
�� ලංකාෙ�
ෙකා�� - 19
ත��වයට 
අ�ළ ��



 සම�ථ ෙල�කයම අද වන �ට ෙග��ය වසංගතයකට
��ණ ෙද�� ���. ඒ ෙ��ෙව� ෙලාව ෙබාෙහ�
රටව� හා නගර වසා දැ�මට �� � ඇත. 
 
ෛවරසය පැ��ම වළ�ව�� ත��වය පාලනය
��මට �� ලංකා රජය ���, ෙත�රාග� �����ක
සඳහා මා�� 20 ස�� �ට 23 ��රා� ද�වා ද,
අෙන�� �����කවලට 24 වන අඟහරැවා� �න
ද�වාද ද �ව�න �රා ඇ�� ��ය ප�කාශයට ප�
කරන ල�. ඇ�� ��ය පැය 8 කට ඉව� කරන ලද
අතර සමාජ සබඳතාව� අවම ��ෙ� හා ෛවරසය
පැ��ම වැළැ��ෙ� අර��� නැවත� �න 3�
සඳහා �ය� �����ක ෙකෙර� ඇ�� ��ය පනවන
ල�. �����ක අතර ගමනාගමනය ද තහන� කරන
ල�.
 
මා�� 23 �ට 29 අතර ෛවරසය ආසාදනය �ව�
වා�ථා �ම ඉහළ යාම �සා ෙකාළඹ, ග�පහ,
ක�තර, ��තලම, යාපනය සහ �වර යන �����ක
සඳහා රජය ��� �න �යමය�� ෙතාරව ඇ��
��ය ��ඝ කරන ල�. අෙන� �ය� �����ක �ළ
�න ��පයකට වර� උදෑසන 6 �ට දහව� 2 ද�වා
ඇ�� ��ය ඉව� කර ඉ�ප� නැවත පනවන ල�.
 
ෙමවැ� අව�ථාවක වග�� ස�ත �රවැ�ය� ෙලස,
පව�නා ��ය අ�ගමනය ��මට බැ� ��මට�,
ත��වය පාලනය ��මට රජය දරනා උ�සහයට
සහය �මට� ��කම� අප ෙකෙර� පැව� �ෙ�.
ෙම� දැ�ෙව�ෙ� ෙමව� වාතාවරණය� �ළ � ඔබ
��� දැ�ව� � අවනත �ය �� රෙට� බලව�නා
�� ��බඳ මා�ෙග�පෙ�ශය�.
 
2020 මා�� මස 20 වන �න අංක 2167/18 දරණ
අ��ෙ�ෂ ගැස� පත�ය ම�� ෙකාෙර�නා ෛවරසය
(ෙකා�� - 19) �ෙර�ධාය�ය ෙර�ගය� බවට ෙසෟඛ�
අමාත�ංශය ��� ප�කාශයට ප� කරන ල�.
 
 



1897 අංක 3 දරණ �ෙර�ධායන
සහ ෙර�ග වැළ��ෙ� ආ� පනත

ෙමම පනෙත� අර�ණ ව�ෙ� ෙබ�වන
ෙර�ග �� ලංකාව �ළ ඇ� �ම වැළැ��ම
සහ �� ලංකාව �ළ හා ඉ� �ටත එව�

ෙර�ග පැ�� යාම වැළැ��ම �.



�ව� යානා, නැ� ආ�ය ම�� ��ගල�� ෙහ� භා�ඩ ෙගාඩබැ�ම තහන� ��ම ෙහ�
�යාමනය ��ම.
�ෙර�ධායන මධ��ථාන �ථාපනය ��ම, පව�වාෙගන යාම හා කළමනාකරණය ��ම.
�� ලංකාෙ� ඕනෑම �ව� ෙතා�පල� ෙහ� වරාය� ම�� ගම� ��මට අදහ�ක රන
��ගල��ව රඳවා ගැ�ම.
ආසා�ත ��ගල�� ෙර�හ�වල ෙහ� ෙවන� ඕනෑම �ථානයක ෙව�ෙකාට තැ�ම.
�ය� ආසා�ත අව�ථා හා ආසා�ත ��ගල�� ත�කර තැ�ම.
ෙර�ගෙය� �යයන ��ගල�� ��ද� කරන ෙහ� ආ�හනය කරන ආකාරය ��බඳව
�යම ��ම.
ය��� වාස�ථානයක �ව� �මට අවසර �ය හැ� ��ගල�� සංඛ�ාව පාලනය ��ම.
ෙර�ගය ෙබ�ෙවන ප�ෙ�ශව�� ���ෂණ ෙහ� ෙවන� �ථානයකට ��ගල�� මාරැ
��ම.
ආසා�ත ��ගල��ව ෛව� ප��කාර සඳහා ෙර�හ�වලට ෙහ� ෙවන� �ථානවලට ෙයා�
��ම.
ආර�ෂාකා�ව ෙර�හෙල� �� හැ�ය හැ� වන �රැ ආසා�ත ��ගල��ව රඳවා ගැ�ම.
ආසා�ත ��ගලෙය� වාසය කරන ලද �ථාන (සැළ�ය �� කාලය�) �ෂ�ජ හරණයට
ල� ��ම.
ය� �වාසයක ෙහ� ප�ශ�යක ෙර�ග ත��වය� ඇ� �වෙහා� ඒ ��බඳව දැ�� ෙදන
ෙලසට එම �වැ�යාට ෙහ� වාසය කර�නාට �යම ��ම.

3 වග��ය

ෙමම වග��ය යටෙ� පව�නා ��වලට අමතරව �ෂයභාර අමාත�වරයාට
පහත දැ�ෙවන කරැ�වලට අ�ලව ෙර�ලා� පැන�මට හැ� ය.



4 වන වග��යට

අ�ව සාධාරණ ෙහ� �ෙ�ෂ
ෛන�ක අවසරය�� ෙතාරව ෙමම
��ය යටෙ� එන ෙර�ලා�
උ�ලංඝණය ��ම ෙහ�, ෙමම
��ය යටෙ� තම රාජකා� කට��
කරන �ළධා��ට බාධා ��ම
වරද� ෙ�.

5 වන වග��ය

අ�ව ඉහත දැ�� වරද ��
කරන ලද ��ගලෙය�ට
පැන�ය හැ� ද�වම ව�ෙ�
උප�මය මාස 6� ද�වා �
�රද�වම ෙහ� උප�මය
රැ�ය� 1000� ද�වා � දඩය
ෙහ�, ඒ ද�ව� ෙදකම ෙ�.

6 වන වග��ය

අ�ව ෙමම ��ය යටෙ� වරද� කරන ෙහ� වරද� කරන බවට සාධාරණව
සැක කළ හැ� ඕනෑම ��ගලෙය�ව වෙර�� ර�තව නැවැ��මට හා රඳවා
ගැ�මට ෙමම පනත යටෙ� ඕනෑම ප��ෂකවරෙය�ට (PHI ආ�) ෙහ�
ෙපා�� �ළධා�ෙය�ට බලය �� ෙ�.
එෙ�ම, වරදකරැෙ� නම හා ��නය ෙනාද�ෙ� න� ඔ�ව වෙර��ව�
ර�තව අ� අඩං�වට ගැ�මට හැ� ය. 
ෙමම වග��ය යටෙ� අ� අඩං�වට ග� ��ගලෙය�ව ප�ාෙය��ක
ත��වය අ�ව හැ� ඉ�ම�� මෙ��ත�ා�වරෙය� ෙහ� �� අව�ථා
අ�කරණ ���රැවරෙය� ෙවත ඉ��ප� කළ �� ය. 
 

7 වන වග��ය

ද�ව�ෙ� ය� ආසා�තෙය� භාරව ��න
��ගලෙය�, තමා එෙ� ර�කබලා ග�නා
��ගලයා ආසා�ත ෙර��ෙය� බව දැ�ව�ව
��න බවට උපක�පනය කර� ලබන බව
�. එෙ� ෙනාමැ� න�, තමා එෙ� දැ�ව�ව
ෙනා�� බවට ෙහ� දැන ගැ�මට හැ�යාව�
ෙනා�� බවට මෙ��ත�ා�වරයා ෙහ� �ල
අව�ථා අ�කරණ ���රැවරයා සෑ�මට ප�
වන ප�� එම භාරව ��න ��ගලයා ���
ඔ�� කළ �� ය.

ෙකාෙරානා ව�රසය ම�� මරනයට
ප�වන ��ගලය�ෙ� මල�රැරැ
�ම�නය ෙනාකල �� අතර
ආදහනය කල �� බවට, 2020,
අෙ��� 11වන �න, 2170/08 යන
අ��ෙ�ෂ ගැස� පත�ය ම��
ෙසෟඛ� ඇම� ෙර�ලා�ය�
���කර ඇත.



සැළ�ය �� �

ඔබ ෙහ� ඔබෙ� ප�ෙ� සාමා�කෙය�/ආ �ය අෙය�/ඔබ සමඟ
නවාතැ� ග� ��ගලෙය�,

උණ, �ය� කැ�ස, උ�ෙ� ෙ�දනාව, ��ම ගැ�ෙ�
අපහ�තාව ආ� ෙර�ග ල�ෂණ ෙප�ව� න�
   
ෙකාෙර�නා ෛවරසය ආසාදනය � බවට හ�නා ග�
��ගලෙය� සමඟ ස�බ�ධ � ඇ�න�
   
මෑතක � �ෙ�ශ ගත � ඇ�න�
  
තදබල ෙලස ��ෙම��යාෙව� ෙපෙළ�ෙ� න�

ඔබ ���:

ඉහත ෙර�ග ල�ෂණ පව��ෙ� න� සහ ෙකාෙර�නා
ෛවරසය ආසාදනය � බවට හ�නා ග� ��ගලෙය� සමඟ
ස�බ�ධ � ඇ�න�,මෑතක � �ෙ�ශ ගත � ඇ�න� ෙහ�
තදබල ෙලස ��ෙම��යාෙව� ෙපෙළ�ෙ� න� ෛව�
උපෙද� සඳහා ළඟම ඇ� රජෙ� ෙර�හල ෙවත ෙයා� ව�න.
 
මෑතක � �� කළ �ෙ�ශ ගම� ��බඳව මහජන ෙසෟඛ�
ප��ෂකවරයා ෙහ� ෙසෟඛ� ෛව� �ළධා�වරයා ෙවත දැ��
ෙද�න



1883 අංක 2 දරණ ද�ඩ
�� සංග�හය

262 වග��ය ප�කාරව ය� ��ගලෙය�:

��තයට අ�තරා�යක � ය� ෙර�ගය� පැ�ර�ය හැ� � ද

එෙලස පැතර�ය හැ� බව තමා ද�නා � ෙහ� එෙලස
��වාස ��මට කරැ� �ෙබ�නා � ද

ය� ��යාව�

�� �ෙර��ව ෙහ� ෙනාසැළ��ම�ව �� කර�ෙ� න�

6 මාසය ද�වා කාලයක, ෙදයාකාරෙය� එක ආකාරයක
බ�ධනාගාර ගත ��ම�� ෙහ� දඩය�� ෙහ� එ� ද�ව�
ෙද��ම ද�ව� කළ �� ය.

263 වග��ය ප�කාරව ය� ��ගලෙය�:

��තයට අ�තරා�යක � ය� ෙර�ගය� පැ�ර�ය හැ� � ද

එෙලස පැතර�ය හැ� බව තමා ද�නා � ෙහ� එෙලස
��වාස ��මට කරැ� �ෙබ�නා � ද

ය� ��යාව�

�ෙ�ෂ සහගතව �� කර�ෙ� න�

අ�රැ� 2 ද�වා කාලයක, ෙදයාකාරෙය� එක ආකාරයක
බ�ධනාගාර ගත ��ම�� ෙහ� දඩය�� ෙහ� එ� ද�ව�
ෙද��ම ද�ව� කළ �� ය.

264 වග��ය ප�කාරව ය� ��ගලෙය�:

ය� යාත�ාව� �ෙර�ධායන ත��වයක තැ�ම සඳහා ෙහ�

�ෙර�ධායන ත��වයක ��ය � යාත�ාවල ෙවරළ සමඟ ෙහ�
ෙවන� යාත�ා සමඟ අෙන��න� ස�බ�ධතාවය ක�මව� ��ම
සඳහා ෙහ�

ෙබ�ෙවන ෙර�ගය� ඇ� �ථානය� ෙවන� �ථාන සමඟ ඇ�
අෙන��න� ස�බ�ධතාවය පාලනය ��ම සඳහා

ආ��ව ��� පනවා ප���ධ කර� ලැ� ය� ව�ව�ථාවකට
දැ�ව�ව අ�කරැ �ම වරද�.

එම වරද කරන ��ගලෙය�ට මාස හය� ද�වා කාලය�,
ෙදයාකාරෙය� එ� ආකාරයක බ�ධනාගාර ගත��ම�� ෙහ�
දඩය�� ෙහ� එ� ද�ව� ෙදෙක�ම ද�ව� කළ �� ය.



ඇ�� ��ය

රට �ළ ඕනෑම ප�ෙ�ශය� සඳහා ඇ�� ��ය පැන�මට
ජනා�ප�වරයාට බලය ඇත.

ඇ�� ��ය බලා�මකව පව�න අව�ථාවල � මහා මා�ග,
මහජන උ�න, ෙගාඩනැ�� ෙහ� ප�ශ� වැ� ෙපා� �ථානවල
ර�� ��මට ඔබට අවසර නැත.   
 
ඇ�� ��ය පව�න කාලය �ළ ආග�ක ��යාකාරක�, �වාහ
මංගල�ය�, යා�, ධ�ම අධ�යන කට��, ව�දනාමාන ���
ආ�ය සඳහා ඒකරා� �ම තහන� ෙ�.
 
අ�ළ බලයල� අ�කා�� ��� ��� කරන ලද ��ත අවසර
පත� ස�ත න� ඉහත දැ�� ��යාකාරක�� �රත �ය හැක.
 
සමහර අව�ථාවල � රෙ� සමහර ප�ෙ�ශවලට පමණ� ඇ��
��ය �මා �ය හැක.
 
ඇ�� ��ය කඩ ��ම ද�ව� ලැ�ය හැ� වරද�.
 



සැළ�ය �� �:
සමාජ �ර�ථ භාවය (�ශාල සංඛ�ාව� එකට එ� ෙනා�ම සහ
ෙපා� �ථානවල � ෙදෙදෙන� අතර �ටරයක පරතරය� තබා
ගැ�ම ) පව�වා ෙගන යාමට රජය ��� උපෙද� � ඇ� �සා,
ඇ�� ��ය ඉව� කළ ද ඔබ ��� පහත ෙ� ෙනාකළ �� ය.

��ර� සහ ��� බැ�මට යාම
 
ඔබෙ� ෙ�ව�ථානෙ� සාමා�ක�� බැ�මට යාම
 
යා� ෙමෙහය�, ධ�ම අධ�යන කට�� �� ��ම



1865 අංක 16 දරන
ෙපා�� ආ� පනත

අ�ව ��ව� අනවශ� ෙලස �යට98 වග��ය
ප� ��ම සඳහා වැර� ෙතාර�රැ  ව�ා�ත ��ම සහ
කැළ�� ඇ� ��ම වරද�.

එම �සා ඔබ:

ෙතාර�රැ පළ�ව ප�කාශයට ප� කරන ලද �නය
හා ෙ�ලාව ෙසායා බල�න.
 
ෙතාර�ර ලබා ෙදන �ලාශ�ය �ම�දැ� ප��ෂා
කර බලා, එය ��වාස�ය �ලශ�ය� බවට
තහ�රැ කරග�න.
 
ෙතාර�ෙර� අ�ළතාවය තහ�රැ කරගැ�ම
සඳහා ��ෂ පාඨෙය� ඔ�බට අවසානය
වනෙත�ම �යව�න.
 
අෙන�� �ලාශ�ය� ද එම ෙතාර�රම වා�තා
කර�ෙ�දැ� �මසා බල�න.
 
�රව�තාව තහ�රැ කරගත ෙනාහැ�
ෙතාර�රැ,���ර සහ ��ෙය� ෙබ�හ� ගැ�ෙම�
වළ��න.
 
��ය� ක�ඩායම� ඉල�ක කරග� ෛව�
ප�කාශ අඩං� ෙතාර�රැ, ���ර ෙහ� ��ෙය�
ෙබ�හ� ගැ�ෙම� වළ��න.
 
 
 



වැ��ර ෙතාර�රැ සඳහා:

1390 -  ඍ� �රකථන ෙ�වය (Hot line)
1999 - ෙකා�� - 19 ��බඳ ෛව� හා ෙවන� උපෙද� 

1990 - හ�� අව�ථාවල � �ල� රථ ෙ�වා 
��ෙස�න - https://hpb.health.gov.lk/en
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