
Sinhala version 

ආහාරපාන සැපයීමේ ව්යාපාර සහ මේඛනගත පරිශ්රයන් සඳහා වූ නව්තම ව්ැඩ පිළිමව්ළ සාරාාංශය (2021 අප්රේල් 15 සිට 2021 අප්රේල් 28 දක්වා දක්වා බලපැවැත්ප්රේ)  
(බිමහල් ප්රහෝ අවන්හන්, විප්ර ෝද ක්රීඩා මධ්යස්ථා ථ ස් ා ය සඳහා පිහිටවූ ස්ථා s, ශරීර ප්රයෝග්යතා මධ්යස්ථා , විප්ර ෝදය ලැප්රබ  ස්ථා , විප්ර ෝදාස්වාදය සපය  ප්රපාදු ස්ථා , උත්සව කාමර, රූපලාවණ්යාග්ාර, සමාජශාලා ප්රහෝ රාත්රී සමාජශාලා, කැරප්රකෝ ආයත , 

මාප්රජාොං-ටින් කාඋ පරිශ්ර, සම්බාහ  ආයත , ක්රීඩා පරිශ්රයන් සහ පිහිනුම් තටාක වසා තැබිය යුතුය.) 
 

 ආහාරපාන සැපයීමේ 

ව්යාපාරය 

මේඛනගත පරිශ්රයන් 

විමනෝද ක්රීඩා 

මධ්යස්ථානය 

කාය ව්ර්ධ්න 

මධ්යස්ථානය 

විමනෝද ස්ථානය මපාදු විමනෝද ස්ථානය රූපලාව්නය සහ 

සේබාහන 

මධ්යස්ථානය 

සමාජ-ශාලා නියමිත එළිමහන් ක්රීඩා පරිශ්ර පිහිනුේ තටාකය මහෝටලය සහ මගස්් හවුස් 

මුහුණු ආවරණ් 

පැළඳීප්රම් 

අවශයතාවය 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

ශරීර 
උෂ්ණ්ත්වය 
මැනීප්රම් 
අවශයතාවය 
සම්බන්ධ් ලිහිල් 
කිරීම් 

ප්රම්සප්රේ ආහාර/පා  
ග්න් ා විට 

අදාළ  ැත • ප්ර ෝජ ාග්ාර තුළ 
ආහාර පා  ග්න් ා 
විට 

• ස් ා ය කර  

අවස්ථාවන්හි 

• ස් ා ය කර  

අවස්ථාවන්හි  

• ස්මේටින් ක්රීඩා සඳහා 
ඇති ස්ථාන: පුහුණු 
වීම්වල නිරත ව  විට,( 
පුහුණුකරු / කාර්ය 
මණ්ඩලය, පුහුණු 
කණ්ඩායම්, පන්ි 
ප්රහෝ  පුද්ග්ලයින් 4 
ප්රදප්ර කුට අඩු ක්රීඩා 
කණ්ඩායම් සඳහා 
අදාළ ප්ර ාප්රේ) 
 
 

• ප්ර ෝජ ාග්ාර පරිශ්රයන්හි  
ආහාර පා  ග්න් ා විට 

• මේදිකාව්: ශිල්ීන් අතර 
ප්රමාණ්වත් දුරක් ප්රහෝ ඵලදායී 
ප්රවන් කිරීමක් ඇි විට සහ 
ඉදිරිපත් කිරීම සහ 
ප්රේක්ෂකයින් අතර 
ප්රමාණ්වත් දුරක් ප්රහෝ ඵලදායී 
ප්රවන් කිරීමක්5 සහිතව 
ඉදිරිපත් කිරීම්වල 
/ප්රපරහුරුවීමවල නිරත ව  

විට  

• විමනෝද උදයාන: රොංග්  
ශිල්ීන් සහ ප්රව ත් 
පුද්ග්ලයින් අතර ප්රමාණ්වත් 
දුරක් ප්රහෝ ඵලදායී ප්රවන් 
කිරීමක්5 සහිතව කටයුතු 
කර  විට ප්රහෝ ප්රපර 
පුහුණුවීම් සිදු කර  විට 

මුහුණ් සඳහා   
සත්කාර කර   විට  

  ආහාරපා  සැපයීප්රම් වයාපාර 
සහ ප්රල්ඛ ග්ත පරිශ්රයන් සඳහා 
වූ මඟප්රපන්වීම් අනුග්ම ය 
කරන්  

• පිටත අ යාස සිදුකරද්ී 

• ආහාර/බීම පරිප්ර ෝජ ය 

කරද්ී 

•  ා  කරාමයක් යට ස් ා ය 

කරද්ී 

• එළිමහප්රන් වයායාම කර  

විට 

• පුද්ග්ලයන් අතර ප්රමාණ්වත් 

දුරක් ප්රහෝ ඵලදායී ප්රවන් 

කිරීම5 ක් සහිතව  ග්ෘහස්ථව 

වයායාම කර  විට 

(පුහුණුකරු / කාර්ය 

මණ්ඩලය, ප්රහෝ පුහුණු 

කණ්ඩායම්, පන්ි ප්රහෝ 

පුද්ග්ලයින් 4 ප්රදප්ර කුට අඩු 

ක්රීඩා කණ්ඩායම් සඳහා අදාළ 

ප්ර ාප්රේ) 

• පිහිනීප්රම් නිරත ව  විට 

• ස් ා ය කර  විට 

• ඇඳුම් මාරු කර  කාමරප්රේ සිට 
පිහිනුම් තටාකය ප්රවත ඇවිද 
ය  විට ප්රහෝ ඊට ප්රිවිරුද්ධ් 
ප්රලස ප්රහෝ, පිහිනුම් 
තටාකයකින් තවත් පිහිනුම් 
තටාකයකට ඇවිද ය  විට 

• මිනිසුන් අතර ප්රමාණ්වත් දුරක් 
පවත්වා ග්නිමින් ප්රහෝ ඵලදායී 
ප්රවන් කිරීම්5 සහිතව, ඇඟ 
උණුසුම් කර  වයායාමයන්හි 
නිරත ව  විට  

• පුහුණුකරුප්රවකු පුහුණු 
කිරීම්වල නිරත ව  සෑම විටම 
මුඛ ආවරණ්යක් පැළඳිය යුතුය. 

• ආහාරපා  පරිප්ර ෝජ ය 

කර  අවස්ථාවලදි 

• ස් ා ය කර  අවස්ථාවලී 

• අමුත්තන්ප්රේ කාමරයක් තුළ 

සිටි  විට 

ශරීර උෂ්ණ්ත්වය 

මැනීම 
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 (හැකි තරම් දුරට ප්රාප්රයෝගික 

ප්රවමින්) 

🗸 🗸 

අත් පිරිසිදුකාරක 

සැපයීම 
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

සම්බන්ධ්තා 

ලුහුබැඳීම 1, 2 
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 ආහාරපා  සැපයීප්රම් වයාපාර 

සහ ප්රල්ඛ ග්ත පරිශ්රයන් 

සඳහා වූ මඟප්රපන්වීම් 

අනුග්ම ය කරන්  

🗸(හැකි තරම් දුරට ප්රාප්රයෝගික 

ප්රවමින්) 

🗸 ආහාරපා  සැපයීප්රම් වයාපාර 

සහ ප්රල්ඛ ග්ත පරිශ්රයන් 

සඳහා වූ මඟප්රපන්වීම් 

අනුග්ම ය කරන්  

කාර්ය මණ්ඩලය 
පරීක්ෂා කිරීම / 

එන් ත්කිරීම 2, 

3 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

මේදිකාව් : මුඛ ආවරණ්යක් 
පැළඳීප්රමන්  ප්රතාරව ඉදිරිපත් 
කිරීම සිදු කර  රොංග්  
ශිල්පියා ී. සී. ආර් 
පරීක්ෂාවකට යටත් විය යුතු 
ප්රේ. ස්ථා යට පළමු 
පැමිණීමට දි  7 කට ප්රපර 
සහ සෑම දි  14 කට පසුවම 
ප්රකෝවිඩ් 19 පවතී දැයි දැ  
ග්ැනීම සඳහා ී. සී . ආර් 
පද ම් කරග්ත්  යෂ්ටික 
අම්ල පරීක්ෂණ්ය සිදු කිරීම 

🗸 ආහාරපා  සැපයීප්රම් වයාපාර 
සහ ප්රල්ඛ ග්ත පරිශ්රයන් 
සඳහා වූ මඟප්රපන්වීම් 
අනුග්ම ය කරන්  

🗸 🗸 ආහාරපා  සැපයීප්රම් වයාපාර 
සහ ප්රල්ඛ ග්ත පරිශ්රයන් 
සඳහා වූ මඟප්රපන්වීම් 
අනුග්ම ය කරන්  

1 “ප්රප්රේසමින් නිවසට යන් ” යනුප්රවන් සටහන් ව  ක්රියාකාරකම් සිදුව  ස්ථා ප්රේ QR ප්රක්තය, පරිශ්රයට ඇතුල්ව  සථ්ා ප්රේ ප්රහෝ ඕ ැම විප්රටක බාධ්ාවකින් ප්රතාරව දර්ශ ය ව  හා පරිශ්රයට ඇතුල් ව  පුද්ග්ලයකුට ජොංග්ම දුරකථ ය මගින් පහසුප්රවන් සුපිරික්සීමකට ප්රප්රේශ විය හැකි, කැී ප්රපප්ර   ස්ථා යක,  ප්රදර්ශ ය කළ යුතු ව  අතර ප්රපෝස්ටරප්රේ දැක්ප්රව   පිළිබිඹුප්රේ 

ප්රමාණ්ය 210 x 297මි.මි. (A4 ප්රමාණ්ය) ට අඩු ප්ර ාවිය යුතුය.; එප්රමන්ම, පරිශීලකයින් හට පරිශ්රය (ප්ර ෝජ ාග්ාර වයාපාරය සඳහා, ආහාර රැප්රග්  යාම සඳහා ඇණ්වුම් කර  පුද්ග්ලයින් පමණ්ක් ඇතුළත් ප්ර ාප්රේ) තුළට ඇතුළු වීමට අවසර ීමට ප්රපර, ඔවුන් ‘LeaveHomeSafe’ සථ්ා ප්රේ QR ප්රක්තය ස්කෑන් කිරීමට ප්රහෝ ඔවුන්ප්රේ  ම්, දුරකත  අොංක, සහ ඔවුන්ප්රේ 

පැමිණි දි ය සහ ප්රේලාව සටහන් කර ලියාපදිොංචි කිරීමටද, එම වාර්තා දි  31 ක් තබා ග්ැනීමටද වග්බලා ග්න් . 
2  විප්රශ්ෂ නියමයන් හා උපප්රදස ්බල පැවැත්ප්රව  කාල සීමහාව තුළ, ප්ර ෝජ ාග්ාර පරිශ්රයන්හි ක්රියාකාරිත්වය අඛණ්ඩව පැවැත්ප්රවන්ප්රන්  ම්, (1) සෑම දි කම සවස 5.59 දක්වා ප්ර ෝජ  සැපයීම; සහ (2) එක් ප්රම්සයක පුද්ග්ලයන් ප්රදප්රදප්ර කුට වඩා එකට වාඩි වීමට ඉඩ ප්ර ාප්රදන් , ඔවුන්ට  ව පියවර තු  අනුග්ම ය කළ යුතු  ැත, එ ම් (අ) පුද්ග්ලයන්ට පරිශ්රයට ඇතුළුවීමට ප්රපර 

පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ප්රේ ජොංග්ම දුරකථ  සමඟ ‘LeaveHomeSafe’ QR ප්රක්තය ස්කෑන් කිරීමට ප්රහෝ ඔවුන්ප්රේ පුද්ග්ලික ප්රතාරතුරු ලියාපදිොංචි කිරීම සහික කිරීම; (b) සියළුම කාර්ය මණ්ඩලය පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට කටයුතු කිරීම; සහ (c) පියවර ප්ර ාග්න් ා විප්රටක, සම්ප්රේෂණ් අවදා ම අවම කිරීම සඳහා අනුරූප ක්රියාමාර්ග් ග්ැනීමට (පාද සටහ  4 බලන් ). අදාළ ප්ර ෝජ ාග්ාර 

ප්රස්වා වයාපාරය කරප්රග්  යාප්රම් වග්කීම දර  පුද්ග්ලයා, ආහාර ප්රස්වා සපය  කාල සීමාව සහ ඉහත නියමයන් බලපැවැත්ප්රව  කාල සීමාව තුළ එක් ප්රම්සයක වාඩි වී සිටිය හැකි උපරිම පුද්ග්ලයින් සොංඛයාව ප්රමන්ම අදාළ වයාපාරප්රේ ප්රතාරතුරුද සඳහන් දැන්වීමක් ප්රදර්ශ ය කළ යුතුය. ඉහත ආහාර සැපයීප්රම් වයාපාරික පරිශ්රයන් සඳහා, ප්ර ෝජ  සොංග්රහ ප්රස්වාවන් සපයනු ලබ  කාල 

සීමාව සම්බන්ධ්ප්රයන් අදාළ නිශ්චිත ක්රියාමාර්ග්  සහ එක් ප්රම්සයක වාඩි වී සිටිය හැකි උපරිම පුද්ග්ලයින් සොංඛයාව පිළිබඳ ව  නියමයන් අනුග්ම ය ප්ර ාප්රකප්රරන්ප්රන්  ම් සහ (උදාහරණ්යක් වශප්රයන්, සවස 6.00 න් පසු ප්ර ෝජ  සොංග්රහ ප්රස්වා සැපයීම ප්රහෝ පුද්ග්ලයන් ප්රදප්රදප්ර කුට වඩා එක් ප්රම්සයක වාඩි වී සිටීම) අදාළ අවස්ථාවන්ට ඇි අවදා ම වැනි සාධ්ක සැලකිල්ලට ග්නිමින්, 

සෑම දි කම සවස 5.59 දක්වා පමණ්ක් ප්ර ෝජ  ප්රස්වාවන් සපය  කාල සීමාව පවත්වා ප්රග්  යා යුතු අතර දි  14 ක කාලයක් සඳහා පුද්ග්ලයින් ප්රදප්රදප්ර කුට වඩා එක් ප්රම්සයක අසුන් ග්ැනීමට ඉඩ ප්ර ාීම ඔවුන් විසින් අනුග්ම ය කිරීම අවශය ය. අදාළ පරිශ්රයන්හි සම්ප්රේෂණ් අවදා ම අවම කිරීම සඳහා (එ ම් දි  14 ක කාලය තුළ, 1, 3 සහ 4 පාද සටහන් වල සඳහන්  ව ක්රියාමාර්ග් 

අනුග්ම ය කිරීප්රමන් පසු අදාළ පරිශ්රයන්ට ලිහිල් සීමාවන් යටප්රත් ක්රියාත්මක විය ප්ර ාහැක. ඒ ප්රවනුවට, අදාළ පරිශ්රයන්හි ඉහත (1) සහ (2) දැක්ප්රව  ක්රියාමාර්ග් අඛණ්ඩව අනුග්ම ය කළ යුතු අතර, සිය ප්ර ෝජ ාග්ාර ප්රස්වාවන් පැවැත්ප්රව  කලා සීමාව හා එක ප්රම්සයක් සඳහා වාඩි විය හැකි උපරිම සොංඛයාව, වයාපාරප්රේ අදාළ ප්රතාරතුරු ප්රමන්ම, දි  14 ක කාල සීමාප්රවහි ආරම් ක 

හා අවසන් දි  සඳහන් නිශ්චිත නියමයන් දැක්ප්රව  දැන්වීමක් ප්රදර්ශ ය කිරීමද සිදු කළ යුතුය.) 
32021 අප්රේල් 8 වැනිදා සිට සෑම දි  14 කට වරක්ම, COVID-19 ප්රරෝග්ය වැලඳී ඇත්දැයි දැ  ග්ැනීම සඳහා ව  ී. සී. ආර් පරීක්ෂණ්යකට ආයත  පරිශ්රය තුළ ප්රමප්රහයුම් කටයුතු සඳහා ඇතුළත් සියලු කාර්ය මණ්ඩලය සූදා ම් කිරීම සහ එහි ප්රිඵල අඩොංගු ප්රකටි පණිවුඩ දැනුම් ීම, 2021 අප්රේල් 22 ට ප්රපර සහ සෑම දි  14 ක කාලපරිච්ප්රේදප්රේ 
අවසා ප්රේීම  කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ලබා ග්න් ා බවට ප්රමන්ම, සෑම ප්රකටි පණිවුඩ දැනුම් ීමක්ම දි  31 ක් සුරක්ිතව තබා ග්න් ා බවට සහික කළ යුතුය. (අවශය පරීක්ෂණ් විධිවිධ්ා ); ප්රහෝ, විකල්පයක් ප්රලස, පරිශ්රප්රේ වයාපාරය ක්රියාත්මක කිරීමට සම්බන්ධ් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකප්රයකුට ඔහු/ ඇය COVID-19 එන් ත් කිරීප්රම් 
වැඩසටහ ට සම්බන්ධ්වීප්රමන් පසු 14 ව  දි  සිට අවශය පරීක්ෂණ් විධිවිධ්ා  අනුග්ම ය කිරීම අවශය ප්ර ාව  අතර එන් ත ලබා ග්ත් බවට සාක්ි ප්රලස වාර්තා කිරීමට එන් ත් කිරීප්රම් වාර්තා ළඟ තබාග්ත යුතුය. Sinovac COVID-19 එන් ත (CoronaVac එන් ත) සහ Fosun Pharma/BioNTech COVID-19 එන් ත (Comirnaty 
එන් ත) ය  ප්රදකටම, එන් ත් කිරීප්රම් වැඩසටහ  සම්ූර්ණ් කිරීම සඳහා මාත්රා ප්රදකක් ලැබීම ඇතුළත් ප්රේ. මීට ප්රපර COVID-19 ආසාදිත පුද්ග්ලයින් සඳහා, ඔවුන් Comirnaty එන් ත එක් මාත්රාවක් ලබා ග්ැනීප්රමන් පසු COVID-19 එන් ත් කිරීප්රම් වැඩසටහ  සම්ූර්ණ් කර ඇි ප්රලස සලකනු ලැප්රේ. ප්රහාොංප්රකාොං වලින් පිටත ස්ථා වල 
COVID-19 එන් ත් ලබාග්ත් සහ ප්රාප්රද්ශීය ප්රසෞඛය බලධ්ාරීන්ප්රේ මාර්ප්රග්ෝපප්රද්ශ අනුව නියම කර ඇි මාත්රාවන් ලබා ග්ත් පුද්ග්ලයින් සඳහා, ඔවුන් අදාළ COVID-19 එන් ත එන් ත ලබා ග්ැනීප්රම් වැඩසටහ  සම්ූර්ණ් කර ඇි ප්රලසින් සලකනු ලැප්රේ.



 ආහාරපාන සැපයීමේ 

ව්යාපාරය 

මේඛනගත පරිශ්රයන් 

විමනෝද ක්රීඩා 

මධ්යස්ථානය 

කායව්ර්ධ්න 

මධ්යස්ථානය 

විමනෝද ස්ථානය මපාදු විමනෝද 

ස්ථානය 

රූපලාව්නය සහ 

සේබාහන 

මධ්යස්ථානය 

සමාජ-ශාලා නියමිත එළිමහන් ක්රීඩා පරිශ්ර පිහිනුේ තටාකය මහෝටලය සහ මගස්් හවුස් 

සම්ප්රේෂණ්ය අඩු 
කිරීම සඳහා 
පියවර ග්න් ා 
විට අදාළ පියවර 

අවදා ම් සම්මත 

ප්ර ාප්රේ 2, 4 

🗸 🗸 🗸 🗸  🗸  🗸 ආහාරපා  සැපයීප්රම් වයාපාර සහ 
ප්රල්ඛ ග්ත පරිශ්රයන් සඳහා වූ 
මඟප්රපන්වීම් අනුග්ම ය කරන්  

🗸 🗸 ආහාරපා  සැපයීප්රම් 
වයාපාර සහ ප්රල්ඛ ග්ත 
පරිශ්රයන් සඳහා වූ 
මඟප්රපන්වීම් අනුග්ම ය 
කරන්  

දුරස්ථ ාවය 5 දුරස්ථ ාවය ක්රීඩා ස්ථා , 
යන්ත්ර ප්රහෝ 
පහසුකම් අතර 
ප්රමාණ්වත් දුර 
ප්රහෝ ඵලදායී 
ප්රවන් කිරීම  
 

• කායවර්ධ්  ස්ථා , 
යන්ත්ර ප්රහෝ උපකරණ් 
අතර ප්රමාණ්වත් දුර 
ප්රහෝ ඵලදායී ප්රවන් 
කිරීම  

• කණ්ඩායම් /අනු 
කණ්ඩායම් අතර 
ප්රමාණ්වත් දුර ප්රහෝ 
ඵලදායී ප්රවන් කිරීම  

• බිලියඩ් සහ මබෝලිාං 
මාං තීරු: බිලියඩ් 
ප්රම්ස ප්රහෝ ප්රබෝලිොං 
මොංතීරු අතර 
ප්රමාණ්වත් දුර ප්රහෝ 
ඵලදායී ප්රවන් 
කිරීමක් 
ප්ර ාමැි ම් 
විකල්ප බිලියඩ් ප්රම්ස 
ප්රහෝ ප්රබෝලිොං මොංතීරු 
පමණ්ක්  ාවිතයට 
විවෘත ප්රේ  

• ස්මේටිාං ස්ථාන: 
කණ්ඩායම් 
ක්රීඩාවලී6 හැර 
කණ්ඩායම් / අනු 
කණ්ඩායම් අතර 
ප්රමාණ්වත් දුර ප්රහෝ 
ඵලදායී ප්රලස ප්රවන් 
කිරීම  

 විප්ර ෝද ස්ථා , යන්ත්ර ප්රහෝ 
පහසුකම් අතර ප්රමාණ්වත් 
දුර ප්රහෝ ඵලදායී ප්රලස ප්රවන් 
කිරිම  

 මකෞතුකාගාර: කණ්ඩායම් 
අතර ප්රමාණ්වත් දුර ප්රහෝ 
ඵලදායී ප්රවන් කිරීම  

ප්රස්වා ඇඳන් ප්රහෝ 
ආස  අතර 
ප්රමාණ්වත් දුර ප්රහෝ  
ඵලදායී ප්රවන් කිරීම 

ආහාරපා  සැපයීප්රම් වයාපාර සහ 
ප්රල්ඛ ග්ත පරිශ්රයන් සඳහා වූ 
මඟප්රපන්වීම් අනුග්ම ය කරන්  

පුද්ග්ලයන් 4 ප්රදප්ර කුප්රග්න් 

යුත් කණ්ඩායම් අතර අවම 

වශප්රයන් මීටර් 1.5 ක් වත් 

කණ්ඩායම් ක්රීඩා7 හැර 

කණ්ඩායම් ක්රීඩාවන්හි8 නිරත ව  

විට හැර, පුහුණු කණ්ඩායම් ප්රහෝ 

පුද්ග්ලයින් 4 ප්රද කුප්රග්න් යුත් 

පන්ියක  අඩුම තරප්රම් මීටර 1.5 

ක පරතරයක්8 

ආහාරපා  සැපයීප්රම් 
වයාපාර සහ ප්රල්ඛ ග්ත 
පරිශ්රයන් සඳහා වූ 
මඟප්රපන්වීම් අනුග්ම ය 
කරන්  

පිරිසිදු කිරීම සහ 
විෂබීජහරණ්ය 

අදාළ  ැත ඊළඟ 
පාරිප්ර ෝගිකයා 
 ාවිතා කිරීමට 
ප්රපර ක්රීඩා 
ස්ථා , යන්ත්ර 
ප්රහෝ පහසුකම් 
පිරිසිදු කර 
විෂබීජහරණ්ය 
කිරීම ප්රහෝ 
කාර්යක්ෂම 
විෂබීජ  ාශක 
ද්රවය ප්රයාදන් . 
 

සෑම  ාවිතා කිරීමකටම 
ප්රපර සහ පසු වයායාම  
ස්ථා , යන්ත්ර ප්රහෝ 
උපකරණ් පිරිසිදු කර 
විෂබීජහරණ්ය කරන් .  

• බිලියඩ් සහ මබෝලාං  -
මාංතීරු : ඊළඟ 
පරිශීලකයා  ාවිතා 
කිරීමට ප්රපර 
පහසුකම් සහ උපාොංග් 
පිරිසිදු කර 
විෂබීජහරණ්ය 
කරන් . 

• මපාදු ස්මේටිාං 
ස්ථාන: අවම 
වශප්රයන් දි පතා 
පාරිසරය පිරිසිදු කර  
විෂබීජ  ාශක 
ප්රයාදන් . 

• ඊළඟ පාරිප්ර ෝගිකයා  ාවිත 
කිරීමට ප්රපර විප්ර ෝද ස්ථා , 
යන්ත්ර ප්රහෝ පහසුකම් පිරිසිදු 
කර විෂබීජහරණ්ය කර 
කාර්යක්ෂම විෂබීජ  ාශක 
ප්රයාදන් . 

• අවම වශප්රයන් දි පතා ග්බඩා 

කැබිප්ර ට්ටු ඇතුළු පහසුකම් 

නිිපතා පාරිසරික පිරිසිදු කර 

විෂබීජ  ාශක ප්රයාදන් . 

• සිනමා ශාලා : සෑම දර්ශ  

වාරයකින් පසුවම 

සි මා ශාලාව පිරිසිදු කර 

විෂබීජහරණ්ය කරන්  

• මේදිකාව්:  සෑම 

ප්රපරපුහුණුවකින්ම හා 

ඉදිරිපත් කිරීමකින්ම පසු 

පරිශ්රය පිරිසිදු කර 

විෂබීජහරණ්ය කිරීම 

• සෑම  ාවිතා 
කිරීමකටම ප්රපර සහ 
පසු උපකරණ්, 
ප්රමවලම් සහ ප්රස්වා 
ස්ථා  ප්රහෝ ප්රප්රද්ශ 
විෂබීජහරණ්ය 
කරන් . 

• පාරිප්ර ෝගිකප්රයකුට 
ප්රස්වාවක් 
සැපයීප්රමන් පසු 
කාර්ය මණ්ඩලප්රේ 
ආරක්ෂක ආම්පන්  
ප්රව ස් කිරීම ප්රහෝ 
පිරිසිදු කිරිම සිදු 
කරන් . 

ආහාරපා  සැපයීප්රම් වයාපාර සහ 
ප්රල්ඛ ග්ත පරිශ්රයන් සඳහා වූ 
මඟප්රපන්වීම් අනුග්ම ය කරන්  

යම් උපකරණ්යක්  ාවිතා 
කිරීමට ප්රපර සහ 
 ාවිතප්රයන් පසු පිරිසිදුකර 
විසබීජ  ැසීම සිදුකළ යුතුය. 

• අඩුම තරප්රම් පරිසරය පිරිසිදු 

කිරීම සහ  ාවිත කර   

පහසුකම් විෂබීජහරණ්ය කිරීප්රම් 

කටයුතු දි පතා පවත්වා ප්රග්  

යාම.  

• නිදහස් අවප්රශ්ෂ ක්ප්රලෝරීන් 

අනුපාතය සහිත  

තටාකප්රේ ජල  අන්තර්ග්තය 

ප්රමිියට9 අනුකූල විය යුතුය;  

ජල පරීක්ෂණ් කට්ටටලයක් 

සැපයිය යුතු අතර, එහි 

තටාකප්රේ ජලය අන්තර්ග්ත විය 

යුතුය.   සැපයිය යුතු අතර, 

දි කට වරක් එහි නිදහස් 

ක්ප්රලෝරීන් අවප්රශ්ෂ අනුපාතය 

පරික්ෂා කළ යුතු අතර, 

පරීක්ෂණ්ප්රේ ප්රිඵල වාර්තාව 

සන්තකප්රේ තබා ග්ත යුතුය. 

• එක් එක් බදුකුලී වාරයකින් 

පසු සෑම ප්රප්රද්ශයක්ම, ග්ෘහ 

 ාණ්ඩ සහ උපකරණ් ආදිය 

විසබීජ හරණ්ය කළ යුතුය. 

• සියලුම තුවා සහ 
පරිහරණ්ය කර  ලද 
ප්රද්වල් එක් එක් බදුකුලී 
වාරකින් පසු මාරු කළ 
යුතුය. 

4 අදාළ අවස්ථාවන්ට අදාළ අවදා ම් වැනි සාධ්ක සැලකිල්ලට ග්නිමින් පරිශ්රයට අදාළ අදාළ ක්රියාමාර්ග් ප්ර ාග්න් ා විට, එම කාලය ප්රකටි කිරීම සඳහා අදාළ පරිශ්රයන් දි  3, 7 ප්රහෝ 14 ක් ප්රහෝ ආහාරපා  පරිශ්රයන් වසා දැමිය යුතුය. අදාළ පරිශ්රයන්හි සම්ප්රේෂණ් අවදා ම අවම කිරීම සඳහා දි  3, 7 ප්රහෝ 14 

ක් සඳහා එක් ප්රම්සයක වාඩි වී සිටිය හැකි උපරිම පුද්ග්ලයින් සොංඛයාව අඩු කිරීම. ප්රපාදුප්රේ ග්ත් කල, කාර්ය මණ්ඩලප්රේ සම්බන්ධ්තා ප්රසායා ග්ැනීම සහ පරීක්ෂා පරීක්ෂණ්/එන් ත්කිරීම සම්බන්ධ් ක්රියාමාර්ග් ප්ර ාග්ත ප්රහාත්, අදාළ පරිශ්රයන් වසා දැමීම, ප්රහෝ රාත්රී ප්ර ෝජ  ප්රස්වා සපය  කාල සීමාව ප්රකටි කිරීම 

සහ විය හැකි උපරිම පුද්ග්ලයින් සොංඛයාව අඩු කිරීම. එක් ප්රම්සයක වාඩි වී දි  14 ක් පවිනු ඇත. ශීර්ෂ ග්ණ්  සීමා කිරීම ප්රහෝ ප්රමාණ්වත් දුරස්ථ කිරීම පිළිබඳ ක්රියාමාර්ග් ප්ර ාග්න්ප්රන්  ම් දි  7 ක් (එක් එක් ප්රම්සප්රේ / පහසුකම් / කණ්ඩායමක උපරිම පුද්ග්ලයින් සොංඛයාව සඳහා සීමාවන් සහ අවශයතා; අවම 

වශප්රයන් මීටර් 1.5 ක් පවත්වා ග්ැනීම ප්රහෝ පහසුකම් අතර ලදායී ප්රබීමක් ය ාදිය); සහ ප්රව ත් ක්රියාමාර්ග් ප්ර ාග්න්ප්රන්  ම් දි  3 ක් (ප්රවස්මුහුණු පැළඳීම, ශරීර උෂ්ණ්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම, විෂබීජ  ාශක හා පිරිසිදු කිරීම, අත් සනීපාරක්ෂක සැපයීම ආදිය). 

5 ප්රපාදුප්රේ, කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා, සම්බන්ධ්තා පැවැත්වූවන් ප්රසායා ග්ැනීම හා පරීක්ෂාවන් සිදු  කිරීම සම්බන්ධ් ක්රියාමාර්ග් ප්ර ාග්න්ප්රන්  ම්, අදාළ පරිශ්රයන් වසා දැමීම, ප්රහෝ රාත්රී ප්ර ෝජ  ප්රස්වා සපය  කාල සීමාව ප්රකටි කිරීම සහ එක් ප්රම්සයක් සඳහා එකවර අසුන් ග්ත හැකි උපරිම පුද්ග්ලයින් සොංඛයාව 

අඩු කිරීම ආදි සීමාවන් දි  14 කාලයක්ද; පිරිස සීමා කිරීම ප්රහෝ ප්රමාණ්වත් දුරස්ථ ාවයක් පවත්වා ග්ැනීමට සම්බන්ධ්  ක්රියාමාර්ග් ප්ර ාග්න්ප්රන්  ම්, (එක් ප්රම්ස / ආයත  / කණ්ඩායප්රමහි උපරිම පුද්ග්ලයින් සොංඛයාව පිළිබද සීමාවන් හා අවශයතාප්රමන්ම; අවම වශප්රයන් මීටර් 1.5 ක වත් සමාජ දුරස්ථ ාවය 

පවත්වා  ග්ත හැකි පරිදි ආයත  තුළ ප්රවන් කිරීම් සිදු කිරීම ආදිය) දි  7 ක් දක්වාද, සහ අප්ර කුත් ක්රියාමාර්ග් ( මුඛ ආවරණ් ප්ර ාපැළඳීම, ශරීර උෂ්ණ්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම, විෂබීජහරණ්ය හා පිරිසිදු කිරීම ආදිය)  නිසි පරිදි අනුග්මය ප්ර ාකිරිමප්ර ාකරන්ප්රන්  ම්, දි  3 ක් දක්වාද ක්රියාමාර්ග් ග්නු ලැප්රේ. 5  
“ප්රමාණ්වත් දුර” යන්ප්ර න් අදහස් වන්ප්රන් ප්රම් ප්රදක අතර අවම වශප්රයන් මීටර් 1.5 ක දුරක් ිබිය යුතු අතර “ඵලදායී ප්රකාටස් කිරීම” යන්ප්ර න් අදහස් කරන්ප්රන් ප්රදක අතර ඵලදායී බෆරයක් ප්රලස ප්රස්වය කළ හැකි යම් ආකාරයක ප්රබීමක් ඇි බවයි. 
6 ප්රපාදු ස්ප්රක්ටිොං ක්රීඩා පරිශ්රයන්හි ක්රීඩා කර  කණ්ඩායම් ක්රීඩා වලට අයත් වන්ප්රන්, අයිස් ප්රහාකී වලට පමණ්ක් සීමා ප්ර ාප්රේ. 
7 ප්රපාදු ස්ප්රක්ටිොං ක්රීඩා පරිශ්රයන්හි ක්රීඩා කර  අප්ර කුත් කණ්ඩායම් ක්රීඩා වලට ප්රේස්ප්රබෝල්, පැසිපන්දු, ක්රිකට්ට, ප්රඩාජප්රබෝල්, ප්රඩාජබී, ප්රේට්ටප්රබෝල්, හෑන්ඩ්ප්රබෝල්, ප්රහාකී, කිොං-ප්රබෝල්, ප්රකෝර්ෆ්ප්රබෝල්, ලැප්රරෝස්, ප්ර ට්ටප්රබෝල්, ප්රරෝලර් ප්රහාකී, රේබි, ෂටල්ප්රකාක්, පාපන්දු, සැහැල්ලු පන්දු, ටූක්ප්රබෝල්, ප්රවාලිප්රබෝල් 
සහ වුඩ්ප්රබෝල් ආී ක්රීඩාවන්ද අයත් ප්රේ. 

8 පිහිනුම් තටාකවල ක්රීඩා කර  කණ්ඩායම් ක්රීඩා ඇතුළත්  මුත් කලාත්මක පිහිනුම්, ප්රවෝටර් ප්රපෝප්රලෝ, කැප්ර ෝ ප්රපෝප්රලෝ සහ දිය යට ප්රහාකී වලට පමණ්ක් සීමා ප්ර ාප්රේ. 
9 තටාකය  ාවිත කර  සෑම අවස්ථාවකීම, තටාක ජලප්රයහි අවප්රශ්ෂ ක්ප්රලෝරීන් ප්රමාණ්ය මිලිය යකට 1 ට ප්ර ාඅඩු මට්ටටමක (තටාක ජලය විෂබීජහරණ්ය කිරීම සඳහා ක්ප්රලෝරීන් සොංප්රයෝග්  ාවිතා කරනු ලැප්රේ) පවත්වා ග්ත යුතු අතර, (තටාක ජලප්රේ ඕප්රසෝන් මගින් විෂබීජහරණ්ය අිප්රර්කව සිදු කිරීම 

සඳහා ක්ප්රලෝරීන් සොංප්රයෝග්  ාවිත කර  තටාකයන්හි) මිලිය යකට 0.5 ට ප්ර ාඅඩු විය යුතුය. 

 



 ආහාරපාන සැපයීමේ 

ව්යාපාරය 

මේඛනගත පරිශ්රයන් 

විමනෝද ක්රීඩා 

මධ්යස්ථානය 

කාය ව්ර්ධ්න 

මධ්යස්ථානය 

විමනෝද ස්ථානය මපාදු විමනෝද ස්ථානය රූපලාව්නය සහ 

සේබාහන 

මධ්යස්ථානය 

සමාජ-ශාලා නියමිත එළිමහන් ක්රීඩා පරිශ්ර පිහිනුේ තටාකය මහෝටලය සහ මගස්් හවුස් 

පුද්ග්ලයින් 

ග්ණ්  

• ආස  ධ්ාරිතාප්රවන් 

50% ප්ර ාඉක්මවිය 

යුතුය 

• ප්රම්සයකට 

පුද්ග්ලයින් ≤4 ක් 2 

• ඕ ෑම ප්ර ෝජ  
සොංග්රහයක් සඳහා 
වරකදි සහ ාගී ව  
පුද්ග්ලයින්ප්රේ 
සොංඛයාව 20 
ප්ර ාඉක්මවිය යුතුය 

ක්රීඩා 
ස්ථා යකට, 
යන්ත්රයකට ප්රහෝ 
ආයත යක් 
ප්රවත පුද්ග්ලයින් 
4 ට අඩු පිරිසක් 

• කායවර්ධ්  
ස්ථා යට, යන්ත්රයට 
ප්රහෝ උපකරණ්ය සඳහා 
පුද්ග්ලයින් 4 ට අඩු 
ග්ණ් ක් 

• පුහුණු කණ්ඩායමකට 
ප්රහෝ පන්ියක්ට 
පුහුනුකරු ඇතුළුව 4 
ප්රදප්ර කුට අඩු 
ග්ණ් ක් 

• 4 ප්රද කුට අඩු 
ග්ණ් කප්රග්න් යුත් 
පුහුණු කිරීප්රම් 
කණ්ඩායමකට ප්රහෝ 
පන්ියකට 
(පුහුණුකරු ඇතුළුව) 
මුඛ ආවරණ් පැලඳ 
අවම වශප්රයන් මීටර 1. 
5 ක පරතරයක් 
පවත්වා ග්ත යුතුය. 

• බිලියඩ් හා මබෝලිාං 

මාංතීරු : බිලියාඩ් 

ප්රම්සයකට ප්රහෝ 

ප්රබෝලිොං මොංතීරුවක් 

සඳහා 4 ට අඩු පිරිසක් 

• මපාදු ස්මේටිාං පරිශ්ර: 

කණ්ඩායම් ක්රීඩා වලී 

හැර, පුහුණුකරු 

ඇතුළු 4 ප්රද කුට අඩු 

කණ්ඩායමකට ප්රහෝ 

පන්ියකට, සහ ාගි 

වන් න්, (පුහුණුකරුද 

ඇතුළුව) මුඛ 

ආවරණ්ඛ පැළඳිය 

යුතු අතර අවම 

වශප්රයන් මීටර් 1.5 ක 

සමාජ දුරස්ථ ාවයක් 

පවත්වා ග්ත යුතුය. 

කණ්ඩායම් ක්රීඩා වලී 

සහ ාගිවන් න් හැර; 

කණ්ඩායම් ක්රීඩා 

සඳහා සෑම  ස්ප්රක්ට්ට 

පරිශ්රයකටම  අවසර 

ඇි උපරිම 

ක්රීඩකයින් සොංඛයාව 

හා විනිසුරුවන් අදාළ 

කණ්ඩායම් ක්රීඩා 

තරඟප්රේ නීි රීි 

අනුග්ම ය කළ යුතු 

අතර, 

සහ ාගිවන් න් 

(පුහුණුකරුවන් සහ 

විනිසුරුවන් ඇතුළුව) 

මුහුණු ආවරණ් 

පැළඳිය යුතුය; 

ප්රේක්ෂක ස්ථා  

සඳහා, වාඩි වී සිටිය 

යුතු ආස  ආස  

ධ්ාරිතාප්රවන් 75% ක් 

සහ එකම ප්රේළිප්රේ 

අඛණ්ඩව ආස  4 ක් 

ප්ර ාඉක්මවිය යුතුය 

• විප්ර ෝද ස්ථා යක්, 
යන්ත්රයක් ප්රහෝ 
ප්රග්ාඩ ැගිල්ලක්  සඳහා 
පුද්ග්ලයින් 4 කට අඩු 
ප්රමාණ්යක් ප්රහෝ  සැලසුම් 
කළ ධ්ාරිතාප්රවන් 50% 
ප්ර ාඉක්ම ව   පිරිසක් විය 
යුතුය. (ප්රහෝ ප්රත්මා 
උදයා යක පහසුකම 
සඳහා 75%) (කුම  
ප්රමාණ්යක් වුවද වැඩිය) 

• ප්රව ත් ආකාරයකින් 
නිශ්චිතව දක්වා ප්ර ාමැි 
 ම්, පුද්ග්ලයින් 4 කට 
වඩා වැඩි ග්ණ් ක් ප්රහෝ 
එකම නිවප්රස් පුද්ග්ලයින්, 
වඩා වැඩි සොංඛයාවක් ජීවත් 
වන්ප්රන්  ම් , සෑම 
අමුත්තන් / ආග්න්තුකයින් 
/ප්රේක්ෂක කණ්ඩායමකට 
ප්රපාදු විප්ර ෝදාස්වාද 
ස්ථා යක ඉඩ දිය හැකිය. 

• සිනමා ශාලා: ආස  
ධ්ාරීතාවය 75% 
ප්ර ාඉක්මව ,
එකම ප්රේළිප්රේ ආස  4 ට 
අඩු ග්ණ් ක්  

• මේදිකාව්: ආස  
ධ්ාරීතාවය 75% 
ප්ර ාඉක්මව ; එකම 
ප්රේළිප්රේ ආස  4 ට අඩු 
ග්ණ් ක්. 

• මකෞතුකාගාර:
50% ධ්ාරිතාවය ඉක්මවා 
ප්ර ාය  ; කණ්ඩායමක් 
සඳහා පුද්ග්ලයින් 4 
ප්රද කුට අඩු පිරිසක් 

• විමනෝද උදයාන: ධ්ාරිතාවය 
75% ක් ප්ර ාඉක්මවීම. 

ප්රවන් කළ ප්ර 
ප්රද්ශප්රේ 
පුද්ග්ලයින් 4 කට 
අඩු පිරිසක් 

• ආහාරපා  සැපයීප්රම් වයාපාර 
සහ ප්රල්ඛ ග්ත පරිශ්රයන් සඳහා 
වූ මඟප්රපන්වීම් අනුග්ම ය 
කරන්  

• රැස්ීම කාමර, උත්සව් කාමර : 
සාමා ය ධ්ාරිතාවප්රයන් 50% 
ප්ර ාඉක්මවන් ා වූ 

 
 
 

• ග්ෘහස්ත කණ්ඩායම් 

ක්රීඩාවලී හැරුණු විට, 

ග්ෘහස්ත ක්රීඩා වලී ක්රීඩා 

පරිශ්රය තුළ පුහුණු 

කණ්ඩායමක ප්රහෝ 

පන්ියක (පුහුණුකරු 

ඇතුළුව) එක් 

කණ්ඩායමකට පුද්ග්ලයන් 

4 කට ප්ර ාවැඩි ඊට 

සහ ාගිවන් න්; මුහුණු 

ආවරණ් පැළඳිය යුතු අතර 

සහ ාගිවන් න් අතර, 

අවම වශප්රයන් මීටර් 1.5 ක 

සමාජ දුරස්ථ ාවයක් 

පවත්වා ග්ත යුතුය; 

කණ්ඩායම් ක්රීඩා සඳහා, එක් 

එක් ක්රීඩා පිටිප්රයහි අවසර 

දිය හැකි උපරිම ක්රීඩකයින් 

සහ විනිසුරුවන් සොංඛයාව 

අදාළ කණ්ඩායම් ක්රීඩා 

තරඟප්රේ නීි රීි 

අනුග්ම ය කළ යුතු අතර 

සහ ාගිවන් න් 

(පුහුණුකරුවන් සහ 

විනිසුරුවන් ඇතුළුව) මුඛ 

ආවරණ් පැළඳිය යුතුය. 

• එළිමහන් කණ්ඩායම් ක්රීඩා 

හැරුණු විට, එළිමහන් 

ක්රීඩාවලී පරිශ්රය තුළ 

කණ්ඩායම් ක්රීඩා සඳහා එක් 

කණ්ඩායමකට පුද්ග්ලයන් 

4 ක්; කණ්ඩායම් ක්රීඩා 

සඳහා, සෑම ක්රීඩා පිටියකම 

අවසර දිය හැකි උපරිම 

ක්රීඩකයින් සහ විනිසුරුවන් 

සොංඛයාව අදාළ කණ්ඩායම් 

ක්රීඩා තරඟප්රේ නීි රීි 

අනුග්ම ය කළ යුතුය. 

• නරඹන්නා: ආස  ධ්ාරිතාව 

75% ප්ර ාඉක්මවිය යුතුය; 

එකම අඛණ්ඩව ප්රේළිප්රේ 

ආස  4 ක් ප්ර ාපැ විය 

යුතුය.  

• 30% ධ්ාරිතාව ප්ර ාඉක්මවිය 
යුතුය 

• පුහුණු කණ්ඩායමකට ප්රහෝ 
පන්ියකට පුහුණුකරු 
ඇතුළත්ව පුද්ග්ලයින් 4 ක් 
(කණ්ඩායම් ක්රීඩාවන්හි 
නිරත ව  විට හැර); 
කණ්ඩායම් ක්රීඩාවන් සඳහා 
එක් එක් ක්රීඩා පිටිය / 
පිහිනුම් තටාකය සඳහා 
අවසර ී ඇි උපරිම 
ක්රීඩකයන් හා විනිසුරුවන් 
සොංඛයාව අදාළ ක්රීඩා 
තරග්ප්රේ නීි රීි 
අනුග්ම ය කළ යුතුය. 

• මේේෂකයින්: ආස  
ධ්ාරිතාප්රවන් 75% 
ප්ර ාඉක්මවිය යුතුය; එකම 
ප්රේළිප්රේ අඛණ්ඩව ආස  4 
කට අඩු 

• ආග්මික ප්රහෝ සොංස්කෘික 
චාරිත්ර අවස්ථා හැරුණු 
ප්රකාට අප්ර ක් අවස්ථාවලී 
එක් කාමර ප්රේළියක් (සුයිට්ට) 
තුළ අමුත්තන්ප්රේ කාමරයක 

පුද්ග්ලයින්  පුද්ග්ලයින් 10, 
≤4 ප්රමාණ්යක්ද, කාමර 
ප්රේළියක් තුළ පුද්ග්ලයින් 
≤8 ප්රමාණ්යක්ද රැඳී සිටිමට 
අවසර ඇත 

• රැස්ීම කාමර, උත්සව් 
කාමර : සාමා ය 
ධ්ාරිතාවප්රයන් 50% 
ප්ර ාඉක්මවන් ා වූ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ා  කාමර 

පහසුකම් 11 
අදාළ  ැත අදාළ  ැත 🗸 🗸 අදාළ  ැත. 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 (ප්රපාදුප්රේ භුක්ි විඳි  

ප්රප්රද්ශවල ඇි පහසුකම්) 

 
10 පහත සඳහන් ප්රකාන්ප්රද්සි මත විවාහ මොංග්ප්රලෝත්සවයකට සම්බන්ධ් ආග්මික ප්රහෝ සොංස්කෘික චාරිත්ර සිදුව  අවස්ථාවකී එම කාලය තුළ පුද්ග්ලයින් 20 ට වැඩි ප්ර ාව  ග්ණ් කට එක් කාමර පරිශ්රයක රැඳී සිටිය හැක: (i) චාරිත්ර රමය ප්රප.ව. 8 ප්රප.ව. 5 දක්වා; සහ (ii) චාරිත්ර විධිප්රේ ප්රකාටසක් ප්රලස යම් 
පුද්ග්ලයකු කෑම ප්රහෝ බීම පරිප්ර ෝජ ය කර  අවස්ථාවල හැරුණු ප්රකාට කාමර ප්රේළි පරිශ්රය තුළ සිටි  පුද්ග්ලයකු සෑම විප්රටකීම මුහුණු ආවරණ්යක් පැළද සිටිය යුතුය. 
11  ා  පහසුකම් සඳහා පහත සඳහන් ආසාද  පාල  නිර්ප්රද්ශයන් ප්රයදිය යුතුය: (අ) විකල්ප කුටි ප්රහෝ  ා  කරාම පමණ්ක් විවෘත කිරීප්රමන්  ාවිතා කරන් න් අතර අවම වශප්රයන් මීටර් 1.5 ක සමාජ දුරස්ථ ාවය පවත්වා ග්න් ; (ආ) අවම වශප්රයන් පැය හතරකට වරක්  ා  2කුටි පිරිසිදු කිරීම හා විෂබීජ 
 ාශ ය කිරීම; (ඇ) අවම වශප්රයන් දි කට වරක් ග්බඩා, කැබි ට්ට ඇතුළු පහසුකම් පාරිසරික පිරිසිදු කිරීම සහ විෂබීජ  ාශ ය කිරීම; සහ (ඈ) තුවා වැනි ප්රපෞද්ග්ලික  ාණ්ඩ ප්රබදා ග්ැනීම තහ ම් කිරීම. 

 



 ආහාරපාන සැපයීමේ 

ව්යාපාරය 

මේඛනගත පරිශ්රයන් 

විමනෝද ක්රීඩා 

මධ්යස්ථානය 

කාය ව්ර්ධ්න 

මධ්යස්ථානය 

විමනෝද ස්ථානය මපාදු විමනෝද ස්ථානය රූපලාව්නය සහ 

සේබාහන 

මධ්යස්ථානය 

සමාජ-ශාලා නියමිත එළිමහන් ක්රීඩා පරිශ්ර පිහිනුේ තටාකය මහෝටලය සහ මගස්් හවුස් 

වාෂ්ප හා හුමාල 

ස් ා  පහසුකම් 

අදාළ  ැත අදාළ  ැත වැසිය යුතුය  වැසිය යුතුය  අදාළ ප්ර ාප්රේ වැසිය යුතුය වසන්  වසන්  වසන්  වසන්  

සජීවී 
ඉදිරිපත්කිරීම් 

සජීවී රොංග්  ප්රහෝ 
 ර්ත  ක්රියාකාරකම් 
සඳහා අවසර  ැත. 

අදාළ  ැත අදාළ  ැත අදාළ  ැත • සිනමා ශාලා සහ 
මකෞකුකාගාර : සජීවි 
ප්රසාංග සඳහා අව්සර නැත. 

• මේදිකාව් : සජීවි ප්රසොංග් 
සඳහා අවසර ඇත. 

• විමනෝද උදයාන: 
විප්ර ෝද  ස්ථා යන්හි  
අදාළ උපප්රදස් අනුග්ම ය 
කළ යුතුය 

අදාළ  ැත රැස්ීේ කාමර, උත්සව් කාමර: 
සජීවී රොංග් ය ප්රහෝ  ැුම් 
ක්රියාකාරකම සඳහා ඉඩ ප්ර ා 
ලැප්රේ. 

අදාළ ප්ර ාප්රේ අදාළ ප්ර ාප්රේ රැස්ීේ කාමර, උත්සව් 
කාමර: සජීවී රොංග් ය ප්රහෝ 
 ැුම් ක්රියාකාරකම සඳහා 
ඉඩ ප්ර ා ලැප්රේ. 

විප්රශ්ෂ 
අවශයතා සහ 
සීමාකිරීම් 

 ප්රප.ව. 05:00 සිට 
පසුදි  ප්රප.ව 
21:59 දක්වා 
ආහාර ලබාීප්රම් 
ප්රස්වාවන් සඳහා 

ඉඩ ප්රදනු ලැප්රේ2, 

12 

 පාවිච්චි කර  ලද 
උපකරණ් ඉවත් 
කිරීම සහ  ාවිතා 
කළ ප්රම්ස සහ 
ප්රවන් කිරීම සඳහා 
 ාවිත කළ 
ප්රකාටස් පිරිසිදු 
කිරීම සහ 
විෂබීජහරණ්ය 
පිණිස, ප්රව ම 
කාර්ය මණ්ඩලයක් 
පවත්වා ග්ත යුතුය. 

13 

 ආස  පිහිටි 
ප්රප්රද්ශය තුළ, 
වාතාශ්රය ප්රව ස් 
කිරීප්රම් ප්රහෝ පිරිසිදු 
කිරීප්රම් අවශයතා 
සම්ූර්ණ් විය 

යුතුය. 14 

 ඒම කාලය තුළ 
කැරප්රකෝ 
ක්රියාකාරකම් ප්රහෝ 
මාප්රජාන්-ටින්-කේ 
ක්රීඩාවන් සඳහා 
අවසර ප්රදනු 
ප්ර ාලැප්රේ. 

අදාළ  ැත එහි ප්ර ෝජ ාග්ාර පරිශ්රය 
තුළ අදාළ උපප්රදස් 
අනුග්ම ය කළ යුතුය 

අදාළ  ැත • සිනමා ශාලා සහ මේදිකාව් 
: සි මා ශාලාව තුළ/රොංග් 
ශාලාව තුළ කෑම බිම 
ග්ැනීම ප්ර ාකළ යුතුය. 

• ප්ර ෝජ ාග්ාර පරිශ්රයන්හි 

ආහාර සම්බන්ධ්ප්රයන් 

අදාළ උපප්රදස් අනුග්ම ය 

කළ යුතුය 

• කුඩා දරුවන් සඳහා ඇි 

‘ප්රබෝල් පිට්ට' වසා දැමිය 

යුතුය.  

• ප්රස්වා සපය  සෑම 
අවස්ථාවකම සියලුම 
කාර්ය මණ්ඩලය මුඛ 
ආවරණ් සහ මුහුණු 
ආවරණ් / විප්රශ්ිත 
ඇස් කණ්ණ්ාඩි 
(ප්රග්ාග්ල්ස්) වැනි 
ආරක්ිත ආම්පන්  
පැළඳිය යුතුය.  

• කලින් ප්රවලාවල් 
ප්රවන් කර ග්ත් 
පාරිප්ර ෝග්කයින්ට 
පමණ්ක් ප්රස්වාව පිරි 
 ැමීය හැකිය. 

• සෑම  ාවිත 

කිරීමකින් 

අ තුරුවම සෑම 

තුවායක් ම සහ 

පාරිප්ර ෝගිකයින් 

පරිහරණ්ය කර  

සෑම දුවයයක්ම 

මාරු කළ යුතුය. 

• හුමාලය අල්ල  

යන්ත්ර ප්රහෝ 

වාෂ්ීකෘත 

රසායනික ද්රවය 

 ාවිත ප්ර ාකළ 

යුතුය 

• ආහාරපා  පරිශ්ර ප්රහෝ නියමිත 
පරිශ්රයන් අදාළ උපප්රදස් 
අනුග්ම ය කළ යුතුය 

• කැප්රරෝකී ප්රහෝ මහප්රජාොං ටින් කේ 
ක්රියාකාරකම් වලට අවසර  ැත 

• ප්රබෝල වළ වසා දැමිය යුතුය 

එහි ප්ර ෝජ ාග්ාර පරිශ්රය  
ප්රහෝ නියමිත පරිශ්රයන් 
ආහාර සම්බන්ධ් අදාළ 
උපප්රදස් අනුග්ම ය කළ 
යුතුය 

විප්රේක තටාකය, ළමා තටාකය, 

බිලිඳුන්ප්රේ පිහිනුම්  තටාකය සහ 

 ා  තටාකය (පවතී  ම්) වසා 

ිබිය යුතුය 

• එහි ප්ර ෝජ ාග්ාර පරිශ්රය  

ප්රහෝ නියමිත පරිශ්රයන් 

ආහාර සම්බන්ධ් අදාළ 

උපප්රදස් අනුග්ම ය කළ 

යුතුය. 

• ප්රම්වාප්රේ  ාවිතා ව  

පහසුකම්  වතාදම  ප්රලස 

ලැයිස්තුග්ත කර ඇත් ම් 

ඒවා වසා දැමිය යුතුය  ම්  

• කළ නිප්රරෝධ්ාය  ප්රහෝටල්/ 

අමුත්තන්ප්රේ නිවාස  අදාළ 

අවශයතාවලට අනුකූලව 

ක්රියාකළ යුතුය 15 

•  ම් කර  ලද නිප්රරෝධ්ාය  

හැර ප්රව ත් ප්රග්ස්ට්ට හවුස් 

නිප්රරෝධ්ාය ය යටප්රත් 

සිටි  පුද්ග්ලයින් අමුත්තන් 

ප්රලස ප්ර ාග්ත යුතුය 

•  ම් කර  ලද නිප්රරෝධ්ාය  

හැර ප්රව ත් ප්රහෝටල්, 

නිප්රරෝධ්ාය ය යටප්රත් 

සිටි  පුද්ග්ලයින් පිටත 

ස්ථා වල  ැවතී සිටි  

පුද්ග්ලයින්  ාර ප්ර ාග්ත 

යුතුය චී ය අමුත්තන් ප්රලස 

12 ව  ඇමුණුප්රම් දක්වා ඇි නිශ්චිත පරිශ්රයන් සඳහා සුරකින් . 
13 අදාළ ක්රියා මාර්ග් ප්රාප්රයෝගික ප්ර ාප්රේ  ම්, අප්ර කුත් රාජකාරීන් සඳහා මාරු වීමට ප්රපර  ාවිත කළ උපකරණ් ඉවත් කිරීප්රම්ී ප්රමන්ම,  ාවිත කළ ප්රම්ස හා ප්රවන් කිරීම සඳහා  ාවිත කළ ප්රකාටස් ආදිය පිරිසිදු කිරීප්රම්ී සහ විෂබීජහරණ්ය කිරීප්රම්ී, සනීපාරක්ෂක රම අනුග්ම ය කිරීම කාර්ය මණ්ඩලය සතු 
වග්කීමක් බව සහික කළ යුතු අතර, සෑම පිරිසිදු කිරීප්රම් වාරයකීම අවශය පරිදි, ස්වයොංක්රීය ප්ර ාව  සනීපාරක්ෂක පියවර අනුග්ම ය කළ යුතුය. එම සනීපාරක්ෂක පියවර අතරට, ඇල්ප්රකාප්රහාල් ඇතුළත් සනීපාරක්ෂක දියර  ාවිතය, දෑත් ප්රස්ීම ප්රහෝ අත්වැසුම් මාරු කිරීම ඇතුළත් ප්රේ. 
14 ආහාරපා  ප්රස්වාවන් පවත්වාප්රග්  ය  පුද්ග්ලයින් විසින් ආහාර, සහ පාරිසරික සනීපාරක්ෂක ප්රදපාර්තප්රම්න්තුව මගින් ආහාරපා  වයාපාර පරිශ්රයන්හි අාාස  ප වා ඇි ප්රප්රද්ශ තුළ පැවිය යුතුයැයි නිර්ප්රද්ශ කරනු ලබ  වාතාශ්රය ප්රව ස් කිරීප්රම් ප්රහෝ පිරිසිදු කිරීප්රම් ප්රහෝ අවශයතාවන් සම්ූර්ණ් කරනු 
ලැබිය යුතුය. 
15 අදාළ අවශයතාවල අඩොංගු වන්ප්රන් : (i) චී ප්රයන් පිටත  ැවතී සිටි නිප්රරෝධ්ාය යට යටත් පුද්ග්ලයින් පමණ්ක්,  ඔවුන් ප්රහෝටලප්රේ/ අමුත්තන්ප්රේ නිවාසප්රේ  තර වී සිටි  කාලය තුළී ඔවුන් සමග්  ැවතී සිටිමින් රැකබලා ග්ැනීමට බාරග්ත් අය සහ විප්රද්ශ ස්ථා  පිළිබඳ ප්රරගුලාසි යටප්රත් (Cap. 599E) 
ප්රහාොංප්රකාොං වලට පැමිප්රණ්න් ාවූ පුද්ග්ලයින්ට නියමිත අනිවාර්ය නිප්රරෝධ්ාය ප්රයන් නිදහස් කර  ලද අමුත්තන් වශප්රයන් පිළිග්ත හැකි ප්රහාොංප්රකාොං ප්රවත ළඟාප්රව  පුද්ග්ලයින්; (ii) ඉහත අොංක (i) යටප්රත් විප්රශ්ෂප්රයන් නියම ප්රකාට ඇි පුද්ග්ලයින්  ප්රරෝග් වැළැක්වීප්රම් සහ පාල ය කිරීම යටප්රත් වරින්වර 
නිකුත් කර   (නිශ්චිත පුද්ග්ලයින් සඳහා වූ අනිවාර්ය පරීක්ෂණ්) ප්රරගුලාසි (Cap. 599J)  වලට අනුකූලව ඔවුන් ප්රහාොංප්රකාොං ප්රවත ළඟා ප්රව  19 වැනිදා ප්රහෝ 20 වැනිදා සිදු කරනූ ලබ  විප්රශ්ිත පරීක්ෂණ්ප්රේ ප්රිඵල ලැප්රබ  ප්රතක් තමුන්  ැවතී සිටි  ප්රහෝටලය/ අමුත්තන්ප්රේ නිවාසය තුළ රැඳී සිටිය යුතුය. 
දැන්වීම නිශ්චිත කරනු ලැබ ඇත ; (iii) (පාල යක් සහිත නිසි පරිදි සිදුකර ඇි ප්රවන්කර තැබීම සහ නිසි පරිදි ප්රවන්කර  ලද ප්රප්රේශ වීම් ඇි ප්රලාබිය, පාරිප්ර ෝගික ප්රස්වා ප්රම්ස සහ වාහ   ැවතුම් ප්රපාළවල් වලට හැරුණුප්රකාට) ප්රපාදු ජ තාවට ප්රහෝටල/අමුත්තන්ප්රේ පරිශ්ර වලට ප්රප්රේශ විය ප්ර ාහැකිය. ; 
(iv) ඉහත (iii) ප්රයාමුකර ඇි අදාළ උපප්රදස්වලට යටත්ව ප්රහෝටල්/අමුත්තන්ප්රේ නිවාස වල ඇි  වාතැන් පහසුකම් ප්ර ාව  (ශාරීරික ප්රයෝග්යතා මධ්යස්ථා , පිහිනුම් තටාක, රූපලාවණ්යාග්ාර ප්රහෝ සම්බාහ  ආයත , වයාපාරික මධ්යස්ථා , ආහාර සැපයීප්රම් පරිශ්ර, රැස්වීම් කාමර ප්රහෝ  උත්සව කාමර සහ 
ප්රව ත් ප්රද්වල්) වසා තැබිය යුතුය. ; (v) නිප්රරෝධ්ාය යට යටත් අමුත්තන් සහ ඔවුන් සමග් ප්රවප්රස  ඕ ෑම රැකබලාග්න් කුට තමුන් සිටි  අමුත්තන්ප්රේ කාමරය/කාමර ප්රපළ ප්රවින් හදිසි තත්වයක් ප්රහෝ 19 වැනි ප්රහෝ 20 වැනි දි  ප්රහාොංප්රකාොං පැමිණි විට අවශයප්රයන්ම කළ යුතු අදාළ අනිවාර්ය පරීක්ෂණ් 
නිප්රේද යට යටත්ව පවත්වනු ලබ  විප්රශ්ෂ පරීක්ෂණ්ය සඳහා  ප්රජා පරීක්ෂණ් මධ්යස්ථා යට යෑම හැරුණු ප්රකාට පිටතට යෑමට ප්ර ාහැකි ව  ප්රද් සියලු සාධ්ාරණ් පියවර කළම ාකරු විසින් ග්ත යුතුය. ; (vi) නිප්රරෝධ්ාය ය යටප්රත් සිටි  අමුත්තන්හට තමුන් එහි රැඳි සිටි  කාලය තුළ කිසිම බාහිර 
අමුත්තකු(අමුත්තා එහි රැඳී සිටි තාක්  රැඳී සිටි  රැකබලාග්න් කු හැරුණු ප්රකාට)  තමුන්ප්රේ කාමරය/කාමර ප්රපළ තුළට ඇතුල් කර ග්ැනීම වැළක්වීම සඳහා කළම ාකරු විසින් සියලු සාධ්ාරණ් පියවර ග්ත යුතුය. එප්රස්ම (vii) කළම ාකරු විසින් ප්රසෞඛය ප්රදපාර්තප්රම්න්තුව මගින් නිකුත් කර  ලද ආසාද ය 
පාල ය කිරීප්රම් මාර්ප්රග්ෝපප්රද්ශයන් සහ නියම වලට අනුකූලව ක්රියාකරනු ලැබිය යුතුය. 


