









2020.03.14 පැය 2330
ප්රලත්ති  ධ්යක්ෂ ර්තෘත
මහ්තමයාණනි මහ්තමියණි 



කරොකරෝනා වලරසය පැි රීම ලැැක්ෂවීම සඳහා පූ්තල ක්රියාමා්ත
ැනීම - මහජනයා ැලකසන උ්තසල ආදිය ෘහනම් කිරීම.

අද වන විට ශ්රී කාව ව ළ ක රවෝරයාන රවය ආ ා තවී ඇති බවට හඳුන ගත්
ීැනැත්ීන් 10 රදරනකු රයාහල් ගීව රවදය අීක්ෂණයආ ආටරත් ්රථිකව ය කබිනන් ිටී.
රෙෙ ීත්ත්වආ ෙී රවෝරයාන රවය ආ ා තවීව හඳුන රනෝගත් ීැනැත්ීන්
ෙ ජආ ළ ක ගැවර ිනන් ිටී.රේ ඉඩ ්ර ථා බැහැය වක රනෝහැව 

එ බැවින් යජආ විිටන් වහ ෙ ක්රිආ ත්ෙව වන ිදිතව ෙහජනී ව විල ක වලරආන් ගැවර න
රිෝදු රහා රිෞද්ගලිව ෙට්ටරෙන් ිැවැත් ෙට සූද නේ වය ඇති ිටආලුෙ ්රිටද් ැස ථ ේ
උත් ව ාතවආ ීහනේ කිරීෙට පිආවය රගන ඇී 

රේ ේබන් රආන් ලබ්ද ව හිනී ආන්ත්ර රආෝද ගිමිනන් මෙ රිෝලි ථ බක ්රරද්ලආවෙ
ිටආලු ජනී ව දැනුවත් කිරීෙට වැඩ බකන රිෝලි ි
ථ තිළ ෙ විිටන් ිටආලු රිෝලි ථ ා
ථ න
දැනුවත් කිරීෙටද වටයුළ  වය ඇී 

රකාව ර ෞඛ්ය ාවි නආ විිටන් රකාව ව ාගී ීත්ත්වආ්ෂ බවට ්රව ල වය ඇති
COVID 19 ව ාගීආ ශ්රී කාව ව ළ ක ිැතිරීෙ වැකැ්ෂ ෙ දහ 1897 අාව 3 දයය රයාග
ිමරයා ආන හ වැකැ්ෂ රේ ාඥ ිනරත් විධිවි න වකට අනුව රයාග ිමරයා ආන
රයගුක ිට වකට ිටහැිමව වටයුළ  වයන ඕනමෙ ීැනැත්රීකු රිෝලි ථ ිමක දිරආකු
විිටන් වරයන්ළ ව්ෂ රනෝෙැතිව අත්අඩාගුවට ගැනීෙ දහ ්රථිකි දන ක ඇී
එරෙන්ෙ කාව දණ්ඩ නීති ාග්රහර XiV වන ිදිච්රේදර ෙහජන ර ෞඛ්ය හ
ාය්ෂණ වට එරයහිව වැයතව ආටරත් 262 (ජීවිීආට අන්ීය ද ආව වූ ආේ රයාගආ්ෂ රබා ෙ
ිැතිය ෙට ළ ඩුරදන රනෝ ැකකිලිෙත් ක්රිආ ) 263 (ජීවිීආට අන්ීය ද ආව වූ රයාගආ්ෂ
රබා ෙ ිැතිය ෙට ළ ඩු රදන ද්රේල හගී ක්රිආ ) හ 264 (රයාග ිමරයා ආන
රීතිආවට අකීවරු ෙ) ආන වගන්ති ආටරත් රයාග ිමරයා ආන ේබන් වැයතව ද්ෂව
ඇති අීය ිටආලුෙ වැයතව ේබන් ව රිෝලි ථ ිමක දිරආකුට වරයන්ළ ව්ෂ රනෝෙැතිව
අත්අඩාගුවට ගීහැකි වැයතව රේ 


ඉහී වැයතව ්රතිි දන ආටරත් ආේ ීැනැත්රීකු අත්අඩාගුවට ගැනීෙට වටයුළ  වක රහෝත්
ඇි කබ දීෙ ේබන් රආන් ඇි ිනරත් ්රතිි දන වකට අද ක විආයුළ  අීය එෙ ිනරත්
6 (1) වගන්ති අනුව ිටදුවයන වයද්ෂ ේබන් රආන් ෙහජන ්රතිා යආ ෙආ වඩ ේෂ
විආ හැකි බවට අද ක රිෝලි ා
ථ නර
ථා න ධිිතිවයආ රේ ෙීආ වන්රන් නෙ ඇි කබ
රනෝදී ( ැවවරු රහා ැවවරුවන්) අධිවයයආට ඉතවදිිත් වක හැකි අීය එෙ ිනරත්
14 වගන්තිආ අනුව එෙ ව යය ෙී ෙරහේ ත්ර
ථ ත්වයරආකු විිටන් ඇි කබ රනෝදී ය්ෂෂිී
බන් න ග ය ගී කිරීරේ හැකිආ වද ඇී 

ීවද 1979 අාව 15 දයය අිය නඩු වි න ාග්රහර 107 (1) වගන්තිආ ්රව යව ආේ
ාඥආ වයද්ෂ ිටදු කිරීරේ වැකැ්ෂ රේ ව ර්ආ දහ මෙ ෙ ිමක දිරආකු විිටන්ෙ
ෙැතවහත් ක්රිආ වයනු කැය ආ හැකි අීය එආ ීෙ රේ උිදිෙ හැකිආ ව රආෝද වැකැ්ෂවිආ
යුළ යි

ඒ අනුව ආේ ීැනැත්රීකු රයාග ිමරයා ආනආ හ වැකැ්ෂ රේ ාඥ ිනී ආටරත්
්රතිි දන රහා රයාග ිමරයා ආන රයගුක ිට උල්කානනආ වයන්රන් නේ ඉී දැිවව
නීතිආ ක්රිආ ත්ෙව වයනු ඇී 

රවෝරයාන රවය ආ ිැතිරීෙ වැකැ්ෂ ෙ දහ ගී හැකි පූර්ව ක්රිආ ෙ ර්ග ේබන් ව
ඔබ ෙ ය ෙිනන් ෙහජන දැනුවත් කිරීෙ දහ වටයුළ  වයන රෙන් ව රුිකවව ඉල්ක
ිටටිින


කපොලිස් මා්ය කරෝඨාාසය 
කපොලිස් මූස්ථානය 
කරොළඹ 01.

