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වෙත : ප්රධාන විධායක නිලධාරි/කළමනාකාර අධයක්ෂ/සාමානයාධිකාරි - වසෞභාග්යා ණය වයෝජනා ක්රමය
යටවේ ලියාපදිංචි කර වනාමැති සියලුම බලපත්රලාභී බැිංකු
මහත්ම ොයෙනි/මහත්ි නි
“වසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද සහන”
වමවහයුම් මාරවග්ෝපවේශනය : 01
ශ්රී ලංකො මහ බ ංකුයේ ප්රොයේශී සංවර්ධන යෙපොර්තයේන්තුයේ අධයක්ෂ විසින්ත නිකුත් කරන ලෙ 2020.04.06
දින ති යමයහයුේ උපයෙස් අංක RDD/PR-COVID19/2020/02 සහ පසුව නිකුත් කරන ලෙ 2020.04.13 දින ති
සංය ෝධිත අංක : RDD/PR-COVID19/2020/02 (A-01) හො බ ය ්.
“යසෞභොග්යො COVID-19 පුනරුෙ සහන” ව ඩසටහන විධිමත් යලස ක්රි ොත්මක කිරීම සහතික කිරීම ස හො
යමයහයුේ උපයෙස් වඩොත් ප හ දිලි කිරීයේ අරමුණින්ත පහත ස හන්ත මොර්යග්ෝපයේ නිකුත් කරනු ල යේ.
1. සුදුසුකම් :
(අ) මුෙල් මණ්ඩල විසින්ත නිකුත් කරන ලෙ 05/2020 අංක ෙරෙ චක්රයල්ඛය හි 2 (i) වග්න්තතිය හි
ස හන්ත පරිදි යමයහයුේ උපයෙස් සහ පසුව කරන ලෙ සංය ෝධන ට අනුව නිෂ්පොෙන, යස්වො,
කෘෂිකර්මොන්තත , ඉදිකිරීේ, ස්ව ං රැකි ො සහ තනි පුේග්ලයින්ත සහ සංචොරක, අපන න සහ ඒ ආශ්රිත
ප්රවර්ධන ස පයුේකරුවන්ත ඇුලු ක්ුද්ර, කුඩො හො මධය පරිමොෙ වයොපොර යමම පහසුකම ස හො
සුදුසුකේ ලබයි.
(ආ) ෙ ග් නුේකරුවන්ත බ ංකු කිහිප කින්ත බ ංකු පහසුකේ ලබොග්ත්තෙ එක ෙ ග් නුේකරුයවකු
(වයොපොර ක්) සුදුසුකේ ලබන්තයන්ත එක් ෙ මුෙලකට පමණි. එම නිසො, එකම ය ෝජනො ක්රම
ටයත් ෙ ලබො ග් නීම ස හො ෙ ග් නුේකරු යවනත් බ ංකු යවත ළඟො වී යනොම ති බවට ෙ
ග් නුේකරුයග්න්ත ලිඛිත තහවුරු කිරීමක් සහභොගීත්ව මූලය ආ තන විසින්ත ලබො ග්ත යුු .
(ඇ) තවෙ, වියේ මුෙල් ගිණුේ සහ සප ො ඇති ඇපකර ඇුළුව පවත්වොයග්ත න බ ංකු ගිණුේ මත
පෙනේව සහභොගීත්ව මූලය ආ තන විසින්ත ෙ ග් නුේකරුවොයේ ස බෑ සුදුසුකේ තක්යස්රු කිරීම
සිදු කල යුු .
2. ණය ප්රමාණය
(අ) සුදුසුකේලත් ෙ ග් නුේකරුයවකු (වයොපොර ක්) ස හො වන උපරිම ෙ මුෙල අෙොළ වයොපොරයේ
මොස යෙකක කොරක ප්රොේධන අව යතොව ට සමොන වි යුු .
(ආ) ෙ ග් නුේකරුයේ කොරක ප්රොේධන අව යතො නිසි යලස තක්යස්රු කිරීම සහ ලබො දී ඇති
නිර්ෙො ක මත පෙනේව ෙ ප්රමොෙ ට එකඟ වීම සහභොගීත්ව මූලය ආ තන විසින්ත සිදු කල යුු .
(ඇ) ෙ මුෙයල් අව යතොව තක්යස්රු කිරීයේ දී සහභොගිත්ව මූලය ආ තන විසින්ත ව ටුප්/යේතන ව නි
මොස යෙකක කොල ුල ෙ රීමට සිදුවන අනිවොර් වි ෙේ පමෙක් සලකො බ ලි යුු .
(ඈ) වයොපොර ක්රි ොත්මක යනොවන්තයන්ත නේ කොරක ප්රොේධනයේ සොමොනය සංරචක වන අමුද්රවය ස හො
මුෙල් ලබො ග් නීම බ හ ර කල යුු .
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3. ප්රමුඛතාෙය
(අ) යස්වො නියුක්ති සහ නිෂ්පොෙන ආරක්ෂො කිරීම ස හො ව ෙග්ත් වන වයොපොර සහ ක්ුද්ර, කුඩො හො
මධය පරිමොෙ වයොපොර න්ත හි අ දුේපත් ස හො සහභොගීත්ව මූලය ආ තන විසින්ත ප්රමුඛත්ව ලබො
දි යුු .
(ආ) යේ සේබන්තධය න්ත රුපි ල් ිලි න 10ට අඩු කොරක ප්රොේධන ක් මඟින්ත කළමනොකරෙ කල හ කි
ක්ුද්ර හො කුඩො ප්රමොෙයේ වයොපොර ස හො පළමු ප්රමුඛතොවත්, රුපි ල් ිලි න 10ත් රුපි ල් ිලි න
25ත් අතර කොරක ප්රොේධන ක් මඟින්ත කළමනොකරෙ කල හ කි මධයම හො ඉහල මධයම
ප්රමොෙයේ වයොපොර ස හො යෙවන ප්රමුඛතොවත් ලබො දි යුු .
(ඇ) කොරක ප්රොේධන අව යතොව රුපි ල් ිලි න 25ට වඩො ව ඩි වයොපොර සහ යවනත් සුදුසුකේ ලත්
වයොපොර වලින්ත ල යබන අ දුේපත්, එම වයොපොර වල රැකි ො හො නිෂ්පොෙන ස හො ඇති ව ෙග්ත්කම
මත පෙනේව ප්රොයේශී සංවර්ධන යෙපොර්තයේන්තුයේ උපයෙස් ලබො ග්නිින්ත එක් එක් සිේධිය න්ත
සිේධි ට සලකො බ ලි යුු .
(ඈ) වයවස්ථොපිත සංචිත අනුපොත අඩු කිරීම සහ ශ්රී ලංකො මහ බ ංකුව විසින්ත හඳුන්තවො දී ඇති අයනකුත්
මුලය ප්රතිපත්ති ලිහිල් කිරීේ මඟින්ත ලබො ග්ත හ කි අතියර්ක ද්රවශීලතොව භොවිතො කරින්ත
සහභොගීත්ව මූලය ආ තන මඟින්ත වි ොල වයොපොර න්ත හි මූලොරේභ මත පෙනේව කොරක ප්රොේධන
ෙ ලබො දි හ කි .
4. වෙනේ අෙශයතා
(අ) සහභොගීත්ව මූලය ආ තන විසින්ත ෙ ලබොදීයේ ක්රි ොවලි ක්රි ොත්මක කිරීමට යපර, කොරක
ප්රොේධනයේ ප්රමොෙ තක්යස්රු කිරීමට අව ය වන සි ලුම අව ය ලි කි විලි, සුදුසුකේලත් ෙ
ග් නුේකරුවන්තයග්න්ත ලබො ග්ත යුු .
(ආ) සහභොගීත්ව මූලය ආ තන විසින්ත ශ්රී ලංකො මහ බ ංකුයේ ප්රතිමූලයකරෙ පහසුකම භොවිතො කරින්ත,
වයොපොර වලින්ත ඔවුන්තයේ යස්වොෙො ක න්ත යස්වය න්ත ඉවත් යනොකරන බවටත්, ඔවුන්තයේ රැකි ො
යස්වක අර්ථසොධක අරමුෙල් සහ යස්වක භොරකොර අරමුෙල් ඇුළු සුදුසු යේතන මඟින්ත සුරක්ෂිත
කරන බවටත් ලිඛිත සහතික ක් ලබො ග්ත යුු .
(ඇ) අමුෙො ඇති ආකෘති ට අනුව 2020.04.24 දින පටන්ත සතිපතො වොර්තොවක් ප්රොයේශී සංවර්ධන
යෙපොර්තයේන්තුවට විෙුත් ත පෑයලන්ත, vijitha@cbsl.lk සහ anuruddika@cbsl.lk න ලිපින
ඔස්යස් ඉදිරිපත් කල යුු .
යමම මොර්යග්ෝපයේ යේ අන්තතර්ග්ත ඔයේ බ ංකුයේ අෙොල යෙපොර්තයේන්තු/ ොඛො නිළධොරින්තයේ
අවධොන ට ය ොමු කරන යලස කොරුණිකව ඉල්ලො සිටිමු.
ස්ූතියි
එේ. එස්. යක්. ධර්මවර්ධන
අධයක්ෂ/ප්රොයේශී සංවර්ධන යෙපොර්තයේන්තුව
ශ්රි ලංකො මහ බ ංකුව
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