
 

 

 

 

 

 

 

රට නැවත විවෘත කිරීමේ ක්රියාවලිමේ දී ම ෝවිඩ් 19 වසංගත 

තත්තත්තවයට සාර්ථ ව ප්රතිචාර දක්වමින් මගීන් හා මසේව  මණ්ඩල 

වල ආරක්ිතභාවය  තහවුරු  ර වසංගතය පැතිරයාම වැළැක්ීම 

සඳහා මපාදු ප්රවාහන මසේවා ක්රියාත්තම  විය යුතු ආ ාරය පිළිබඳව වූ 
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ප්රවාහන අමාතයංශය 

2021 සැප්තැේබර් 20 
 

ම ෝවිඩ් වසංගත තත්තත්තවය තුළ රට නැවත විවෘත කිරීමේදී මපාදු 

ප්රවාහන මසේවා ක්රියාත්තම  විය යුතු ආ ාරය පිළිබඳව වූ උපමදසේ 

මාලාව 

1. මපාදු උපමදසේ 

මෙෙ උපමෙස් ොලාව ක්රියාත්ෙක කිරීෙ තුළින් ළඟා කර ගැනීෙට 

බලාමපාමරාත්තු වන අරමුණු, 

(අ). මකෝවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වයට සාර්ථකව ප්රතිචාර 

ෙක්වමින් මපාදු ප්රවාහන  මස්වා වල ගෙන් කරන ෙගීන් හා 

මස්වක ෙණ්ඩල වල ආරක්ිතභාවය තහවුරු  කර වසංගතය 

පැතිරයාෙ ඉතා අවෙ කිරීෙ මහෝ වැළැක්ීෙ. 

(ආ). දීර්ඝ කාලීනව ෙගී ජනතාව මපාදු ප්රවාහන මසව්ය සඳහා 

ආකර්ශණය කර ගැනීෙ (සැලකිය යුතු ෙගීන් පිරිසක් මපාදු 

ප්රවාහන මස්වා සහමුලින්ෙ අතහැර ෙො ඇති අතර, දිනපතා 

මපාදු ප්රවාහනය අතහරිමින් සිටින පිරිස වැඩිීෙක් මපන්ුම් 

මකමර්) හා මපාදු ප්රවාහනමේ අනාගත අවිනිශ්ිතතාව නැති 

කිරීෙ සෙහා ෙගීන්මේ විශ්වාසය නැවත දිනාගැනීෙ. 

ඉහත අරමුණු ද්වවිත්වය ලඟා කරගැනීමම්දී, මපාදු ප්රවාහන මස්වා 

සැපයුම් කරුවන් හා ආයතන විසින් පහත පරිදි ක්රියාත්ෙක විය 

යුතුමේ. 

(අ). මකාවිඩ් - 19 වසංගත තත්ත්වමයන් ආරක්ෂාීෙට හා එය 

පැතිරීෙ පාලනයට අවශයය වන නිර්මද්වශ ක්රියාත්ෙක 

කිරීෙ මපාදු ප්රවාහන මස්වා සපයන ආයතනවල මුලික 

වගකීෙක් වන බව සැලකිය යුතුය. 
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(ආ). අවශයතාවන් ප්රමුඛතා ගතමකාට, මුලින්ෙ සිදුකල හැකි 

නිර්මද්වශ ක්රියාත්ෙක මකාට, රට නැවත විවෘත කිරීමම්දී 

මපාදු ප්රවාහන මස්වා ක්රමිකව ආරම්භ මකාට පවත්වා 

ගැනීෙට අවශය පියවර ගත යුතුය.  

   

2. ප්රවාහන අමාතයංශමේ  ාර්ය භාරය 

 

2.1. මසෞඛය නිර්මද්වශ ෙත පෙනම්ව, මපාදු ප්රවාහන මස්වා 
ආරම්භ  මකාට පවත්වා  ගැනීෙට අවශය නිර්මද්වශ හා 
උපමෙස් සැකසීෙ  හා යාවත්කාලින කිරීෙ.   
 

2.2. මකාවිඩ් - 19 වසංගත තත්ත්වය තුළ ප්රවාහන මස්වා නිසි 
පරිදි පවත්වා ගන්නා   බව තහවුරු කරගැනීමම් අරමුණින් 
අොළ සියළු පාර්ශ්ශවයන් සහභාගිත්වමයන් ක්රියාකාරී 
කමිටුවක් ස්ථාපිත කිරීෙ හා  සම්බන්ිකරණ රැස්ීම් 
පැවැත්ීෙ. 

2.2.1. ෙහා භාණ්ඩාගාරය සෙඟ සම්බන්ීකරණය තුළින් 
වසංගත  පාලනයට අවශය  මූලය ප්රතිපාෙන ලබා 
ගැනීෙට කටයුතු කිරීෙ. 

2.4 මකාවිඩ් වසංගත පාලනය පිළිබඳ ජාතික මෙමහයුම් 
ෙධ්යස්ථානය හා සම්බන්ධ් මවමින් මපාදු ප්රවාහන මස්වා 
අවශයතා නිසි මලස හදුනා ගැනීෙ. උොහරණ මලස, 
නෙයශීලි කාර්යාල මේලාවන්, ප්රවාහන මස්වා වැඩිකිරීෙට 
අවශය ොර්ග හා ප්රමද්වශ මලස අවශයතාවන් හදුනාගැනීෙ. 
 

3. බසේ රථ ප්රවාහනය සදහා මාර්මගෝපමේශ  

3.1. ජාති  ගමනාගමන ම ාමිසමේ  ාර්යභාරය  

පළාත් ොර්ගස්ථ අිකාරී හා ලංගෙ සෙග ඒකාබද්වධ්ව පහත 

ොර්මගෝපමද්වශ ක්රියාත්ෙක කිරීෙ ජාතික ගෙනාගෙන 

මකාමිසමම් වගකීෙ මේ. 
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i. මුඛ ආවරණ පැළදීෙ, පුද්වගලයින් අතර නියමිත පරිදි 

දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීෙ, කතා කිරීෙ ෙගින් මරෝග 

පැතිරීයාෙ සිදුවන නිසා ඒ බව ෙන්වමින් ෙගීන් එකිමනකා 

සෙග කතා කිරීෙ නිසා ඇතිවිය හැකි අයහපත් ප්රතිඵල 

ෙගීන්ට අවමබෝධ් මකාට දීෙ. බසය තුළ බුලත් සැපීෙ සහ 

මකළ ගැසීෙ වැලැක්ීෙ, ෙගීන්මේ විශ්වාසය ඉහල 

නැංීෙ සඳහා මකාන්මොස්තර හා රියදුරු ෙහතුන් 

එන්නත්කරණය ලබා ඇති බවට තහවුරු කර ගැනීෙ 

ඇතුළු මසෞඛය ොර්මගෝපමද්වශ හා නිර්මද්වශ ඇතුළත් ශ්රවය 

නිමේෙන බස්රථ වල සහ නැවතුම්පළ වල ඇලීෙ හා 

ස්ටිකර සකස් කිරීෙ / ඒ සෙහා මපාදු උපමෙස් ලබාදීෙ.   

ii. සියළුෙ බස් රථ මස්වකයින්, සහායක කණ්ඩායම්, 

තාක්ෂණික කාර්යෙණ්ඩලය ඇතුළු සහායක මස්වා 

කණ්ඩායම් සඳහා එන්නත්කරණය සිදු කිරීෙ. 

iii. ෙගින් හා ප්රවාහන මස්වා සපයන්නන් මවත ලබා දීෙ 

සෙහා සිංහල හා ෙමිළ භාෂා   ොධ්යමයන් උපමෙස් ොලාව 

මුද්රණය මකාට මබොහැරිෙ. 

iv. අවශය උපමෙස් අඩංගු මකාට බස් රථ තුළ, බස් පර්යන්ත 

හා නැවතුම් වල ප්රෙර්ශනය /ඇලීෙ සෙහා ස්ටිකර මුද්රණය 

මකාට මබොහැරීෙට පියවර ගැනීෙ. 

v. බස් රථ හා පර්යන්ත විෂබීජහරණය සිදුකරන බව 

වාර්තාමකාට මපන්ීෙ සෙහා අවශය සරල කාඩ් පතක් 

මුද්රණය මකාට ලබාදීෙ. 

vi. අවශය තත්ත්ව වාර්තාකරණය සෙහා බස් රථ රියදුරු හා 

මකාන්මොස්තර මවුමවන් සුහුරු, සරල කාඩ් පතක් 

ලබාදීෙ. 

vii. බස් රථ කාලසටහන් වාර්තාකරු සෙහා ෙ වසංගත පාලන 

උපමෙස් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ වාර්තාකරණය සෙහා සරල, 

සුහුරු කාඩ් පතක් ලබාදීෙ. 
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3.2. ජාති  ගමනාගමන ම ාමිසම, මාර්ගසේථ ප්රවාහන 

අධි ාරි, ශ්රී ලංගම ඇතුළු  මපාදු බසේරථ ප්රවාහන මමමහයුේ 

ආයතන (Operators) සඳහා උපමදසේ  

i. මස්වමේ මයමෙන සියළුෙ බස්රථ මස්වකයින්, සහායක 

කණ්ඩායම්, ශ්රී ලංගෙමේ තාක්ෂණික මස්වාව ඇතුළු 

සහායක මස්වා කණ්ඩායම් සඳහා එන්නත්කරණය සිදු 

කර ඇති බවට සහතික ීෙ.  

ii. සියළුෙ බස ් රථ මස්වකයින්, සහායක කණ්ඩායම්, ශ්රී 

ලංගෙමේ තාක්ෂණික මස්වා ඇතුළු සහායක මස්වා 

කණ්ඩායම් මස්වමේ මයමෙන අවස්ථාමේ නියමිත 

ප්රමිතිමයන් යුතු මුඛ ආවරණ පැළඳ සිටීෙ තහවුරු කිරීෙ.  

iii. හැකි සෑෙ විටෙ බස්රථ නියමිත පරිදි විෂබීජහරණයකට 

ලක්කිරීෙ. 

iv. හැකි සෑෙ විටෙ බස් නැවතුම්මපාළ පරිශ්ර, කාර්යාල, 

වැඩපල, කාර්යෙණ්ඩල   විමේකාගර සහ වැසිකිළි 

යනාදිය විෂබීජහරණය කිරීෙ.  

v. මපාදු ප්රවාහනමේදී අුගෙනය කළ යුතු වත්පිළිමවත් 

අන්තර්ගතමකාට සකස් කරු ලබන මපාදු උපමෙස් 

ොලාවක් බස් නැවතුම්පල පවතින ෙහජන ඇෙතුම් 

පද්වධ්තිය හරහා  සිංහල හා ෙමිළ ොධ්යමයන් වරින් වර 

ප්රචාරය කිරීෙ සහ බස් රථ තුළ ෙ එය ප්රචාරය කිරීෙ 

තහවුරු කිරීෙ.  

vi. බස් රථ නියමිත කාලසටහන අුව ගෙන් ආරම්භ කිරීෙ 

හා අනවශය මලස නැවතුම්පල වල මනාරැමඳමින් නියමිත 

මේලාවට ගෙනාන්තය ෙක්වා ලඟාීෙ සහතික කිරීෙ.  

vii. ෙැනටෙත් ලබාදී ඇති මසෞඛය උපමෙස්වලට 

අුගතමවමින් ෙගීන් බස් රථයට ඇතුළත් කර ගැනීෙ සහ 

බස් රථය තුළ ෙගීන් තෙබෙයකින් මතාරව ගෙන් කිරීෙ 
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සෙහා කාර්යෙණ්ඩල වලට උපමෙස් ලබා දීෙ සහ 

අීක්ෂණය. අවශය විට මයෙීෙට අතිමර්ක බස් රථ 

ප්රොණයක් සුොනම් මකාට තබා ගැනීෙ. 

viii. අවශය පරිදි, උපමෙස් පත්රිකා හා ස්ටිකර බස්රථ වල හා 

බස් නැවතුම්පළ වල  ප්රෙර්ශනය මකාට තැබීෙ/අලවා 

තැබීෙ. 

ix. හැකි තරම් දුම්රිය බස්රථ ඒකාබද්වධ් කාලසටහනකට 

මයාමුීෙ හරහා ෙගීන් අතරෙග ගැවසීෙ අවෙ කිරීෙ හා 

ඔවුන්මේ ගෙන් පහසුව සැලසීෙ. 

x. ෙහජන පැමිණිලි සෙහා ක්ෂණික දුරකථන අංකයක් 

දිනකට අඩුෙ තරමම් පැය 16ක් වත් විවෘතව පවත්වා 

ගැනීෙ හා සියලුෙ ෙහජන පැමිණිලි සෙහා ඉහල 

සැලකිල්ලකින් යුතුව අවධ්ානය මයාමුකරන බව ෙැන්ීෙ. 

xi. ෙගීන්ට අවහිර මනාවන අයුරින්, දුරගෙන් මස්වා බස්රථ 

අවශය පරිදි විෂබීජහරණයට ලක්කරන බව සහතික 

කිරීෙට පියවර ගැනීෙ. 

xii. බස් නැවතුම් හා පර්යන්ත තුළ, ෙගී මපෝලිම් හා අමනකුත් 

නැවතී සිටින ස්ථාන අවෙ තරමින් මීටරයක පරතරයකින් 

යුතුව සලකුණු මකාට ෙැක්ීෙ. 

 

3.3. ලංගම හා මපෞේගලි  බසේ හිමි රුවන් සඳහා උපමදසේ   

i. සෑෙ ගෙන් වාරයකට මපර හා පසු නිර්මද්වශිත 

විෂබීජාුහරණ දියරයක් මයාො මගන බස්රථ 

විෂබීජාුහරණයට ලක් කිරීෙ මකමරහි  අවධ්ානය 

මයාමුකිරීෙ.  

ii. මස්වයට වර්තා කරු ලබන සියළුෙ රියදුරු හා 

මකාන්මොස්තර ෙහතුන් එන්නත්කරණයට ලක්ූවන් 

බවට සහතික ීෙ. 
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iii. මස්වයට වර්තා කරු ලබන සියළුෙ රියදුරු හා 

මකාන්මොස්තර ෙහතුන් මරෝගීන්මේ ආශ්රිතයන් / 

නිමරෝධ්ායනය වන පවුල් වල මහෝ ආශ්රිතයින් මනාවන 

බවට තහවුරු කර ගැනීෙ. 

iv. බස්රථ කාර්යෙණ්ඩලය (රියදුරු සහ මකාන්මොස්තර 

ෙහතුන්) නියමිත ප්රමිතිමයන් යුතු මුඛ ආවරණ පැලඳීෙ 

සහතික කිරීෙ.  

v. හැකි සෑෙ අවස්ථාවකදීෙ මපාදු ප්රවාහනමේදී අුගෙනය 

කළ යුතු වත් පිළිමවත් අන්තර්ගතමකාට සකස් කරු 

ලබන මපාදු උපමෙස් ොලාවක් බස් රථවල පවතින ශ්රවය 

උපකරණ පද්වධ්තිය හරහා වරින් වර ප්රචාරය කිරීෙ සඳහා 

අවශය පහසුකම් සැලසීෙ හා ඒ සඳහා බස්රථ 

කාර්යෙණ්ඩලයට උපමෙස් ලබා දීෙ. 

vi. අවශය පරිදි සකස් කරු ලබන උපමෙස් පත්රිකා හා 

ස්ටිකර බස්රථ වල ප්රෙර්ශනය මකාට තැබීෙ/අලවා තැබීෙ. 

vii. ෙෑත් නිතරෙ විෂබීජහරණය කර ගැනීෙ සඳහා 

මකාන්මොස්තරවරුන් සඳහා විෂබීජ නාශක දියර ලබා 

දීෙ. 

viii. ෙගීන්මේ මුහුණ මපමෙසට එක එල්මල් සුළං ගලා ඒෙ 
වලක්වා, බස් රථය තුළ ෙනා වාතය සංසරණයක් තහවුරු 
කිරීෙට අවශය පියවර ගැනීෙ. මම් සෙහා පවතින වා කවුළු 
නිසිපරිදි විවෘත මකාට තබා ගැනීෙ. 

 

3.4. බසේ රථ  ාර්ය මණ්ඩලය (රියදුරු සහ ම ාන්මදාසේතර 

මහතුන්) සඳහා උපමදසේ  

i. සියළුෙ ෙගීන් හා බස්රථ මස්වක ෙහතුන් මුඛ ආවරණ 

පැළඳ සිටීෙ. 
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ii. මොර මෙමක් බස්රථ සඳහා ෙගීන් නංවා ගැනීෙ පසුපස 

මොරින්ෙ, ෙගීන් බැස්සීෙ ඉදිරිපස මොරින්ෙ සිදුකල 

යුතුය.   

iii. රියැදුරු අසුන ඉටිමකාළ වලින් අවාරණය කර තිබියයුතුය. 

iv. බස්රථය තුල මවලොම් කටයුතු හා යාචක කටයුතු 

සිදුකිරීෙ සපුරා තහනම් මේ. 

v. ඊළඟ ගෙන්වාරය මතක් බස් රථය නවතා තැබීමම්දී 

පිටස්තර පුද්වගලයින් බස්රථය තුලට මගාඩවැදීෙ 

වැළක්විය යුතුය. 

vi. වැසි රහිත කාලවලදී වායු සමීකරණ රහිත බස් සඳහා 

ධ්ාවනමේදී ජමනල් සම්ූර්ණමයන් විවෘතව තබාගැනීෙට 

කටයුතු කිරීෙ.  

vii. වායු සමිකරණය සහිතව ගෙන් කරන බස්රථ වල බාහිර 

පරිසරය සෙඟින් රථය  තුළ ඇති වාතය හුවොරුවන 

මලසට වායු සමීකරණ පද්වධ්තිය සැකසීෙ. මෙමස් කිරීෙ 

ගෙනාගෙනය සිදුවන කාලය තුළ පෙණක් විය යුතුය.  

viii. ෙගීන් නිතර ස්පර්ශ වන ස්ථාන හැකි සෑෙ විටෙ 

විෂබීජාුහරන දියර ඉසීෙ ෙගින් විෂබීජාුහරණය කිරීෙ.  

ix. මපාදු ප්රවාහනමේදී අුගෙනය කළ යුතු වත් පිළිමවත් 

අන්තර්ගතමකාට සකස් කරු ලබන මපාදු උපමෙස් 

ොලාවක් බස් රථවල පවතින ශ්රවය උපකරණ පද්වධ්තිය 

හරහා වරින් වර ප්රචාරය කිරීෙ. 

x. බස්රථමේ මර්ඩිමයෝ / ශ්රවය උපකරණ ෙගින් අික 

ශබ්ෙමයන් ගීත ආදිය ප්රචාරමයන් වැලකීෙ. ඒ තුළින් 

ෙගීන් වඩා උස් හඬින් කතා කිරීෙට මපළමෙන අතර එය 

මරෝගය වයාප්තතිය වැඩිීෙට මහ්තු විය හැක. 
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xi. බස්රථ නියමිත කාලසටහන අුව ගෙන් කිරීෙ සහ 

අනවශය මලස අතරෙග නැවතුම් පල වල නවත්වා 

සිටීමෙන් වැලකීෙ.  

xii. මෙන ලෙ මසෞඛය උපමෙස්වලට අුගත මවමින් ෙගීන් 

බස් රථයට ඇතුළත් කර ගැනීෙ සහ බස් රථය තුළ ෙගීන් 

තෙබෙයකින් මතාරව ගෙන් කරන බවට වගබලා ගැනීෙ. 

xiii. ෙගීන්ට අවහිර මනාවන මස,් දුර ගෙන් මස්වා බස ්රථ පැය 

3 කට වරක් විෂබීජ හරණයට ලක්කිරීෙ. 

xiv. බස් රථ අතරෙග මත් පානය සඳහා නවත්වන්මන් නම් 

මසෞඛය උපමෙස් අුව පවත්වා මගන යු ලබන 

අවන්හල්වල පෙණක් එමස් නැවැත්ීෙ සිදුකල යුතුය. 

 

3.5. මගීන් සඳහා මාර්මගෝපමේශ   

i. බස්රථය තුළ ගෙන් කරන විට බුලත් සැපීෙ හා ආහාර 

ගැනීමෙන් වැලකීෙ.   

ii. කිවිසුම් යාමම්දී හා කැස්ස ඇතිවිට මසෞඛය උපමෙස් අුව 

කටයුතු කිරීෙ. 

iii. බස්රථ රියදුරු, මකාන්මොස්තර ෙහතා මහෝ මවනත් 

ෙගීන් විසින් ොර්මගෝපමද්වශ කඩකරන්මන් නම් ක්ෂණික 

දුරකථන අංකය ඔස්මස ් බලධ්ාරීන් ෙැුවත් කිරීෙට 

කටයුතු කිරීෙ. 

iv. බසයට නැගීෙට මපර, ටිකට් පත ලබාගත් පසු හා 

බසමයන් බැස ගිය විගස ෙ යන අවස්ථා තුමන්දීෙ මෙඅත් 

සනීපාරක්ෂක දියර මයාො පිරිසිදු  කර ගැනීෙ. 

v. බසය සම්පුර්ණමයන්ෙ නැවතූ විට පෙණක් බසයට නැගීෙ 

හා බැසීෙ කලයුතුය. බසය එමස් නවත්වන්මන් නැතිනම් 
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අොළ අංශ මවත ක්ෂණික දුරකථන අංකය ඔස්මස ්වහාෙ 

ෙැුවත් කිරීෙ. 

vi. හැකි තරම් ෙතුපිට පෘෂ්ඨ හා අමනකුත් ෙගීන් ස්පර්ශ 

මනාවන මලස ගෙන් කිරීෙට වගා බලා ගැනීෙ. 

vii. හැකි සැෙවිටෙ ගෙනට අොළ ප්රමේශ පත්රමේ වටිනාකෙට 

සොන මුෙලක් ලග තබාගැනීමෙන් මුෙල් හුවොරුව අවෙ 

කිරීෙ. 

 

4. දුේරිය ගමනාගමනය සදහා මාර්මගෝපමේශ මාලාව 

i. සියළුෙ කාර්ය ෙණ්ඩලය, එනම් රියැදුරන්, 

නියාෙකවරුන්, ආරක්ෂක අංශ නිලධ්ාරීන්, දුම්රිය ස්ථාන 

කාර්ය ෙණ්ඩලය ඇතුළු සියළුෙ මෙනා එන්නත්කරණයට 

ලක්කිරීෙට කටයුතු මයදීෙ. 

ii. කාර්ය ෙණ්ඩලය, එනම් රියදුරන්, නියාෙකවරුන්, 

ආරක්ෂක අංශ නිලධ්ාරීන්, දුම්රිය ස්ථාන මස්වකයින් 

ඇතුළු සියළුෙ මෙනා රාජකාරිමේදී මුඛ ආවරණ පැළදීෙ. 

iii. ගෙන් වාරයට මපර හා පසු දුම්රිය ෙැදිරි විෂබීජහරණයට 

ලක් කිරීෙ. 

iv. දුම්රියපල පරිශ්ර, වැඩපලවල් සහ කාර්යාල දිනපතා 

විෂබීජාුහරණයට පත් කිරීෙ. නිතර ෙගීන් ස්පර්ශ කරු 

ලබන ස්ථාන (ප්රමේශ පත්ර කවුළු වැනි) දිනකට කිහිප 

වාරයක් විෂබීජාුහරණය කිරීෙ.  

v. දුම්රියපල වලට ඇතුළු වන සථ්ාන වල උෂ්නත්වය 

ෙැනීමම් ක්රෙමේෙ තවදුරටත් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ. 

vi. සියළුෙ ෙගීන් මුඛ ආවරණ පැළඳ සිටින බවට තහවුරු කර 

ගැනීෙ. 
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vii. නිතර ස්පර්ශ වන ස්ථාන හා පෘෂ්ඨ විෂබීජනාශක වලින් 

වරින් වර  පිස ෙැමීෙට පියවර ගැනීෙ හා ඒ සෙහා දුම්රිය 

කාර්ය ෙණ්ඩලය ෙැුවත් කිරීෙ. 

viii. දුම්රිය ස්ථාන හා දුම්රිය තුළ පවතින සංනිමේෙන 

උපකරණ ොර්ගමයන් අොළ ොර්මගෝපමද්වශ පිළිබඳව 

ෙගීන් ෙැුවත් කිරීෙ. 

ix. දුම්රියට මගාඩීමම්දී හා බැසීමම්දී ඇති වන තෙබෙය 

වලක්වා ලීෙට නැවතුම් වලදී ඒ සඳහා ප්රොණවත් 

කාලයක් ලබා දීෙ. 

x. නියමිත කාලසටහන අුව දුම්රිය ධ්ාවනය කිරීෙ. 

xi. දුම්රිය ස්ථාන වල ෙගී මපෝලිම් හා අමනකුත් ගැවමසන 

ස්ථාන අවෙ කරමින් මීටරයක් පරතර සහිතව සලකුණු 

කර ෙැක්ීෙ. 

 

5. මෙෙ ොර්මගෝපමද්වශ වලට අෙතරව මසෞඛය අොතයාංශය හා 

අොළ අංශ විසින් ෙැනටෙත් නිකුත් කර ඇති ොර්මගෝපමද්වශ 

මෙන්ෙ ඉදිරිමේදී වරින් වර නිකුත් කරු ලබන ොර්මගෝපමද්වශ 

වලට ෙ අුගත ීෙට වග බලා ගත යුතුය. 

 

6. මෙෙ උපමෙස්ොලාව මසෞඛය අොතයංශමේ එකඟතාව ඇතිව 

නිකුත් කරන ලදී. 

 

 


