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මෙමෙයුම් උපමෙස් අංක : RDD/PR-COVID19/2020/03 - 04 (A-02)
ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තුව
ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව
මනා. 30, ජනාධිපති ොවත
මකාළඹ 01
2020.07.10

“ස ෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද හන” පහසුකම යටසේ ලියාපදිංචි සියලු බලපත්රලාභී වාණිජ බ ිංකු සවත
“ස ෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද හන” ණය සයෝජනා ක්රමසේ සමසහයුම් උපසද ් ඳහා වු පරිශිෂ්ඨය
ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුමේ ප්රාමේශීය සංවර්ධන මෙපාර්තමම්න්තු අධයක්ෂ විසින්ත නිකුත් කරන ලෙ “මසෞභාග්යා
COVID-19 පුනරුෙ සෙන” ණය පෙසුකෙ යටමත් නිකුත් කරන ලෙ 2020.06.19 දින ති
අංක : RDD/PP-COVID19/2020/03 සෙ 04 සංම ෝධිත මෙමෙයුම් උපමෙස් පරිශිෂ්ඨ ො බ ම ්.
ඉෙත ණය මයෝජනා ක්රෙය කඩිනමින්ත ක්රියාත්ෙක කිරීමම් ව ෙග්ත්කෙ ස ලකිල්ලට ග්නිමින්ත 2020.06.19
(සංම ෝධිත) දින තිව නිකුත් කරන ලෙ මෙමෙයුම් උපමෙස් අංක : RDD/PR-COVID19/2020/03 සෙ 04 හි 3.2
වග්න්තතිය පෙත පරිදි සංම ෝධනය කරනු ල මේ.
මෙමෙයුම් උපමෙස් හි අංක 3.2 ෙරණ වග්න්තතිමේ ෙක්වා ඇති “සුදුසුකම්ලත් වයාපාර/උප ණයග් තියන්ත” යන
වග්න්තති මවනුවට පෙත වග්න්තතිය ආමේ කරනු ල මේ.
3.2

“මසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ සෙන” (අදියර I) පෙසුකෙ යටමත් ෙ නටෙත් ණය මුෙල් ලබාමග්න ඇති,
සුදුසුකම් ලත් වයාපාර/උප ණයග් තියන්ත මෙෙ මයෝජනා ක්රෙය යටමත් ෙ සුදුසුකම් ල බිය ෙ කිය. නමුත්
ඔවුන්තමේ මුළු ණය මුෙල් ප්රොණය ොස 2කට අොළ කාරක ප්රාේධන අව යතාවය මෙෝ රුපියල් මිලියන
25ට වඩා අඩු වීෙ යන මකාන්තමේසි වලින්ත එකකට යටත් විය යුුය.

මෙමෙයුම් උපමෙස් හි අමනකුත් සියලු වග්න්තති සංම ෝධනය මනාමේ.
මෙෙ මෙමෙයුම් උපමෙස් පරිශිෂ්ඨමේ අන්තතර්ග්තයන්ත ඔබ බ ංකුමේ අොළ මෙපාර්තමම්න්තු/ ාඛාවල නිලධාරින්ත
මවත ෙ නුම් මෙන මලස කාරුණිකව ෙ නුම් මෙමි.
මෙයට වි ්වාසි

එම්. එස්. මක්. ධර්ෙවර්ධන
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