVID-19 වයසනය ෙමුමේ ෙ ඩි මලස ොනියට පත් වූ වයාපාර සඳො මසෞභාග්යා ෙය මයෝජනා ක්රෙය යටමත් 

“මසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ සෙන” නව ප්රතිමූලය මයෝජනා ක්රෙය ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳො කලින්ත කලට 

සංම ෝධනය කරන ලෙ උපමෙස් ොලාවන්ත ෙ ඇුලත්ව, ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුමේ මුෙල් ෙණ්ඩලය ෙඟින්ත නිකුත් 

කරන ලෙ 2020 අංක 04, 05 සෙ 06 ස ලකිල්ලට ග්නිින්ත නිකුත් කරන ලෙ 2020.04.01 දින ො 2020.04.06 දින 

ෙරෙ මෙමෙයුම් උපමෙස් සඳො වූ පරිශිෂ්ඨයන්ත ො බ මඳ්. 

 

ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුමේ  ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුමේ අධයක්ෂ විසින්ත “මසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ 

සෙන” ෙය මයෝජනා ක්රෙය යටමත් නිකුත් කරන ලෙ 2020.04.01 දින ති මෙමෙයුම් උපමෙස් අංක RDD/PR-

COVID19/2020/01 ො 2020.04.06 දින ති මෙමෙයුම් උපමෙස් සංම ෝධන අංක RDD/PR-COVID19/2020/02 

ො එහි කලින්ත කලට නිකුත් කරන ලෙ පරිශිෂ්ඨයන්ත ෙ (ින්ත ෙු “මෙමෙයුම් උපමෙස්” මලස ෙඳුන්තවනු ලබන) 

ඇුලත්ව මෙෙ මෙමෙයුම් උපමෙස ්ොලාව බලපත්රලාභී විම ්ෂිත බ ංකු සඳො පෙෙක් අොළ වන පරිදි පෙත 

ආකාරමයන්ත සංම ෝධනය කරනු ල මේ. 

 

ප්රධාන මෙමෙයුම් උපමෙස් ොලාමේ 9 වන මකාටස පෙත පරිදි සංම ෝධනය කරනු ල මේ. 
 

9.2 බලපත්රලාභී විම ්ෂිත බ ංකු සඳො ෙය ලියාපදිංචි කිරීමම් අයදුම්පත්  ඉදිරිපත් කිරීෙ සඳො ප්රාමේශීය 

සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව ලබා දී තිබූ කාල සීොව 2020.08.31 ෙක්වා දීර්ඝ කරන ලදී. 

 

ඒ අනුව, මයෝග්ය ෙය අයදුම්කරුවන්තමේ ෙය අයදුම්පත්, ලියාපදිංචි කිරීමම් ෙය අයදුම්පත් භාරග්න්තනා අවසාන 

දිනය මතක් බ ංකු වලට භාරග්ත ෙ කිය.  

 

අංක 9 මයහි ෙක්වා ඇති අමනකුත් නියෙයන්ත මනාමවනස්ව පවතී. 

 

මෙෙ පරිශිෂ්ඨමයහි අන්තතර්ග්තයන්ත ඔබමේ බ ංකුමේ මෙෝ  ාඛාමේ අොළ නිලධාරීන්ත මවත ල බීෙට සලස්වන 

මෙන්ත කාරුණිකව ෙ නුම් මෙි. 

 

මෙයට වි ්වාසී, 
 

 

එම්. එස්. මක්. ධර්ෙවර්ධන 
අධයක්ෂ/ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව 
ශ්රි ලංකා ෙෙ බ ංකුව 

 


