
 

 

 

ඇඳිරි නීති බඳත් නිකුත් කිරීමට නල ක්රමේදයය්  වකසේව   

ේසොේරෝනා වලරවය ේශලත් COVID  19 ලයාප්තිතිය න ර කිරීේඅ මරණ ඇ ඇතිලජ තන ාල මනලය ේව 

ඒසරාශීවීම ලෂ් ලනු පිණිව රතය විසින් ලරින් ලර ඇඳිරි නීතිය ඳනලනු කේේ  එලකනි මලව්ථාල ඇඳිරි 

නීති බඳත් බා ගකනීම වශා පුද්ගයන් විා ලේයන් ේඳොලිව් ව්ථාන ේල  ඳකමිේඇන බල 

නිරී් ඇය සර ඇ   ේමේව  තනයා ඒසරාශීවීම ේසොේරෝනා මර්යන ලකඩවටශන්ලට බලත් බාධාලකි   

එබකවින් තනාධිඳති ේගෝඨාභය රාතඳ්  මකතිතුමාේේ උඳේයව් ඳරිදි ලකඩබන ේඳොලිව්ඳති                     
සී ඩී  වික්රමරත්න මශ ා විසින් ඇඳිරි නීති බඳත් නිකුත් කිරීමට නල ක්රමේදයය්  වසව් ේසොට තිේේ  ඒ 

මනුල ඇඳිරිනීති බඳත් නිකුත් කිරීම ක්රම 4කසට සිු  ේසේර්   

ඒ ේඳොලිව් මූව්ථානයජ ඳෂාත් භාර ේතය්ඨ නිේයෝතය ේඳොලිව්ඳති සාර්යාජ ේසෝඨඨාව භාර ේඳොලිව ්

මධිසාරි සාර්යා  වශ ේඳොලිව් ව්ථාන මගිනි   

බව්නාහිර ඳෂාේත් ේසොෂඹ දිව්ත්රි් සයට මයත් ේව ලසයන් ක4්  ේශෝ  ට ලක ප පිරිව්  වහි  තය න 

වශා ඇඳිරි නීති බඳත් නිකුත් සරන්ේන් ේඳොලිව් මූව්ථානය විසිනි  බව්නාහිර ඳෂාේත් ගඅඳශ වශ 

සළු ර දිව්ත්රි් සලට මයත් ේව ලසයන් ක4්  ේශෝ  ට ලක ප පිරිව්  වහි  තය න වශා ඇඳිරී නීති 

බඳත් නිකුත් කිරිම බව්නාහිර ඳෂා  භාර ේතය්ඨ නිේයෝතය ේඳොලිව්ඳති සාර්යායට ඳකලේර්   

බව්නාහිර ශකර ේවසු ඳෂාත්ලට මයත් ේව ලසයන් 50්  ේශෝ  ට ලක ප පිරිව්  වහි  තය නලට බඳත් 

නිකුත් කිරීම ඳෂා  භාර ේතය්ඨ නිේයෝතය ේඳොලිව්ඳති සාර්යාය විසින් සිු  ේසේර්  

ඒ ඒ ේඳොලිව් ේසෝඨඨාව බ ප්රේද්යට මයත් ේව ලසයන් 14්  ේශෝ  ට ලක ප වශ ේව ලස වංඛ්යාල ක4ට 

මඩු තය නලට ඇඳිරී නීති බඳත් නිකුත් සරනුේේ ේසෝඨඨාව භාර ේඳොලිව් මධිසාරි සාර්යාය විසිනි   

ේඳොලිව් බ ප්රේද්යස ඇති, ේව ලස වංඛ්යාල 14ට මඩු, තය න වශා බඳත් නිකුත් කිරීම ඒ ඒ ේඳොලිව් 

ව්ථානයට ඳලරා තිේේ  එේව ම මතිය මානුෂීය ේශ තුන් ම  පුද්ගයන්ට බඳත් නිකුත් කිරීමට ය ේඳොලිව ්

ව්ථානලට මලවර ඇ    

ඇඳිරී නීති බඳත් මයකු අඳ  කුමන සාර්යායසට ේයොණ  සෂ යුතු ය යන්න සල් බා නි්චය සර 

ගන්නකයි ලකඩබන ේඳොලිව්ඳතිලරයා තය නලට යකනුඅ ේයයි  බඳත් මයකඳුඅ සෂ යුත්ේත් මතිය 

වාධාරඇ ේශ තු ඇතිල ඳමණි   

තනාධිඳති සාර්යායජ මග්රමා ය සාර්යාය ප්රණ ඛ් මමා යාංජ ේයඳාර් ේඅන්තුජ වංව්ථාජ මල ඩ ශා 

මධිසාරි ඇතුළු තය නල ේව ලසයනට සිය ේව ලා ශකඳුනුඅඳ  ඇඳිරි නීති බඳත්රය ේව භාවි  කිරීමට 

පිළිලන  එේව  වුලය ේව ලා මලය ාල්  නකතිල සිය ේව ලා ශකඳුනුඅඳ  මලභාවි  සරන මයට එේරහිල 

නීතිමය පියලර ගනු කේේ   

ඇඳිරි නීති බඳත් නිකුත් කිරීේඅ නල ක්රමේදයය ඇතුෂත් චක්රේල්ඛ්ය www.police.lk ේලේ මඩවිේයන් 
වශ රතේේ ප්රලතත්ති ේලේ මඩවිල ඇතුෂත් සර ඇ    

ේමොශාන් වමරනායස 

මධය්  තනරාල් 

තනාධිඳති මාධය මංය 
2020-04-07  
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