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ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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දකාළඹ 01 

 

2020.07.01 

 

 

විධායක නිලධාරි/කළමනාකරන අධයක්ෂ/සාමානයාධිකාරින්: 

 “සසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද සහන” පහසුකම යටසේ ලියාපදිංචි සියලුම බලපත්රලාභී වාණිජ බ ිංකු සවත   

 

මහත්මයාදෙනි/මහත්ියනි, 

 

“සසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුද සහන” ණය සයාජනා ක්රමය 

 

“දසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ සහන” පහසුකම යටදත් මූලය පහසුකේ ස ළසීමට මුෙල් නීති පනදතහි 83(1) 

වන වග්න්තතිදේ විධි විධාන ප්රකාරව, වාණිජ බ ංකු සඳහා  අත්තිකාරේ ලබා දීදේ විධිවිධාන වලට අොළව ශ්රී ලංකා 

මහ බ ංකුදේ ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුදේ අධයක්ෂ විසින්ත නිකුත් කරන ලෙ 2020.06.19 දින ති  

අංක : RDD/PR-COVID19/2020/03 සහ RDD/PR-COVID19/2020/04 යන දමදහයුේ උපදෙස් හා බ දඳ්. 

 

2. මුෙල් නීති පනදත් 83(1) (ඇ) වග්න්තතිය ප්රකාරව, දපාදරාන්තු පත්ර මත “දසෞභාග්යා COVID-19 පුනරුෙ 

සහන” පහසුකම යටදත් බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු වලට අොළ පහසුකම ලබා ග් නීම සඳහා පහත 

ප්රකාරදයන්ත සුරැකුේපත් ත බීමට මුෙල් මණ්ඩලය විසින්ත අවසරය ලබා දී ඇත.   
 

i. රජදේ සුරැකුේපත් (භාණ්ඩාග්ාර බිල්පත්, භාණ්ඩාග්ාර බ ඳුේකර සහ ශ්රී ලංකා සංවර්ධන බ ඳුේකර 

ii. රන්ත සහ ග්න රන්ත 

iii. ශ්රී ලංකා මූලයකරෙ වයාපාරකරෙ ප්රිත අංක 9ට අනුකූලව උකස් කළඹ ෙ ඇුලත්ව අොල 

බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකුදේ අදියර 1 යටදත් වර්ීකරෙය කර ඇති ක්රියාකාරී ෙය අයවීේ.  

 

3. ෙය මුෙල් කඩිනින්ත ග්ලා යාදේ අවශ්යතාවය ස ළකිල්ලට ග්නිින්ත ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදේ ප්රාදේශීය 

සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව මඟින්ත ෙයලාභින්ත ඇුළත් කර ග් නීදේ නිර්ොයක සහ අනුමත ෙය 

ප්රමාෙයන්ත තහවුරු කර ග් නීදමන්ත අනුරුව, බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු විසින්ත ඉහත සඳහන්ත ෙය පහසුකම 

යටදත් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුදවන්ත ප්රතිමූලය ලබා ග් නීමට දපර වුවෙ අනුමත ෙය මුෙල් ෙයලාභීන්ත දවත 

සියයට 4 දපාලී අනුපාතිකය යටදත් මුො හ රිය හ කිය. 

 

දමම ලිපිදේ අන්තතර්ග්තයන්ත ඔබ බ ංකුදේ අොළ දෙපාර්තදේන්තු/ශ්ාඛාවල නිලධාරින්ත දවත ෙ නුේ දෙන දලස 

කාරුණිකව ෙ නුේ දෙි. 

 

 

දමයට විශ්්වාසි 

 

 

එේ. එස්. දක්. ධර්මවර්ධන 
අධයක්ෂ/ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

 
 


