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Annex I (English) - Public Activities Based on Alert Level System – Sri Lanka  
 

Activity Alert Level 

Alert Level 1 
( list 1 )  

Alert Level 2 
( list 2 )  

Alert Level 3 
( list 3 )  

Alert Level 4 
( list 4)  

Number of people 
allowed outside 

All All  Only 2 persons permitted 
unless engaged in essential 
services/ permitted work  

1 

Public transport Normal functions with 
adherence to DReAM 

Only allowed to transport 
passengers up to the seating 
capacity of the bus/train 

Only allowed to transport 
passengers up to 75% seating 
capacity of the bus/train 

Only allowed to transport 
passengers up to 50% seating 
capacity of the bus/train 

Private taxi services Normal functions with 
adherence to DReAM 

Maximum number of passengers is limited to two for cars and 
trishaws.  
For other types of vehicles, it is limited to 50% of the seating 
capacity. 
 

Maximum number of 
passengers is limited one for 
cars and trishaws. For other 
types of vehicles, it should be 
limited to 25% of the seating 
capacity. 

Utility services – 
electricity, water, 
telecommunication, 
Petrol stations, LP gas 
stations, motor 
garages / tyre  
services and 
postal/courier 
services 

Normal functions with adherence to DReAM 
 

Provide all essential services with minimum   staff 

Government Offices Normal functions with adherence to DReAM With minimum number of 
staff required. Others to work 
from home where feasible. 

Only essential staff members. 
Others to work from home 
where feasible. 
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Private sector offices Normal function with adherence to DReAM 
 

With minimum number of 
staff required. Others to work 
from home where feasible. 

Only essential staff members. 
Others to work from home 
where feasible. 

Export Oriented 
Industries (Garments, 
agriculture etc)  

Normal function with adherence to DReAM 
 

Function within a bio secure bubble (i.e. ensure secure 
accommodation and transport for workers) under close 
supervision of area MOH.  

Supermarkets Normal function with 
adherence to DReAM 

1.5m2 of available walking 
space can be considered as 
adequate for 1 person. A 
maximum of 75% of the total 
number of customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 
Number allowed to be 
displayed outside. 

1.5m2 of available walking 
space can be considered as 
adequate for 1 person. A 
maximum of 50% of the total 
number of customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 
Number allowed to be 
displayed outside. 

1.5m2 of available walking 
space can be considered as 
adequate for 1 person. A 
maximum of 25% of the total 
number customers that could 
be accommodated in the 
space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given.  
Number allowed to be 
displayed outside. 

Shopping Malls Normal function with 
adherence to DReAM 

1.5m2 of available walking 
space can be considered as 
adequate for 1 person inside 
the individual shops. For 
shops: A maximum of 75% of 
the total number customers 
that could be accommodated 
in the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given.  

1.5m2 of available walking 
space can be considered as 
adequate for 1 person inside 
the individual shops. For 
shops: A maximum of 50% of 
the total number customers 
that could be accommodated 
in the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. Gatherings and 
entertainment in the mall 
premises are not allowed. 

Closed 
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Financial institutions 
(banks, finance 
companies, pawning 
centres etc) 

Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 75% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

A maximum of 50% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

A maximum of 25% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

Clothing/textile shops Normal function with 
adherence to DReAM 

1.5m2 of available walking 
space should be considered 
as adequate for 1 person. A 
maximum of 75% of the total 
number customers that could 
be accommodated in the 
space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

1.5m2 of available walking 
space should be considered 
as adequate for 1 person. A 
maximum of 50% of the total 
number customers that could 
be accommodated in the 
space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

Closed 

Agriculture based Normal operations with strong adherence to DReAM 

Grocery Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 75% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

A maximum of 50% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

A maximum of 25% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

Open market/fairs Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 50% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 

A maximum of 50% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 

A maximum of 25% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
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adhering to the instructions 
given. 

adhering to the instructions 
given.  
To be strictly supervised by 
village implementation 
committees. 

adhering to the instructions 
given. 
To be strictly supervised by 
village implementation 
committees. 

Economic centres             
(Arthika 
madyasthana)  

Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 50% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

A maximum of 50% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given.  
To be strictly supervised by 
village implementation 
committees. 

A maximum of 25% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given.  
To be strictly supervised by 
village implementation 
committees. 

Bakery Normal functions with 
adherence to DReAM 

A maximum of 75% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

A maximum of 50% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

A maximum of 25% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

Street/mobile 
vendors 

Allowed with strict adherence to guidelines under supervision of Village implementation 
committees 

Not Allowed 

Construction sites Allowed Restricted to premises 

Barber and Beauty 
Salons 

Normal functions with 
adherence to DReAM 

A maximum of 50% of the total number customers that could 
be accommodated in the space available can be allowed at a 
given time adhering to the instructions given. 

Closed 

Furniture, Electrical, 
Hardware stores 

Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 75% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 

A maximum of 50% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 

A maximum of 25% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
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the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 
 

the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

Laundry Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 75% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

A maximum of 50% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

Closed 

Tailors and 
dressmakers 

Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 75% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

A maximum of 50% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

Closed 

Communication/ 
photocopy shops 

Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 75% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

A maximum of 50% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

A maximum of 25% of the 
total number customers that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

Courts Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 75% of the 
total number that could be 
accommodated in the space 
available can be allowed at a 

A maximum of 50% of the 
total number that could be 
accommodated in the space 
available can be allowed at a 

A maximum of 25% of the 
total number that could be 
accommodated in the space 
available can be allowed at a 
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given time adhering to the 
instructions given. 

given time adhering to the 
instructions given. 

given time adhering to the 
instructions given. 

Prison Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 25% of the 
total number of visitors that 
could be accommodated in 
the space available can be 
allowed.  

No visitors allowed 

Health Sector Normal function with adherence to DReAM Can function with minimum possible number to maintain 
service requirement adhering to the instructions given 

Day care Normal function with 
adherence to DReAM 

75% of the capacity 50% of the capacity Closed 

Preschools Normal function with 
adherence to DReAM 

75% of the capacity 50% of the capacity Closed 

Schools Normal function with 
adherence to DReAM 

Grade 9 and above only Closed Closed 

Higher education 
centres including 
universities 

Normal function with 
adherence to DReAM 

50% of the capacity Closed Closed 

Tuition classes Normal function with 
adherence to DReAM 

50% of the capacity Closed Closed 

Weddings Normal function with 
adherence to DReAM 

Can be held with the number 
of guests not exceeding 50% 
of the seating capacity of the 
hall up to a maximum of 200 
guests adhering to the 
instructions given. 

Can be held with maximum of 
50 guests adhering to the 
instructions given. 

maximum of 20 guests 
adhering to the instructions 
given. 

Funerals  
(Except COVID-19 
deaths) 

Normal function with 
adherence to DReAM 

Taking all possible 
precautions to minimize the 
number attending to less 
than 50% of the capacity of 
the premises up to a 

Taking all possible 
precautions to minimize the 
number attending to a 
maximum of 25 persons at a 

Taking all possible 
precautions to minimize the 
number attending to a 
maximum of 10 persons at a 
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maximum of 50 persons at a 
given time adhering to the 
instructions given.  

given time adhering to the 
instructions given. 

given time adhering to the 
instructions given. 

Parties/events/ 
(indoor) 

Normal function with 
adherence to DReAM 

Number of participants 
should be restricted 50% of 
the capacity of the premises  

Not Allowed 
 

Parties/events 
(outdoor) 

Normal function with 
adherence to DReAM 

Number of participants 
should be restricted 50% of 
the capacity of the premises  

Not Allowed 
 

Public gatherings Normal function with 
adherence to DReAM 

Number of participants 
should be restricted 50% of 
the capacity of the premises  

Not Allowed 
 

Places of worship Normal function with 
adherence to DReAM 

No collective activities or 
gatherings (except for 
weddings) as per the 
instructions given. Number of 
devotees at a given time 
should be restricted to 50% of 
the capacity of the premises, 
with a maximum of 50 people 
at any given time.  

No collective activities or 
gatherings (except for 
weddings with permitted 
number above) as per the 
instructions given. Number of 
devotees at a given time 
should be restricted to a 
maximum of 25 people at any 
given time.  

Religious observances at 
home  

Boarding houses Normal function with adherence to DReAM 
 

Can remain at full capacity adhering to the instructions given. 
However no new persons should be given accommodation. 
Can remain at full capacity adhering to the instructions given. 
However no new persons should be given accommodation. 

Gymnasiums, indoor 
sports halls 

Normal function with 
adherence to DReAM 

Can function up to 75% of the 
capacity of the gymnasium or 
the hall adhering to the 
instructions given.   

Can function up to 50% of the 
capacity of the gymnasium or 
the hall adhering to the 
instructions given.   

Closed 

Walkways Open only to walk by self and no crowding allowed 
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Cinemas, theatres Normal function with 
adherence to DReAM 

50% of capacity Closed 
 

Children’s parks Normal function with 
adherence to DReAM 

50% of capacity Closed 
 

Carnivals, musical 
shows, beach parties 

Normal function with 
adherence to DReAM 

50% of capacity Closed 
 

Swimming pools Normal function with 
adherence to DReAM 

50% of capacity Closed 
 

Beach Normal function with 
adherence to DReAM 

Open but gatherings not 
allowed 

Open but gatherings not allowed 
 

Restaurant (dining in) Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 50% of the total seating capacity can be 
allowed at a given time adhering to the instructions given. 
 

Closed 

Restaurant (take 
away/delivery) 

Normal operations with strong adherence to DReAM 

Wine stores Open with adherence to DReAM 
 

Closed 

Pubs and bars  Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 50% of the 
total seating capacity can be 
allowed at a given time 
adhering to the instructions 
given. 

A maximum of 25% of the 
total capacity can be allowed 
at a given time adhering to 
the instructions given 

closed 

Casino, night club Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 50% of the 
total capacity can be allowed 
at a given time adhering to 
the instructions given. 

Closed 

Betting centres Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 50% of the total capacity can be allowed at a 
given time adhering to the instructions given. 
A maximum of 50% of the total seating capacity can be 
allowed at a given time strictly adhering to DReAM 

Closed 
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Spas Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 50% of the 
total capacity can be allowed 
at a given time adhering to 
the instructions given. 

Closed 

Day rooms and home 
stays 

Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 50% of the 
total capacity can be allowed 
at a given time adhering to 
the instructions given 

Closed 

Hotels, rest houses 
and guest houses 

Normal function with 
adherence to DReAM 

A maximum of 50% of the total capacity can be allowed at a 
given time adhering to the instructions given 
A maximum of 50% of the total capacity can be allowed at a 
given time adhering to the instructions given 

Closed 
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Annex II (English) - Color coded diagram indicating the alert levels 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alert Level 1 

DReAM to be 
practiced 
always  

Alert Level 2 

One Cluster  
QC in one police division 

Functions restricted (List 4) 

Rest of the country (Yellow) Restrictions stepped up (List 2) 

Alert Level 3 

Several Clusters 

QC in several police divisions  

Rest of the country (Orange)  

Function restriction increased 
further (List 3) 

Alert Level 4 

Community transmission 

Whole country will function as list 4 (Living with 
CoVID-19) with much more restrictions whilst 
economic functions continue 
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ඇමුණුම I – අවදානම් මට්ටම මත පදනම්ව පපොදු ක්රියාකාරාමරම් රල යුතු ආරාමයාක - ශ්රී ලංරාව (සංහල පරිවර්තනයාක) 
 

ක්රියාකාරාමරම 
අවදානම් මට්ටම 

අවදානම් මට්ටම 1 අවදානම් මට්ටම 2 අවදානම් මට්ටම 3 අවදානම් මට්ටම 4 

එක් නිවසන්/ 

නවාතැනින් පිටවීමට 

අවසම දී ඇති 

පුද්ගලයාකන් සංඛ්යාව 

ඕනෑම සංඛ්යාවක් පිටවිය හැක ඕනෑම සංඛ්යාවක් පිටවිය හැක 

අත්යවක්ය සසේවකා / අවකසර ලබා දී 
ඇති ක්රියාකාරක  වකල  නිරත් 
වකන්සන් නැතින  න  පිට වීමට  
අවකසර දී ඇත්සත් 2් සඳහා 
පමණි 

එ් පුද්ගලයකුට පමණ් පිට 
වීමට හැක. 

පපොදු ප්රවාහනයාක 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

බස්රථසේ / දු රිසේ ආසන 
ධාරිත්ාවක ද්වකා මගීන් ප්රවකාහනය 
කිරීමට අවකසර දී ඇත් 

බස්රථසේ / දු රිසේ ආසන 

ධාරිත්ාසවකන් 75% ් ද්වකා 
මගීන් ප්රවකාහනය කිරීමට 
පමණ් අවකසර දී ඇත් 

බස්රථසේ / දු රිසේ ආසන 

ධාරිත්ාසවකන් 50% ් ද්වකා 
මගීන් ප්රවකාහනය කිරීමට 
පමණ් අවකසර දී ඇත්. 

පපෞද්ගලිර කුලී මථ 

පසේවා 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

කාර් සහ ත්රීසරෝද රථ සඳහා උපරිම මගීන් සංඛ්යාවක සදසදසනකුට 

සීමා කර ඇත්. 
සවකනත් වකර්ග වකල වකාහන සඳහා එය ආසන ධාරිත්ාසවකන් 50% කට 
සීමා සේ 

කාර් සහ ත්රීසරෝද රථ සඳහා 
උපරිම මගීන් සංඛ්යාවක එක 
පුද්ගලසය්ට පමණ්  සීමා 
කර ඇති බවකට සහතික වකන්න. 
සවකනත් වකර්ග වකල වකාහන සඳහා 

එය ආසන ධාරිත්ාසවකන් 25% 
කට සීමා සේ 

උපපයාකෝගිතා පසේවා - 

විදුලියාක, ජලයාක, විදුලි 

සංපද්ශ, ඉන්ධන 

පිමවුම්හල්, එල්පී ගෑස් 

ස්ථාන, පමෝටර් ගමාජ / 

ටයාකර් පසේවා සහ තැපැල් 

/ කුරියාකර් පසේවා 

DReAM වකලට අනුකුලවක සාමානය ආකාරසයන් ක්රියාත්මක විය 
හැක. 

අවකම කාර්ය මණ්ඩලය් සමඟ සියලු අත්යවක්ය සසේවකාවකන් සැපයීම 
කලයුතු ය. 

මජපේ රාර්යාකාල 
DReAM වකලට අනුකුලවක සාමානය ආකාරසයන් ක්රියාත්මක විය 
හැක. 

අවක්ය අවකම කාර්ය මණ්ඩලය 
සමඟ ක්රියාත්මක විය හැක. හැකි 

අත්යවක්ය කාර්ය මණ්ඩල 
සාමාජිකයින් සමග පමණ් 
ක්රියාත්මක විය හැක. අසන් 
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සෑම විටම නිවකසසේ සිට වකැඩ 
කිරීම දිරිමත් කරන්න. 

සසේවකකයන් නිවකසසේ සිට වකැඩ 
කිරීමට දිරිමත් කරනු ලැසේ. 

පපෞද්ගලිර අංශපේ 
රාර්යාකාල සහ පවනත් 

රාර්යාකාල 

DReAM වකලට අනුකුලවක සාමානය ආකාරසයන් ක්රියාත්මක විය 
හැක. 

අවක්් ය අවකම කාර්ය මණ්ඩලය 
සමඟ ක්රියාත්මක විය හැක.  
හැකි සෑම විටම නිවකසසේ සිට වකැඩ 
කිරීම දිරිමත් කරන්න 

අත්යවක්ය කාර්ය මණ්ඩල 
සාමාජිකයින් සමග පමණ් 
ක්රියාත්මක විය හැක. හැකි සෑම 
විටම නිවකසසේ සිට වකැඩ කිරීම 
දිරිමත් කරන්න 

අපනයාකන අමමුණු 

රමගත් රර්මාන්ත 

(ඇඟලුම්, රෘෂිරාර්මිර 

නිෂ්පාදන, යාකනාදියාක) 

DReAM වකලට අනුකුලවක සාමානය ආකාරසයන් ක්රියාත්මක විය 
හැක. 

Bio Secure Bubble (ජෛවක ආර්ෂිත් බුබුල්) තුළ ක්රියා කල හැක. 
( එන  සසේවකකයින් සඳහා ආර්ෂිත් නවකාත්ැන් සහෝ ප්රවකාහනය 
ලබාදීමට කටයුතු කිරීම මගින් ඔවුන් එකම බුබුල් තුල  ක්රියාත්මක 
වීමට කටයුතු කිරීම) 
සමය ප්රසද්්සේ සසෞඛ්ය ජවකදය නිලධාරී තුමාසගන් අධී්ෂණය 
යටසත් සිදු කල යුතු ය. 

සුපිරි පවළඳසැල් 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ඇවිදීමට හැකි 1.5m2 ඉඩ 
ප්රමාණය් එ් පුද්ගලසයකුට 
ප්රමාණවකත් යැයි සලකමින්, එම 
ආකාරයට ලබාගත් හැකි ඉඩ 
ප්රමාණසයන් 75% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. ලබා දී ඇති උපසදස් 
පිළිපදින්න සවකළදසැල තුලට 
ඇතුළු කරගත් හැකි පුද්ගලින් 
සංඛ්යාවක සවකළඳසැසලන් පිටත් 
ප්රදර්්නය කිරීමට කටයුතු 
කරන්න. 

ඇවිදීමට හැකි 1.5m2 ඉඩ 
ප්රමාණය් එ් පුද්ගලසයකුට 
ප්රමාණවකත් යැයි සලකමින්, එම 
ආකාරයට ලබාගත් හැකි ඉඩ 
ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. ලබා දී ඇති උපසදස් 
පිළිපදින්න සවකළදසැල තුලට 
ඇතුළු කරගත් හැකි පුද්ගලින් 
සංඛ්යාවක සවකළඳසැසලන් පිටත් 
ප්රදර්්නය කිරීමට කටයුතු 
කරන්න. 

ඇවිදීමට හැකි 1.5m2 ඉඩ 
ප්රමාණය් එ් පුද්ගලසයකුට 
ප්රමාණවකත් යැයි සලකමින්, එම 
ආකාරයට ලබාගත් හැකි ඉඩ 
ප්රමාණසයන් 25% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. ලබා දී ඇති උපසදස් 
පිළිපදින්න. සවකළදසැල තුලට 
ඇතුළු කරගත් හැකි පුද්ගලින් 
සංඛ්යාවක සවකළඳසැසලන් පිටත් 
ප්රදර්්නය කිරීමට කටයුතු 
කරන්න. 

සාප්පු සංකීර්ණ 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ඇවිදීමට හැකි 1.5m2 ඉඩ 
ප්රමාණය් එ් පුද්ගලසයකුට 
ප්රමාණවකත් යැයි සලකමින්, එම 
ආකාරයට ලබාගත් හැකි ඉඩ 
ප්රමාණසයන් 75% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 

ඇවිදීමට හැකි 1.5m2 ඉඩ 
ප්රමාණය් එ් පුද්ගලසයකුට 
ප්රමාණවකත් යැයි සැලකිය හැකිය. 
එම ආකාරයට ලබාගත් හැකි ඉඩ 
ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
සාප්පු තුලට ගනුසදනුකරුවකන් 

වකසා ඇත්. 
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සාප්පු තුලට ගනුසදනුකරුවකන් 
ඇතුල්කර ගත් හැක. 
සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය විසින් 
ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 

අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය. 
වකැඩි විස්ත්ර සඳහා සසෞඛ්ය 
අමාත්යං්සේ සවකේ අඩවියට 
පිසවකසසන්න. 

ඇතුල්කර ගත් හැක. සාප්පු 
සංකීර්ණසේ රැස්වී  සහ 
විසනෝදාස්වකාදයන්ට අවකසර නැත්. 
 

මුලය ආයාකතන (බැංකු, 
මුලය සමාගම්, උරස ්
මධ යාකස්ථාන ආදියාක) 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 75% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 25% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

ඇඳුම් පැළඳුම් / 
පමදිපිළි පවළඳසැල් 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ඇවිදීමට හැකි 1.5m2 ඉඩ 
ප්රමාණය් එ් පුද්ගලසයකුට 
ප්රමාණවකත් යැයි සැලකිය හැකිය. 
එම ආකාරයට ලබාගත් හැකි ඉඩ 
ප්රමාණසයන් 75% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය. 

ඇවිදීමට හැකි 1.5m2 ඉඩ 
ප්රමාණය් එ් පුද්ගලසයකුට 
ප්රමාණවකත් යැයි සැලකිය හැකිය. 
එම ආකාරයට ලබාගත් හැකි ඉඩ 
ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය. 

වකසා ඇත්. 

රෘෂිරර්මාන්තයාක DReAM උපසදස් වකලට අනුකූලවක සාමානය පරිදි ක්රියාත්මක කළ හැකිය 

සල්ලම බඩු පවළදසැල් 

(Grocery) 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 75% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 25% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 



15 

 

විවෘත පවළඳපපොල / 
පපොළවල් (Open 

market/fairs) 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 

අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය. 
ග  මට්ටමින් පත් කල කමිටුවකල 
දැඩි අධී්ෂණය යටසත් 
පැවකැත්විය යුතුය. 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 25% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 

අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය . 
ග  මට්ටමින් පත් කල කමිටුවකල 
දැඩි අධී්ෂණය යටසත් 
පැවකැත්විය යුතුය. 

ආර්ථිර මධ යාකසථ්ාන 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 
ග  මට්ටමින් පත් කල කමිටුවකල 
දැඩි අධී්ෂණය යටසත් 
පැවකැත්විය යුතුය. 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 25% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 
ග  මට්ටමින් පත් කල කමිටුවකල 
දැඩි අධී්ෂණය යටසත් 
පැවකැත්විය යුතුය. 

පේරරියාක 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 75% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්යඅමාත්යං්ය විසින් 
ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 25% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්යඅමාත්යං්ය විසින් 
ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 
 

වීදි පවපළන්දන් 
ලබාදී ඇති මර්සගොපසද්යන්ට අනුකුලවක, ගම මට්ටසමන් පත් කල කමිටු වකල අධී්ෂණය යටසත් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

අවකසර නැත්. 

ජංගම පවපළන්දන් DReAM වකලට අනුකුලවක සාමානය ආකාරසයන් ක්රියාත්මක විය හැක. 

ඉදිකිරීම් ස්ථාන අවකසර ලබාදී ඇත්. 
ඉදිකිරීස  පරිශ්රයට පමණ්  
සීමා කර ඇත් 
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බාබර් සහ 
රූපලාවණ යාකාගාම 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 
 

වකසා ඇත්. 

ගෘහ භාණඩ, විදුලි 

උපරමණ , ඉදිකිරීපම් 

ද්රවය පවළඳසැල් 
(Hardware) 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 75% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 
 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 25% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

පමදි පසේදීපම් ස්ථාන 
(Laundry) 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 75% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

වකසා ඇත්. 

මැහුම්රරුවන් සහ 
ඇඳුම් මසන්නන් 

(Tailors and 
dressmakers) 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 75% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

වකසා ඇත්. 

සන්නිපේදන 
පවළදසැල් / ඡායාකා 

පිටපත් සාප්පු 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 75% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 25% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
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විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

අධිරමණ 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 

75% ඉඩ ප්රමාණය් පිසරන 
ආකාරයට මහෛනයා ඇතුල්කර 
ගත් හැක. ලබාදී ඇති උපසදස් 
වකලට අනුකුලවක කටයුතු කල 
යුතුය 

ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 

50% ඉඩ ප්රමාණය් පිසරන 
ආකාරයට මහෛනයා ඇතුල්කර 
ගත් හැක. ලබාදී ඇති උපසදස් 
වකලට අනුකුලවක කටයුතු කල 
යුතුය 

ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 

25% ඉඩ ප්රමාණය් පිසරන 
ආකාරයට මහෛනයා ඇතුල්කර 
ගත් හැක. ලබාදී ඇති උපසදස් 
වකලට අනුකුලවක කටයුතු කල 
යුතුය 

බන්ධනාගාම 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ඕනෑම සවකලාවකක පැමිණිය හැකි 
අමුත්ත්න්සේ ධාරිත්ාවකසයන් 

25% සඳහා අවකසර ලැසේ 
අමුත්ත්න්ට පැමිණීමට අවකසර නැත්. 

පසෞඛ්ය අංශ - මජපේ 

පමෝහල්, පුද්ගලිර 

පමෝහල්, ෆාමස, 

මසායාකනාගාම, වවදය 

පසේවා  ඇතුළුව 

DReAM වකලට අනුකුලවක සාමානය ආකාරසයන් ක්රියාත්මක විය 
හැක. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට අනුකූලවක සසේවකා අවක්යත්ා පවකත්වකා ගැනීම 
සඳහා හැකි අවකම සංඛ්යාවක් සමඟ ක්රියාත්මක විය හැකිය 

දිවාසුරැකුම් මධයස්ථාන   
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

75% ධාරිත්ාසවකන් කටයුතු කල 
හැක. 

50% ධාරිත්ාසවකන් කටයුතු කල 
හැක. 

වකසා ඇත්. 

පපම පාසල් 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

75% ධාරිත්ාසවකන් කටයුතු කල 
හැක. 

50% ධාරිත්ාසවකන් කටයුතු කල 
හැක. 

වකසා ඇත්. 

පාසල් 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

9 සශ්රේණිය සහ ඊට ඉහළ පන්ති 
සඳහා පමණි 

වකසා ඇත්. 

විශ්ව විදයාල ඇතුළු 
උසස ්අධයාකාපන 

ආයාකතන    

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

50% ධාරිත්ාසවකන් කටයුතු කල 
හැක. 

වකසා ඇත්. 
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උපරාමර පන්ති 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

50% ධාරිත්ාසවකන් කටයුතු කල 
හැක. 

වකසා ඇත්. 

මංගල උත්සව 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක ්ාලාසේ ආසන 

ධාරිත්ාසවකන් 50% සනොඉ්මවිය 
යුතු අත්ර අමුත්ත්න් සංඛ්යාවක 

උපරිම වක්සයන් අමුත්ත්න් 200 
් ද්වකා අවකසර ලබා දී ඇත්. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක උපරිම වක්සයන් 

අමුත්ත්න් 50 සදසනකු සමඟ 
පැවකැත්විය හැකිය. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක උපරිම වක්සයන් 

අමුත්ත්න් 20 සදසනකු සමඟ 
පැවකැත්විය හැකිය. 

අවමංගලය උත්සව 

(පරොවිඩ්-19 අසාදනයාක 

හා සම්බන්ධ පනොවූ 

මෘතපද්හ සඳහා) 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ලබා දී ඇති උපසදස් අනුවක 
පරිශ්රසේ ධාරිත්ාවකසයන් 50% ක 

පිරිස්, පුද්ගලයන් 50ක  
උපරිමයකට යටත්වක සහභාගී 
වීමට අවකසර ලබාදී ඇත්. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකූලවක ඕනෑම සේලාවකක 

උපරිම පුද්ගලයින් 25 ් ද්වකා 
පමණි   

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකූලවක ඕනෑම සේලාවකක 

උපරිම පුද්ගලයින් 10 ් ද්වකා 
පමණි   

ගෘහසථ් උත්සව 

(Parties/events - 
indoor) 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

සහභාගිවකන්නන්සේ සංඛ්යාවක 

පරිශ්රසේ ධාරිත්ාසවකන් 50% කට  
සීමා කළ යුතුය 

අවකසර නැත්. 

එළිමහන් උත්සව 

(Parties/events - 
outdoor) 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

සහභාගිවකන්නන්සේ සංඛ්යාවක 

පරිශ්රසේ ධාරිත්ාසවකන් 50% කට  
සීමා කළ යුතුය 

අවකසර නැත්. 

මහජන රැස්වීම් 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

සහභාගිවකන්නන්සේ සංඛ්යාවක 

පරිශ්රසේ ධාරිත්ාසවකන් 50% කට  
සීමා කළ යුතුය 

අවකසර නැත්. 

පන්සල්, පල්ලි, 
පරෝවිල් වැනි පුජනීයාක 

ස්ථාන 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

විවකාහ මංගලය උත්සවක 
හැරුනුසකොට මහෛනයා 
එ්රැස්වකන  ක්රියාකාරක  
කිරීමට අවකසර සනොලැසේ. ලබා 
දී ඇති උපසදස් අනුවක පරිශ්රසේ 

ධාරිත්ාවකසයන් 50% ක පිරිස්, 
පුද්ගලයන් 50ක  උපරිමයකට 
යටත්වක සහභාගී වීමට අවකසර 
ලබාදී ඇත්.  

ලබා දී ඇති උපසදස් අනුවක 
මහෛනයා එ්රැස්වකන  
ක්රියාකාරක  සහෝ රැස්වී  
කිරීමට වකසර සනොලැසේ. . 
ඕනෑම අවකස්ථාවකක ස්ථානය තුල 
සිටිය හැකි  බැතිමතුන්සේ 
සංඛ්යාවක උපරිම වක්සයන් 

පුද්ගලයින් 25 සදසනකුට සීමා 
කළ යුතු ය. 

නිවකසසේ සිට ආගමික වකත්ාවකත් 
කල යුතු ය. 
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පබෝඩං නිවාස 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකූලවක සාමානය ආකාරසයන් 

ක්රියාත්මක විය හැකිය. සකසසේ 
සවකත්ත් නවක පුද්ගලයින්ට 
නවකාත්ැන් ලබා සනොදිය යුතුය 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකූලවක සාමානය ආකාරසයන් 

ක්රියාත්මක විය හැකිය. සකසසේ 
සවකත්ත් නවක පුද්ගලයින්ට 
නවකාත්ැන් ලබා සනොදිය යුතුය 

ේයාකායාකාම ශාලා, ගෘහස්ථ 
ක්රීඩා ශාලා 

(Gymnasiums, 
indoor sports halls) 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 75% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

ගනුසදනුකරුවකන් සඳහා ලබාදිය 

හැකි ඉඩ ප්රමාණසයන් 50% ඉඩ 
ප්රමාණය් පිසරන ආකාරයට 
ගනුසදනුකරුවකන් ඇතුල්කර ගත් 
හැක. සසෞඛ්ය අමාත්යං්ය 
විසින් ලබාදී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක කටයුතු කල යුතුය 

වකසා ඇත්. 

ඇවිදින මංතීරු ත්නිවක ඇවිදීමට පමණ් විවකෘත් වකන අත්ර පුද්ගලින් හමුවකන  ස්ථානය් සනොවකන සලසට කටයුතු කරන්න. 

සනමා ශාලා 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

සහභාගිවකන්නන්සේ සංඛ්යාවක 

පරිශ්රසේ ධාරිත්ාසවකන් 50% කට  
සීමා කළ යුතුය 

වකසා ඇත්. 

ළමා උද්යාකාන / 
සත්පවෝදයානයාක 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

සහභාගිවකන්නන්සේ සංඛ්යාවක 

පරිශ්රසේ ධාරිත්ාසවකන් 50% කට  
සීමා කළ යුතුය 

වකසා ඇත්. 

සැණපරළි, සංගීත 
සංදර්ශන, පවමළ සාද 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

සහභාගිවකන්නන්සේ සංඛ්යාවක 

පරිශ්රසේ ධාරිත්ාසවකන් 50% කට  
සීමා කළ යුතුය 

වකසා ඇත්. 

පිහිනුම් තටාර 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

සහභාගිවකන්නන්සේ සංඛ්යාවක 

පරිශ්රසේ ධාරිත්ාසවකන් 50% කට  
සීමා කළ යුතුය 

වකසා ඇත්. 

පවමළ 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

විවකෘත් වකන අත්ර පුද්ගලින් ඒකරාශී වකන ස්ථානය් සනොවකන සලසට කටයුතු කරන්න. 

අවන්හල් 
(පරිපභෝජනයාක රමන) 
Restaurant (dining 

in) 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට අනුකුලවක ඕනෑම සවකලාවකක  ආසන 

ධාරිත්ාසවකන් උපරිම 50% කට ඉඩ දිය හැකිය. 
වකසා ඇත්. 
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අවන්හල් (රැපගන යාකන) 
Restaurant (take 
away/delivery) 

DReAM වකලට අනුකුලවක සාමානය ආකාරසයන් ක්රියාත්මක විය හැක. 

මදයසාම අපලවිසල් DReAM වකලට අනුකුලවක සාමානය ආකාරසයන් ක්රියාත්මක විය හැක. වකසා ඇත්. 

පේ (Pubs and bars) 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක ඕනෑම සවකලාවකක  මුළු 

ධාරිත්ාසවකන් උපරිම 50% කට 
අනුවක අවකසර ලැසේ. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක ඕනෑම සවකලාවකක  මුළු 

ධාරිත්ාසවකන් උපරිම 25% කට 
අනුවක අවකසර ලැසේ 

වකසා ඇත්. 

රැසපනෝ, මාත්රී 

සමාජශාලා 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක ඕනෑම සවකලාවකක  මුළු 

ධාරිත්ාසවකන් උපරිම 50% කට 
අනුවක අවකසර ලැසේ 

වකසා ඇත්. 

ඔට්ටු මදයස්ථාන 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට අනුකුලවක ඕනෑම සවකලාවකක  මුළු 

ධාරිත්ාසවකන් උපරිම 50% කට අනුවක අවකසර ලැසේ 
වකසා ඇත්. 

ස්පා (spa) 
DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක ඕනෑම සවකලාවකක  මුළු 

ධාරිත්ාසවකන් උපරිම 50% කට 
අනුවක අවකසර ලැසේ 

වකසා ඇත්. 

නවාතැන් සපයාකන 
ස්ථාන 

(Day rooms and 
home stays) 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට 
අනුකුලවක ඕනෑම සවකලාවකක  මුළු 

ධාරිත්ාසවකන් උපරිම 50% කට 
අනුවක අවකසර ලැසේ 

වකසා ඇත්. 

පහෝටල්, විපේරාගාම 

(Hotels, rest houses 
and guest houses) 

DReAM වකලට අනුකුලවක 
සාමානය ආකාරසයන් 
ක්රියාත්මක විය හැක. 

ලබා දී ඇති උපසදස් වකලට අනුකුලවක ඕනෑම සවකලාවකක  මුළු 

ධාරිත්ාසවකන් උපරිම 50% කට අනුවක අවකසර ලැසේ 
වකසා ඇත්. 
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Alert Level 
1 

සෑම විටම DReAM 

උපපදස් සඳහා 

අනුකුල වියාක යුතු යාක. 

Alert Level 2 

එ් සපොකුර් පමණ් ඇත්  
නිසරෝධායන ඇදිරිනීතිය එක සපොලිස ්සකොට්ඨා්යකට පමණකි  
ක්රියාකාරක  සීමා කර ඇත් 
රසට් සසසු ප්රසද්්  (කහ) සීමා කිරී  එක පියවකරකින් ඉහල 
සගොස් ඇත්.  

Alert Level 3 

සපොකුරු කිහිපය් ඇත්  
නිසරෝධායන ඇදිරිනීතිය සපොලිස් 
සකොට්ඨා් කිහිපයකට අදාල සේ.  
රසට් සසසු ප්රසද්් (ත්ැඹිලි) 
ක්රියාකාරක  සීමා කිරීම ත්වකදුරටත් 
වකැඩි සේ   

Alert Level 4 

ප්රෛා ස සප්රේෂණය 
මුළු රටම 4 වකන ලැයිස්තුවකට අනුකුලවක ක්රියා කරනු ඇත් 
(සකොවිඩ් -19 සමඟ ජීවකත් වීම) ආර්ථික ක්රියාකාරක  
අඛ්ණ්ඩවක සිදුවකන අත්ර ත්වකත් සබොසහෝ සීමාවකන් සහිත්වක 
ක්රියාකාරක  ඉටුවකනු ඇත්. 


