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මෙමෙයුම් උපමෙස් අංක : RDD/PR-COVID19/2020/02 (A-01)
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2020.04.13
මසෞභාග්යා ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමේ ලියාපදංචි මනාවූ බලපත්රලාභී බ ංකු මවත
ෙෙේෙයාමණනි/ෙෙේියනි,
ස ෞභාග්යා ණය සයෝජනා ක්රමය යටසේ, COVID-19 ව්යාප්තිය මඟින් අහිතකර බලපෑමට ලක් වූ ක්ුද්ර, සුළු හා
මධ්ය පරිමාණ අංශසේ ව්යාපාර (MSMEs) ඳහා හඳුන්ව්ා සෙන “ස ෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ හන” නව්
ප්රිමූලය පහසුකම ඳහා වූ සමසහයුම් උපසෙ ් ංසශෝධ්නය
මසෞභාග්යා ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමේ, COVID-19 වයාප්තතිය ෙඟින්ත අහිතකර බලපෑෙට ලක් වූ ක්ුද්ර, සුළු ො
ෙධය පරිොණ අංශමේ වයාපාර (MSMEs) සඳො ෙඳුන්තවා දුන්ත “මසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ සෙන” නව
ප්රතිමූලය පෙසුකෙ සඳො 2020.04.06 දන නිකුේ කරන ලෙ මෙමෙයුම් උපමෙස් සඳො අොළ මේ.
මෙෙ ණය මයෝජනා ක්රෙය ආවරණය වන වපසරිය පුළුල් කිරීමම් සෙ බලපෑෙට ලක්වූ ආර්ීක ක්රියාකාරකම් ව ඩි
ප්රොණයකට සෙය වීමම් අරමුණින්ත, ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත පෙත තීරණ මග්න ඇත.
අ)

“මසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ සෙන” වයාපෘතිමේ උපරිෙ ණය සීොව, මෙමතක් ප වති රුපියල්
ිලියන 25 මවනුවට ොස මෙකක කාරක ප්රාග්ධන අවශයතාවය මලස සංමශෝධනය කිරීෙ.

ආ)

අංක 05/2020 ෙරන මුෙල් ෙණ්ඩල චක්ර මල්ඛනමේ, කාණ්ඩ 2 (i) හි සඳෙන්ත COVID-19 වයාප්තතිමේ
බලපෑෙට ලක් වූ ඕනෑෙ වයාපාරයකට එහි විශාලේවය මනාසලකා, මෙෙ වයාපෘතිය යටමේ ණය
පෙසුකම් සපයනු ඇත.

ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුමේ ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුමේ අධයක්ෂ විසින්ත “මසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ
සෙන” ක්රෙය සඳො නිකුේ කරන ලෙ 2020.04.06 දන ති මෙමෙයුම් උපමෙස් අංක : RDD/PR-COVID
19/2020/02 (ින්ත ෙු “ප්රධාන මෙමෙයුම් උපමෙස්” මලස ෙඳුන්තවනු ලබන) මෙයින්ත පෙත පරිද සංමශෝධනය
කරනු ල මේ.
1. ප්රධාන මෙමෙයුම් උපමෙස් ොතෘකාව අවලංගු කර පෙත ොතෘකාව ඒ සඳො ආමේශ කිරීෙ.
මසෞභාග්යා ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමේ, “COVID-19 වයාප්තතිය ෙඟින්ත අහිතකර බලපෑෙට ලක් වූ වයාපාර
සඳො නව ප්රතිමූලය පෙසුකෙ (මසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ සෙන) ෙඳුන්තවා දීෙ සඳො වන මෙමෙයුම්
උපමෙස්”.
2. ප්රධාන මෙමෙයුම් උපමෙස් හි 1 වන මේෙය මෙයින්ත අවලංගු කර පෙත මේෙය ඒ සඳො ආමේශ මකමර්.
“මසෞභාග්යා ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමේ සෙභාගීේව මූලය ආයතන (ස.මූ.ආ.) මලස මෙමතක් ලියාපදංචි
මනාවු බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු සෙ බලපත්රලාභී විමශ්ෂිත බ ංකු (බලපත්රලාභී බ ංකු) සඳො මෙෙ
මසෞභාග්යා නව ප්රතිමූලය පෙසුකෙ ක්රියාේෙක කිරීමම් ස.මූ.ආ. මලස, COVID-19 වයාප්තතිය ෙඟින්ත
බලපෑෙට ලක් වූ වයාපාර සඳො සෙන ස ලසීමම් අවස්ථාව ලබා දීෙට මෙෙ මෙමෙයුම් උපමෙස් නිකුේ කිරීෙ.
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3. ප්රධන මෙමෙයුම් උපමෙස් හි වග්න්තති අංක 1.1, 1.4, 7.1, 7.2 සෙ 9.1 හි සඳෙන්ත “ක්ුද්ර, සුළු ො ෙධය පරිොණ
වයාපාර යන වචන කාණ්ඩය මවනුවට “වයාපාර” යන වචනය ආමේශ කිරීෙ.
4. ප්රධාන මෙමෙයුම් උපමෙස් හි වග්න්තති අංක 8.1 මෙයින්ත අවලංගු මකාට පෙත වග්න්තතිය ආමේශ කරනු ල මේ.
8.1 උපරිෙ ණය සීොව

එක් වයාපාරයක් සඳො ොස 2ක කාරක
ප්රාග්ධන අවශයතාවය

මෙෙ සංමශෝධන 2020.04.13 දන සිට ක්රියාේෙක වන අතර, ප්රධාන මෙමෙයුම් උපමෙස් හි සඳෙන්තව ඇති
අමනකුේ සියලුෙ නියෙයන්ත සෙ මකාන්තමේසි මනාමවනස්ව පවතිනු ඇත.
මෙෙ මෙමෙයුම් උපමෙස් පරිශිෂ්ඨමයහි අන්තතර්ග්තයන්ත අොළ මෙපාර්තමම්න්තු/ශාඛා මවත ෙ නුම් මෙන මලස
කාරුණිකව ෙ නුම්මෙි.

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