
 

රාජ්ය පරිපාන චක්රලේඛ  : 02/2021 

මලේේ අංකය: EST-6/03/LEA/3381 

රාජ්ය ලේවේලා, පෂාත් වභා ශා 

පෂාත් පාන අමාත්යාංය  

නිදශව් චතුරස්රය  

ලේකොෂඹ 07. 
      

2021.03.05 

අමාත්යාං ලේඛකරුල්  

රාජ්ය අමාත්යාං ලේඛකරුල්  

පෂාත් ප්රධාාන ලේඛකරුල්  

ලේදපාර්ත්ලේරු තු ප්රධාාීන  

දිව්ත්රික් ල ලේඛකරුල් / දිවාපවරල්  

ප්රාලේීය ය ලේඛකරුල්  

රාජ්ය වංව්ාා, ලයලව්ාාිතත් ම්ඩලල වභාපවරල්  

 

රාජ්ය සේව ය  සාාාායින්  සේර රය ස යත්යාේෙන ස ාම 

 

ඉශත් මැලේය  මලේේ අංක EST-1/MISCL/06/0032 ශා 2020.10.28 දිනැවරල නිකුත් කරන ද රාජ්ය 

පරිපාන චක්රලේඛ  20/2020 ලේකලේරි  අලධාානය ලේයොු  කරලි. 
 

02. ලේකොවිඩ් 19 වලරව් ලයාප්තිවරය ලැෂැක් ලවීම ලේලනුලේල  රජ්ය විසි  ක්රියාත්මක කරනු  න 

ලැලවටශ  ශා වමගාමීල අලේනකුත් රාජ්ය ලේවේලා ද  ාධාාලින  ලේත්ොරල පලත්ලාලේගන යාම ලේලනුලේල  

2021.03.08 දින සිට ක්රියාත්මක ලන පරිදි රාජ්ය අංලේ  සියුමම නිධාරය  වාමානය පරිදි ලේවේලයට 

කැඳවීමට කටයුතු කෂ යුතු ය.  
 

03. එලේම ම ලේකොවිඩ් 19 වලරව් ලයාප්තිවරය පානය ිනම ම වඳශා රජ්ලේ  තයත්න ප්රධාාීන  විසි  

අනුගමනය කෂ යුතු උපලේදව් ඇතුෂත් කරි  ජ්නාධිපවර ලේඛකරු විසි  නිකුත් කර ඇවර 2020.04.18 

දිනැවර අංක PS/GPA/චක්රලේඛ /20/2020 චක්රලේඛ ය, 2020.05.14 දිනැවර අංක 

PS/GPA/චක්රලේඛ /21/2020 චක්රලේඛ ය වශ 2020.10.29 දිනැවර අංක PS/GPA/චක්රලේඛ /33/2020 

චක්රලේඛ ය යන චක්රලේඛ ය ි  වඳශ  කාර්ය ම්ඩලය ලේවේලයට කැඳවීම ීමමා ිනම ම ිතිබ ඳ උපලේදව් 

ශැර රජ්ලේ  නිධාරය ලේේ ශා මශජ්නත්ාලලේේ ලේවෞ ය තරක් ලාල වඳශා අනුගමනය කෂ යුතු අලේනකුත් 

ලේවෞ ය උපලේදව් ත්ලදුරටත් එලේවම අනුගමනය කෂ යුතු ය.  
 

04. ඉශත් 03ි  වඳශ  චක්රලේඛ  අනුල නිසි ලේවෞ ය උපලේදව් අනුගමනය කරි  තයත්නික කාර්ය 

ම්ඩලය ලේම  ම ලේවේලාාභී  ද ලේකොවිඩ් 19 වලරවය තවාදනය වීලේම  ලෂක් ලලා ගනිි  ලේවේලා 

වැපයීලේරු ලගකීම තයත්න ප්රධාාීන  ලේලත් පැලලේරන  ල ද අලධාාරයය ලේකලේර්. 
 

05. 2021.03.08 දින සිට නිලාඩු වරු  ධාලේය  වාමානය විධිවිධාාන අනුල කටයුතු කෂ යුතු ය.  
 

06. 2020.03.13 දින ලේවේලලේය  පසු ලේවෞ ය උපලේදව් අනුල ත්ාලකාිකකල ලේවේලා වැපයීරු නත්ර කෂ 

රජ්ලේ  තයත්න නැලත් යාා ත්ත්ත්ලයට පත් ිනම ම ලේලනුලේල  2021.03.08 දින දක් ලලා ලරි  ලර නිකුත් 

කෂ චක්රලේඛ  උපලේදව් අනුල කටයුතු කරි  රජ්ලේ  නිධාරය  ලේවේලයට කැඳ ව කා ීමමාල තුෂ 

ඔවු   ාගත් නිලාඩු ඔවු ලේේ ලේවේලය වථ්ිර ිනම රු, උවව්වීරු  ා දීරු ශා විශ්රාම ගැ වීරු තදී කටයුතු 

වඳශා අදාෂ කර ගැීනම ිතිබ ඳල අලය උපලේදව් ඉදිරිලේ  දී නිකුත් ලේකලේර්. 

   

           
                         

ලේේ.ලේේ. රත්නසිරි 

           ලේඛකරු 

රාජ්ය ලේවේලා, පෂාත් වභා ශා 

    පෂාත් පාන අමාත්යාංය 

https://www.presidentsoffice.gov.lk/wp-content/uploads/2020/04/Circular-Sinhala-20-2020.pdf
https://www.presidentsoffice.gov.lk/wp-content/uploads/2020/06/PS_GPA_Circular_21_2020_S1.pdf
https://www.presidentsoffice.gov.lk/wp-content/uploads/2020/10/118-PS_GPA_Circular_33_2020-S.pdf

