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Department of Co-operative Development
Sabaragamuwa Provincial Council

ප්රධොන කොර්යොලය
பிரதான அலுவலகம்
Head Office

045 2231866

ෆැක්සේ
ததாலலநகல்
Fax

045 2228049

පළොත් සභො සංකීර්ණය, නව නග ය, ත්නපු .மாகாை சணபக் சட்பிடத் தாகுதி. புதிய நகரம் இரத்தினபுரி Provincial Council Complex, New Town , Ratnapura.

මකේ අංකය(
எனது இல(

My No(

ඔකේ අංකය(
உமது இல(

DCD/AC/02/

දනය(
திகதி:

Your No(

2020/04/08

Date

සබරගමුව් පළොකත් සියලුම ලියොපදංචි සමුපකොර සමිතිව්ල
ගරු සභොපති ව්රුන් කව්ත,
ක ොක ෝනො ආපදො තත්වය සල ො සමිති වලින් ලබො දී ඇති ණය මුදල් අය කිරිම
සම්බන්ධව සහන ලබොදීම
ව්ර්තමොනකේ රට තුල උද්ගත වී ඇති ආපදො තත්ත්ව්කයන් පීඩොව්ට පත්ව්
ඇති සොමොජිකයින් සහ ආශ්රිත සොමොජිකයන් සම්බන්ධකයන් සහනදොයි ව්ැඩසටහනක්
ක්රියොත්මක කිරිම සමුපකොර සමිතිව්ල ව්ගකීමක් සහ යුතුකමකි.

02.

ශ්රි ලං ො මහ බ ංකුව විසින් 2020-03-24 දින ති 2020 අං

ක ෝවිඩ් 19 මගින් බලපෑමට ලක් වු වයොපො
සදහො ගනු ලබන ක්රියොමොර්ග යන
බැංකු

සහ

ලීසිං

සමොගම්

සහ පුද්ගලයන් සදහො සහන ස ලසීම

චක්රකල්ඛනය මගින් ව්ොණිජ බැංකු , වික ේෂිත

කව්ත

ණය

සහ

ලීසිං

ගණුකදනුකරුව්න් කව්ත සහන සැලසිම පිලිබද උපකදසේ

03.

04 ද ණ

පහසුකම්

ලබො

ගත්

ලබොද ඇත.

එකසේ සහන ලබොදීකම්දී ඔබ සමිති විසින් පහත කරුණු පිලිබඳව් ද අව්ධොනය

කයොමු කර සමිතිකේ පැව්ැත්මට සහ ද්රව්ශිලතොව්යට බලපෑමක් සිදු කනොව්න අයුරින්
සොමොජිකයන්ට සහ ආශ්රිත සොමොජිකයන්ට සහන ලබො දීමට සුදුසු ව්ැඩසටහන් සහ
ක්රමකේදයන් අධයක්ෂ මණ්ඩලකේ තීරණ මත ක්රියොත්මක කරන කලස කොරුණිකව්
දන්ව්මි.

ස.සං.උ.කකො.කොර්යොලය රත්නපුර 0452222168 කෑගල්ල 0352222564 Gmail :ccd.sab@gmail.com
“ප්රජො ව්යව්සොයකත්ව්කේ නියමුව්ො වීම “

Web : www.sg.gov.lk

I.

2020-03-01 දන සිට කල්පසු ණය ව්ොරික කනොතිබීම

II.

ණය ව්ොරික කගවීකම් සහනය ණය ව්ොරිකයට පමණක් සීමො කර කපොළිය
කපර පරිද අය කර ගැනීම ( මොර්තු 01 සිට මැයි 31 දක්ව්ො )

III.

කම් යටකත් සහන අව් ය ගනුකදනුකරුව්න් කව්තින් ඒ පිළිබඳව් විධිමත්
ඉල්ලිමක් ලබො ගැනීම

IV.

සමිතිය ඉල්ලිම් කරන අව්සේථොකේද නැව්ත කගවීම් ආරම්භ කිරිමට
අදොළ ව්ගන්තිද ඇතුළත්ව්න පරිද සහන ඉල්ලම් කරන ණයකරු සමග
ගිවිසුමකට

එළඹිී ම

පිළිබඳව්

සලකො

බැලීම

(එකසේ

ගිවිසුමට

එළකෙන්කන් නම් එම ගිවිසුම අදොළ බැංකු ොඛොව්ල ප්රදර් නය කිරීම)
V.

රකේ පව්තින තත්ත්ව්ය පදනම් කරකගන ඉහත ගිවිසුම් දීර්ඝ කර ගැනිම
සම්බන්ධව් අධයක්ෂක මණ්ඩලය විසින් තීරණය කිරීම

ඒ.එම්.පී.අරන්දර,
සමුපකොර සංව්ර්ධන කකොමසොරිසේ / කරජිසේරොර්,
සබරගමුව් පළොත.
පිටපත සමුපකොර සංව්ර්ධන කකොමසොරිසේ / කරජිසේරොර් -කර්ඛීය කදපොර්තකම්න්තුව් : කරු දැ ගැ ස
සමුපකොර සංව්ර්ධන සංව්ර්ධන කකොමසොරිසේ - කෑගල්ල - කරු අ ක ස
සමුපකොර සංව්ර්ධන ප්රොකද්ශීය නිලධොරින් - කරු අ ක ස

ස.සං.උ.කකො.කොර්යොලය රත්නපුර 0452222168 කෑගල්ල 0352222564 Gmail :ccd.sab@gmail.com
“ප්රජො ව්යව්සොයකත්ව්කේ නියමුව්ො වීම “

Web : www.sg.gov.lk

