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හදිසි දැනගැනීම පිණිස 

 

ය ොමුව  : 32/04/011/0001/002 

  

2020 ජූලි 30 

 

ප්රධාන විධායක නිලධාරි/සාමානයාධිකාරි : සියලුම සහභාගීත්ව මූලය ආයතන  

 

මහත්ම ොයෙනී/මහත්ි නි 

 

ය ොදු මගී ප්රවොහන යසේවයේ නියුතු පුද්ගලික බසේ රථ හිි න්යේ නඩත්තු වි දම් පූරෙ  කිරීම සඳහො 

“යසෞභොගයො COVID-19 පුනරුද සහන” ෙ   හසුකම අදි ර III (ෙ  ඇ  ආවරෙ හො ය ොලී සහන ෙ  

ය ෝජනො ක්රම )  ටයත් ෙ  සහන ලබො දීම. 

 

COVID-19 වසංගත  යහේතුයවන් පීඩොවට  ත් වයො ොර සඳහො ෙ  ඇ  ආවරෙ සහ ය ොලී සහන ෙ  

ය ෝජනො ක්රම  හඳුන්වො දීම සඳහො ප්රොයද්ශී  සංවර්ධන යද ොර්තයම්න්තුව 2020 ජූලි 30 දින නිකුත් කරන ලද 

යමයහයුම් උ යදසේ අංක : RDD/CIGS/WCL/2020/01 හි 4.1  වගන්ි  යකයරහි ඔබයේ අවධොන  ය ොමු 

යකයර්. 

 

යමයහයුම් උ යදසේ අංක : RDD/CIGS/WCL/2020/01 හි 4.1 වගන්ි   ටයත් ය ොදු මගී ප්රවොහන යසේවයේ 

නියුතු පුද්ගලික බසේ රථ හිි න් සුදුසුකම් ලත් වයො ොර ක් වශය න් සළකනු ලබයි. යමම යමයහයුම් උ යදසේ 

හි කොරක ප්රොේධන  වශය න් සඳහන් අයිතම න්  ටතට බසේ රථ නඩත්තු පිරිවැ  ද ඇතුළත් යකයර්. 

 

ඒ අනුව “යසෞභොගයො COVID-19 පුනරුද සහන” ෙ   හසුකම අදි ර III (ෙ  ඇ  ආවරෙ හො ය ොලී සහන 

ෙ  ය ෝජනො ක්රම )  ටයත් ය ොදු මගී ප්රවොහන යසේවයේ නියුතු පුද්ගලික බසේ රථ හිි න්යේ නඩත්තු වි දම් 

පූරෙ  කිරීම සඳහො  වන ෙ  ඉල්ලලීම් සළකො බලන යලස උ යදසේ නිකුත් යකයර්. 

 

යම් සම්බන්ධය න් ඔබයේ කඩිනම් අවධොන  ය ොමු කිරීම අිශයින් අග  යකයර්. 

 

යම ට විශේවොසී, 

 

 

එම්. එසේ. යක් ධර්මවර්ධන 

අධයක්ෂ/ප්රොයද්ශී  සංවර්ධන යද ොර්තයම්න්තුව 

ශ්රී ලංකො මහ බැංකුව 

 


