
        
 
 
 

2022 දෙසැම්බර් මස 29 වන දින                                                                       චක්රදේඛ අංක: 90/2022 
 

සියලුම දිසා දකොමසාරිස්වරුන් දවත, 
 
 

දිසා දකොමසාරිස්තුමණි/ තුමියණි, 
 

“NUTRIVENTION” - ප්රජා සෞඛ ්යසාා සෞෂ ණ ස්යා ෂිය හසාන්වා්ා ම හසාා සහුණු කසරීමේෞවස්මුලුව්ස 
 

1. එක්සත් ජාතීන්දේ ජාතයන්ත  ළමා අ ුදෙ,, සර්දව ෙය වයාපාරා ය හා එක්ව රජා දසෞඛය හා රජා 
දපාර ෂණ වයාපාරියකයක් රියාත්මක රීමටමජ ජායකක බා,ෙක්ෂ ලස,ස්නානය තී ණය ක  ඇත. දමදී ව වර්තමාන 
ආර්ථික වයාකූලත,තාව මත පාරාසේ තුළ දපාර ෂණ තණතාවයන් හනානාගැම ම හා  ජ රජා දස වය සස්දස  ිළියයම් 
දය වමජ බ,ාදපාරොද ොත්තු දේ.  
 

2. දම් ිළියබඳ දතො තුරු “U Report” පාරරිගණක තාක්ෂණ දමව,ම සස්දස  ජායකක ලස,ස්නානය දවත කරුණු 
වාර්තා රීමටම බා,ෙක්ෂ සලසහයන් මඟින් සිනා රීමටම කළ යුතු අත , දම් සඳහා බා,ෙක්ෂ දිස්ත්රික්ක තුළ දහොඳම 
බා,ෙක්ෂ සලසහය දත  ාගනු ,බන අත , ඉන් ජය ගන්නා සලසහයන් සමස්න ,ංකා ත ඟාවලියජ දයොුද ක නු 
,ැදේ. සියලුම දිස්ත්රික්ක හා සමස්න ,ංකා ජයාහකයන්ජ වනානා තයාග සහ සහයකකපාරත් ිළරිණමනු ,ැදේ. 
 

3. දමම වැඩසජහන හනාන්වා  වම හා ත ඟාවලිය ිළියබඳ සැසිවා යන් තුනරීන් සමන්විත පුහුණු වැඩසජහන් 
මා,ාදේ පාරළුද සැසිවා ය “Zoom” තාක්ෂණය සස්දස  සිංහ, මාධ්යදයන් ජනවාරි මස 05 වන දින හා ජනවාරි මස 
07 වන දින යන දෙදින තුළ  ාත්රී 0700 පාරැදස සිජ 0000 පාරැය ෙක්වා පාරවත්වන අත  නජනවාරි 05 සහ 07 යන 
දිනයන් තුලින් එක් දිනක් පාරමණක් සහභාගී වීම රමාණවත් දේ  දමම පුහුණුව තුලින් ,බා ගන්නා ෙැනුම තම 
බා,ෙක්ෂ ඛණඩය පුහුණු රීමටම උදෙසා දයොො ගනු ඇතැයි බ,ාදපාරොද ොත්තුදේ. කරුණු එදස  දහයින් සබ 
දිස්ත්රික්කදස සියලුම බා,ෙක්ෂ නායකයන් ස සඳහා ලියාපාරදිං ක ක වන ද,ස දගෞ වදයන් ඉේ,ා සිනානු ,ැදේ. 
 

4. උක්ත වැඩසජහන සඳහා දයොුදවිය යුතු විෙුත් දයොුදව පාරහත පාරරිදි දේ. 
 

 

  Google Form 1  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM4KdrYbrhiAi7vXl-
ljVjDObBC6w8icdnfd2VV27sU7CMCw/viewform?usp=sf_link  
 

                    දහ  Google Form 2 
 

https://forms.gle/wUUduN57U1ieuRaX8  
 

5. උක්ත වැඩසජහන වර්තමානදස ජායකක අවශ්යතාවයක් ද,ස රුදඛතාවයක් ,බා ව සාර්නක ක  ගැම මජ 
සබ ෙක්වන සහදය ගය අගය දකොජ ස,කමි. 
 

දමයජ,  
බා,ෙක්ෂ දස වදස නියුතු,   
 
 
 
 
         

නීතීඥසජනප්රිත් පසප්රනා වාන්       ව්ද්යසජිව් සෂා ෞඩ ු  
නරධ්ාන බා,ෙක්ෂ දකොමසාරිස්       නලස,ස්නාන දකොමසාරිස්  

වයාපාරියක සම්බන්කාකා ක 
ිළජපාරත් 

1.  ජායකක ලස,ස්නානදස සියළුම දකොමසාරිස්වරුන් නකා.ෙැ.ිළ.   
2. ශ්රී ,ංකා බා,ෙක්ෂ සංගමදස ගරු සභාපාරයක, ගරු විධ්ායක කමි ස සභාපාරයක, ගරු දේකම්  

හා ගරු භාණ්ඩාගාරික  න කා.ෙැ.ිළ.  

https://forms.gle/nGyBUNuLGzKdkBYz5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM4KdrYbrhiAi7vXl-ljVjDObBC6w8icdnfd2VV27sU7CMCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM4KdrYbrhiAi7vXl-ljVjDObBC6w8icdnfd2VV27sU7CMCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM4KdrYbrhiAi7vXl-ljVjDObBC6w8icdnfd2VV27sU7CMCw/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/wUUduN57U1ieuRaX8

