මත් උවදුර මැඩලීමට අප්ර්ල් 03 වන දායින් සු තරිවිධ හ ුමුදාප්ව වැි දායකත්වයක් –
ජනති කියයි.
මත්ද්රවය ම්දදනය, නිවාරණය සු ාලනය ප්වනුප්වන් ප්ෙන යන වැඩසටුනට ප්මම
අප්රල
් ් 03 වන දායින් සු ප්ාලීසිය සමඟ තරිවිධ හ ුමුදාව වඩා ශක්තිමත් ප්ලස දායක
කර ෙන්නා බව ජනාධිතිතුමා වසයි.
ජනාධිති ෙරු මමතරීාල සිසේප්ස්න මැතිතුමා ප්බ බව රකාශ කප් ් අද 08) ස්වරුප්ව
ජනාධිති කා්දයාලප්ය් දී ආණ්ඩුකාරවරුන් සමඟ ැවති ුමුවක දී ය. මත්ද්රවයවලින්
තරුණ රුර රැක ෙැනීම ප්වනුප්වන් ඉදිසේප්ය් දී ක්රියාවට නැෙප්වන “සුජාත දරුප්වෝ”
වැඩසටුන ි ිබඳව ද ප්මුි දී සාකඡඡාවට බඳුන් විධ ය.
අප්රල
් ් 03 වනදා සිට අහයාන, ප්සෞක්රුය, රාජය සේාලන, ක්රීඩා ඇතුු රජප්ය් රහාන
අමාතයාෙශවල සු ආයතනවල සුය ද මත්ද්රවය ම්දදන වැඩි ිප්ව ට වඩා සක්රීයව
ලබාෙැනීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිතිතුමා ප්මුිදී සඳුන් කප් ්ය.
මත්ද්රවය නිවාරණ වැඩි ිප්වප් ් සුවිධ ප්ශ්ීී වැඩසටුනක් ප්ලස මත්ද්රවයවලට රප්රුි ව
රටම රක් ව රතිාා ප්දන අවස්ාාව අප්ර්ල් 03 වන දා උදෑසන 8.00 ට ර ැප්ෙයි. සියලු
ාසල් දරුවන් ාසල් වලදීත්, රාජය ප්ස්වකයන් තම ප්ස්වා ස්ාානවලදීත් දිවුරුබ ප්දන
රම අවස්ාාව ප්වනුප්වන් ප්කා ෙ නිදුස් චතුරශරප්ය් ැවැත්ප්වන ප්කටි උත්සවයට
රක්වන ප්ලස තමා ක්ී ප් ්දප්යන් ප්තාරව අෙරාමාතයවරයා, විධ ක්ීනායකවරයා රමුක්රු
සියලු මැති ඇමතිවරුන්ට ආරාහනා කරන බව ද ජනාධිතිතුමා සඳුන් කප් ්ය.
රප්මන් ම තරුණ තරුණියන් මත්ද්රවය ම්දදන වැඩසටුනට දායක කර ෙැනීම සඳුා
දී වයා්තව ආරබ
කිමටමට නියතත “සුජාත දරුප්වෝ” වැඩසටුන ි ිබඳව ද
ජනාධිතිතුමා
ප්මුිදී
ආණ්ඩුකාරවරු
දැනුවත්
කප් ්ය.
ප්බ වන විධ ට ුුල් ප්ලස ක්රියාවට නෙවා ඇති මත්ද්රවය නිවාරණ වැඩසටුන ි ිබඳව
අදුස් දැක්වූ ජනාධිතිතුමා රකාශ කප් ් මත්ද්රවය ජාවාරබකරුවන්ට සු ාතාලයට
ප්බ රප්ේ ප්වනම ආණ්ඩු කිමටමට ඉඩ දිය ප්නාුැකි බවයි. මත්ද්රවය නිවාරණය සු
ාතාලය ම්දදනය ප්වනුප්වන් ක්රියාත්මක වැඩසටුන් සඳුා ප්ද්ශාලන ක්ී
ප්ේදප්යන් ප්තාරව සියලුප්දනා අත්වැල් බැඳෙැනීප්බ අවශයතාවය ජනාධිතිතුමා
අවහාරණය කප් ්ය.
රප්ේ විධ විධ හ රප්ද්ශවලින් වා්දතාවන ක්බ ලබා ෙැනීප්බ සිදුවීබ ි ිබඳව ද අදුස්
දැක්වූ ජනාධිතිතුමා කියා සිටිප්ය් ඒ ි ිබඳ තම උප්දස් සේදි ප්ාලිසිය ප්බ වන විධ ට
අවශයය ියවර ක්රියාවට නෙවා ඇති බවයි.
ාසල් දරුවන්ප්ේ ප්ඩස් ුටු ෙැටලුව ි ිබඳව ප්මුිදී විධ ප්ශ්ී අවහානයක් ප්යාමුක
ජනාධිතිතුමා අදා බලහාසේන්ට උප්දස් දුන්ප්න් ාසල් ප් ප්ාත් ලබාදීම ප්මන් ම
වා්දීිකව ප්ඩස් ුටු අවශයතාවය සුරාලීම ි ිබඳව ද විධ ධිමත් වැඩි ිප්ව ක් අවශය
බවයි. ාසල්වල නව ප්ොඩනැෙිලි ඇතුු ඉදිකිමටබවලට වඩා ානීය ජලය,
සනීාරක්ීක ුසුකබ සු ප්ඩස්ුටු අවශයතා සුරාලීම සඳුා රමුක්රුත්වය ලබාදී
කටයුතු කරන ප්ලස ජනාධිතිතුමා ප්මුිදී අහයාන අමාතයාෙශප්ය් ප්ල්කබවරයාට
ප්මන්ම  ාත් අහයාන අහයක්ීවරුන් ප්වත උප්දස් දුන්ප්න් ය.

රප්ේ ආ්දථික සෙව්දහන ප්වෙය ඉු නෙවා ෙනිතන් අප්්ක්ීිත ආ්දථික සෙව්දහන
අරමුණ ඉටුකර ෙැනීමට ප්මම වසප්්ද ප්ද්ශාලන ක්ී ප් ්දයකින් ප්තාරව සියලුප්දනා
රක්ව කැවීප්බ වැදෙත්කම අවහාරණය ක
ජනාධිතිතුමා දිස්තරි ක් මේටතන්
ක්රියාත්මක සෙව්දහන වයාිති සු ජනාධිති කා්දයාලය යටප්ත් ක්රියාත්මක විධ ප්ශ්ී
වයාිතිවල රෙතිය ප්සායා බැලීමට තමා ඉදිසේප්ය් දී සෑම අමාතයාෙශයකට ම සු
දිස්තරික්කයටම ැතමටමට අප්්ක්ීා කරන බව ද සඳුන් කප් ්ය.
අමාතය විරර අප්ේව්දහන මුතා ද,  ාත් ආණ්ඩුකාරවරුන් ද, ජනාධිති ප්ල්කබ උදය
ආ්ද. ප්සප්නවිධ රත්න මුතා ඇතුු අමාතයාෙශ ප්ල්කබවරුන් සු  ාත් රහාන
ප්ල්කබවරුන් ඇතුු රාජය නිලහාසේන් ද, තරිවිධ හ ුමුදාතිවරුන්, ප්ාලිස්ති ඇතුු
ආරක්ීක අෙශ රහානීුු ප්මම සාකඡඡාවට රක්ව සිටියු.
අනුෙු
ර ය: ජනාධිති මාහය ඒකකය

