
පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන කටයුතු රළජ්ය මමළ්යංය 

 

 

මෙෙ අොත්යංශයේමස මධයේමස යතු ස යලු ම ෙටම් ව ේස මධයේම ේම ෙ ේම න්ගේමස භසාධාධන ම්තු ස රිගැන්ගේම ෙ ලිකම 

මරමනන ධතිමස රිනේස රාජමාරී මේසාේගේහි රි මෙෙ අොත්යංශයේ ඳගැරු  සස ජංනෙ ආඳනශයේාසාේක් ඳේම ේාමනන ුාෙ 

ධද්ා එකී මධයේා ධඳුනු සබන ධ්ඳතු වමරුේගේමනගේ අභිසාෂ ම්ේනු ස්මේ.  

 ඳ්ත් ධද්ගේ මත්ොර සරු, ත්ෙ අභිසාෂු ධ්මසීම වදී ඇ සසම  විු තු සු. 

 

 ලයළපළර නළමය 

 ලයළපළර   ලියළපදංචි මංකය 

 ලිපිනය 

 මයදුම්කරු ේ නම 

 මයදුම්කරු ේ ලිපිනය 

 මයදුම්කරු ේ දුරක්න මංකය ශළ සෆක්වහ මංකය 

 වෆපයීමට ශෆකි ආශළර ලර්ග ශළ ඒලළ   මි ගණන් 

  වෞඛ්ය ආරක්ිත් ්රම ද  මුවල ආශළර සුරරුම් කිිමම  

  වේලළ වපයන ජ්ංගම රථය පිළිබ   ්ොරතුරු  

 කව බෆශෆර කරන ්රම ද ය වශ ජ්යවිදදුලිය වපයළ ගන්නළ ආකළරය  

 මභිළ පිළිබ   ්ොරතුරු 

 

ඉ්ත් මත්ොර සරු ඇ සසම  අුදු වඳත්රු කපි මේරුම බ්ා මේරමස ේ ව මමසේර “ ජ්ංගම ආපනළළල ව ශළ මභිළ 

කෆ වීම - 2021 ”ුගේන  ධද්ගේ මර ඳ්ත් ධද්ගේ  කපිනු් 2021.04.30 රින් ප්රථෙ කුාඳරිංචි ත්්ඳෑමසගේ ඉරිගැඳම  

මස තු සු. 

 

 ේකම්ව 

පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන කටයුතු රළජ්ය මමළ්යංයව 

330වයුනියන්  ප  වව 

 කොෂඹ 02. 

 

 

 යතුෙුගේ/මමොගේමේයල මෙෙ අොත්යංශයේමස www.pclg.gov.lk මේේ අඩවිු් පිවිසීමෙගේ සබා නත් 

්්ම. 



 

නියමයන් ශළ  කොන් ේසි  

 

  ජංනෙ ආඳනශයේාසාේ ධහිත් ේා්නු නේත්ා ත්්බීම ව බි ව ඳ්භසම ව ඳෙණක් මෙෙ අොත්යාංශයේු 

වියලගේ ධඳුනු ස්මේ. 

 

 අොත්යංශයේ යතසධාගැගේ ධ්ා ධ්නදායී මිස නණගේ ු්මම  ආ්ාර ඳාන සබා රිු තු සු.  

 

 පිගැයලදු ්ා ගුණාම ෙම ාාේමුගේ තු ස පිසූ ආ්ාර ඳාන ඳෙණක් ධ්ඳයීේ ම්තු ස මස තු ස අත්ර  

අ්ාර ඳාන මිසදී න්නීම ව ඳ්භසම ව ඳෙණක් සබා රිු තු සු. 

 

 ු ව රිනම ආඳනශයේාසාේ විේෘත් මනොමරගේමගේ න ව විේෘත් මනොමරන රින් රින මදමම් මඳර  

ද්ගේම ෙක් ප්රද්ශශයේනු ිරරීමෙගේ   බේ ද්ගේවිු තු සු. 

 

 අ්ාර ඳානේස මිස ද්ශශයේනුක් ප්රද්ශශයේනු මස තු සු. 

 

 මධෞඛ්ය අොත්යාංශයේු වියලගේ ඳනේා ඇති COVID 19 ඳ්තිරීෙ ේ්ස්ක්ම ම ව ෝශමනෝඳමේශයේන ේස්  

අනුකූසේ ධෑෙ වි්ෙ ම්තු ස මස තු සු.  

 

 අඳද්රේය බ්්්ර ිරගැම ව විිමෙම  ේ්ඩ පිළිමේසක් ඔබ වියලගේ ධමධා නත් තු සු.  

 

 

 

 


