චක්රලේඛ අංකය : PS/GPA/ චක්රලේඛ/20/2020
2020 අලරේේ මස 18 වන දින

අමාත්ාංශ ලේකම්වරුන්
පළාත් රධාන ලේකම්වරුන්
දිස්ත්රික් ලේකම්වරුන්
ලෙපාර්ත්ලම්න්තු රධාීනන්
රාලීයය ලේකම්වරුන්
රාජ් සංස්ථා/ වවස්ථාිත් මණ්ඩලවල සභාපතිවරුන්/ සාමානාධිකාකාවරවරුන්

ක ෝවිඩ්-19 වෛරසය පෛතින ාලය අතරතුර සාමානය වෛනි
ටයුතු නැෛත ආරම්භ
කිරීම සඳහා දිස්ත්රික් විෛෘත කිරීකම්දී රාජ්ය ආයතන විසින් පිළිපැදිය යුතු මාර්ක ෝපකේශ
රාජ් ආයත්නවල දෙනික රාජ්කාරි කටයුතු යථා ත්ත්වයට පත්කිවරලම් අරමුණින් ලකෝවිඩ්-19 දවරසය
සම්බන්ධලයන් රට තුළ පනවා ඇති සීමාකිවරම් ක්රමාුකූලලව අදියර වශලයන් ලිහිේ කිවරමට රජ්ය තීරණය
කර ඇත්. එබැවින් භූල ෝලීය වශලයන් එලසේ සීමාවන් ලිහිේ ලකලරන්නා වූ රලීශයන්හි රාජ්කාරි නැවත්
ආරම්භ කරුක ලබන සියලුම රජ්ලේ කාර්යාල පහත් මාර්ල ෝපලීශ ිළිපැදිය යුතුය:

1.0 කසේෛා ස්ථානකේ ක ොවිඩ්-19 ෛයාප්තිතිය ෛැළැක්වීම සඳහා අෛශය සියලු කසෞඛ්ය ආරක්ෂණ
පියෛර අනු මනය ළ යුතුය.
i.

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

vii.

සියලුම දිස්ත්රික්කවල ිහිටා ඇති සියලුම රාජ් ආයත්න විසින් සමාජ් දුරස්ථභාවය, මුහුණු
ආවරණ පැළදීම, අත් ලසේදීම සහ අලනකුත් ක්රියා ිළිලවත් ෙැඩිව අුක මනය කරන බව සහතික
කර ත් යුතුය.
සියලුම ලසේවා ස්ථාන ිරිසිදු හා සීනපාරක්ෂක ත්ත්ත්වලයන් පවත්වා ත් යුතු අත්ර විලශේෂලයන්
ලපොදු ස්ථාන, කවුන්ටර, වැඩ ස්ථාන, ආහාර ැීනම සඳහා භාවිත්ා කරුක ලබන කාමර සහ ලත්
කාමර, කාර්යාලීය ආපනශාලා, වැසිකිළි සහ ලවනත් හවුලේ භාවිත්ා ලකලරන අවකාශයන් සෑම
විටම ිරිසිදුව සහ සීනපාරක්ෂිත්ව නඩත්තු කල යුතුය .
විලශේෂලයන් මහජ්නත්ාව නිත්ර පැමිලණන ලසේවා ස්ථානයන්හි සබන් හා ජ්ලය ලයොො නිමින්
සහ/ ලහෝ සීනපාරක්ෂක දියර අත්ලලහි ිරිමැදීම මගින් ෙෑත් ිරිසිදු කිවරම සඳහා පහසුකම් ලසේවා
ස්ථානවල මනාව ලපලනන ස්ථානයන්හි ලයොෙවා සීනපාරක්ෂාව සඳහා රලශශය ලබා දිය යුතුය.
අුක මනය කළ යුතු ලසෞඛමය සහ සීනපාරක්ෂක මාර්ල ෝපලීශ ිළිබඳ ලත්ොරතුරු ෙක්වන
ෙැන්වීම් ලසේවකයින් සහ මහජ්නත්ාවලේ ෙැන ැීනම ිණිස ලසේවා ස්ථානලේ කැපී ලපලනන
ලලස රෙර්ශනය කල යුතුය.
මාර් හා මහාමාර් අමාත්ාංශය විසින් ෙැනටමත් සකස් කර ඇති වැඩබිම් සහ කාර්යාල පරිශ්ර
ලසෞඛ ආරක්ෂණ මාර්ල ෝපලීශ ඉදිකිවරම් වාපතති ක්රියාත්මක කිවරලම්දී බලාත්මක කළ යුතුය.
අත්වශලයන් සහභාගි විය යුතු අය සමඟ පමණක් කාර්යාලීය රැස්වීම් කළමනාකරණය
කිවරමට ලහෝ අඩු ිරිසක් සහභාගි වන පරිදි කුඩා පරිමාණලේ රැස්වීම් සැලසුම් කිවරමට ියවර ත්
යුතුය.
ලසේවා ස්ථානයන්හි ිරිස් ඒකරායවීම අවම කිවරම සඳහා හැකි සෑම විටකදීම හා හැකි ත්රම් දුරට
දුරස්ථව කාර්යාල ලසේවා සැපයීම් දිරිමත් කළ යුතුය (පහත් 4.0 ලේෙය බලන්න).

viii.

සියලුම දිස්ත්රික්කවල පාසැේ, උසස් අධාපන ආයත්න සහ ත්තතීයික අධාපන ආයත්න
ත්වදුරටත් වසා ත්ැලබන අත්ර, දුරස්ථ අධාපන ක්රම සහ දුරස්ථව වැඩ කිවරලම් ක්රමලශෙයන්
යටලත් කටයුතු පවත්වා ල න යා යුතුයි (පහත් 4.0 ii ලේෙය බලන්න)

ix.

ලමම කාලය තුල ිරිස් ඒකරාය වන ආ මික කටයුතු, රැස්වීම් ආදිය සංවිධානය කිවරම ලනොකළ
යුතුය.
අත්වශ ලනොවන රාජ්කාරි මන් අත්හිටුවිය යුතුය. අත්වශ රාජ්කාරි මන් සිදු කිවරමට
සිදුවන නිලධාවරන් සඳහා ඒ ඒ රලීශවලට අොළව පවතින විධිකාවිධානයන් අුක මනය කරන
ලලසට උපලෙස් ලබා දිය යුතුය.
යම් ලසේවකලයකු ලකෝවිඩ්-19 දවරසයට අොළ සුළු ලරෝ ලක්ෂණ ලහෝ ලපන්ුකම් කරන්ලන්
නම්, එවැනි පුී ලයින් නිවලසේ රැදී සිටිය යුතු බවට උපලෙස් ලබා දිය යුතුය.

x.

xi.
xii.

xiii.

සියලු කාර්යාල ලසේවකයින්, ලසේවා ස්ථානලේ දී පවත්වුක ලබන රැස්වීම් සෙහා සහභාගි වන
පුී ලයින් සහ විවිධ ලසේවා සපයන අලනකුත් පුී ලයින්ලේ නම් සහ ඇමතුම් ලත්ොරතුරු
පවත්වා ල න යා යුතුය.
ලකෝවිඩ්-19 වාප්තිතිය පාලනය කිවරම සඳහා කාර්යාල සූොනම් කිවරමට අොළව ලසෞඛ
අමාත්ාංශලේ පාරිසරික ලසෞඛ, වතත්තීය ලසෞඛ සහ ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාවය ිළිබඳ අධක්ෂ
විසින් සකසා ඇති මාර්ල ෝපලීශයන්ෙ අුක මනය කළ යුතුය. ඒ සෙහා පහත් පරිදි රලශශ විය
හැක.
http://www.epid.gov.lk/web/images/pdf/Circulars/Corona_virus/workplace-covidguideline02042020.pdf

xiv.

ලසෞඛ සහ සීනපාරක්ෂක මාර්ල ෝපලීශ අුක මනය කිවරම සම්බන්ධලයන් ලසේවා ස්ථානලේ
ත්ත්ත්වය නිරන්ත්රලයන් පසුවිපරම් කිවරම සඳහා නිළධාරියකු නම් කළ යුතු අත්ර ැටළු සහ ත්
අවස්ථා නිරාකරණය සඳහා කඩිනම් ියවර ත් යුතුය.

2.0 අදියර ෛශකයන් කසේෛ යින්ට නැෛත කසේෛයට පැමිණීකම් යාන්ත්රණයක් සැලසුම්
ක්රියාමකම
ළ යුතුය

ර

i.

මුේ අදියලර් දී සීමිත් කාර්ය මණ්ඩලයකින් සාමාන කාර්යාල කටයුතු නැවත් ආරම්භ කළ
යුතුය. එක් එක් ආයත්න රධානියා ලමම කාල සීමාව තුළ කාර්යාල කටයුතු පවත්වාල න යන
ආකාරය ිළිබඳ නිශ්චිත් උපලෙස් නිකුත් කළ යුතුය.

ii.

ලකොළඹ, ම්පහ, කළුත්ර, පුත්ත්ලම දිස්ත්රික්ක සහ ලසෞඛ ලසේවා අධක්ෂ ජ්නරාේවරයාලේ
උපලෙස් මත් රකාශයට පත් ලකලරන ලවනත් අවොනම් දිස්ත්රික්ක හැර අලනකුත් දිස්ත්රික්කවල
ිහිටා ඇති රජ්ලේ කාර්යාල මුේ අදියලර් දී කාර්යාල කටයුතු ක්රියාත්මක කළ යුතු වන්ලන් චක්රීය
පෙනම මත් ලසේවයට වාර්ත්ා කරන 50% ක ලසේවක සංඛාවක සහභාගිත්වලයනි. ලම් සඳහා
ලසේවකයින් ලත්ෝරා ැීනම ලසේවක කාණ්ඩය, ලසේවා අවශත්ාවය, නිපුණත්ා ධාරිත්ාව, ලසේවා
ස්ථානයට ආසන්න වීම ලහෝ ඒ හා සමාන නිර්ණායක මත් පෙනම් විය හැකිය.

iii.

ලකොළඹ, ම්පහ, කළුත්ර, පුත්ත්ලම දිස්ත්රික්ක සහ ලසෞඛ ලසේවා අධක්ෂ ජ්නරාේවරයාලේ
උපලෙස් මත් ලවනත් අවොනම් දිස්ත්රික්ක ලලස රකාශයට පත් ලකලරන දිස්ත්රික්කවල ිහිටා
ඇති රජ්ලේ කාර්යාල මුේ අදියලර් දී කාර්යාල කටයුතු ක්රියාත්මක කළ යුතු වන්ලන් චක්රීය
පෙනම මත් ලසේවයට වාර්ත්ා කරන 20% ක ලසේවක සංඛාවක සහභාගිත්වලයනි. ලසේවකයින්
ලත්ෝරා ැීනම සඳහා ඉහත් සඳහන් කළ පරිදි සුදුසු නිර්ණායක ආයත්න රධානියා විසින් භාවිත්ා
කළ හැකිය.

iv.

එක් එක් ආයත්නලයහි කාර්ය මණ්ඩලය ලයෙවීම අොළ ආයත්න රධානියා විසින් තීරණය කරුක
ලැබිය යුතුය. ලසේවා ස්ථානවල සහ ලපොදු රවාහන ලසේවා භාවිත්ා කිවරලම්දී ඇතිවිය හැකි ත්ෙබෙය
අඩු කිවරම සඳහා ලවනම කාල සැසි 02 ක ලසේවා මුර ලයදීම වැනි නමයලී වැඩ ලශලාවන් සකස්
කර ැීනම ආයත්න රධානියාලේ අභිමත්ය පරිදි කර ත් යුතුය.

v.

ලසේවකයින්ල න් යම් රමාණයක් ලසේවයට වාර්ත්ා ලනොකල ෙ රජ්ලේ ලසේවාවන් අඛණ්ඩව
සැපයීම ත්හවුරු කිවරම සඳහා ිළියම් ලයදිය යුතු ලශ.

3.0 මහජ්න කසේෛාෛන් අකප්තික්ෂා රන මහජ්නතාෛ කහේතුකෛන් කසේෛා ස්ථාන කහෝ කපොදු ප්රෛාහන
කසේෛා තෛබෛය ට ලක්වීම ෛැළැක්වීමට විකශේෂ ක්රියාමාර් හඳුන්ෛා දිය යුතුය.
i.

සීමිත් ලසේවකයින් ිරිසක් ලසේවයට වාර්ත්ා කරන ලමම කාල පරිච්ලේෙය තුළ සාමානලයන්
නිරන්ත්රලයන් මහජ්න ලසේවා සපයන රජ්ලේ කාර්යාල විසින් මහජ්නත්ාවට ලසේවා ලබාදීම
සඳහා විලශේෂ යාන්ත්රණයන් හඳුන්වා දිය යුතුය.

ii.

ආයත්න රධාීනන් විසින් ලසේවා ස්ථාන ලවත් මහජ්නයා විශාල වශලයන් ඒකරාය වීම වැළැක්වීම
සඳහා විවිධ වූ මහජ්න ලසේවාවන් සැපයීම සඳහා නම් කරන ලෙ දිනයන් සහ ලශලාවන් ලබා දිය
හැකිය. එවැනි යාන්ත්රණයන් ිළිබඳ ජ්නමාධ සහ ලවනත් සන්නිලශෙන ක්රම මගින් රමාණවත්
ලලස මහජ්නයා ෙැුකවත් කළ යුතුය.

iii.

ජ්ාතික හැඳුුකම්පත් අංක කිවරලම් ක්රමලශෙයක් මත් පෙනම්ව නිශ්චය කරන ලෙ දිනයන්හි රජ්ලේ
කාර්යාල ලවත් පැමිලණන ලලස මහජ්නත්ාව ෙැුකවත් කිවරම වැනි නව විසඳුම් ආයත්න
රධාීනන් විසින් හඳුන්වා දී ජ්නමාධ හරහා ඒ ිළිබඳ මහජ්නයා ලවත් සන්නිලශෙනය කළ
හැකිය.

iv.

ඩිජිටේ ක්රමලශෙයන් හරහා මහජ්නයාට සහ වාපාරවලට ලසේවා සැපයීම සඳහා ෙැනට පවතින
දුරස්ථ ලසේවා සැපයුම් යාන්ත්රණයන් ශක්තිමත් කළ යුතු අත්ර ලත්ොරතුරු හා සන්නිලශෙන
ත්ාක්ෂණ ආයත්නය (ICTA) සමඟ සාකච්ඡා කර නව ඩිජිටේ යාන්ත්රණයන් හඳුන්වා දිය යුතුය.

v.

ඩිජිටේ ක්රමලශෙ මගින් රජ්ලේ ලසේවාවන් සැපයීම සඳහා ක්රමලයන් සංක්රමණය වීම අත්රතුරදී
හැකි ත්ාක් දුරට ලකටි පණිවුඩ, ජ්ං ම ලයදුම් සහ විෙුත් ත්ැපෑල භාවිත්ා කිවරමට කටයුතු කළ
යුතුය.

4.0 එදිකනෛා සාමානය රාජ් ාි ටයුතු නිෛකසේ සිට රාජ් ාි ඉටු කිරීකම් (WFH) විධිවිධාන
යටකමක අඛ්ණ්ඩ ක්රියාමකම
ළ යුතුය.
i.

එක් එක් ආයත්න රධානියා විසින් නිවලසේ සිට රාජ්කාරි ඉටු කිවරලම් විධිකාවිධාන හරහා සිදු කළ යුතු
කාර්යයන්, එම කාර්යන්ට ලයෙවිය යුතු නිශ්චිත් ලසේවකයින්, ලසේවකයින් විසින් සතිය තුළ ලසේවා
ස්ථානයට වාර්ත්ා කරන වාර ණන, නිවලසේ සිට රාජ්කාරි ඉටු කරුක ලබන ලසේවකයින් වහාම
ලසේවා ස්ථානයට නැවත් කැඳවීම සඳහා වන ක්රියාමාර් ආදිය තීරණය කළ යුතුය. එහි දී පහත්
කරුණු ලවත් අවධානය ලයොමු කළ යුතුය:
o

o

o
o
o
o

කුමන ලසේවකයින් නිවලසේ සිට රාජ්කාරි ඉටු කළ යුතුෙ, කුමන ලසේවකයින් ලසේවයට
වාර්ත්ා කළ යුතුෙ යන්න සහ සතිය තුළ ඔවුන් ලසේවා ස්ථානයට වාර්ත්ා කිවරමට අවශ වාර
ණන තීරණය කළ යුතුය.
ලපොදු රවාහන පීධති සහ ලසේවා ස්ථාන ත්ෙබෙය වැළැක්වීම සඳහා ලසේවා ස්ථානයට
වාර්ත්ා කිවරමට අවශ ලසේවකයින්ට සාමාන ලසේවා කාලය තුළ ලවනම කාල සැසි 02 ක
දී වැඩ මුර සලසා දීම සලකා බැලිය යුතුය.
ලසේවකයින් විසින් වැඩ කටයුතු ඉටු කිවරම සඳහා හැකි ත්රම් මාර් ත් ක්රමලශෙයන්
භාවිත්ා කිවරම අඛණ්ඩව සිදු කළ යුතුය.
නිවලසේ සිට රාජ්කාරි ඉටු කිවරලම් දී සම්පූර්ණ කළ යුතු සියළුම කාර්යයන් සඳහා දෙනික
ඉලක්කයන් නියම කළ යුතුය.
හැකි සියලු කාර්යයන් නියමිත් කාලසීමාවන් සහිත් පැවරුම් බවට පරිවර්ත්නය කළ යුතුය.
නිවලසේ සිට රාජ්කාරි ඉටු කිවරලම් ලයදී සිටින සියලුම ලසේවකයින් විසින් ඇමතුම් දිනලපොත්
ලමන්ම දිනපත්ා සිදුකරන රාජ්කාරි ිළිබඳ වාර්ත්ාවක් අනිවාර්යලයන්ම පවත්වාල න යා
යුතුය.

ii.

මාර් ත් ඉල ුකම් සම්පත් සහ රූපවාහිීන අධාපන වැඩසටහන් ලවත් ලයොමු කිවරලමන් ත්ම
ෙරුවන්ට අඛණ්ඩව අධාපනයට රලශශය ඇති බව සහතික කිවරමට සියළුම ලසේවකයින්ට
උපලෙස් ලෙුක ලැලේ. අධාපන, උසස් අධාපන සහ නිපුණත්ා සංවර්ධන විෂයයන් භාර
අමාත්ාංශයන් හි ම ලපන්වීම යටලත් චැනේ අයි සහ ලන්ත්රා රූපවාහිීන නාලිකා විසින් 2020
අලරේේ 20 වන දින සිට සාමාන අධාපනය සඳහා (ලප.ව 4.00 සිට ප.ව 9.00 ෙක්වා) සහ උසස්
අධාපනය හා වතත්තීය අධාපනය සඳහා (ප.ව 9.30 සිට මැදියම් රාත්රි ෙක්වා) අධාපන
වැඩසටහන් විකාශය කිවරම ආරම්භ කරුක ඇත්.

iii.

ලමම කාල පරිච්ලේෙය තුළ තහස්ථ අතිලර්ක ආහාර අවශත්ා සඳහා වැෙ ත් වන ල වතු
ව ාලවහි ලයදීමට කාලය ලවන් කරන ලලසෙ සියලුම ලසේවකයින්ට උපලෙස් ලෙුක ලැලේ.

iv.

2016.03.30 දිනැති ජ්නාධිකාපති ලේකම්ලේ චක්රලේඛ අංක පීඑස්/සීඑස්ඒ/චක්රලේඛ/18/2020 හි
(2.ඒ) ලේෙය ලකලරහි අවධානය ලයොමු ලකලර්. එක් එක් ආයත්න රධාීනන් විසින් පීධති
රතිනිර්මාණය කිවරම (ක්රියා පටිපාටි සරල කිවරමට) සඳහා ලසේවකයින් විසින් කරුක ලබන
ලයෝජ්නා සලකා බැලීම සහ ඒවා ක්රියාත්මක කිවරම සඳහා අොළ ලර්ඛීය අමාත්ාංශවල
ලේකම්වරුන්ලේ අුකමැතිය ලබා ැීනම ිළිබඳ සලකා බැලිය යුතුය.

පී බී ජ්යසුන්ෛර
ජ්නාධිකාපති ලේකම්
ිටපත්:

අග්රාමාත් ලේකම්
අමාත් මණ්ඩල ලේකම්
වි ණකාධිකාපති
ස්වාධීන ලකොමිෂන් සභා ලේකම්වරුන්

