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2021 ජුලි 10 දින.  
 
 
වෛද්ය අස ේල ගුණෛර්ධන මහතා, 

ස ෞඛ්ය ස ේෛා අධයක්ෂ ජනරාල්, 

ස ෞඛ්ය ස ේෛා සද්පාර්තසේන්තුෛ, 

ස ාළඹ 10. 

 
 

චන්තද්න වික්රමරත්න මහතා, 

සපාලි ේපති, 

සපාලි ේ මූල ේථානය, 

ස ාළඹ 01. 

 
 
මහත්මයාණෙනි, 
 

 
සාමකාමී උද්ඝෝෂණවල නියුතු පුදගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ නි් ෝධයනය කිරීම  
 
ස ාවිඩ්-19  ේබන්තධ ස ෞඛ්ය සරගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම  ේබන්තධසයන්ත බෛ පෛ මින්ත 
විසරෝධතා රුෛන්ත අත්අඩංගුෛට ගැනීම හා රඳෛා තැබීම  ේබන්තධසයන්ත ශ්රී ලං ා නීතීඥ  ංගමය සිය ද්ැඩි 
අෛධානය සයාමු ර තිසේ.  
 
 

සමම අත්අඩංගුෛට ගැනීේ සිදුෛන්තසන්ත සපාලි ේ මාධය අංශය විසින්ත අං  PMD/PR/845/21 යටසත් 2021 ජුලි 

06 දින නිකුත්  රන ලද් ලිපියකින්ත පසුෛයි. සයාමු අං  DDG(PHS)1/DO2/7/13/2017/20 යටසත් ස ෞඛ්ය 
ස ේෛා අධයක්ෂ ජනරාල්ෛරයා විසින්ත සපාලිසිය සෛත සයාමු රන ලද් ලිපිය  උපුටාගැනීමක් එම ලිපිසයහි 

ඉදිරිපත්  රනු ලැසේ. ස ෞඛ්ය ස ේෛා අධයක්ෂ ජනරාල්ෛරයා විසින්ත එම ලිපිය නිකුත්  රන ලද් දිනය 
සහළිද්රව්  ර නැත.    
 
 
පසුගිය දින කීපය ුළදී සපාලිසිය විසින්ත විවිධ ප්රශේන  ේබන්තධසයන්ත උදසඝෝෂණෛල සයදුණු පුදගලයන්ත 
රැ ක් අත්අඩංගුෛට සගන ඔවුන්ත අධි රණය සෛත ඉදිරිපත්  රන ලදී.  
 
 
ආණ්ඩුක්රම ෛයෛ ේථාසෛහි ඉතා ෛැද්ගත් මූලි  මානෛ හිමි ේ ුනක් මහජන උදසඝෝෂණ  මග  ේබන්තධ 

සව්. ඒෛා නේ, භාෂණසේ නිද්හ ,  ාම ාමී රැ ේීසේ නිද්හ   හ  ංවිධානය ීසේ නිද්හ යි. ආණ්ඩුක්රම 

ෛයෛ ේථාසව් 14(1)(අ), (ආ)  හ (ඇ) ෛයෛ ේථා ෛලින්ත එම අයිතිෛාසි ේ තහවුරු  ර තිසේ. මහජන විසරෝධතා 
මගින්ත ආණ්ඩුක්රම ෛයෛ ේථාසව් 10ෛන ෛයෛ ේථාෛ මගින්ත  හති   ර තිසබන සිතීසේ නිද්හ ද් ශක්තිමත් 

 රනු ලැසේ. 14(1) ෛයෛ ේථාෛ මගින්ත තහවුරු  ර තිසබන අයිතීන්ත මහජන ස ෞඛ්යය සහේු මත සීමා  ළ 

හැකිය. එසහත්, එම සීමාකිරීේ සිදු ළ යුත්සත්  නීති මගින්තය.  ාක්ෂාත්  රගැනීමට අසේක්ිත අරමුණු 
 මග ඒෛා  ේබන්තධ විය යුු අතර සීමාකිරීේ  ාධාරණ විය යුුය.    
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ස ෞඛ්ය ස ේෛා අධයක්ෂ ජනරාල්ෛරයා විසින්ත නිකුත්  රන ලද් මෑත ාලීන ස ෞඛ්ය මාර්සගෝපසදශ ශ්රී ලං ා 
නීතීඥ  ංගමය විසින්ත අධයයනය  රන ලදී. එම මාර්සගෝපසදශ මගින්ත ඇතැේ ගෘහ ේථ හා එළිමහන්ත 

ක්රියා ාර ේෛලට අෛ ර ලබාසද්යි.  ේබාහන මධය ේථාන, සුපිරි සෛළඳ ල්  හ අෛන්තහල් පෛත්ෛාසගන 
යාම හා තෛත්  රුණු එහි අඩංගු සව්. මත්පැන්තහල් විෛෘත කිරීම  හ එළිමහසන්ත ෛයායාම කිරීම හා දිීම 
 ඳහා ද් එමගින්ත අෛ ර ලබාදී තිසේ. එම මාර්සගෝපසදශ මගින්ත මහජන විසරෝධතා සහෝ එළිමහන්ත රැ ේීේ 
තහනේ ක්රියා සල  නේ ර නැත.  
 
 

ස ස ේ සෛතත්, සපාලි ේ මාධය අංශය විසින්ත නිකුත්  රන ලද් ඉහත  ඳහන්ත  රන ලද් මාධය නිසව්ද්නසයහි 

 ඳහන්ත ෛන පරිදි, ස ෝවිඩ්-19 පැතිරීම සහේුසෛන්ත මහජන රැ ේීේ  හ මහජනතාෛ විශාල ෛශසයන්ත 

ඒ ාරාශී ෛන විසරෝධතා  ඳහා අෛ ර ලබා සනාදිය යුු බෛ  ඳහන්ත ද්ැනුේදීමක් ස ෞඛ්ය ස ේෛා අධයක්ෂ 
ජනරාල්ෛරයා සෛතින්ත සපාලි ේපතිෛරයා සෛත ලැබී තිසේ. අද්ාළ මාධය නිසව්ද්නසයහි අන්තතර්ගතසයන්ත පෛා 
මහජනතාෛ විශාල වශ්යන් ඒ රාශී ෛන විසරෝධතා ෛැළැක්ීමට  ටයුු  රන සල  උපසද් ේ සද්න නමුත් 

මහජන විසරෝධතා පූර්ණ තහනේ කිරීමක් අද්හ ේ  ර නැත. ඒ අනුෛ, ස ෞඛ්ය මාර්සගෝපසදශානුකූලෛ 
පෛත්ෛනු ලබන රැ ේීේ හා විසරෝධතා තහනේ  ර නැත. 
 
 

ඕනෑම  ංවිධිත උදසඝෝෂණයක් සිදු ළ යුත්සත් මහජන ස ෞඛ්යයට තර්ජනයක් සනාෛන අන්තද්මින්ත බෛත්, 

විසරෝධතාෛලට, සපළපාලිෛලට සහෝ ඒ හා  මාන ක්රියා ාර ේෛලට  හභාගී ී මට අද්හ ේ  රන පුදගලයන්ත 

තමන්තසේ හා සපාදු ජනතාෛසේ ආරක්ෂාෛ සෛනුසෛන්ත ස ෞඛ්ය නිර්සදශානුකූලෛ  ටයුු  ළ යුු බෛත් ශ්රී 

ලං ා නීතීඥ  ංගමය ද්ැඩි සල  විශේෛා   රයි. ස ස ේ සෛතත්,  ලින්ත පණෛනු ලැබූ සීමාකිරීේ ලිහිල් කිරීම 

සයෝගය යයි ස ෞඛ්ය ස ේෛා අධයක්ෂ ජනරාල්ෛරයා තීරණය  ර තිසබන  ංද්ර්භයක් ුළ, සපාලිසියට 
විසරෝධතා රුෛන්ත පාලනය කිරීම  ඳහා ද්ැඩි බලයක් සයාද්ෛමින්ත ක්රියාකිරීම  ඳහා  ාධාරණ සහේුෛක් 
ඇතැයි ශ්රී ලං ා නීතීඥ  ංගමය විශේෛා   රන්තසන්ත නැත.   
 
 

ඇතැේ අෛ ේථාෛලදී, එෛැනි විසරෝධතා රුෛන්ත මසහේ ේරාත්ෛරයා විසින්ත ඇප මත නිද්හ ේ  ළ විටදී එස ේ 
ඇප මත නිද්හ ේ  රන ලද් පුදගලයන්තසේ  ැමැත්සතන්ත සතාරෛ සපාලි ේ නිලධාරීන්ත විසින්ත ඔවුන්ත 
නිසරෝධායන මධය ේථාන සෛත රැසගන සගා ේ තිසේ. ඇතැේවිට එස ේ  රනු ලබන්තසන්ත ඔවුන්ත රැසගන 
යන්තසන්ත ස ාසහටද්ැයි ඔවුන්තට සහෝ ඔවුන්තසේ පවුල්ෛලට පෛා ද්ැනුේදීමකින්ත සතාරෛය.   
 
 
ඇප මත නිද්හ ේ  රන ලද් පුදගලයන්ත ඔවුන්තසේ  ැමැත්සතන්ත සතාරෛ අධි රණ භූමිසේ සිට 
බලහත් ාරසයන්ත නිසරෝධායනය  ඳහා  රැසගන යාසේ අෛ ේථා කීපයක් සෛත ශ්රී ලං ා නීතීඥ  ංගමසේ 
අෛධානය සයාමු ර තිසේ. එෛැනි තීරණ ගනු ලැබුසව් මහජන ස ෞඛ්ය පරික්ෂ ෛරුන්ත ෛැනි ස ෞඛ්ය 
නිලධාරීන්තසේ උපසද් ේ මත බෛට  ාක්ි ඉතා අුය. ෛර්තමානසේදී ස ෝවිඩ්-19 ආ ාද්නය වූ පුදගලයන්ත 
 හ ඔවුන්තසේ පළමු සපළ ආශ්රිතයන්ත පෛා නිසරෝධායන මධය ේථානෛලට ෛඩා නිසෛ ේෛල සහෝ සහෝටල්ෛල 
නිසරෝධායනය සිදු රන පසුබිමක් ු ළ ගනු ලබන සමම ක්රියාමාර්ග ස සරහි විසශේෂ අෛධානයක් සයාමු  ළ 
යුුය. 
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ස ෝවිඩ්-19  ේබන්තධසයන්ත 2020 ඔක්සතෝබර් 15ද්ා අං  2197/25 යටසත් ගරු ස ෞඛ්ය අමාතයෛරිය විසින්ත 
නිකුත්  රන ලද් අතිවිසශේෂ ගැ ට් නිසව්ද්නසේ සරගුලාසි ස සරහි ඔබසේ අෛධානය සයාමු  රනු ලැසේ. 
අද්ාළ සරගුලාසි අං  91 යටසත් සමස ේ ද්ැක්සව්:    

 

91. නිසි බලධරයා විසින්ත, 2019 ස ාසරෝනා වෛර ේ සරෝගය (ස ාවිඞ්-19)  ේබන්තධසයන්ත ෛන 
සරෝගී ප රසදශයක් ුළ සිටින - 
 
 

(අ) තැනැත්තන්තසේ  ංචරණය සීමා කිරීම; 
 
(ආ) සරෝගී තැනැත්තකු සහෝ සරෝගී තැනැත්තකු බෛට  ැ   රනු ලබන යේ තැනැත්තකු ප රති ාර 

 ඳහා සහෝ නිසරෝධායන  ාර්ය  ඳහා සරෝහල ට, නිරීක්ෂණ  ේථානය ට සහෝ නිසරෝධායන 

මධය ේථානය ට සගනයෑම සහෝ එස ේ සගන යන සල  යේ තැනැත්තකු සෛත නියම කිරීම; සහෝ 
 
(ඇ)  ම ේත ශ රී ලං ාෛ  ඳහා නිසි බලධරයා විසින්ත නිශේචය  රනු ලැබිය හැකි ආ ාරයට බීසජෞෂණ 
 ාලසීමාෛ සනාඉක්මෛන  ාලයක්  ඳහා සරෝගය ෛැළඳී ඇති බෛට  ැ   රනු ලබන යේ 

තැනැත්තකු සෛත  ේෛකීය නිෛ  ුළ, පරිශ රය ුළ සහෝ පදිංචි  ේථානය ුළ  ේෛයං නිසරෝධායනය 

ෛන සල  විධාන කිරීම, 
නීතයානුකූල ෛන්තසන්තය.    

 
 

ඒ අනුෛ, නිසරෝධායනය අද්ාළ ෛන්තසන්ත සරෝගය ෛැළඳී ඇති සහෝ එය ෛැළඳුණු බෛට  ැ   රනු ලබන 

අසයකුට පමණි. සෛනත් කිසිසෛකුට නිසරෝධායනය අද්ාළ ෛන්තසන්ත නැත. පැහැදිලිෛම, නිසරෝධායනය 

ස ෞඛ්යාරක්ෂ  ක්රියාමාර්ගයක් ෛන අතර, ද්ඬුෛමක් සහෝ රැඳවුේ මාර්ගයක් සල  භාවිතා සනා ළ යුුය.  
 
 
ඇප මත නිද්හ ේ  රන ලද් පුදගලයන්ත බලහත් ාරසයන්ත නිසරෝධායන මධය ේථානෛල රැඳීසේ ඉහත 
ද්ක්ෛන ලද් ක්රියා ාර ේ බලහත් ාරී  හ නීති විසරෝධී ෛන අතර එම පුදගලයන්ත ඇප මත නිද්හ ේ  ළ 
අධි රණයට  රනු ලබන අපහා යක් සව්. එෛැනි අත්අඩංගුෛට ගැනීේ හා බලහත් ාරසයන්ත රඳෛා 

තබාගැනීේ සහේුසෛන්ත, ස ෞඛ්ය බලධාරීන්ත, ආරක්ෂ  හමුද්ා  හ සපාලිසිය විසින්ත ස ෝවිඩ්-19 මර්ද්නය 
කිරීම  ඳහා ගනු ලබන අෛයාජ ප්රයත්නයන්ත  ේබන්තධසයන්ත අහිත ර ප්රතිඵල ඇති ර ඒෛා යටපත්  රයි.    
 
 

එබැවින්ත,  ාම ාමී සල  විසරෝධය පෑසේ අයිතිෛාසි ම ක්රියා  රන පුදගලයන්ත අත්අඩංගුෛට ගැනීසමන්ත හා 
රඳෛා තැබීසමන්ත ෛැළකී සිටින සල  සපාලි ේ නිලධාරීන්තට උපසද් ේ දීම  ඳහා සපාලි ේපතිෛරයා සල  පියෛර 

ගන්තනා සල  ඔසබන්ත ඉල්ලා සිටිමු. ඔබ ද්න්තනා පරිදි, 2021 ජුනි ම  10ද්ා ශ්රී ලං ා නීතීඥ  ංගමය විසින්ත 

“අ මගිය, වෛරය හා ස ෝවිඩ්-19 ෛැඩ ටහනට බාධා ඇති  රන ෛයාජ පුෛත්, ඡායාරූප, ීඩිසයෝ 
සබද්ාහැරීම  ේබන්තධ සපාලි ේ මාධය නිසව්ද්නය” මාතෘ ාසෛන්ත ඔබ සෛත සයාමු රන ලද් ලිපියට තෛමත් 
පිළිුරු ලැබී නැත. ස ෝවිඩ්-19  පැතිරීම පාලනය කිරීසේ මුෛාසෛන්ත ශ්රී ලං ා සපාලිසිය විසින්ත නිකුත්  රනු 
ලබන පුෛත්පත් නිසව්ද්න  හ චක්රසල්ඛ් මගින්ත පුදගල අයිතිෛාසි ේෛලට එල්ල රනු ලබන තර්ජනෛල 
ෛැඩිීම පිළිබඳ ශ්රී ලං ා නීතීඥ  ංගමය ද්ැඩි අෛධානය සයාමු ර තිසේ.  
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ස ෞඛ්ය ස ේෛා අධයක්ෂ ජනරාල්ෛරයා සල , විරුදධ ීසේ නිද්හ ට අහිත ර සල  බලපාන අන්තද්මින්ත 

ස ෞඛ්ය මාර්සගෝපසදශ භාවිතා කිරීමට ඉඩ සනාසද්න සල  ද්, ස ෞඛ්ය සරගුලාසි හා මාර්සගෝපසදශ ඒෛාසේ 
අරමුණ ෛන ස ෝවිඩ්-19 පැතිරීම ෛැළැක්ීම සෛනුසෛන්ත පමණක් භාවිතා  රන බෛ තහවුරු  රන සල  ද් 
ඔසබන්ත ඉල්ලා සිටිනු ලැසේ.  
 
 
විසරෝධතා රුෛන්ත  ේබන්තධසයන්ත  ටයුු කිරීසේදී සපාලිසිය විසින්ත භාවිතා  රන ලද් අධි  බලය පිළිබඳෛ 
ද් ශ්රී ලං ා නීතීඥ  ංගමය අෛධානය සයාමු රයි. මින්ත සපර විවිධ අෛ ේථාෛලදී ද් සපාලිසිය විසින්ත අධි  
බලයක් භාවිතා කිරීම  ේබන්තධසයන්ත අප විසින්ත අෛධානය සයාමු රන ලදී.  

 
 

සමයට,  
විශේෛාසී, 
 
 

 
 

 
ජනාධිපති නීතීඥ සාලිය පීරිස්         ජීව් අම සූරිය 
සභාපති        ්ේකම් 
ශ්රී ලංකා නීතීඥ සංගමය      ශ්රී ලංකා නීතීඥ සංගමය 
  

 


