
 

 
 

ඇඳිරි නීතිය ඳලතින අතර ජන ජීවිතය යථා තත්ත්ලයට  

ඳත් කිරීමට විධිවිධාන. 

කකොෂඹ, ගම්ඳශ, කළුතර වශ පුත්තම දිව්ත්රික්කවකල ඳනලා ඇති ඇඳිරි නීතිය මැයි මව 04 වඳුදා අළුයම 

5.00 දක්කවලා දිගටම ක්රියාත්මකල ඳල..  

කවසු සියලු දිව්ත්රික්කවකල ඇඳිරි නීතිය අකරේල් 2  ස වඳුදා අළුයම 5.ටටට ඉලත් කකොට රාත්රී 8.ටටට යළි 

ඳනලනු ැකේ. ඉන් ඳසු මැයි 01, සිකුරාදා දක්කවලා කම් දිවත්්රික්කවකල ඇඳිරි නීතිය ක්රියාත්මක ලනුකර රාත්රී 

8.ටට සිට ඳසුදා අළුයම 5.ටට දක්කවලා ඳමණි. 

කකොෂඹ, ගම්ඳශ, කළුතර වශ පුත්තම දිවත්්රික්කවකල රාජය, කඳෞ්ගගිකක කදඅශකර යයතන ඇඳිරි නීතිය 

තිබුණ ද මැයි ට4ලනදා සිට විලෘත කකොට ඳලත්ලාකගන යාමට ශැකිලන ඳරිදි අදාෂ නීති රීති ිකහිල් 2 කරනු 

ැකේ. 

 කදඳාර්තකම්න්තු, වශව්ථා, මණ්ඩ යදී රාජය යයතන කවේම කඳෞ්ගගිකක අශකර කර්මාන්තාා, 

කගොඩනැගිික ඉදිකිරීම් ලයාඳාර, කවේලා ව්ථාන, එෂලළු, මාලු වශ සිල් 2ර කලකෂවැල් 2 ඳලත්ලාකගන 

යාමට අලවර ඇත.  

කඳෞ්ගගිකක අශකර යයතන විලෘත කෂ යුතු කේාල උක්ග 1ට.ටට කව නියම කර තිකේ. රාජය, 

කඳෞ්ගගිකක  කදඅශකර යයතන රධානීන් මැයි 04 සිට සිය කාර්යා වශ කවේලා ව්ථානල ක්රියාකාරිත්ලය 

කකකවේ විය යුතු ද යන්න බන වතිය තුෂ වැසුම් කෂයුතුය.  

කදඳාර්තකම්න්තු, වශව්ථා, මණ්ඩ ඇතුළු රාජය යයතනල කවේලයට කැවිය යුත්කත් ුළළු කවේලක 

වශඛ්යාකලන් 1/3ක්කව ඳමණි. යම් යයතනයකින් වැකවන කවේලය කකතරම් අතයාලය එකක්කව ුවල ද   

වශා අලය අලම කවේලක වශඛ්යාල ඳමණක්කව කැමටමට යයතන රධානීන් ලගබා ගත යුතුය.  

සියලු රාජය යයතනල කවේලයට ලාර්තා කනොකරන නිධාරීන්ට නිලකවේ සිට ලැඩකරන කව නියම 

කකකර් . එක්කව එක්කව යයතනකර කවේලයට ලාර්තා කෂයුත්කත් කුමන කවේලකයන් ද, නිලකවේ සිට 

ලැඩකෂයුත්කත් කුමන කවේලකයන් ද යන්න යයතන රධානියාක  අිමමතය අනුල .රණය කිරීමට 

පිළිලන. යම් දලවක, කාර්ය මණ්ඩකයන් කවේලයට කැලන 1/3ක පිරිව කලනුලට ඊෂග දලකවේ කලනත් 

පිරිවක්කව කතෝරා ගැනීමට යයතන රධානීන්ට නිදශව තිකේ. 

වලරව ලයාප්තිතිය ඳානය කිරීම වශා ජනයා අනලය කව මශාමාර්ගයට ඳැිණීම වශ කලනත් 

ව්ථානල රැව්මටම නතර කෂයුතුල තිකේ.  

ගමනා ගමන මණ්ඩ බව් රථල ශා දුම්රිය මැදිරිල මගී රලාශනය රැකියා වශා යන එන අයට 

ඳමණක්කව සීමා කකකර්. අලයකයන්ම කවේලයට ලාර්තා කෂ යුතු අය ශැර කවසු ජනයා නිකලව්ල රැී  සිියය 

යුතුය.  

කලරකු කශෝ නිලකවන් බැශැර යා යුත්කත් යශාර වශ ඖධ ලැනි අතයාලය ාාණ්ඩ ශා ්රලය ිණට 

ගැනීමට ඳමණි. එලැනි ාාණ්ඩ ිණදී ගැනීමට තම රක්ගකර පිහිිය ඳා ගමනින් කගොව් ෂගා විය ශැකි 

යවන්නතම කලකෂ වැ ඳමණක්කව කතෝරාගත යුතුය.  
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අතයාලය කාර්යයන් වශා ුවලද නිලකවන් බැශැර යාමට පු්ගගයනට අලවර කදනුකර ජාතික 

ශැඳුනුම්ඳකත් අලවාන අශකය ඳදනම් කකොට ගනිිණනි.  

  අනුල වඳුදා දලව්ල බැශැරයාමට ඉඩ ැකබන්කන් අශක 1 කශෝ   ජාතික ශැඳුනුම්ඳකත් අලවාන 

අශකය කව ඇති අයට ඳමණි.  

වතිකර ඉතිරි දලව්ල නිලසින් බැශැර යාමට ඉඩ ැකබන්කන් කමකවේය.  

අඟශරුලාදා  : ශැඳුනුම්ඳකත් අලවාන අශක කව 3 කශෝ 4 ඇති අය 

බදාදා  : ශැඳුනුම්ඳකත් අලවාන අශක කව 5 කශෝ 6 ඇති අය 

බ්රශව්ඳතින්දා : ශැඳුනුම්ඳකත් අලවාන අශක කව 7 කශෝ 8 ඇති අය 

සිකුරාදා : ශැඳුනුම්ඳකත් අලවාන අශක කව 9 කශෝ 0 ඇති අය 

කාර්යා විලෘත කකොට ඳලත්ලාකගන යාකම්දීත්, මගී රලාශනකරදීත්, කලකෂ වැල් 2ලත් කකොකරෝනා 

ඳාන කවෞඛ්ය නිර්ක්ග අකුරටම පිළිඳැදිය යුතුය. විීජජ ශරණය, ුළඛ් යලරණ ඳැෂී ම වශ විියන් 

විට අත් කවේදීම වශ වමාජ දුරව්ථතාල ඳලත්ලා ගැනීම ඊට අයත්ය. කලරකු කශෝ ඉශත වශන් 

නියමයන් කඩ කරන්කන්දැයි කඳොලීසිය වශ යරක්කවක ශුළදා දැඩි කවෝදිසිකයන් සිියනු ඇත.  

දිව්ත්රික්කවක අතර ගමනාගමනය, රැකියා අලයතා ඇතුළු අතයාලය කවේලා වශා ඳමණක්කව සීමා කර 

ඇත. ඳාවල් 2, වි්ලවිදයා, උඳකාරක ඳශති, කවසු අධයාඳන යයතන වශ සිනමා ශල් 2 නැලත 

දැනුම්කදන තුරු ලවා තැබිය යුතුය. 

ඇඳිරි නීතිය ිකහිල් 2 කර ඇති දිව්ත්රික්කවකයක යම් රක්ගයක්කව කශෝ ගම්මානයක්කව කශෝ අලදානම් කාඳයක්කව 

කව ශඳුනා ගතකශොත් එකී රක්ගලට සීමාලන ඳරිදි දලව පුරා ඇඳිරි නීතිය ඳැනමටමට ඉඩ ඇත. 

කිසියම් රක්ගයක්කව ුදදකා රක්ගයක්කව කව නම් කර ඇත්නම් කලරකුට කශෝ ඊට ඇතුළුමටම වශ ඉන් 

පිටලයාම වම්පූර්ණකයන් තශනම් කේ.  

සියලු යකාර උත්වල, ලන්දනා, විකනෝද චාරිකා, වැණකකළි, කඳරශර, රැව්මටම් යදිය නැලත 

දැනුම්කදන තුරු තශනම් කර ඇත. ජනයා  කරාශීමටම වලරව ලයාප්තිතිය ඳානයට බාධාලක්කව බැවින් 

යගිණක උත්වල ද අත්හිටුලන කව ඉල් 2ා සිියනු ැකේ.  

කකොකරෝනා වලරව ලයාප්තිතිය යරම්ාකර සිට ජන ජීවිතය ඳලත්ලාකගන යනු පිණිව අතයාලය 

ාාණ්ඩ ශා කවේලා අඛ්ණ්ඩල වැඳයීමට රජය ශඳුන්ලාදුන් ක්රියාමාර්ග ලඩාත් ක්කවතිමත්ල ඉදිරියටත් 

ක්රියාත්මක කිරීමට විධිවිධාන වවා තිකේ.  

කකොකරෝනා උලදුකරන් ජනතාල ුළදාකගන ඔුවන්ක  කවෞඛ්ය සුරක්කවිතතතාල වශ අිමලෘ්ගධිය වැසීමට 

නම් ලවශගතය ුළළුමනින්ම ඳානය කෂයුතුය. අඩා වූ යර්ථික ජීවිතය ඊට වමගාමීල යළි ඳණ 

ගැන්මටම අලයකයන්ම කෂයුතුල තිකේ. කම් අරුළු වපුරාගත ශැක්කවකක්කව වලරවය ඳානයට 

ජනතාලක  වශකයෝගය ැකබන්කන් නම් ඳමණි.  

ලවශගතකර බියකරුබල කත්රුම්කගන වෑමවිටම නිකලව්ල රැී  සිටීමත්, නිර්ක්ගශිත කවෞඛ්ය පිළිකලත් 

100% පිළිඳැදීමත් ජනතාලට දිය ශැකි වශකයෝගය බල රජය කියා සිටී.  

තමාක ත්, ද දරුලන්ක ත්, ජාතිකරත් යරක්කවාල ශා අිමලෘ්ගධිය ඳතා සියලු අඳශසුතා ලගකීකමන් 

ඉලවා සිියන්නැයි රජය ජනතාලට අලධාරණය කරයි. වමාජකර යශඳතට බාධාලන අයුරින් ශැසිකරන 

කලරකුට ුවලද ඳලතින නීති යටකත් උඳරිම දඩුලම් ඳුළුලනු ැකේ.  

 

කමොශාන් වමරනායක 
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