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 බස්නාහිර පළාලේ සියළුම විවිධ ලස්වා සමුපකාර සමිති  

 දිස්ික් ග්රාමීය බ ංකු සංගම්, 

 සණස සමිති,  

 දිස්ික් සමුපකාර මණ්ඩල,  

 අලනකුේ ලියාපදිංචි සමුපකාර සමිති සභාපතිවරුන් ලවත, 

 

ක ෝවිඩ්- 19 වසංගත තත්තත්තවය හමුකේ සමුප ාර කකෂේත්රකේ කසේවා නියුකිය බාධාවකින් කතාරව 

පවත්තවාකගන යාම 

 
ලකෝවිඩ්-19 වවරසලේ සීඝ්ර වයාප්තතියක් හඳුනාලගන ඇති ලමම කාලපරිච්ලේදය තුළ තවදුරටේ 

රාජ්ය ලස්වය බාධාවකින් ලතාරව පවේවාලගන යාමට පනව ා ඇති නව විධිවිධානයන් ස ළකිේලට ගනිමින් 

සමුපකාර ලස්වය සම්බන්ධලයන්ද, ඒ හා සමානව කටයුතු කිරීම උලදසා ලමම චක්රලේඛය නිකුේ ලකලේ. ඒ 

අනුව, වහාම ක්රියාේමක වන පරිදි ලමම චක්රලේඛලේ සඳහන් වන විධිවිධානයන් ඔබලේ ආයතනය තුළ 

ක්රියාේමක කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

02.  සමුපකාර ක්ලෂ්ත්රලේ ලස්වා කටයුතු ලකෝවිඩ්-19 වවරසය ප තිරීම වළක්වාලීමට අදාළ ලසෞඛය 

උපලදස් වලට අනුකූලව, එක් සමුපකාර ලස්වකයකු සතියකට දින 3ක් ලස්වයට වාේතා කළ යුතු වන 

ආකාරයට, ආයතනලේ ලස්වය අඛණ්ඩව ස පයීමට හ කි වන පරිදි, ලස්වයට ක ඳවීලම් ක්රමලේදයක් 

අනුගමනය කිරීමට සමිති අධයක්ෂ මණ්ඩලය/කාරක සභාව සුදුසු ව ඩපිළිලවළක් ලයදිය යුතු ලේ. 

03.  ලමලලස ලස්වයට ක ඳවීලම් ක්රමලේදයක් ස කසීලමන් පසු යම් ලස්වකයකු, ඒ අනුව ලස්වයට වාේතා 

කළ යුතු දිනයක ලස්වයට වාේතා ලනාකලළ්නම්, පමණක් එම දිනය එම ලසව්කයාලේ ලපෞද්ගලික නිවාඩු 

වලින් අඩු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු ලේ. 

04. ඉහත උපලදස් පරිදි නිලධාරින් ක ඳවීලම්දී, ගේභනී නිලධාරිනියන් සහ වයස අවුරුදු එකට අඩු ළදරුවන් 

සිටින මේවරුන්, ලස්වයට ලනාක ඳවීමට පියවර ගත යුතුය. ලමම නිලධාරිනියන් නිවලස් සිට ලමම 

චක්රලේඛලේ, 06වන ලේදලේ සඳහන් වන ආකාරයට මාේගගත (online) ක්රමය ඔස්ලස්, ස්වකීය රාජ්කාරියට 

අදාළ කාේයයන්හි ලයදීමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය. තවද ස කකටයුතු ලරෝග ලක්ෂණයකින් ලපලළන බවට 

අනුමාන කළ හ කි අයවලුන් සහ ලවනේ විල ්ෂිත කරුණු ලහ්තුලවන් ලස්වයට ක ඳවීමට ලයෝගය ලනාවන 

බවට සාධාරණ ලහ්තු ඉදිරිපේ කරන අයවලුන්, ලස්වයට ලනාක ඳවීමට ලහෝ ඒ සඳහා විකේප කාේයාලීය 

ලස්වාවක ලයාදා ග නීමට කටයුතු කළ යුතු අතර, එව නි ලස්වකයන්ලේ සුබසිද්ධියද ඉටුවන පරිදි නමයශීලීව 

තීරණ ග නීමට වගබලා ගත යුතුය. 

05.  බස්නාහිර පළාේ සමුපකාර ලස්වක ලකාමිෂන් සභා චක්රලේඛ අංක 08/2021හි 01වන ලේදලේ තරලේ 

පිළිප දිය යුතු වන බවට සඳහන් කර ඇති ලසෞඛය උපලදස් වලට අතිලේකව, ආයතනලේ සියලු ස්ථාන 

සනීපාරක්ෂකව නඩේතු කිරීම, උෂ්ණේවය පරික්ෂා කිරීම, ලසෞඛය හා සනීපාරක්ෂක මාේලගෝපලද්  පිළිබඳ 

ලතාරතුරු ප්රදේ නය කිරීම ව නි ක්රමද, අනුගමනය කිරීම කළ යුතු ලේ. ලමම කරුණු නිසි පරිදි පවේවාලගන 

යාම සම්බන්ධලයන් අධීක්ෂණ නිලධාරියකු පේකිරීමට ද ව ඩපිළිලවළක් ලයදීමද ව දගේය. එලසම් ලමලතක් 

එන්නේකරණයට ලක්ලනාවූ ලස්වකයන් වහාම එන්නේකරණය සඳහා ලයාමු කිරීම සම්බන්ධලයන්ද 

සමුපකාර ස ළකිලිමේ විය යුතුය. 

මලේ අංකය :  WPCEC/MA01/චක්රලේඛ 

සමුපකාර ලස්වක ලකාමිෂන් සභාව(බ.ප.) 

අංක-628, 08 වන මහල, 

ජ්නජ්යසිටි ලගාඩන ගිේල 

නාවල පාර,  

රාජ්ගිරිය, 

2021.08.08     

 



 

06. ලස්වාමුර ක්රමයට ලහෝ ලස්වයට ක ඳවීමට අනුගමනය කරන විධිමේ ක්රමලේදයට අනුව, ලස්වයට 

ලනාක ඳවූ දිනයකදී වුවද සෑම සමුපකාර ලස්වකලයකුම මාේගගත (online) ක්රමය ඔස්ලස් ස්වකීය 

රාජ්කාරියට අදාළ කාේයයන්හි ලයදීමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය. 

07. යම් සමුපකාර ලස්වකලයකු පවතින තේේවය තුළ නිලරෝධායන ලරගුලාසි යටලේ, නිලරෝධායනයට 

ලයාමුකර ඇේනම් හා එලස් නිලරෝධානය සඳහා ලයාමුකර ඇේලේ, රජ්ලේ නිලරෝධායන නීතිරීති 

උේලංඝනය කිරීම ලවනුලවන් වන දඬුවමක් ලලස ලනාවන්ලන්නම්, එව නි ලස්වකයින් සම්බන්ධලයන් 

සමුපකාර ලස්වක ලකාමිෂන් සභා චක්රලේඛ 04/2021 ප්රකාරව කටයුතු කළ යුතු ලේ. 

08. ලකෝවිඩ්-19 ලරෝග වයාප්තතිය ව ළ ක්වීම සඳහා රජ්ය විසින් ද නටමේ නිකුේ කර ඇති ලසෞඛය උපලදස ්

හා ඉදිරිලේදී නිකුේකරනු ලබන ලසෞඛය උපලදස් අනුව, සමුපකාර ලස්වකයින් ලස්වලේ ලයදවීම පිළිබඳවේ, 

එහිදී අතයාව ය ලස්වාවන් බාධාවකින් ලතාරව පවේවාලගනයාම පිලිබඳවේ, අවධානය ලයාමු කරන ලලස 

ව ඩිදුරටේ දන්වා සිටිමි. 

  

                                                                                               ලකාමිෂන් සභාලේ නියමය පරිදි, 

 

                                                                                                          එේ.පී.මලනෝජ්ා එස්.පතිරණ 

                                                                                                          ලේකම්, (ව .බ)  

        සමුපකාර ලස්වක ලකාමිෂන් සභාව,           

                                                                                                          බස්නාහිර පළාත 

 

පිටපේ : 01.  ලේකම්,පළාේ මාේග සමුපකාර අමාතයාං ය          - කා.ද .ග .ස 

             02.  සමුපකාර සංවේධන ලකාමසාරිස් (බස්නාහිර පළාත)- කා.ද .ග .ස 

  

 


