දරුවන් සුරැකීමට ජාතික අරමුදලක් පිහට
ි ුවන බව ජනපති පවසයි.
දරුවන් ් ආරක්ෂාව පිළිබඳ කටයුතු කිරීමට ජාතික අරමුදලක් ඉදිරි සති දක තුළ දී
පිහිටුවන බව ජනාධිපතිතුමා පවසයි.
දරුවන් මුහුණ දී සිටින ැටලු පිළිබඳ වි ්ෂ සමාජ සරක්ෂණ වාර්තා ලබා නියන් ඒ
සමඟ දරුවන් වනුවන් රජය ක්රියාවට නාවා ඇති වැඩපිළිවළ තවදුරටත් ක්තිමත්
හා ේ වත් කිරීම ඉන් අප්ක්ෂා කරන බව ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළ්ය.
ජනාධිපති රු මමතරීපාල සිරිස්න මැතිතුමා ඹ බව පරකා කළ් අද 20) පරවරුේ
කාළඹ සු තදාස ූහස්ත ක්රිඩාා ණය් පැවති “දරුවන් සුරකිමු” ජාතික වැඩසටහන්
කාළඹ දිස්තරික් සමුෆව අමතයනි.
මහිදී අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිතුමා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළ් අද මතුව තිබන විවිධ
සමාජ අභියෝ සම දරුවන් ් ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුෆල් සමාජ කතිකාවක් අව ය
බවයි. වත්මන් දරු පරපුරට එල්ලවී ඇති අභියෝ පිළිබඳ සෑම ක්ෂ්තරයකම පුෆල්
සාවාදයක් ඇති කිරීම සහ සාකච්ඡාවට ලක් කිරීම එහි අරමුණ බව ජනාධිපතිතුමා
කියා සිටිය්ය.
දරුවන් ් ආරක්ෂාව පිළිබඳ කටයුතු කිරීඹ දී දමාපියන් දැනුවත් කිරීඹ වැද ත්කම
ද ජනාධිපතිතුමා මහිදී පන්වා දුන්න් ය. පහ වසර ිෂයත්ව විභා ය පිළිබඳව ද
අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළ් පහ වසර ිෂයත්වය අහෝසි කිරීම පිළිබඳ
තීරණයට තමා එකඟ වන බවයි. 05 වසර ිෂයත්වය යනු දරුවා ් අනා තය තීරණය
කරන පරධාන කඩඉමක් නාවන අතර එහිදී දරුවන්ට සිදුවන මානසික බලපෑම පිළිබඳ
සියලුදනා අවධානය යාමු විය යුතු බව ද ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළ්ය.
එක්සත් ජාතින් ් සාවිධානය් ළමා පරඥපප්තිය් සඳහන් කාර්යයන් සහ ව කීඹ
ඉටුකිරීමට රජයක් ලස බැඳී සිටිනවා ස්ම රේ දරු පරපුර වනුවන් සියලු යුතුකඹ
ඉටුකිරීමට තමා ව කීමන් කටයුතු කරන බව ද ජනාධිපතිතුමා මහිදී වැඩිදුරටත්
සඳහන් කළ්ය.
ජාතිය් ජීවනාලිය වන දරු පරපුර ආරක්ෂාකර ැනීම සහ ඔවුන් ් කායික, මානසික
සාවර්ධනයට හිතකාර වඩා යහපත් පරිසරයක්  ාඩනැ ීම අරමුණු කර නියන්
ජනාධිපති
රු මමතරීපාල සිරිස්න මැතිතුමා ් ම පන්වීමන් ජනාධිපති
කාර්යාලය් පරමු වයාපූතියක් ලස “දරුවන් සුරකිමු” ජාතික වැඩසටහන ක්රියාත්මක
කර්. සමාජය තුළ දැනට පැතිර පවතින විවිධ වයසනයන් න් දරු පරපුර ආරක්ෂා
කර
ැනීම පරමු
අව යතාවයක් ලස හුනනා න අපයෝජනය හා අපහරණය
වැළැක්වීම, ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සෞ ය පෝෂණය හා සුබසාධනය, පෞරුෂ
සාවර්ධනය අධයාපන හා ජීවන කුසලතා නැාවීම යන පස්වැදෑරුඹ අා ඔස්ස් මම
වැඩසටහන දීප වයාප්ත ව ක්රියාවට නාවා ඇත. ඹ යටත් සෞ ය, අධයාපන, මනෝ
උපද් න සහ නීති උපද් න ඇතුෆ ක්ෂ්තර ණනාවක් ඔස්ස් දරුවන් වනුවන්
වැඩසටහන් ක්රියාත්මකය.
දරුවන් ් පෞරුෂ සාවර්ධනය හා සෞ ය පිළිබඳ වි ්ෂ ද් න ජයෂ්උ උපද් ක
සහ මනෝ චිකිත්සක මවදය මයන්ද වීරසිරිවර්ධන මහතා සහ වි ්ෂඥප මවදය
නවාස් ජිෆ්රි මහතා විසින් මහිදී සිදු කරන ලදී. බස්නාහිර පළාත් ආබාධ සහිත
දරුවන් සිටින පාසල් සඳහා පරේ මාර් ඇතුෆ අනකුත් පහසුකඹ සැපයීම සඳහා

මලය පරතිපාදන ලබාදීම, ළමා නිවාස අෆත්වැඩියා කටයුතු සඳහා මුලය පරතිපාදන
ලබාදීම, මුල් ළමාවිය සාවර්ධන මධයස්ාාන 05 ක් සඳහා උපකරණ කේටල පරදානය,
තිරසර පාසල් වැඩසටහන යටත් ජල පහසුකඹ නාමැති පාසල් වත එම අව යතා
සපුරා ැනීමට මුලය පරතිපාදන ලබාදීම මන්ම “අප් ආරවුල් අපිම විසඳමු” පාසල්
සමාකරණ වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් යලියන 14 ක මුලය පරතිපාදන
ලබාදීම ඇතුෆ වැඩසටහන් රැසක් අද දින ජනාධිපතිතුමා ් පරධානත්වයන් සිදු
කරිණි.
කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇමතිණි මන්ද්රානි බඩාඩාර, බස්නාහිර පළාත් ආඩාඩුකාර
අසාද් සාලි, පරධාන අමාතය ඉසුර ද්වපරිය, පළාත් අමාතයවරුන් වන ායණි තිලකසිරි,
රාජිත් සෝමවා . ලලිත් වනි රත්න යන මහත්වරුන් සහ කාළඹ දිස්තරික් ල්කඹ
ඇතුෆ රාජය නිලධාරිහු ද විදුහල්පතිවරුන්, ුරුවරුන්, පාසල් සිසුන් ඇතුෆ පිරිසක්
මම අවස්ාාවට එක්ව සිටියහ.
අනු හ
ර ය ජනාධිපති මාධය ඒකකය

