මාධ්ය නිවේදනයයි
කම්කරු වදපාර්තවම්න්තුව
ක ෝවිඩ් 19 වෛරසය ෛයාප්තිය පාලනය කිරීකේ අෛශ්යතාෛය මත ශ්රී ලං ාෛ තුළ පනෛා ඇි සංචරණ
සීමා කහේතුකෛන් හා කසෞඛ්ය අංශ් මඟින් නිකුත්
ේ රු කෙපාරතකේන්තුෛට අයත්

ේ රු

ර ඇි කසෞඛ්ය මාරකගෝපකේශ් අනුෛ කමම අෛසේථාකේදී
ාරයාල මහජනතාෛ සඳහා විෛෘත කනාෛන නමුත්

ේ රු

කෙපාරතකේන්තුකේ නිල කෛබ් අඩවිකේ (http://www.labourdept.gov.lk) "අප අමතන්න" යටකත් සෙහන්
ර ඇි දුරසේථ සන්නිකේෙන මාධ්ය ඔසේකසේ (e-mail/ whatsapp / viber )

ේ රු නීිෛලට අොල ඕනෑම

රුණක් සේබන්ධ්කයන් ෛන ලිඛීත පැමිණිල්ලක් කහෝ ලිඛිත විමසීමක් තමා කසේෛය
රන ලෙ ආයතනය පිහිටා ිකබන බල ප්රකේශ්යට අයත්
මහජනතාෛට අෛසේථාෛ සලසා ඇි බෛ
ඊට අමතරෛ
නිලධ්ාරීන්කේ

ේ රු

රන කහෝ කසේෛය

ාරයාලය කෛත කයාමු කිරීමට

ාරුණි ෛ ෙන්ෛා සිටිමි.

ේ රු කෙපාරතකේන්තුකේ ප්රධ්ාන

ාරයාලකේ හා ප්රාකේශීය

ාරයාලීය හා ජංගම දුර ථන අං

ාරයාල ෛල සියළුම විධ්ාය

කෛබ් අඩවිකේ "අප අමතන්න" යටකත් සහ

ේ රු

කෙපාරතකේන්තුකේ නිළ Facebook ගිණුකමහි (https://www.facebook.com/labourdeptsl) සහ twitter
ගිණුකමහි (https://twitter.com/labourdepts) පළ

ර ඇි අතර

ේ රු කෙපාරතකේන්තුෛට අොලෛ

මහජනතාෛ කෛත ඇි සියළුම ගැටළු එම දුර ථන මාරග ඔසේකසේ අප කෛත ඉදිරිපත් කිරීමට අෛසේථාෛ
සලසා ඇි බෛත් එම ගැටළු සේබන්ධ්කයන්
ෛැඩි දුරටත්
ගරු

ඩිනේ විසඳුේ ලබා දීමට අෛශ්ය ක්රියාමාරග කගන ඇි බෛත්

ාරුණි ෛ ෙන්ෛමි.

ේ රු අමාතයතුමාකේ ප්රධ්ානත්ෛකයන් වෛපාරි

2021.06.02 දින Zoom තාක්ෂණය ඔසේකසේ රැසේීය. එහිදී කෛළඳ

ක ාවිඩ් 19

ාරයය සාධ්

බල ාය

ලාප ආශ්රිතෛ කසේෛ යන්කේ පැමිණීම

පිළිබඳෛ සමීක්ෂණයක් සිදුකිරීම සඳහා ශ්රී ලං ා ආකයෝජන මණ්ඩලය කෛත ෙැනුේ කෙන ලදී.
තෛෙ ෛැටුප්ත කගීම සේබන්ධ්කයන් කපෞේගලි
දීරඝ කිරීමටෙ එහිදී සා ච්ඡා
පරිදී අෛසේථානුකූලෛ

අංශ්යට ලබා දී ඇි සහනය 2021 කෙසැේබර 31 ෙක්ෛා

රන ලෙ අතර එම සහනය ඒ ඒ

රමාන්තශ්ාලාෛල / ආයතන ෛල ඉල්ලීම

ේ රු ක ාමසාරිසේ ජනරාල්කේ අෛසරය ඇිෛ ලබා දීමට තීරණය

සේබන්ධ්කයන් ෛන ඉල්ලීේ

ේ රු කෙපාරතකේන්තුෛ කෛත ඉදිරිපත්

ආයතන ප්රධ්ානීන් කෛත කමයින් ෙැනුේ කෙනු ලැකබ්.

ේ රු ක ාමසාරිසේ ජනරාල්
ේ රු කෙපාරතකේන්තුෛ

රන කලස

ළ බැවින් ඒ
රමාන්තශ්ාලා/

