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සියලුම ක්රියාරාමර  වලදී D.Re.A.M පිළිපැදිය යුතුය. 

අදාළ උපදදස් හා මාරදගෝපදේශ ද ෞඛ්ය අමාත්යාාංශදේ නිල දවබ් අඩවිදයන් ලබා ගත් හැර. 

 www.health.gov.lk 

 

 

 

      ක්රියාකාරාමරම විස්තමයාක 

1.  එක් නිවසකින්/ 

නවාතැනින් පිටවීමට 

අවසම දී ඇති 

පුද්ගයයින් සිංඛ්යාව 

අත්යවශය දස්වා / අව ම ලබා දී 

ඇති ක්රියාරාමර   වල නිමත්වන්දන් නැතින   

පිට වීමට අව ම දී ඇත්දත් පුේලයින් 

දදදදදනකුට පමණි 
2.  පපාදු ප්රවාහන පස්වයාක බස් මථදේ / දු ිදේ ආ න ධාිත්ාව දක්වා 

මගීන් ප්රවාහනය කිරීමට පමණක් අව ම ඇත් 

3.  පපෞද්ගලිර කුලී මථ 

පස්වා 

රාර  හ ත්රි දමෝද මථ  ඳහා උපිම මගීන් 

 ාංඛ්යාව  ඳහා දදරරට සීමා වන අත්මම 

දවනත් වරගවල වාහන  ඳහා එය ආ න 

ධාිත්ාව දක්වා සීමා දේ 
4.  උපපයාකෝගිතා පස්වා - 

විදුලියාක, ජයයාක, විදුලි 

සිංපද්ශ, ඉන්ධන 

පිමවුම්හල්, එල්ී ගෑස් 

ස්ථාන, පමෝටර් මථ 

ගමාජ / ටයාකර් පස්වා සහ 

තැපැල් / කුරියාකර් පස්වා 

අවශය අවම රාරය මණ්ඩලය  ාංඛ්යාව  මඟ 

ක්රියා කිරීමට අව ම ඇති අත්ම ආයත්න 

ප්රධානියාට හැකි  ෑම විටම නිවදස් සිට වැඩ 

කිරීමට විරල්පයක් ලබා දිය හැකිය. 

5.  මජපේ රාර්යාකාය අවශය අවම රාරය මණ්ඩලය  ාංඛ්යාව  මඟ 

ක්රියා කිරීමට අව ම ඇති අත්ම හැකි  ෑම විටම 

නිවදස් සිට වැඩ කිරීමට විරල්පයක් ලබා දිය 

යුතුය 
6.  පපෞද්ගලිර අිංශපේ 

රාර්යාකාය 

අවශය අවම රාරය මණ්ඩලය  ාංඛ්යාව  මඟ 

ක්රියා කිරීමට අව ම ඇති අත්ම හැකි  ෑම විටම 

නිවදස් සිට වැඩ කිරීමට විරල්පයක් ලබා දිය 

යුතුය 

7.  සම්මන්රණ / වැඩමුළු / 

රැස්වීම් / සන්නාම දියාකත් 

කිරීම් 

ශාලාදේ ආ න ධාිත්ාදවන් 50% ක් භාවිත්ා 

රමමින් උපිම පුේලයින් 50 රට යටත්ව සිදු රල 

හැර.   

8.  අපනයාකන අමමුණු 

රමගත් රර්මාන්ත 

(ඇඟලුම්, රෘෂිරාර්ිර 

නිෂ්පාදන, යාකනාදියාක) 

බාහිම අමුත්ත්න්ට ඇතුළුවීමට අව ම නැත්. 

රැකියාව  ඳහා දපාදු ප්රවාහන දස්වයට 

අමත්මව ආමක්ිත් ප්රවාහන ක්රමයක්  

දස්වරයින්ට ලබා දිය යුතුය. ප්රදේශදේ ද ෞඛ්ය 

වවදය නිලධාරීවමයාදේ අධීක්ෂණය යටදත් 

ක්රියාත්මර විය යුතුය. 

9.  සුපිරි පවළඳසැල් ඇවිදීමට හැකි 1.5m2 ඉඩ ප්රමාණයක් එක් 

පුේගලදයකුට ප්රමාණවත් යැයි  ැලකිය හැකිය. 

එම ආරාමයට ලබාගත් හැකි ඉඩ ප්රමාණදයන් 

50% ඉඩ ප්රමාණයක් පිදමන ආරාමයට 

ගනුදදනුරරුවන් ඇතුල්රම ගත් හැර. දරාවිඩ්-

19 න් ආමක්ෂා වීමට ගත් හැකි සියලුම 

ක්රියාමාරග ගත් යුතු අත්ම ආයත්නය තුලට 

http://www.health.gov.lk/
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සියලුම ක්රියාරාමර  වලදී D.Re.A.M පිළිපැදිය යුතුය. 

අදාළ උපදදස් හා මාරදගෝපදේශ ද ෞඛ්ය අමාත්යාාංශදේ නිල දවබ් අඩවිදයන් ලබා ගත් හැර. 
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*DReAM (පුේගල දුමස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම, ශ්ව න ආචාම විධි පවත්වා ගැනීම, දෑත් 

 නීපාමක්ෂාව  හ මුහුණු ආවමණ පැළඳීම) 

 

ඇතුලත් රම ගත් හැකි පුේගලයින් ගණන 

ආයත්නය පිටත් ප්රදරශනය රල යුතු ය. 

10.  සාප්පපු සිංකීර්ණ ඇවිදීමට හැකි 1.5m2 ඉඩ ප්රමාණයක් එක් 

පුේගලදයකුට ප්රමාණවත් යැයි  ැලකිය හැකිය. 

එම ආරාමයට ලබාගත් හැකි ඉඩ ප්රමාණදයන් 

50% ඉඩ ප්රමාණයක් පිදමන ආරාමයට 

ගනුදදනුරරුවන් ඇතුල්රම ගත් හැර. දරාවිඩ්-

19 න් ආමක්ෂා වීමට ගත් හැකි සියලුම 

ක්රියාමාරග ගත් යුතු අත්ම ආයත්නය තුලට 

ඇතුලත් රම ගත් හැකි පුේගලයින් ගණන 

ආයත්නය පිටත් ප්රදරශනය රල යුතු ය.  ාප්පපු 

 ාංකීරණදේ පිටත් පුේගලයින් රැස්වී   හ 

විදනෝදාස්වාදයන්ට අව ම නැත්. 

11.  මුයය ායාකතන (බැිංකු, 

මුයය සමාගම්, උරස් 

මධයස්ථාන ාදියාක) 

ගනුදදනුරරුවන්ට ලබා දිය හැකි ඉඩ 

ප්රමාණදයන් 50% ඉඩ ප්රමාණයක් පිදමන 

ආරාමයට ගනුදදනුරරුවන් ඇතුල්රම ගත් 

හැර. දරාවිඩ්-19 න් ආමක්ෂා වීමට ගත් හැකි 

සියලුම ක්රියාමාරග ගත් යුතු අත්ම ආයත්නය 

තුලට ඇතුලත් රම ගත් හැකි පුේගලයින් ගණන 

ආයත්නය පිටත් ප්රදරශනය රල යුතුය. 

12.  පමදි පිළි සාප්පපු ඇවිදීමට හැකි 1.5m2 ඉඩ ප්රමාණයක් එක් 

පුේගලදයකුට ප්රමාණවත් යැයි  ැලකිය හැකිය. 

එම ආරාමයට ලබාගත් හැකි ඉඩ ප්රමාණදයන් 

50% ඉඩ ප්රමාණයක් පිදමන ආරාමයට 

ගනුදදනුරරුවන් ඇතුල්රම ගත් හැර. දරාවිඩ්-

19 න් ආමක්ෂා වීමට ගත් හැකි සියලුම 

ක්රියාමාරග ගත් යුතුය. 
13.  රෘෂිරර්මාන්තයාක  ාමානය ආරාමදයන් ක්රියාත්මර විය හැකි 

අත්ම DReAM වලට ත්මදේ අනුගත්ව රටයුතු 

රල යුතුය. 
14.  සල්යම පවළඳ සැල් / රඩ ගනුදදනුරරුවන්ට ලබා දිය හැකි ඉඩ 

ප්රමාණදයන් 50% ඉඩ ප්රමාණයක් පිදමන 

ආරාමයට ගනුදදනුරරුවන් ඇතුල්රම ගත් 

හැර. දරාවිඩ්-19 න් ආමක්ෂා වීමට ගත් හැකි 

සියලුම ක්රියාමාරග ගත් යුතුය. 
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15.  විවෘත පවළඳපපාය / 

පපාළවල් (Open 
market/fairs) 

ාර්ිර මධයස්ථාන 

ගනුදදනුරරුවන්ට ලබා දිය හැකි ඉඩ 

ප්රමාණදයන් 50% ඉඩ ප්රමාණයක් පිදමන 

ආරාමයට ගනුදදනුරරුවන් ඇතුල්රම ගත් 

හැර. දරාවිඩ්-19 න් ආමක්ෂා වීමට ගත් හැකි 

සියලුම ක්රියාමාරග ගත් යුතු අත්ම එය ගම 

මට්ටදමන් පත්රළ රමිටු මගින් අධීක්ෂණය 

රල යුතු ය. 

16.  පේරරියාක, වීදි 

පවපළන්දන්, බාබර් සහ 

රූපයාවණයාගාම 

ගෘහ භාණ්ඩ, විදුලි 

උපරමණ , ඉදිකිරීපම් 

ද්රවය පවළඳසැල් 

(Hardware) 

පමදි පස්දීපම් ස්ථාන 

(Laundry) 

මැහුම්රරුවන් සහ 

ඇඳුම් මසන්නන් (Tailors 
and dressmakers) 

සන්නිපේදන පවළදසැල් 

/ ඡායාකා පිටපත් සාප්පපු 

ගනුදදනුරරුවන්ට ලබා දිය හැකි ඉඩ 

ප්රමාණදයන් 50% ඉඩ ප්රමාණයක් පිදමන 

ආරාමයට ගනුදදනුරරුවන් ඇතුල්රම ගත් 

හැර. දරාවිඩ්-19 න් ආමක්ෂා වීමට ගත් හැකි 

සියලුම ක්රියාමාරග ගත් යුතු ය. ලබා දී ඇති 

මාරදගාපදේශයන්ට අනුකුලව රටයුතු රල යුතු 

ය. 

17.  ජිංගම පවපළන්දන් 
 

අව ම ලබා දී ඇත්. ලබා දී ඇති 

මාරදගාපදේශයන්ට අනුකුලව රටයුතු රල යුතු 

ය. DReAM වලට ත්මදේ අනුගත්ව රටයුතු රල 

යුතුය. 
18.  ඉන්ධන පිමවුම්හල්  ාමානය ආරාමදයන් ක්රියාත්මර විය හැකි 

අත්ම DReAM වලට ත්මදේ අනුගත්ව රටයුතු 

රල යුතුය. 

19.  ඉදිකිරීම් ස්ථාන අව ම ලබා දී ඇත් 

20.  අධිරමණ ගනුදදනුරරුවන්ට ලබා දිය හැකි ඉඩ 

ප්රමාණදයන් 50% ඉඩ ප්රමාණයක් පිදමන 

ආරාමයට පුේගලයින් ඇතුල්රම ගත් හැකි 

අත්ම ලබා දී ඇති මාරදගාපදේශයන්ට අනුකුලව 

රටයුතු රල යුතු ය 

21.  බන්ධනාගාම අමුත්ත්න්දේ පැමිණීම  සීමා දරාට ඇත් 
22.  පසෞඛ්ය අිංශ - මජපේ 

පමෝහල්, පුද්ගලිර 

පමෝහල්, ෆාමස, 

මසායාකනාගාම, වවදය 

පස්වා  ඇ ආළුව 

ආයත්න ප්රධානියා විසින් තීමණය රළ යුතු 

දස්වරයින් ගණන  මඟ  ාමානය දල  ක්රියා 

රළ හැකිය 

23.  දිවාසුරැකුම් මධයස්ථාන   50% ධාිත්ාවදයන් ක්රියාත්මර විය හැර 

24.  පපම පාසල් 50% ධාිත්ාවදයන් ක්රියාත්මර විය හැර. 
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25.  පාසල්  50% ධාිත්ාවදයන් ක්රියාත්මර විය හැර.  
 

26.  විශ්ව විදයාය ඇ ආළු 

උසස් අධයාපන ායාකතන 

ව ා ඇත්.  

27.  උපරාමර පන්ති ක්රියාත්මර කිරීම  ඳහා අව ම නැත් 
28.  මිංගය උත්සව ශාලාදේ ආ න ධාිත්ාදවන් 50% දනාඉක්මවන 

දල   උපිම වශදයන් අමුත්ත්න් 150 ක් දක්වා 

ආමාධනා රල හැර. ලබා දී ඇති උපදදස් වලට 

අනුකුලව රටයුතු රල යුතු ය.  
29.  අවමිංගයය උත්සව 

(පරාවිඩ්-19 අසාදනයාක 

හා සම්බන්ධ පනාවූ 

මෘතපද්හ සඳහා) 

ලබා දී ඇති උපදදස් වලට අනුකූලව ඕනෑම 

දේලාවර උපිම වශදයන් පුේගලයින් 25 

දදදනකුට  හභාගී විය හැර පැමිදණන 

පුේගලයින් ප්රමාණය  අවම කිරීම  ඳහා ගත් 

හැකි සියලු පූරවාමක්ෂාවන් ගැනීම රල යුතු ය.  
30.  ගෘහස්ථ උත්සව, 

එළිමහන් උත්සව, 

සම්මන්රණ 

පැවැත්වීමට අව ම නැත් 

31.  මහජනයාකා  එක්රැස්වීම් අව ම නැත් 

32.  පන්සල්, පල්ලි, පරෝවිල් 

වැනි පුජනීයාක ස්ථාන 

ලබා දී ඇති උපදදස් අනුව  ාමූහිර 

ක්රියාරාමර  දහෝ රැස්වී  (අව ම ලත් මාංගල 

උත් ව හැම). ඕනෑම දේලාවර පිශ්රය තුල 

සිටිය හැකි  බැතිමතුන්දේ  ාංඛ්යාව උපිම ඉඩ 

ප්රමාණදයන් 50% රට සීමා රළ යුතු අත්මම 

උපිම බැතිමතුන් ගණන 50 රට සිමා විය යුතු 

ය.  
33.  පබෝඩිං නිවාස ලබා දී ඇති උපදදස් වලට අනුකූලව පූරණ 

ධාිත්ාවදයන් සිටිය හැකිය. දරදස් දවත්ත්, 

නව පුේගලයින්ට නවාත්ැන් ලබා දනාදිය යුතුය. 

34.  වයායාකාම ශායා / 

ගෘහස්ථ ක්රීඩා ශායා / 

එළිමහන් ක්රීඩා රටතු ආ 

වයායාම ශාලාදේ දහෝ ශාලාදේ ධාිත්ාදවන් 

50% ක් දක්වා පුේගලයින් ඇතුලත් රම ගනිමින්  

ලබා දී ඇති උපදදස් වලට අනුකුලව ක්රියාත්මර 

විය යුතුය 

35.  ඇවිදින මිංතීරු ඇවිදීමට පමණක් විවෘත් වන අත්ම මහජනයා 

එක්රැස්වීමට අව ම නැත්. 
36.  සනමා ශායා ලබා දී ඇති උපදදස් වලට අනුකුලව ශාලාදේ 

දේක්ෂරයින්  ඳහා ලබා දිය හැකි ඉඩ 

ප්රමාණදයන් 25%   පුරණ වන දල  

ක්රියාත්මර විය හැර. 
37.  ළමා උදයාන  ව ා ඇත්. 
38.  සැණපරළි, සිංගීත 

සිංදර්ශන, පවමළ සාද 

ව ා ඇත්. 

39.  පිහිනුම් තටාර ව ා ඇත්. 
40.  පවමළ ඇවිදීමට පමණක්  අව ම  ඇති අත්ම මහජනයා 

එක්රැස්වීමට අව ම නැත්. 

http://www.health.gov.lk/
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සියලුම ක්රියාරාමර  වලදී D.Re.A.M පිළිපැදිය යුතුය. 

අදාළ උපදදස් හා මාරදගෝපදේශ ද ෞඛ්ය අමාත්යාාංශදේ නිල දවබ් අඩවිදයන් ලබා ගත් හැර. 
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මාරදගෝපදේශ  ඳහා දවබ් දිගුව: 

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/article_read_more.php?id=938  

  

41.  අවන්හල් (පරිපභෝජනයාක 

රමන) Restaurant (dining in) 

ලබා දී ඇති උපදදස් වලට අනුකුලව ඕනෑම 

දවලාවර මුළු ආ න ධාිත්ාදවන් උපිම 50%  

පිදමන ආරාමයට ගනුදදනුරරුවන් ඇතුලත් 

රම ගත් හැර. 
42.  අවන්හල් (රැපගන යාකන) 

Restaurant (take 
away/delivery) 

 ාමානය ආරාමදයන් ක්රියාත්මර විය හැකි 

අත්ම DReAM වලට ත්මදේ අනුගත්ව රටයුතු 

රල යුතුය. 
43.  මදයසාම අපයවිසල් DReAM වලට ත්මදේ අනුගත්ව ක්රියාත්මර විය 

යුතුය. රවුන්ටමය වටා ද නග එක්රැස්වීම 

වලක්වාගත් යුතු ය. 
44.  පේ (Pubs and bars) ලබා දී ඇති උපදදස් වලට අනුකුලව ඕනෑම 

දවලාවර මුළු ආ න ධාිත්ාදවන් උපිම 25%  

පිදමන ආරාමයට ගනුදදනුරරුවන් ඇතුලත් 

රම ගත් හැර.  කිසිමවිදටර පිිස් එක්රැස් වී 

 ාද දනාපැවැත්විය යුතුය 
45.  රැසපනෝ, මාත්රී 

සමාජශායා 

ව ා ඇත් 

46.  ඔට්ු මධයස්ථාන ධාිත්ාදවන් උපිම 50% ක්රියාත්මර විය හැකි 

අත්ම DReAM වලට ත්මදේ අනුගත්ව රටයුතු 

රල යුතුය. 

47.  ස්පා (spa) ව ා ඇත් 

48.  පහෝටල්, විපේරාගාම 
(Hotels, rest houses and guest 
houses) 

ලබා දී ඇති උපදදස් වලට අනුකුලව ඕනෑම 

දවලාවර මුළු ආ න ධාිත්ාදවන් උපිම 50%  

පිදමන ආරාමයට ගනුදදනුරරුවන් ඇතුලත් 

රම ගත් හැර. 

http://www.health.gov.lk/
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