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ස ෞභාග්යා ණය සයෝජනා ක්රමය යටසේ ලියාපදිංචි සනාවූ බලපත්රලාභී බ ිංකු සෙත 
 

COVID-19 ෙ ිංග්තය ස ේතුසෙන් ද ඩි බලපෑමට ලක් වූ ක්ුද්ර, කුඩා    මධ්යම පරිමාණ ෙයාපාර  ඳ ා ස ෞභාග්යා 

ණය සයෝජනා ක්රමය යටසේ නෙ ප්රතිමූලයකරණ ප සුකම  ඳුන්ො දීම  ඳ ා වූ සමස යුම් උපසද ේ  

(“ස ෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද   න” ණය ප සුකම) 

 

COVID-19 වසංගතමයන්ත බලපෑෙට ලක් වූ ක්ුද්ර, කුඩා සෙ ෙධය පරිොණ වයාපාරයන්තට සෙය ෙ ක්ීෙ සඳො තවෙත් 

මසෞභාගයා ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමත් සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන මලස ලියාපදංචි මනාවූ බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු 

සෙ බලපත්රලාභී විම ්ෂිත බ ංකු මවත මසෞභාගයා ණය මයෝජනා ක්රෙමයහි නව ප්රතිමූලය පෙසුකෙ යටමත් එෙ බ ංකු 

වලට සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන මලස ක්රියාත්ෙක ීෙ සඳො බලාත්ෙක කරමින්ත, මෙෙ මෙමෙයුම් උපමෙස් නිකුත් 

කරන ලදී.   
  

1.   ඳින්ීම 

1.1 සෙස්ථයක් මලස, ශ්රී ලාංකිකයන්තමේ ජීවන තත්වයට සෙ රමේ ආර්ීක වර්ධනයට සිදුවිය ෙ කි බාධාවන්ත 

ස ලකිල්ලට මගන COVID-19 වසංගතමයන්ත ෙ ඩි මලස බලපෑෙට ලක් වූ ක්ුද්ර, කුඩා ො ෙධයෙ පරිොණමේ 

වයාපාරයන්ත න වත නඟා සිටුීමම් ජාතික ව ෙගත්කෙ ස ලකිල්ලට ගනිමින්ත COVID-19 වසංගතය මේුමවන්ත 

බලපෑෙට පත් පුේගලයන්ත, ස්වයං රැකියා ඇුළුව වයාපාර සඳො රුපියල් බිලියන 50ක අර්ධ වාර්ෂික (ොස 6ක) 

ප්රතිමූලයකරණ පෙසුකෙ ස පයීෙ සඳො ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව, ශ්රී ලංකා රජමේ උපමෙස් පරිද සෙන ොලාවක් 

2020.03.27 දන ති 2020 අංක 05 ෙරණ මූලය ෙණ්ඩල චක්රමල්ඛය ෙඟින්ත ෙඳුන්තවා දී ඇත. 
 

1.2 මෙෙ මෙමෙයුම් උපමෙස් වල පරොර්ථය වනුමේ මසෞභාගයා ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමත් සෙභාගීත්ව මූලය 

ආයතන මලස ලියාපදංචි කර මනාෙ ති බලපත්රලාභී බ ංකු සඳො මසෞභාගයා ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමත් ෙඳුන්තවා 

දී ඇති වන ප්රතිමූලය පෙසුකමෙහි සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන මලස කටයුු කිරීෙට ප්රතිපාෙන ස ලසීෙයි. 

 

1.3 මසෞභාගයා ණය මයෝජනා ක්රෙමේ ප්රධාන ණය සංරචකයන්තමගන්ත මවන්තකර ෙඳුනාග නීෙ සඳො මෙෙ නව 

ප්රතිමූලයකරණ පෙසුකෙ “මසෞභාගයා COVID-19 පුනරුෙ සෙන” ණය පෙසුකෙ මලස ෙඳුන්තවනු ල මේ. 

 

1.4 “මසෞභාගයා COVID-19 පුනරුෙ සෙන” ණය පෙසුකමෙහි අරමුණ වන්තමන්ත ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත අරමුෙල් 

සපයනු ලබන ෙ නට ක්රියාත්ෙක වන මසෞභාගයා ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමත් මවනෙෙ ප්රතිමූලයකරණ 

සංරචකයක් මලස COVID-19 වසංගතය මේුමවන්ත ෙ ඩි බලපෑෙට ලක් වූ ක්ුද්ර, කුඩා ො ෙධය පරිොණමේ වයාපාර 

ඇුළත් කිරීෙ සඳො අව ය වන ප්රතිපාෙන ස පයීෙයි. ඒ අනුව, COVID-19 මේුමවන්ත ෙ ඩි බලපෑෙට පත් වූ ක්ුද්ර, 

කුඩා ො ෙධය පරිොණ වයාපාර සඳො ලබා දුන්ත නව ණය සඳො මසෞභාගයා ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමත් ෙඳුන්තවා 

දී ඇති මෙෙ නව ප්රතිමූලයකරණ සංරචකය ෙරො ප්රතිමූලය පෙසුකම් ලබා ග නීෙට සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන 

වලට ෙ කියාවක් පවතී. 



 

 

1.5 තවෙ, මෙෙඟින්ත 2010.03.22 දන ති RDD/PR/2010/03 (සංම ෝධිත) ෙරන මෙමෙයුම් උපමෙස් ෙඟින්ත මසෞභාගයා 

ණය මයෝජනා ක්රෙය සඳො ෙක්වා ඇති නියෙයන්ත සෙ මකාන්තමේසි මනාමවනසව් පවතින බවත් මෙෙ නව 

පරිශිෂ්ඨය නිකුත් කිරිමෙන්ත 2010.03.22 දන ති RDD/PR/2010/03 (සංම ෝධිත) ෙරණ මෙමෙයුම් උපමෙස් ෙඟින්ත 

එෙ ණය මයෝජනා ක්රෙමේ මෙමෙයුම් කටයුු අඛණ්ඩව පවත්වාමගන යන බවත් ෙන්තවනු ලබයි.  
 

2. සමස යුම් ප්රසේශ : දවයිමන්ත සියලුෙ ප්රමේ  
 

3. අරමුදල් 

මසෞභාගයා ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමත් ෙඳුන්තවා දී ඇති නව ප්රතිමූලයකරණ සංරචකය වන මසෞභාගයා COVID-

19 පුනරුෙ සෙන සඳො ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව අරමුෙල් සපයනු ඇත. 
 

4. ස ෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද   න ක්රියාේමක කිරීම 

4.1 මසෞභාගයා ණය මයෝජනා ක්රෙමේ නව ණය සංරචකයක් මලස “මසෞභාගයා COVID-19 පුනරුෙ සෙන” ක්රියාත්ෙක 

වනු ඇත. 
 

4.2 මසෞභාගයා ණය මයෝජනා ක්රෙමේ මෙන්තෙ මසෞභාගයා COVID-19 පුනරුෙ සෙන හි ෙ ක්රියාත්ෙක කිරීමම් ආයතනය 

මලස ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුමේ ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව ක්රියා කරනු ඇත. 
 

5. බලාේමක දනය 

මෙෙ මෙමෙයුම් උපමෙස් වල බලාත්ෙක දනය 2020.04.06 දන මේ.  
 

6.   භාගීේෙ මූලය ආයතන 

6.1 මසෞභාගයා ණය මයෝජනා ක්රෙය ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳො සුදුසුකම්ලත් සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන සියල්ලෙ 

“මසෞභාගයා COVID-19 පුනරුෙ සෙන” ණය පෙසුකෙ ක්රියාත්ෙක කිරීෙට සුදුසුකම්ලත් සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන 

මලස ෙ සළකනු ල මේ.  
 

6.2 තවෙ, ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුමේ බ ංකු අධීක්ෂන මෙපාර්තමම්න්තුමේ අධයක්ෂකමේ නිර්මේ ය ෙත ඕනෑෙ 

බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකුවක් මෙෝ බලපත්රලාභී විම ්ෂිත බ ංකුවක් ඉෙත මසෞභාගයා COVID-19 පුනරුෙ සෙන 

ණය පෙසුකෙ ලබාදීමම් සෙභාගීත්ව මූලය ආයතනයක් මලස සුදුසුකම් ලබයි. මෙෙ සෙන ණය මයෝජනා ක්රෙය 

යටමත්, එමස් සෙභාගි ීෙට ක ෙති බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු මෙෝ බලපත්රලාභී විම ්ෂ බ ංකු 2020.04.15 දනට 

මෙෝ එදනට මපර ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුමේ ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තු අධයක්ෂ මවත සිය ක ෙ ත්ත ප්රකා  

කළ  යුුය. එමස් වූවෙ, ඉෙත ආකාරයට ක ෙ ත්ත ප්රකා  කරන ලෙ බ ංකු, මසෞභාගයා ණය මයෝජනා ක්රෙය 

යටමත් සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන මලස සළකනු මනාල මේ. 
 

6.3 එක් එක් සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන සඳො අොළ ප්රතිමූලයකරණ සීොවන්ත ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව 

විසින්ත තීරණය කර ෙ නුම් මෙනු ඇත. 
 

7. සුදුසුකම් ලබන ක්රියාකාරකම්  ා ණය අයදුම්කරුෙන් 

7.1 මුෙල් ෙණ්ඩල චක්රමල්ඛමේ මෙවන පරිච්මේෙයට අනුව COVID-19 වසංගත තත්ත්වයට මපර සිට ක්රිිියාත්ෙකව 

ප වති ක්ුද්ර, සුළු ො ෙධය පරිොණ වයවසායකයින්ත විසින්ත ක්රියාත්ෙක කළ ඕනෑෙ ආොයම් උත්පාෙන 

ක්රියාවලියක් මෙෝ ආර්ීක ක්රියාොෙයක් එකී කටයුු යලි සක්රීය කිරීෙ උමෙසා මෙෙ ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමත් 

ප්රතිලාභ ල බීෙට සුදුසුකම් ලබයි. මෙකී අරමුණ උමෙසා සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන විසින්ත ලබා මෙනු ලබන ණය 

සඳො මෙෙ ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමත් ප්රතිමූලය පෙසුකම් ලබා ග නීෙට සුදුසුකම් ලබයි. 



 

7.2 “මසෞභාගයා COVID-19 පුනරුෙ සෙන ණය” පෙසුකෙ යටමත්, ෙ නට පවතින ක්ුද්ර, කුඩා ො ෙධය පරිොණ 

වයවසායකයින්තමේ කාරක ප්රාේධන අව යතා මූලයනය කිරීෙ පිණිස ණය ලබා මෙනු ල මේ. 
 

7.3 මසෞභාගයා ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමත් මීට මපර මෙෝ ෙ නටෙත් COVID-19 වසංගත තත්ත්වය මේුමවන්ත 

බලපෑෙට ලක්ව ඇති ණය ග ණුම්කරුවන්ත ෙ මෙෙ පරි ෂ්්ඨය යටමත් ණය ලබා ග නීෙට සුදුසුකම් ලබයි. 
 

8. “ස ෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද   න” ණය ප සුකසමහි මූලික ලක්ෂණ 

8.1  උපරිෙ ණය මුෙල ක්ුද්ර, සුළු ො ෙධය පරිොණ වයවසායකමයකුට/උප ණය 

ග නුම්කරුමවකුට රුපියල් මිලියන 25කට යටත්ව ොස 

මෙකක කාරක ප්රාේධන අව යතාවයට සරිලන ණය 

මුෙලක් 

8.2  ණය ග නුම්කරු විසින්ත සෙභාගීත්ව මූලය අයතන 

මවත මගවිය යුු මපාලී අනුපාතිකය  
අ)   වසරකට සියයට 4කි 

ආ)  සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන කිසිඳු අයුරකින්ත සියයට  

4ක් ඉක්ෙ වූ මපාලී අනුපාතයක් අය මනාකළ යුුය.  

8.3   සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන විසින්ත ශ්රී ලංකා ෙෙ 

බ ංකුව මවත මගවිය යුු මපාලී අනුපාතිකය  

වසරකට සියයට 1කි 

 

8.4   සෙන කාලය අ)  වයාපාර කටයුත්මත් ස්වභාවය ෙත පෙනම්ව, ොස 6ක 

උපරිෙ සෙන කාලයක්  

ආ) මෙකී සෙන කාලය ුළ ණය ග නුම්කරුවන්ත  

ප්රාේධනය මෙෝ මපාලිය මගීෙ අව ය මනාමේ.  

8.5  ණය ආපසු මගීමම් කාලය සෙන කාල සීොව ෙ ඇුලත්ව උපරිෙ කාලය ොස 24කි.   

8.6  ඇප සුරැකුම්  ආර්ීක කටයුත්මත්  කයතාවය මකමරහි ප්රමුඛතාවය 

ලබා දය යුුය. එමස් වුවත් “මසෞභාගයා COVID-19 

පුනරුෙ සෙන” ණය පෙසුකෙ යටමත් ලබාමෙනු ලබන 

ණය සඳො, අවොනෙ අවෙ කිරීමම් උපක්රෙයක් මලස 

සුදුසු පරිද ඇප සුරැකුම් ලබා ග නීෙට සෙභාගීත්ව මූලය 

ආයතන වලට ෙ කියාව ඇත. 

 

9. ණය ග් නුම්කරුෙන් ලියාපදිංචි කිරීම 

9.1 තෙ  ාඛා ෙේටමින්ත COVID-19 වසංගතය මේුමවන්ත බලපෑෙට ලක් වූ අයදුම්කරුවන්ත මෙෝ/ක්ුද්ර, කුඩා ො 

ෙධය පරිොණ වයවසායකයින්ත ෙඳුනා ග නීෙට ො 2020.04.30 දනට මපර එකී අයදුම්කරුවන්තමගන්ත අයදුම්පත් 

ලබා ග නීෙට අව ය උපමෙස් සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන වල ප්රධාන කාර්යාල ෙඟින්ත අොළ ොර්මගෝපමේ  

නිකුත් කළ යුුය. 
 

9.2 “මසෞභාගයා COVID-19 පුනරුෙ සෙන” ණය පෙසුකෙ යටමත් ණය ලබා ග නීෙට බලාමපාමරාත්ු වන 

අයදුම්කරුවන්ත පිළිබඳ විස්තර මෙෙ පරිශිෂ්ඨය සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන ප්රධාන කාර්යාලය ෙඟින්ත ප්රාමේශීය 

සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව මවත භාර දය යුුය. ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුමේ ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව 

මවත ණය ලියාපදංචි අයදුම්පත් භාරදීමම් අවසාන දනය 2020.05.22 මේ.  
 

9.3 ණය මයෝජනා ක්රෙය ක්රියාත්ෙක කිරීෙ මේගවත් කිරීෙ සඳො ෙත්ත ඇමුණුම් 1 (ආ) ෙෘදු පිටපත, උප ණය 

අයදුම්පත්  ල බී දන 10ක් ුල ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුමේ අධයක්ෂ විසින්ත ෙ නුම් මෙනු ලබන 

ලිපිනයන්තට විෙුත් ත පෑමලන්ත මයාමු කළ යුුය. 



 

9.4 ඇමුණුෙ (අ) සෙ (ආ) යටමත් ලබාමෙනු ලබන මතාරුරු වල අනුකූලතාවය සෙ නිව රද භාවය සෙභාගීත්ව 

මූලය ආයතන විසින්ත තෙවුරු කළ යුුය. 
 

9.5 අොල සෙභාගීත්ව මූලය ආයතනය මවන්ත කරන ලෙ අරමුෙල් ප්රොණයට යටත්ව, ව ඩ කරන දන 5ක් ුළ දී 

ඇමුණුෙ (ආ) හි සඳෙන්ත මතාරුරු ෙත පෙනම්ව අයදුම්පත් ලෙ අනුපිළිමවලට අනුව උප ණය අයදුම්කරුවන්ත 

ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව විසින්ත ලියාපදංචි කරනු ල මේ. මකමස් වූවෙ, ඇමුණුෙ (අ) සෙ ඇමුණෙ 

(ආ) හි ොෙ අයදුම්පත් ල බීමෙන්ත පසුව එෙ ඇමුණුම් වල යම් මවනසක් නිරීක්ෂණය වුවමොත්, සෙභාගීත්ව 

මූලය ආයතනයට පූර්ව ෙ නුම් දීෙකින්ත  මතාරව අොල උප ණය ග නුම්කරුමේ ණය ලියාපදංචිය අවලංගු කිරීමම් 

අයිතිය ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව සුමේ. 
 

9.6 යම් මෙයකින්ත අෙතර මතාරුරු අව ය විමටක මෙෝ අෙතර ප ෙ දලි කිරීම් අව ය වන අවස්ථාවක කිසියම් 

අයදුම්පතක් න වත සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන මවත මයාමු කිරීමම් අයිතිය ප්රාමේශීය සංවර්ධන 

මෙපාර්තමම්න්තුව සුමේ. 
 

9.7 උප ණය අයදුම්කරුවන්ත ලියා පදංචි කිරීමෙන්ත අනුරුව, ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව විසින්ත  

ලියාපදංචි කළ ණය සඳො ලියා පදංචි අංකයක් නිකුත් මකාට එෙ අංකය සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන වල ප්රධාන 

කාර්යාලය මවත ෙ නුම් මෙනු ල මේ. කිසියම් ණය අයදුම්කරුමවකු සම්බන්තධ ඉදරි කටයුු වලදී මෙකී 

ලියාපදංචි අංකය භාවිතා කළ යුුය. 
 

10. උප ණය මුදා   රීම 

10.1 කිසියම් ණය අයදුම්කරුමවකු ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත ලියාපදංචි කර සති 1ක් ුළ ඊට අොළ ණය මුෙල 

සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන විසින්ත මුො ෙ රිය යුුය. 
 

10.2 යම් මෙයකින්ත කිසියම් ණය මුෙලක් සති 1ක් ුළ මුො ෙ රීෙට සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන අමපාමොසත් මේ නම් 

ඊට අොළ මේු ෙක්වමින්ත ඒ පිළිබඳව මනාපොව ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව ෙ නුවත් කළ යුු අතර 

එහි ලා ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව ෙඟින්ත සුදුසු පරිද අව ය තීරණ/ක්රියාොර්ග මවත එළමඹනු ඇත. 
 

10.3 සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන විසින්ත කිසියම් ණය මුෙලක් දන 30ක් ුළ මුො මනාෙ රීෙ ො ඒ පිළිබඳව ප්රාමේශීය 

සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව මවත පිළිගත ෙ කි මේතූන්ත ඉදරිපත් මනාකිරීෙ මේුමවන්ත එකී ණය ලියාපදංචිය 

සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන මවත පූර්ව ෙ නුම් දීෙකින්ත මතාරව අවලංගු මේ. 
 

10.4 සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන විසින්ත විම ්ෂ මේුන්ත නිසා මුො ෙ රීෙට මනාෙ කි වූ ලියාපදංචි ී ඇති ණය පිළිබඳ 

වාර්තාවක් 2020.06.15 දන මෙෝ ඊට මපර ල බීෙට ස ල ස්විය යුුය. 

 

11. ප්රතිමූලය ක්රමසේදය 

 

11.1 මෙෙ පරි ්ෂ්ඨමයහි සඳෙන්ත නියෙයන්ත සෙ මකාන්තමේසි වලට අොළව උප ණය සඳො 100%ක පුතිමූලය 

පෙසුකම් ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන මවත ස පමයනු ඇත.  

 

11.2 ලියාපදංචි ණයකරුවන්ත මවත ණය මුෙල් මුො ෙ රීමෙන්ත පසු ප්රතිමූලය සඳො සම්පූර්ණ කරන ලෙ අයදුම්පත් 

ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව මවත මයාමු කල යුුය. සෑෙ ප්රතිමූලය අයදුම්පතක් සෙඟ පෙත මල්ඛන 

ල බීෙට ස ල ස්විය යුුය. 

i. ප්රතිමූලය සඳො වන අයදුම්පත - ඇමුණුෙ II 

ii. ප්රතිමූලය සඳො ණය මුො ෙරින ලෙ ණය සඳො අොල වන ප්රකා නය - ඇමුණුෙ III 

iii. ඉල්ලුම් මපාමරාන්තදු පත්රය - ඇමුණුෙ IV 



iv. භාරදීමම් කුවිතාන්තසිය - ඇමුණුෙ V 

v. ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව මවත සෙතික වන ආකාරමේ ප වරුෙ - ඇමුණුෙ VI 

vi. ණය මුො ෙ රීමම් ලිපිය - ඇමුණුෙ VI 

 

11.3 අොළ සියළු ලිපි මල්ඛන සෙ මතාරුරු සහිතව සම්පුර්ණ කරන ලෙ ප්රතිමූලය අයදුම්පත් ල බීමෙන්ත අනුරුව 

ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව විසින්ත නිව රද අයදුම්පත් ල බී ව ඩකරන දන 14ක් ඇුලත ල බූ 

අනුපිළිමවල අනුව සෙ අොල මූලය ආයතනයට මවන්ත කරන ලෙ අරමුෙල් ප්රොණය සලකා ප්රතිමූලය මුො ෙ රීෙ 

සිදු මකමර්. 

 

11.4 ප්රතිමූලය සඳො හිමිකම් පෑම් අොළ මූලය ආයතන වල ප්රධාන කාර්යාලය ෙරො ණය මුො ෙ රීමෙන්ත දන 30ක් 

ඇුලත ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව මවත ල බීෙට ස ල ස්විය යුුය. මූලය ආයතන  ාඛා වලින්ත 

ල මබන එව නි අයදුම්පත් පිළිබඳ සළකා ලබනු මනාල මේ. 

 

11.5 සෑෙ උප ණය ග නුම්කරුමවකුමේෙ ණය ආපසු මගීමම් මල්ඛනය ෙත පෙනම්ව ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත 

න වත මගීෙ සම්බන්තධමයන්ත සකසන ලෙ මල්ඛනය අනුව, සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන විසින්ත ප්රාේධනය සෙ 

මපාලී මගීම් අර්ධ වාර්ෂිකව සිදු කල යුුය. 

 

12. ණය ආපසු ලබා ග් නීම 

 

12.1 එක් එක් ණය සඳො අොල මකාන්තමේසි අනුව සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන විසින්ත ප්රාේධන මුෙල සෙ මපාලිය 

ණයකරුවන්තමගන්ත අයකර ගත යුුය. 

 

12.2 සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන මවත මුො ෙරින ලෙ ප්රාේධනය සෙ මපාලිය න වත අයකර ග නීෙ අර්ධ වාර්ෂිකව, 

එනම් සෑෙ සවරකෙ ජූනි 30 සෙ මෙස ම්බර් 31 සිදු කරන අතර 2020.12.31 දන සිට ප්රතිමූලය ලබා දුන්ත දනය 

පෙනම් කර ගනිමින්ත සිදු කරයි. 

 

13. ලිපි සල්ඛන ෙල ආරක්ෂාෙ 

 

13.1 අයදුම්කරුමේ යම් අලාභ සම්බන්තධමයන්ත තක්මස්රු කිරීමම් දී සියලු සාක්ෂි ලබා ග නීෙට සෙභාගීත්ව මූලය 

ආයතනය යටත් විය යුුය. එව නි ලියකියවිලි පරීක්ෂා කිරීෙට මෙෝ මවනත් අව යතාවයක් සඳො අව ය වූ 

ඕනෑෙ අවස්ථාවක ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව මවත ල බීෙට ස ල ස්විය යුුය. 

 

13.2 ණය මුො ෙ රීෙ සම්බන්තධ මවනත් අොළ ලියකියවිලි බ ංකු  ාඛා ෙේටමින්ත මෙෝ ප්රධාන කාර්යාලය සන්තතකමේ 

අභිෙත පරිද තබා ගත ෙ කිය. 

 

14. ගිණුම් විග්ණනය කිරීම 

 

14.1 ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව විසින්ත සෑෙ ප්රතිමූලය සංරචකයක් යටමත් ෙ වාර්ෂික ගිණුම් ප්රකා න 

සකස් කරන අතර, එව නි ගිණුම් ප්රකා න විගණකාධිපති විසින්ත විගණනය කරනු ල මේ. 

 

14.2 තවදුරටත්, සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන විසින්ත විම ්ෂ අභයන්තතර විගණන සිදු කිරීමෙන්ත උප අලාභ 

සම්බන්තධමයන්ත සිදු කරන තක්මස්රු තෙවුරු කර ගත යුුය. 

 

15.   භාගීේෙ මූලය ආයතන ෙල කාර්යභාරය    ෙග්කීම් 

“මසෞභාගයා COVID-19 පුනරුෙ සෙන” ණය පෙසුකෙ ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සම්බන්තධමයන්ත සෙභාගීත්ව මූලය 

ආයතන වල ක්රියාකාරි සෙභාගීත්වය අමේක්ෂා මකමර්. මෙෙ පරිශිෂ්ඨමයහි  ඇුලත් අව යතා වලට අෙතරව 

පෙත සඳෙන්ත කාර්යභාරයන්ත ො වගකීම් සම්බන්තධමයන්ත සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන අනුගත විය යුුය. 



  

15.1 මෙෙ ණය මයෝජනා ක්රෙය කඩිනමින්ත ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳො නි ්චිත කාල සීොවක් ුළදී ප්රොණවත් වන 

මස්වක පිරිසක් ප්රධාන කාර්යාලය සෙ  ාඛා ෙේටමින්ත මයෙීෙ. 

 

15.2 මෙෙ ණය මයෝජනා ක්රෙමේ සම්බන්තධීකරණ කටයුු සඳො මවන්ත වූ මජයෂ්ඨ නිලධාරිමයක් සෙභාගීත්ව මූලය 

ආයතනමේ ප්රධාන කාර්යාලමය හි පත් කල යුුය. 

 

15.3 මෙෙ ණය මයෝජනා ක්රෙමයහි අරමුණු ෙත පෙණක්ෙ ණය අයදුම්කරුවන්ත ණය ලබා ගන්තනා බව තෙවුරු කර 

ගනිමින්ත ණය මුො ෙ රීෙට විචක්ෂණශීලි විය යුුය. 

 

15.4 ණය ලබාදීෙ සෙ න වත අයකර ග නීෙ සම්බන්තධ සම්පූර්ණ වගකීෙ ෙ රීෙ 

 

15.5 මෙෙ ණය මයෝජනා ක්රෙය යටමත් ණය ලබාමෙන අවස්ථා වල කිසිඳු මේුවක් ෙත, පරිශිෂ්ඨමයහි සඳෙන්ත 

අගයට ව ඩි මපාලී අනුපාතිකයක් යටමත් ණය ලබා මනාදය යුුය. 

 

15.6 සෑෙ නව උප ණය ප්රොණයක්ෙ මුො ෙ රීෙට මපර ණය ග නුම්කරු COVID-19 වසංගතය මේුමවන්ත පීඩාවට 

පත්ව ඇති බවට තෙවුරු කර ගත යුුය. 

 

15.7  ණය ගිණුම් සම්බන්තධමයන්ත ගිණුම් මපාත්වල තත්ත්වය පිළිබඳ නිරන්තතරමයන්ත පරීක්ෂාකාරි මවමින්ත 

සෙභාගිත්ව මූලය ආයතන මවත සිදුවිය ෙ කි අලාභ අවෙ කර ග නීෙට ෙ කි සෑෙ විටෙ කටයුු කල යුුය. 

 

15.8 ගිණුම් පවත්වා ග නීෙ සෙ මූලය ප්රකා න 
  

i. බ ංකු විසින්ත ණය තක්මස්රු, අනුෙත කිරීෙ, ණය මුො ෙ රීෙ, න වත අයකර ග නීෙ සෙ මවනත් කරුණු 

පිළිබඳ වාර්තා සුදුසු පරිද මලජර් ගිණුම් ෙඟින්ත පවත්වා ගත යුුය. 

ii. ණය ලබා දීමම් ක්රියාපටිපාටිය සෙ ප්රතිමූලය ක්රියාවලිය සම්බන්තධමයන්ත මවනෙ ගිණුම් පවත්වා ගත 

යුුය. 

iii. ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුමේ පරික්ෂාව සෙ විෙර් නය සඳො ගිණුම් සෙ මූලය ප්රකා න 

අව ය ඕනෑෙ විටක ඉදරිපත් කල යුු අතර මෙෙ ණය මයෝජනා ක්රෙය සම්බන්තධව ඕනෑෙ මතාරුරක් 

ලබා දීෙට බ ංකු බ ඳී සිටී. 

 

15.9 මෙමෙයුම් උපමෙස් හි සඳෙන්ත පරිේමෙන්ත සියලු ලියාපදංචි සෙ ප්රතිමූලය කටයුු සිදුවිය යුුය. 

 

16. සෙනේ 

මෙෙ පරිශිෂ්ඨමයහි මෙමෙයුම් උපමෙස ්අංක RDD/PR/2010/03 හි අඩංගු නියෙයන්ත ො මකාන්තමේසි මවනස ්

කිරීමම් මෙෝ සංම ෝධනය කිරීමම් අයිතිය මෙෝ සෙභාගීත්ව මූලය ආයතන ණය මයෝජනා ක්රෙය ුලින්ත ඉවත් 

කිරීමම් අයිතිය ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුමේ ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව සුමේ. 

 

 

මෙයට වි ්වාසී, 

 

 

එම්. එස්. මක් ධර්ෙවර්ධන 

අධයක්ෂ/ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව 

ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව 

 


