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ගරු අමාත්ය තුමනි,
අප විසින් ඔබ තුමන්ගේ අවධානයට ගයාමු කිරීමට අදහස් කල කරුණු අත්ර අවසන් සති කිහිපය තුල ප්රාගේශීය
සභා බල ප්රගේශයන් තුල පැන නැගී ඇති " ගකෝවිඩ් එන්නත් ලබා ගැනීම" ට එම මධයස්ත්ාන වලට පැමිනීගේ අපහසුත්ාවය
මූලික ගේ. විගේශගයන් ශාරීරිකව දුර්වල පුේගලයින්,ප්රවාහන පහසුකේ ගනාමැතිකම,වාසස්ත්ානයක් ගනාමැති
පුේගලයින්, එගස්ත් නැතිනේ හැදුනුේපත්ක් ඇතුලු ලියකියවිලි අහිමි පුේගලයින් ගේ අත්ර ගේ.
අගේ වයවස්ථාගවන් අනුමත් කර ඇති,එන්නත් සඳහා ප්රගේශය

සේූර්ණගයන්ම ඇතුළත් කර ඇති

,හදුනාගැනීගේ ලියකියවිලි ගනාමැති අය ගැන සඳහන් කරමින් ,මෑත්කදී AIFA (ඉත්ාලිගේ ඖෂධ ගේදීන්ගේ සංගමය
)විසින් පැහැදිලි වම ඉස්මතු කර ඇති ගසෞඛ්යයට ඇති විේීය අයිතිය පිළිබඳ පැහැදිලි සහ ගවනස් කළ ගනාහැකි රූප
රාමුව අපි දනිමු .
ගකගස් ගවත්ත් ,ගමම අයිතීන් ස්ිර ගලස ක්රියාත්මක කිරීම සේබන්ධගයන් සැලකිය යුතු විගේචන තිගේ .එන්නත්
සේබන්ධගයන් ගමම ජනගහන කණ්ඩායේ වලට බදු ගක්ත්යක් (ගකෝඩිසි ෆිස්කාගල) සහ/ගහෝ ගසෞඛ්යය කාඩ් පත්ක්
ගනාමැති විට ගහෝ එන්නත් ගවන්කරවා ගැනීගේ ක්රමගේදයට පිවිීමට /ඇතුළත් ීමට ඇති ගනාහැකියාව ගහෝ
ගනාදැනුවත්කම සහ එම ස්ථානයට ළඟා ීගේ දී ඇති දුෂ්කරත්ාවයන් ගැන පළමුව සිටීම මැනවි .
නගරාධිපතිවරුන්ගේ උත්සුකයන් පැනනගින්ගන් එන්නත් ගනාමැතිකම සහ ජනගහනය පුළුල් ව ගවගසන
ගකාටස්වල නිරන්ත්රගයන් පැතිගරන වසංගත් රාමුව පිළිබඳ නිේිත් මග ගපන්ීේ ,නිවැරදි ගත්ාරතුරු ලබා දීම වැනි
ගේවල් සිදු ගනාකර එන්නත් ලබාදීගේ ,ජාතික මට්ටගේ සියලු ගදනාවම ආවරණය කිරීගේ වැඩපිළිගවළ සේබන්ධගයන්
ඉත්ා පුළුල්ව ක්රියාත්මක කරන ආකාරය ගැන නිර්වචනය කිරීම වැදගත් ගකාට සලකා කටයුතු කරන බව ගපනී යන
ගහයිනි
ගේ සේබන්ධගයන් ත්වදුරටත් ඒකාබේධ ඇගයීම ගවනුගවන් අවශය කරුණු ලබා දීමට අප සූදානේ බව පවසමින්
නිේිත් පිළිතුරක් අගේක්ෂා කරමින් ඔබට අපගේ සුභාශංසන ගගන එන්ගනමු.
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