
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



COVID-19 කාලසීමාව තුළ රාජ්ය යතන  ෙවන ිලලරරත්  ෙව වත  කඳවීමෙ  ී  නුගමම ත කළ ්රිතාමාගම 

නුග 

නංකත 
චක්රෙඛ  නංකත ාා 

ිලකුත් කළ දි ත 
ිලලරරත්  ෙව වත  කඳවවූ යකාරත වා ිලවාඩු ලබා ී ම 

විධිවිරා  ්රිතාත්මක වූ 

කාලසීමාව 

01 

ජනාධිඳති ලේකම් විසින් නිකුත් 

කර ඇති 2020.03.19 දිනැති අංක 

පීඑස්/සීඑස්ඒ/චක්රලේ/ 14 2020 

චක්රලේ/  

2020.03.21 සහ 22  න දින න් සාමනය රජල  නිාාු  ාන 

අතර, 2020.03.20 දින සිට 2020.03.27 දින දක්ාා 

කාලසීමාා රජල  නිාාු  දින ලසේ ලනොසලකා රාජය 

ලසේාාාන් දුරස්ථ ක්රමලදද   ටලත් ්රි ාත්මක රීමම. 

 

2020.03.20 දින සිට 2020.03.27 

දක්ාා 

02 

ජනාධිඳති ලේකම් විසින් නිකුත් 

කර ඇති 2020.03.26 දිනැති අංක 

පීඑස්/සීඑස්ඒ/චක්රලේ/ 17 2020 

චක්රලේ/   

2020.03.30 දින සිට 2020.04.03 දින දක්ාා සි ලුම රාජය 

නිලධරයින් නිලාස්ාල සිට සි  රාජකාරිාල නි ැලීම. 

 

2020.03.30 දින සිට 2020.04.03 

දින දක්ාා 

03 

ජනාධිඳති ලේකම් විසින් නිකුත් 

කර ඇති 2020.04.18 දිනැති අංක 

PS/GPA/චක්රලේ/ 20 2020 

චක්රලේ/  

අාදානම් දිස්ත්රික්කාල හිටාටා ඇති රජල  කායා ාලාලට 

20%ක ලසේාක සං/යාාක් සහගා ක කරනැම.ම. ලසසු 

දිස්ත්රික්කාල හිටා ක කායා ාලාල 50%ක ලසේාක සං/යාාක් 

සහගා ක කරනැම.ම. 

 

2020.04.18 දින සිට 

04 

2020.04.29 දිනැති රාජය 

ඳරිඳාලන චක්රලේ/ ිපහි 

01 2020 

 

නයාගණී සහ රීරිලදන මදාරුන් මැයි මස ලතක් ලසේා ට 

ලනොකැවීම. 

නයාගණී සහ රීරිලදන මදාරුන් ලසේා ට කැාන්ලන් නම් 

ආසන්න ලසේාා ස්ථානාලට අනුයුක්ත රීමම. 

 

2020.04.29 සිට 

ඇමුණුම 01 



05 

ජනාධිඳති ලේකම් විසින් නිකුත් 

කර ඇති 2020.05.14 දිනැති අංක 

PS/GPA/චක්රලේ/ 21 2020 

චක්රලේ/  

සීමිත ලසේාක සං/යාාක් සහගා ක කරනැම.ම. 

 

2020.05.14 දින සිට 

06 

2020.10.28 දිනැති රාජය 

ඳරිඳාලන චක්රලේ/ 20 2020 

 

2020.04.18 දිනැති අංක PS/GPA/චක්රලේ/ 20 2020 හා 

2020.05.14 දිනැති අංක PS/GPA/චක්රලේ/ 21 2020  න 

ජනාධිඳති ලේකම් විසින් නිකුත් කර ඇති චක්රලේ/ පඳලදස ්

ඳරිදි නිලධර න් ලසේා ට කැවීම සහ ආ තන 

ඳාත්ාාලනන  න ලලස දැන්වීම. 

අාදානම් දිස්ත්රික්කාල හිටාටා ඇති රජල  කායා ාලාලට 

20%ක ලසේාක සං/යාාක් සහගා ක කරනැම.ම. ලසසු 

දිස්ත්රික්කාල හිටා ක කායා ාලාල 50%ක ලසේාක සං/යාාක් 

සහගා ක කරනැම.ම. 

 

 

2020.10.28 දින සිට 2021.03.07 

දක්ාා 

07 

2021.03.05 දිනැති රාජය 

ඳරිඳාලන චක්රලේ/ 02 2021 

 

2021.03.08 දින සිට රාජය අංයල  සි ලුම නිලධර න් 

සාමානය ඳරිදි ලසේා ට ාායාතා කළ යුු වීම. 

2021.03.08 දින සිට 2021.04.26 

දින දක්ාා 

  



08 

2021.04.27 දිනැති රාජය 

ඳරිඳාලන චක්රලේ/  02 2021(I) 

 

2021.04.27 දින සිට සි ලුම රාජය ආ තනාල නිලධර න්ට 

ිපත් මසකට පඳරිම ාැඩ කරන දින 08ක් ාන ලසේ සති කට 

ාැඩ කරන දින 02ක් නිලධර න්ලේ නිාාු ාිපන් අු  

ලනොකර ලසේා ට ාායාතා ලනොකර සිටීමට ඉඩ ලබා දීම. දින 

03කට ාඩා ලසේා ට කැවීලම් අායයතාාක් ඳාී  නම් 

ආ තන ප්රධානි ාට ී රය ක් නත හැරී . 

ඒ අනුා ලසේා ට ලනොකැාන දින ක වුා ද මායානනත 

(online) ක්රම  සස්ලසේ රාජකාරි ට අදාළ කායා  න්ටා 

ල දීමට සදානම්ා සි ක  යුු  . 

ලසේා ට කැවීලම් ලසේාා මුර ක්රම ට ඇුළත් කර 

ලනොනන්නා නිලධර න්ලේ නිාාු  සම්බන්ධල න් සාමානය 

ඳරිදි කටයුු රීමම. 

 

 

2021.04.27 දින සිට 2021.05.09 

දින දක්ාා 

09 

2021.05.10 දිනැති රාජය 

ඳරිඳාලන චක්රලේ/ 02 2021(II) 

 

රජල  කායා  න් බි ාැටීමරීන් ලතොරා ඳාත්ාාලනන 

 ාමට අතයායය අාම කායා   ම්ඩඩල  ලසේා ට 

කැාානැම.මට ී රය  රීරිලම් බල  අදාළ අමාතයාංය 

ලේකම්ාරුන්  ලදඳායාතලම්න්ු ප්රධාම.න්  ආ තන ප්රධාම.න් 

ලාත ඳැාමම. 

ඒ සහා ලසේාා මුර ක්රම ක් ලහ  විධිමත් ක්රමලදද ක් 

අනුනමන  කළ යුු අතර, එම ක්රමලදද  අනුා ලසේා ට 

ාායාතා කළ යුු දින ක ලසේා ට ාායාතා ලනොකලළේ නම් 

ඳමයක් එම දින  නිලධර ාලේ ලඳෞද්නිපක නිාාු ාිපන් 

ආාරය  රීමම. එම ක්රමලදද  අනුා ලසේා ට ලනොකැාන 

දින ක වුා ද මායානනත (online) ක්රම  සස්ලසේ රාජකාරි ට  

අදාළ කායා  න්ටා ල දීමට සදානම්ා සි ක  යුු  . 

 

නයාගණී නිලධාරිණි න් ලසේා ට ලනොකැවි  යුු  .  

 

 

 

2021.05.10 දින සිට 2021.08.01 

දක්ාා 



10 
2021.07.30 දිනැති රාජය 

ඳරිඳාලන චක්රලේ/ 02 2021(III) 
2021.08.02 දින සිට සි ලුම රාජය නිලධර න් සාමානය ඳරිදි 

ලසේා ට ාායාතා කළ යුු  . 

2021.08.02 දින සිට 2021.08.06 

දින දක්ාා 

11 

2021.08.06 දිනැති රාජය 

ඳරිඳාලන චක්රලේ/ 02 2021(IV) 

 

සි ලුම රාජය ආ තනාල නිලධර න් එක් නිලධර කු අාම 

ායල න් සති කට දින 03ක් ලසේා ට ාායාතා කළ යුු ාන 

ආකාර ට ක්ඩඩා ම් සකසා එම ක්ඩඩා ම් ආ තනල  

ලසේා  අ/්ඩඩා සැඳයීමට හැරීාන ආකාර ට ලසේා ට 

කැවීම. ක්ඩඩා ම් ලලස ලසේා  සහා කැාන 

අාස්ථාාන්ටා දී  ම් නිලධර කු ලසේා ට ාායාතා කළ යුු 

දින ක ලසේා ට ාායාතා ලනොකලළේ නම් ඳමයක් එම දින  

සහුලේ ලඳෞද්නිපක නිාාු ාිපන් අු  රීමම.   
 
 

නිල ප්රාාහන ඳහසුකම් ලහ  සංිතත ාාහන මිනන් ප්රාාහන 

ඳහසුකම් ලබා ලදනු ලබන මා්ඩඩිපක නිලධර න් සහා 

ලමම ලසේාා මුර  අදාළ ලනොාන අතර, සවුන් ආ තන 

ප්රධානි ාලේ අිමමත  ඳරිදි ලසේා ට ාායාතා කළ යුු වීම. 

මායානනත (online) ක්රම ට රාජකාරි කටයුු රීමමට 

තාදුරටත් නිලධර න් බැඳී සි ක  යුු වීම. 
 
 

නයාගණී නිලධාරිණි න් සහ ා ස අවුරුදු 01ට අු  ළදරුාන් 

සි කන මදාරුන් ලසේා ට ලනොකැවීම. 
 
 

ලසේා ට කැවීමට ල  නය ලනොාන බාට සාධාරය ලහේු  

ඉදිරිඳත් කරන හිරිස් ලසේා ට කැවීම ලහ  විකේඳ 

කායා ාලී  ලසේාාාන් ල ොදා නැම.ම, නිාසට ආසන්න 

ස්ථාන ක ලසේා  රීමමට ඉඩ ලබා දීම ාැනි අාස්ථා ී රය  

රීමම අදාළ ආ තන ප්රධාම.න්ට ඳැාමම. 
 

ඳැමිණීලම් හිටවීලම් ලේ/න ක් නඩත්ු රීමම ඳමයක් 

ප්රමායාත් වීම. 

 

 

 

 

 

 

2021.08.06 දින සිට 2021.10.01 

දින දක්ාා 



12 

2021.10.01 දිනැති රාජය 

ඳරිඳාලන චක්රලේ/ 02 2021(V) 

 

රජල  කායා ාල මිනන් සඳ නු ලබන අතයායය ලසේාාාන් 

බිාැටීමරීන් ලතොරා ඳාත්ාාලනන  ාම සහා අතයාායය 

ලසේාක හිරිස් ලසේා ට කැවීමට අදාළ ආ තන ප්රධානි ා 

කටයුු රීමම. 

නිල ාාහන ටාමි  ප්රාාහන දීමනා ලබා නන්නා ලහ  සංිතත 

ාාහන මිනන් ප්රාාහන ඳහසුකම් ලබා ලදනු ලබන මා්ඩඩිපක 

නිලධර න් සාමානය ඳරිදි ලසේා ට ාායාතා රීමම. 

අතයාායය අාස්ථාාල දී හැර නයාගණී නිලධාරිණි න්, රීරි 

ලදන මදාරුන් හා විලයේෂ ලර නාබාධාිපන් ලඳලළන 

නිලධර න් ලසේා ට ලනොකැවීම. 

මායානනත (online) ක්රම ට රාජකාරි කටයුු රීමමට 

තාදුරටත් නිලධර න් බැඳී සි ක  යුු වීම. 

ඳැමිණීලම් හිටවීලම් ලේ/න ක් නඩත්ු රීමම ඳමයක් 

ප්රමායාත් වීම. 

 

 

 

 

2021.10.02 දින සිට 2022.01.02 

දින දක්ාා 
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2021.12.30 දිනැති රාජය 

ඳරිඳාලන චක්රලේ/ 02 2021(VI) 

සි ලුම රාජය නිලධර න් සාමානය ඳරිදි ලසේා ට කැවීම. 
 

ඳැමිණීලම් හිටවීලම් ලේ/න ක් නඩත්ු රීමම ඳමයක් 

ප්රමායාත් වීම. 

 

2022.01.03 දින සිට  

 



ඇමුණුම 02 

COVID-19 ලසංගත සමය තුළ විදේගතල සිට පැලති තත්ත්ලය හමුදේ නැලත දසේලයට ලාර්තා 

කිරීමට අදපොදහොසත්ල සිටි රාජ්ය ිලරරය්  ස්බන් රදය්  දතොරතුු  ැසසකකිරීම 

 

01. නිධරයාගේ නම : ……………………………………………………………………………… 

02. නිධරයාගේ තනතුර :…………………………………………………………………………... 

03. නිධරයා අයත් ලන ග ේලාල (ග ේලයකට අයත් ලන්ගන් නම්) :……………………………………. 

04. ග ේලා  ්ථානය  : ……………………………………………………………………………….. 

05. විගේගත වූ රට හා කාරණය : ………………………………………………………………….. 

06. නිලාඩුල අනුමත වී ඇති කාසීමාල : ……………………………………………………………. 

07. විගේ නිලාඩු බාගත් ආයතන  ංග්රහ විිවවිධානය :……………………………………………… 

     (අදාළ ලගන්තිය ඳැහැදිළිල දක්ලන්න) 

08. විගේ නිලාඩුල අනුමතල ඇත්ගත් ලැටුප්  හිතල ද රහිතල ද යන්න : ……………………………… 

09. විගේ නිලාඩුල ආරම්භ කළ දිනය :………………………………………………………………. 

10. විගේ නිලාඩුල අල න්ල ග ේලයට ලාර්තා කළ යුතුල තිබූ දිනය :…………………………………... 

11. ගම් ලන විට ග ේලයට ලාර්තා කර තිගේ ද යන්න : ………………………………………………… 

12. නැලත ග ේලයට ලාර්තා කළ දිනය:……………………………………………………………….. 

13. ග ේලයට ලාර්තා ගනොකිරීම පිළිබල නිධරයා විසින් නිලාඩු අනුමත කරන බධරයා දැනුම්ලත් කර        

තිගේද යන්න (අදාළ ලිපි පිටඳත්  මඟ):………………………………………………………...... 

14. ඉහත 13  හා පිළිතුර “ඔව්” නම් නිධරයා නැලත ග ේලයට ලාර්තා ගනොකිරීමට ගහේතු ග  දක්ලා 

ඇති කරුණු (අදාළ කාසීමා ද  හිතල) :…………………………………………………………. 

15. නිධරයාගේ නිලාඩු  ම්බන්ධගයන් ආයතන ප්රධානියා විසින් කිසියම් ක්රියාමාර්ගයක් ගගන තිගේ 

නම් ඒ පිළිබ වි ්තර :…………………………………………………………………………… 

 
ඉහත ගතොරතුරු නිලැරදි බලට  හතික කරමි. 

 

දෙපාර්තද්බ් තු ප්රරාිලයාද  අත්සන සහ ිල මු්ාල 


