
16 ඔක්. 2020  

 

විමසීමේ නිලධාරී, 

ශ්රී ලංකාමේ මානව හිමිකේ මකාමිසම, 

14, ආර්.ඒ. ද මමල් මාවත, 

මකාළඹ - 04 

  

හිතවත් මැඩේ / සර්, 

හදිසි 
ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා ස ේවකයින්සේ අනාරක්ිත නිසරෝධායන ක්රියාවය ය ළිබ ඳ  

ශ්රී ලාකා ර්ානව මිකමකම් සකාකම ර්(  HRCSL) පැකමණිය  කිරීර්   

අළි, චකමලා තුෂාරි, චන්රා සේවනාරායන, අශිලා දන්සදනිය  හ සනාසයල් ක්රි ේ්න් රනාන්දු,  හුතරයක් කාන්තාවන් 

වන නිදහ ේ සවළඳ කලාපසේ  FTZ) කර්මාන්තශාලා ස ේවකයින්  ර්ඟ පුළුල්ව වැඩ කරන  ාවිධානයන් නිසයෝජනය 

කරන්සනමු. අළි සර්ර් පැකමණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්සන්, කම්කරුවන් ව(ලාගත් ගත් අත්තසනෝර්තික නීති විසරෝධී 

ආකාරය,  හ ඔවුන්( කුරිරු, අර්ානුික සහෝ පහත් සල   ැලකීර්, ආණ්ඩුක්රර් වයව ේාාස  11, 12  1), 12  2), 13 

 1), 13  2), 14  1)  14) වගන්ති ය(සත්  හතික කර ඇති ඔවුන්සේ නිදහ  සීර්ා කිරීර්, කම්කරුවන්සේ ආාමික හා 

 ර්ාජ තත්වය ර්ත පදනම් කරසගන සවන ේ සකා(  ැලකීර් ළිබ ඳව වූ සර්ර්  රපතල ගැ(ලුව ර්ානව මිකමකම් 

කවුන්සිලසේ අවධානය( සයාමු කිරීර්  හ ඒ ළිබ ඳ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීර්  ඳහාය.  

සර්ර් පැකමණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇත්සත් COVID-19 අවර් කිරීර්  ඳහා වූ ජාතික ක්රියාන්විත ර්ධය ේාානසේ  NOCPCO) 

රධානී ආරක්ෂක ර්ාණ්ඩඩය ක රධානී  හ ුදද හමුදාපති, ලුතිනන් සජනරාල් ශස න්ර සිල්වා(  හ සර්ර් කම්කරුවන් 

98 සදසනකු  පැකමණල්ල සිදුකර ඇත්සත් සම් අය සවනුසවනි) ව(ලෑර්( යවන ලද ශ්රී ලාකා හමුදා නිලධාරීන්( 

එසරමිව ය. ලුතිනන් සජනරාල් ශස න්ර සිල්වා වගතත්තරකරුසවකු  ව( පත් කරනු ල න්සන් NOCPCO මි 

රධානියා  හ ුදද හමුදාපති සල  ඔහුසේ නිල  ලය  ැළකීසර්නි. ඔහුසේ තපසද ේ සනාර්ැතිව හමුදා නිලධාරීන්( 

සර්ර් සර්සහුදර් සිදු කළ සනාහැකි ය. අනාගතසේ දී ඔවුන් ළිබ ඳව අප දැනුවත් වුවසහාත්, පැකමණ සිටි හමුදා 

නිලධාරීන්සේ තනි පුේගල නම් ර්ානව මිකමකම් කවුන්සිලය( ඉදිරිපත් කිරීසම් අයිතිය අප  තුව ත ා ගන්සනමු. 

පැකමණිල්සල් පසුබිර්    

2020 ඔක්සතෝ ම 5 වන දින, කමනුවන්සගාඩ බ්රැන්්ක් ේ කර්මාන්ත ශාලාස  ස ේවකයින් 1,394 ක් සදනා COVID-19 

 ඳහා පරීක්ෂාව( ලක් කළ අතර, එමි දී ස ේවකයින් 567 සදසනකුසගන් ුදත් සපාකුරක් ඔක්සතෝ ම 6 වන වි( 

ආ ාධිත  ව තහවුරු විය. සකස ේ සවතත්, අද වන වි(, එර් සපාකුර 1500+ දක්වා වධමනය වී තිසේ  සර්ර් සපාකුසම 

පවුල්වල  ාර්ාජිකයන්, ඥාතීන්  හ  මීප කමතුරන් ද ඇතුළුව). COVID-19 හා  ම් න්ධ සියලුර් අනිවායම රජසේ 

සරගුලාසි අනුගර්නය කළ  ව බ්රැන්්ක් ේ නිල රකාශයක  ඳහන් කර තිසේ. 

විසශේෂසයන්ර් ආවරණය වී ඇති අවකාශයක් තුළ එකිසනකා( ඉතා ආ න්නව වැඩ කරන කම්කරුවන් විශාල 

 ාඛ්යාව  හ එකිසනකා( ඉතාර්ත්  මීපව නවාතැන් සගන සිටින හවුල් නවාතැන්වල පවතින  කමපතාවය සහේතුසවන් 

ඇඟලුම් කර්මාන්තසේ නිුදතු කම්කරුවන්  හ ර්ෑන්පවම ස ේවකයින් අතර වවර ය ස ගසයන් පැතිරීර් සිදු ස . 

වෘත්තීය  කමති නිසයෝජනයක් සනාර්ැතිවීර්ත් කිසිදු ස ේවා සයෝජකසයකු ඔවුන් ළිබ ඳ වගකීර් භාර ගැනීර්( 

අකර්ැතිවීර්ත් නි ා ර්ෑන්පවම ස ේවකයින් තවදුර(ත් අවදානර්( ලක්ව තිසේ.  

ඔක්සතෝ ම 11 වන දින  ඉරිදා) රාත්රී 10.30 ( පර්ණ කටුනායක ය යනසේමුල්ල රසේශසේ ඇඟලුම් කම්හල් 

ස ේවකයින් 45 සදසනකු  කාන්තාවන් 25 ක්, ගභමනී කාන්තාවක්  හ දරුවන් සදසදසනකු ඇතුළුව) හමුදාව විසින් 



ව(ලාසගන   ේ රායකින් කළුතර ළිමිටි තාවකාය ක නිසරෝධායන පහසුකර්ක් සවත නිසරෝධායනය  ඳහා සගන 

සගා ේ තිසේ. අ ල්වැසි සන්වාසිකාගාරසේ COVID ආ ාධිත වූ ස ේවකයින් කිමිප සදසනකු වා ය කර ඇති  වත්, 

එ ැවින් ඔවුන්ව ද නිසරෝධායනය කළ ුදතු  වත් ස ේවකයින්( පව ා තිබුණි. ඔවුන්ව ස යන්සගාඩ( සගනයන  ව 

පව ා තිබුණත්, දුරකාන  ාඥා ඉතා අවර් ර්ට්(ර්ක පවතින කළුතර රසේශසේ හුසදකළා  ේාානයක( ඔවුන්ව සගන 

සගා ේ තිබුණි.    

“අසේ සේවල් එක( එකතු කරසගන   ේ එක( නගින්න අළි( දුන්සන් තත්පර ගානක්. ඇඳුම් පැක් කරගන්න වත් 

අළි( සවලාවක් දුන්සන නෑ. අුර් තරසම් පනාවක් දාගන්න සවලාවක් දුන් නෑ. පැනලා යන්න හදන්න එපා, පැත්තර් 

ව(ලලා තිසයන්සන් කියලා හමුදාව අළි( කි වා. ඒ කට්ටිය  හමුදාව) අප(  ැලකුස  මිරකාරසයෝ වසේ. හරිය( අළි 

ජාතික අපරාධයක් කලා වසේ” - කම්කරුවකුසේ රකාශයක තපු(ා ගැනීර්ක්. 

එදිනර් පාන්දර 12.30 ( පර්ණ  අලුයර් 12) කටුනායක ඇවරිවත්සත් දී ඒ ආකාරය(ර් ස ේවකයින් 53  කාන්තාවන් 

35 ක්  හ දරුසවකු ඇතුළුව) සදසනකු අවදි සකා(   ේ රායක( නාවා සගන තිබුණි.  

“රෑ ර්ැද හමුදාව ඇවිත් අළි( අසේ තවර්නා  ු පැක් කරසගන   ේ එක( නගින්න විනා් 10 ක් දුන්නා. නිදි නැතුව 

වැඩ කරලා ර්හන්සි සවලා එයාලා ඉන්සන් කියලා එයාල( පරක්කු කරන්න එපා කියලා හමුදාව අළි( කි වා, අළි( 

 ල  ල ඉන්න සවලාවක් නෑ, අළි දිග(ර් වැඩ කරලා ඉන්සන් එයාලා කි වා.ර්සේ PCR එක සනගටි  කියලා ර්( 

රිසපෝ(මේ එක හරිය(ර් ආස  ඊ( දව ේ සදකක( කය න්. ර්( ඒක වත් එයාල( කියාගන්න අව ේාාවක් දුන්සන් නෑ. 

කා(වත් කතා කරන්ඩ එයාලා ඉඩක් දුන් නෑ. අළිව   ේ එක( දක්කාසගන ගිමින් අළිව අරසගන යන්න ගියා” - 

කම්කරුවකුසේ රකාශයක තපු(ා ගැනීර්ක්. 

ඔවුන් කටුනායක, සීදූව, මීගමුව  හ අර්න්සදාලුව යන රසේශවය න් තවත් කම්කරුවන් එකතු කර සගන අව ානසේ 

ඔක්සතෝ ම 12 වන දින අලුයර් 5.30 ( කටුනායකින් ළි(ත්ව සගා ේ තිබුණි. 

පැය 12 ක( පසු දහවල් 12.30 ( ඔවුන් කළුතර සවත ළඟා වී ඇති අතර, එසතක් කිසිදු ආහාරයක් සහෝ ජලය බිඳක් 

සහෝ ල ා දී සනාතිබුණි. එමි ගිය පසු ඔවුන්( ආහාර ටිකක් ල ා දී තිබුණත් ඒවා ආහරය( ගත සනාහැකි තත්වසේ 

විය.  සර්ර් පහසුකර් ළිරිසිදු කර සනාතිබූ අතර, වැසිකිබ තතුරා අළිරිසිදු වී තිබූ අතර, ඒ වනසතක්  ඔක්සතෝ ම 13 

වන වි() කිසිදු ස ෞඛ්ය වෘත්තිකසයකු සහෝ ර්හජන ස ෞඛ්ය පරීක්ෂකසයකු හමුවිය සනාහැකි විය. එර්  ේාානසේ 

සිටිසේ හමුදාව පර්ණි. ර්ධය ේාානය( ඇතුළත් වූ පසු කිසිදු ස ේවකසයකු  ම් න්ධසයන් PCR පරීක්ෂණ පවත්වා 

නැත. වවදයවරයකු අප  ැීමර්( එන  ව( ක(කතා ස ේවකයින්( අ න්න( ලැබී තිබූ නමුත්, නිල වශසයන් කිසිවක් 
ඔවුන්( ඒ වනසතක් දැනුම් දී තිබී නැත.   

ඔක්සතෝ ම 13 දා ස ේවකයින්  ඳහා ස සරේපු,   න්, සරදි ස ෝදන කුු වැනි මූය ක අතයවශය දෑ ල ා දී තිබුණි. 

දැන( කම්කරුවන් 400-500 ක් පර්ණ සදනා පහසුකර් තුළ සිටින  ව කම්කරුවන් විසින් පව ා තිබුණි. ඇතැම් 
කාර්රවල එක් කාර්රයක( කම්කරුවන් 6-7 ක් දක්වා සිටින අතර ඇතැම් ඒවාසේ කම්කරුවන් 3 -5 දක්වා රර්ාණයක් 

සිටියි. කම්කරුවන් 30 ක් පර්ණ  ඳහා  ේනානය කිරීසම්  ේාාන කාර්ර 2 ක්, වැසිකිබ 2 ක්  හ සින්ක් 2 ක් ස දා 
ස දාසගන සිටියි  සින්ක් 4 ක් ඇති නමුත් ජලය ඇත්සත් 2 ක් පර්ණි.)   

කිසිසවකු(වත් සර්ර්  ේාානසයන් ඉවත් වී යා සනාහැකි  ව හමුදාව පව ා තිබුණි. එක් අසයකු( සහෝ ඇතැම් 

කම්කරුවන්( ආ ාදනය වී තිසේනම්, එර් තාවකාය ක පහසුකසර්මි නිසි ආරක්ෂිත ක්රියාපටිපාටියක් සනාර්ැති නි ා 

ඔවුන් සියල්ලන්(ර් ස ගසයන් සරෝගය වයාේත වනු ඇතැයි කම්කරුවන් බිසයන් පසුස .  

“සම් කාර්ර වල බිර් දුවිය  වසේර් වැසිකිබ සහාඳ(ර් අළිරිසිදුයි, අළි( සම් වසේ ජිවත් සවලා පුරුදු නෑ, ඒ නි ා අළිර් 

අසේ කාර්රයි, වැසිය කිබයි සුේධ කළා. අළි( දිග(ර් සර්සහර් ජිවත් සවන්න තසනාත් ර්ැසරන්සන් සකාසරෝනා 

හැදිලා සනසවයි, සවන සලඩක් හැදිලා සම් ජරාස  ඉදලා. සම් තත්වය සහාඳ අත( කළර්නාකරණය කසල් නැත්තන්, 

අළි ඡන්දය දුන්නු සම් රජයර් සවන ේ කරන්න අප(  ල කිරීර්ක් කරන්න සවනවා ”. - කම්කරුවකුසේ රකාශයක 

තපු(ා ගැනීර්ක්. 

“ර්( හෘදයා ාධයක් ඇතිසවලා තිසයනවා, රුධිර සිරවීම් සදකක් ඇතිවුණා. ර්ර් සගාඩක් ස සහත් ස ානවා. ර්ර් දැන් 

සර්සහේ ඉන්න නි ා ර්( සකාසරෝනා හැඳුසනාත් ර්ර් නම් ර්රණසයන් සේසරන එකක් නැහැ. සම්  ේාානය 



 ල්ලන්(වත් සුදුසු නැහැ. සම් අය( ඡන්දය දීපු එක( අළි(ර් ගහන්න ඕන”. - කම්කරුවකුසේ රකාශයක තපු(ා 

ගැනීර්ක්. 

“අළි ඔක්සකාර්  ේවයා නිසරෝධායනය( ලෑ ේති සවලා මිටිසේ. ළඟ ඇසනක් ේ එක්ක  සහෝදරියන් සදන්සනක් 

සකාසරෝනා සපාසිටි  කියලා ආරාචි තන නි ා අළි රු: 20,000 ක( කිට්ටු සවන්න සගවල් වල(  ුත් අරන් සගදර 

නවතින්න මිටිසේ, අළි හරිර් පරීක්ෂාසවන් මිටිසේ. අර  සහෝදරිසයෝ සදන්න තනත් මීගමුස  සහා ේළි(ල් එක( 

සපෞේගය කව ගිමින් ස( ේට් එක කරලා තිේසේ, ඒ සදන්න( අ නීපයි වසේ දැනිලා තිේ  නි ා. එයාලා සපාසිටි  

කියලා දැන ගත්ත( ප ේස ේ එයාලා  ේවයා නිසරෝධායනය සවලා තිේ ා, අළිත් ආරක්ෂිත ළියවරක් විදිය(  ේවයා 

නිසරෝධායන( ලෑ ේති සවලා මිටිසේ අළි සපාසිටි  සවලා මිටිසේ නැතත්. හරි නම් ආණ්ඩුව කරන්න තිේසේ හැසර්ෝර් 

පරික්ෂා කරලා, සපාසිටි  අය අසනක් අයසගන් හුසදකළා කරලා අනික් හැසර්ෝර්  ේවයා නිසරෝධානය( යවන එක, 

සර්ාකද අළි( සවනර් ඇසනක් ේ, ස(ායිලට් පහසුකම් තිසයන නි ා. එයාලා මිතන්සන් එයාලා   ආණ්ඩුව  හ හමුදාව) 

ඔක්සකාර් පාලනය කරසගන ඉන්සන් කියලා, අළි( ස ෞඛ්ය ආරක්ෂිත ක්රර් පාවි්චි කරන්න කියලා  න කියලා 

සර්සහ සගනත් අතෑරලා දාලා ඉන්නවා. අළි   ේ වල( එක සගාසේ ප(වාසගන ඇවිත්, සම්  නිපාරක්ෂාවක් නැති, 

කිසිර් ස ෞඛ්ය ආරක්ෂිත ක්රර්ස දයක් ක්රියාත්ර්ක සවන්සන් නැති තැනක නිසරෝධානය කරනවා”  - කම්කරුවකුසේ 

රකාශයක තපු(ා ගැනීර්ක්. 

රජසේ සරගුලාසි  හ නිසරෝධායන ළිබපැදීර්( අප විරුේධ නැති  වත්, නිසි ක්රියා පටිපා්න් අනුගර්නය කරන සල  

අළි ඉල්ලා සිටින  වත්, අප  ර්ඟ ක(ුදතු කිරීර්( එවන ලද  එනම් හමුදාව) අයව ඔවුන්( ර්ානුිකව හා සගෞරවසයන් 

 ැලකීර්( පුහුණු කරවන සල ත් කම්කරුවන් පව ා තිස නවා.  

“අළිව සගනියන්සන් සකාසහේදවත් සනාකියා ර්ධයර් රා්රිසේ ඇවිත් අළිව   ේරාවල( ප(වන්න කමනිත්තු 10 ක් ල ා 

සදන්න ඔ (  ැහැ. ඒත් ඇයි? කමනීර්රුසවකු අත්අඩාගුව( ගැනීසම්දී පවා, ඔවුන් අත්අඩාගුව( ගැනීර්( සහේතුව ඔ  

ඔහු(/ඇය( කියන්න ඕසන්. ඇයි අළි( අවර් වශසයන් සම් මූය ක සගෞරවයවත් ල ා සනාසදන්සන්,”. - 

කම්කරුවකුසේ රකාශයක තපු(ා ගැනීර්ක්. 

“අසේ සම් ගෑණු අය රෑ ර්ැද ප(වාසගන සගනාවා විතරක් සනසවයි , අුර් තරසම් අළි සකාසහ(ද සගනියන්සන්, 

සර්ාක(ද සගනියන්සන් කියලවත් කි ස  නෑ. අළි( අයිතියක් නැේද අළි සකාසහ(ද සගනියන්සන් කියල දැනගන්න? 

අළි( අයිතියක් නැේද අළි( සර්ාකද සවන්සන් කියලා දැනගන්න? අළි සම් රසට් ර්හන්සි සවලා වැඩ කරන කමනි ේසු” 

“අළි මිඟන්සනෝ සනසවයි ! අළි නීතිවිසරෝධී කිසිර් සදයක් කරන්සන් නෑ, අළි ආණ්ඩුව( කරදරයක් සනසවයි, එයාලා 

තර්යි අසපන් ජිවත් සවන්සන්, ඊළඟ පාර එන්න කියන්නසකෝ අසේ ඡන්සේ ඉල්ලසගන, අළිව ඡන්සේ කාසල( විතරයි 

එයාල( ඕසන්, අළි සර්සහර් කාා කරන්සන් අළි( සම් කරන  ලු වැසේ නි යි. අළි( සර්සහර්  ලකන්සන් අළි 

වැදගත්  ල්ය කාර කමනි ේසු විදිය( එයාලා ගණන් ගන්සන් නැති නි ාසන්, ස ේවකයින්( සකාසරෝනා හැදුන එක අසේ 

වරදක් සනසවයිසන්, එයාල අසපන් පය  ගන්න වසේ අළි(  ලකන එක නවත්තන්න ඕනි. අසේ ආණ්ඩුසවන් අළි( 

සම්වද  ලාසපාසරාත්තු සවන්න සවන්සන්?” - කම්කරුවකුසේ රකාශයක තපු(ා ගැනීර්ක්. 

විසශේෂසයන්ර් කාන්තා ස ේවිකාවන්  ර්ඟ ක(ුදතු කළ ආකාරය  ැලකිල්ල( ගත්වි( රජය  හ හමුදාව සර්ර් ර්ෑත 

අ මුදය හසුරුවා ඇති ආකාරය ඉතාර්ත් ගැ(ලු  හගතය. පැහැදිය  සතාරතුරු/දැනුවත්භාවය සනාර්ැතිවීර්, 

අනාරක්ිත රවාහනය, අළිරිසිදු නිසරෝධායන පහසුකම්  හ ස ේවකයින්   ේරාවල( පැ(වීර්( සපර  හ 

ර්ධය ේාානය( ඇතුළත් වීර්( සපර PCR පරීක්ෂණ පැවැත්වීර්( අසපාසහා ත් වීර්, ආණ්ඩුව විසින් ළිබපැදිය ුදතු 

යැයි කියනු ල න මූය ක COVID-19 සරගුලාසි පැහැදිය වර් තල්ලාඝනය කිරීර්කි.  

වගතත්තරකරුවන් විසින් මූය ක අයිතිවාසිකම් තල්ලාඝනය කිරීර්:   

හමුදාස  පහත  ඳහන් ක්රියාර්ාගම මූය ක අයිතිවාසිකම් තල්ලාඝනය කිරීම් ස : -  

1. සර්ර් ඇඟලුම් කම්හල් ස ේවකයින් 98 සදනා ව(කර, අත්අඩාගුව( සගන, රවාහනය සකා( කළුතර 

අනාවරණය සනාකළ  ේාානයක රඳවාසගන සිටි හමුදා නිලධාරීන් විසින් වයව ේාාස  12 (1), 13 (1)  හ 

13 (2) යන වගන්ති තල්ලාඝනය කර තිසේ. 

 



2. සර්ර් කම්කරුවන් 98 සදනා රඳවා ත ා ඇති ‘නිසරෝධායන ර්ධය ේාාන’ නීතයනුකූලව  ේාාළිත කර 

සනාර්ැති  ැවින් සර්ර් කම්කරුවන් එවැනි ර්ධය ේාානවල ත ා ගැනීර් නීතිසයන්  ේාාළිත කර ඇති ක්රියා 

පටිපාටිය( අනුකූල සනාවන  ව අප විසින් රකාශ කරනු ල න්සනමු. එ ැවින් ඔවුන් අනාවරණය සනාකළ 

 හ නීති විසරෝධී නිසරෝධායන ර්ධය ේාානවල රඳවා ත ා ගැනීර් වයව ේාාස  12  1), 13  2), 14  1)  ත) 

යන වගන්ති තල්ලාඝනය කිරීර්කි.     

 

3. ළිරිකම හමුදා නිලධාරීන් කාන්තා ස ේවිකාවන්සේ සන්වාසිකාගාරවල( ඇතුළු වී සර්ර් නීති විසරෝධී හා 
අත්තසනෝර්තික සල  අත්අඩාගුව( සගන රඳවා ත ා සිදුසකා( තිසේ. සර්ය වයව ේාාස  12  1)  හ 13 

 2) යන වගන්ති තල්ලාඝනය කිරීර්කි.      

 

4. හමුදා නිලධාරීන් විසින් කම්කරුවන් ර්ානසික වධමිා ාවල( ලක්කිරීර්, කුරිරු, අර්ානුික සහෝ පහත් සල  

 ැලකීර් නි ා, නිසරෝධායන ර්ධය ේාානවල පවතින දුවමල  නීපාරක්ෂක සකාන්සේසි, පරීක්ෂණ සිදු 

සනාකර කම්කරුවන් එක( ත ා ගැනීර්  හ එර්ඟින් කම්කරුවන් COVID ආ ාදනය වීසම්  ැ ෑ අවදානර්( 

ලක් කිරීර් 11 වන වගන්තිය තල්ලාඝනය කිරීර්කි. 

 

5. සර්ර් කම්කරුවන් 98 සදනා එර් අනාවරණය සනාකළ නිසරෝධායන ර්ධය ේාාන හැර යාර් වළක්වා තිබූ 

අතර ඔවුන්( කිසිදු සහේතුවක් ල ා දී නැත. සර්ය ආණ්ඩුක්රර් වයව ේාාස  14 (1) (ත) වගන්ති තල්ලාඝනය 

කිරීර්කි.    

 

6. සර්ර් කම්කරුවන් 98 සදනා( අර්ානුික සල   ලකනු ලැ  ඇති අතර, ඔවුන්සේ අතයවශය දෑ ඇසුරුම් 

කිරීර්( කමනිත්තු කිමිපයක් ල ා දී,   ේ රාවල පුරවාසගන, දුවමල ස ෞඛ්යාරක්ිත තත්වයන් ය(සත් 

අනාවරණය සනාකළ  ේාානවල ත ා, කෑර්( නිසි ආහාර ල ා සනාදී තිබූ අතර, කිසිර් ර්නුෂයසයකු( 

සනා ැලකිය ුදතු ආකාරසයන්  ළකා තිසේ. කර්මාන්තශාලා ස ේවකයින් වශසයන් ඔවුන්සේ ආාමකි 

පන්තිය සහේතුසවන් ඔවුන් සවන ේ සකා(  ැලකීර්( ලක්ව ඇති සහයින්, ඉහත  ඳහන් කළ සියලුර් 

තල්ලාඝනයන් හැරුණු වි( සර්ය වයව ේාාස  12  2) වගන්තිය තල්ලාඝනය කිරීර්කි.     

  

සර්ර් නීති විසරෝධී හා අත්තසනෝර්තික සල  ව(කිරීර් හා රඳවා ත ා ගැනීර් සිදු කර ඇති ආකාරය සහේතුසවන් සියලුර් 

කම්කරුවන්( COVID ආ ාදනය වීසම්  ැ ෑ තජමනය( ලක්ව ඇති සහයින්, සර්ර් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා 

ස ේවකයින් 98 සදනා  ම් න්ධසයන් වගතත්තරකරුවන් වන ලුතිනන් සජනරාල් ශස න්ර සිල්වා  හ ශ්රී ලාකා හමුදා 

නිලධාරීන්සේ ක්රියාකලාපය ළිබ ඳව විර්ශමනය කරන සල  අළි ර්ානව මිකමකම් කවුන්සිලසයන් ඉල්ලා සිටින්සනමු. 

 

අශිලා දන්සදනිය -  ේ(ෑන්ේ අේ මූ ර්න්ට් ලාකා, කටුනායක 

චකමලා තුෂාරි - දාබිඳු  ාමූමිකය ශ්රී ලාකාව, කටුනායක 

චන්ර සේවනාරායන - ර්ානව  ාවධමනය  ඳහා විේලවීය පැවැත්ර්  RED), කටුනායක 

සජයෂේඨ. සනාසයල් ක්රි ේ්න් රනාන්දු - ශ්රර් අභිර්ානී සක්න්රය,  සීදූව 


