පළත් පන වදපර්තවේන්තුල (බසනහිර පළත)
உள்ளூரொட்சிதிலைக்களம்(பெல் ெொகொைம்)
DEPARTMENT OF LOCAL GOVERNMENT (WESTERN PROVINCE)
අපවේ දක්ම :මපේ අව ය

எனதுஇைக்கம்

My No.

“යහපනවයන් සපිරි ඵදයී පළත් පන වසේලලක්”
ඔපේ අව ය

දිනය

Your No.

Date

திகதி

உெது இைக்கம்

LGD/03/01/07/02

2020.05.12

බසනහිර පළවත්
සියලුම පළත් පන ආයතනල ප්රධීනන් වලත
ආයුර්වේද වබවහත්  නලත ආරේභ කිරීම සේබන්ධ උපවදස මල
දැනට ක්රියාත්ම රෝප ාධායන ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීපමන් අනතුරුව ජපේ උඳපදස් ඳරිදි ාර්යාල ආ ම්භ කිරීම සහා
දින ව වානු තී ණය ළ විට ආයුර්පේද පසේවාව ද ප්රජාව සහා ආ ්ෂිතතව ලාාීමම ඔා සතු වකීමමකි පමිදීම
2020 04 30 දින ජනාධිඳති මාධය අවශය මගින් රෝකුත් ළ රෝපේදන අව 85 අනුව එිද ඳළමු අව ය පලස
ප්රතිශ්ෂතී ණ වර්ධනයට පේශීය ඖෂධ දාය
කැනීම පිළිා අධයයනයන්ට විපශේෂ අවධානය පයොමු
ඇති ාව
ද සිිදඳත්
මි
2 ඔා විසින් පසේව මණ්ඩලය අඳහසුවයට ඳත් පනොවන අයුරින් පම් සහා සැලැස්ම්ෂ ස ස් කිරීම සුදුසු වන අත
ඳහත සහන් උඳපදස් අනුව ද ක්රියාත්ම වන පලස ාරුණි ව දන්වමි
1. සියලු ආයුර්පේද පාපහත්ශාලා ඉදිරිඳස, ප ොප ානා ආසාදිතයැයි සැ ය්ෂ ඇති ජනතාවට උඳපදස් ලාා
කැනීම සහා 1390 දු තන අව ය ඳැහැදිලි දැන්වීමකින් ප්රදර්ශනය ළ යුතුය
2. පාපහත් ශාලාවට ප්රපේශවන ස්ථානපේ සුදුසු විෂබීජ නාශ දිය පහා සාන් සමඟ අත් පසේීමමට ඳහසු වන
අයුරින් සින්්ෂ එ ්ෂ තැබිය යුතුය (ඳාදපයන් ක්රියාත්ම
ළ හැකි ජල
ාමය්ෂනම් වඩාත් සුදුසු පේ ම පමිදීම
පසේව මණ්ඩලපේ සහපයාකපයන් විෂබීජ හ ණකුටි වැරෝ අවශයතා රෝර්මාණය
පහා සුර ා කැනීමට
ටයුතු ළ යුතුය
3. පාපහත් ශාලාපේ
ළ යුතුය

ාර්ය මණ්ඩල පවත ආ ්ෂෂ

4. ප්රති ා ලාා කැනීමට එන ප ාීනන් වර්ක
ප ාක, පවනත්ම

ඇදුම්

ට්ටල, අත් හා මුව වැසුම් ලාා ීමමට

කැරෝම (ීමර්ඝ

ාලීන ප ාක,

ටයුතු කිරීම

ාලීන සන්ධි ප ාක, සායරෝ

5. පමිදීම ල් ගිය ප්රතිශයා තත්වය්ෂ සිදත ප ාීනන් පේනම් සුදුසු ප ාහල්
ා පයොමු කිරීම හා මහජන පසෞඛ්ය
ඳරී්ෂෂ
දැනුවත් කිරීමත්, ප ාීනන් ඳැමිණි ප්රපේශපේ ආසාදිතයන් වාර්තාපේද යන්න පිළිාදව පූර්ව
අවපාාධය්ෂ තිබීම වැදකත් පේ
6. ප ාීනන් සහා මීට ය

දුරින් වාඩිවීමට ඳහසු ම් සැලසීම

ළ යුතුය

7. ප ාගියාට ිදමි ටි ට්ඳත ප ාගියාට පනොදිය යුතු අත පසේව යකු අත වවදයව යාට පයොමු
ළ ඳසු පසේව යා මගින් නැවත ඖෂධ සවපයාජ ට ලාා දිය යුතු පේ
8. හැකිතා්ෂ ප්රතිශ්ෂති වර්ධ
9. සායරෝ

ආහා ඳාන පිීබා උඳපදස් ප ාීනන් හට ලාා ීමමට

ඖෂධ සටහන්

ටයුතු කිරීම වැදකත් පේ

ප ාීනන් පේනම් මාසය ටත් අපන්ෂ ප ාීනන් හට සතිය ටත් ඖෂධ ලාා ීමම සුදුසුය

ලිපිනය / முகெரி/Address අංක 204, වෙන්සිල් වකොබ්බ්කඩුල මලත, බත්තරමුල් / இல.204, டென்சில் டகொப்பேகடுவ மொவத்தை,
ேத்ைரமுள்ள / No. 204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha, Battaramulla

දුරකථන
பதொலைபெசி

පඳොදු
General

ප ොමසාරිස්
ඳාලන හා මානව සම්ඳත්
Commissioner Admin / HR

නීති
Legal

සැලසුම්
Planning

ගිණුම්
Accounts

විමර්ශන
ආයතන ඳරිඳාලන ප්රජා සවවර්ධන
Investigation Establishment
Community Development

Telephone

2093156

2092570

2092572

2092571

2092573

2092580

ෆක්ස / பெக்ஸ்/ Fax

2092577

2092574/2092576

වලබ් ලිපිනය/ பெப்தளம்/Web

www.lgd.wpc.gov.lk

2092582

ඊවේල් /ஈபெயில்/ Email

2092583

lgd@wpc.gov.lk

10.
දු

ාර්ය මණ්ඩලය සතුව ප්රපේශපේ මහජන පසෞඛ්ය ඳරී්ෂෂ
පසෞඛ්ය වවදය රෝලධාරී
තන අව තිබිය යුතු අත ප ාීනන්ට ප්රදර්ශනය වන පලස තැබීම වැදකත්ය

පඳොලිස් ස්ථානය

11. නාවින්න ආයුර්පේද ඳර්පේෂණ ආයතනපයන් ස ස්
ඇති ප්රතිශ්ෂති ජන ඳානය තම ාල ප්රපේශපේ
ජනතාවට ලාා ීමමට සභාව තී ණය
න්පන්නම්, ආයතනය මගින් ලාා පකන ප ාීනන් හට (ආසාදිත
පනොවනම ලාා දිය හැකිය විස්ත ඇමුණුම 1 ිද දැ්ෂපේ

