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ඉදිරි දින කිහිඳය තුෂ රාජ්ය වශ ෞඳෞ්ගලික
ෞ ෞරහි රජ්ෞ ංලධානය ...

ෞඅංශෞ ෞවලා රරීමභ

 සියලු ටයුතු වලරවය ඳානයට මුල් තැන ෞඅමින් ....
 ංතරභල නැලතී රති වශලර්ධන ලයාඳිති නමනමින් රරීමභට යවයලර ...
 ංළුත් ආර්ථි රටාලක් ෞලොඩනැඟීෞේ යාන්ත්රණයය ංභාතයාශ ෞලත ...
ඉදිරි දින කිහිඳය තුෂ රාජ්ය වශ ෞඳෞ්ගලික ංශෞ ෞවලා යි  ආරේබ ර වඅික
ටයුතු යතාලත් කිීමභ
නමනේ ෂයුතු ඵල ජ්නාධිඳති ෞලෝඨාබය රාජ්ඳක් භැතිතුභා ංලධාරණයය රයි. ෞ්ගශීය ආර්ථි ය ෞභන්භ
ජ්න ජීවිතය ආරක්ා ලන ංයුරින් සියලු ටයුතු ක්රියාත්භ විය යුතුයි.
රජ්ෞ ඉදිරි ලැඩ ටයුතු වේඵන්ධෞයන් ංභාතයාශ ෞල් ේලසම වභල ංඅ ) පස ඳවුලසමෞන ජ්නාධිඳති
ාර්යාෞ දී ඳැලති විෞ ශමුෞන දී ජ්නාධිඳතිතුභා ෞේ ඵල ංලධාරණයය ෞෂය.
රාජ් ාීම ටයුතු ඵාධාලකින් ෞතොරල සිදු රෞලන යා ශැකි ංන්අමින් රඳිරි ිකතිය ිකහිල් කිීමභ ෞ ෞරහි
වා ච්ඡාලට ක් ෞ රිණය.
ජ්නතාල ඒ රාශිවීභට ඉඩ ෞනොතඵා ිකයමිත ෞවෞඛ්ය පඳෞඅවු යවි ඳදිමින් ෞවලා
ලලකීභ ංභාතයාශ ෞල් ේලසම වශ ආයතන රධාීනන් ෞලත ඳැලෞර්.

ටයුතු ඳලත්ලාෞලන යාෞේ

ිෂි, ධීලර වශ ලයාඳාර රතුළු ර්භාන්ත ආයතන යි  ක්රියාත්භ කිීමභට ංලය ඳුබිමභ වැ ීමෞේ දී ටට
ංලය වශාය ංභාතයාශ ෞලතින් ඵාදීභට ක්රියා රන ෞව අ ජ්නාධිඳතිතුභා ෞල් ේලසමන්ට අැම්ේ
දුන්ෞන්ය. ංළුත් ආර්ථි රටාලක් ෞලොඩනැගීෞේ යාන්ත්රණයය වැ ීමෞේ ලලකීභ ංභාතයාශ ෞලත ඳැලෞරන ඵල
ජ්නාධිඳතිතුභා වශන් ෞෂය.
භාර්ල ක්යක් ඉදිකිීමෞේ ලැඩවටශන රතුළු නැලතී රති වශලර්ධන ලයාඳිති යි  රරීමභට යවයලර ලැෞන්.
ෞවුබ රටලල් මුහුණයදි රති තත්ත්ලය වැකිල්ට ලිකමින් ෞ්ගශීය ිෂි ආර්ථි ය ෞ ෞරහි විෞ ංලධානය
ෞයොමුවිය යුතු ඵල අ ංලධාරණයය ෞ රිණි.
ංඳනයන ිෂි ෞඵෝල ෞ ෞරහි විෞ ංලධානය ෞයොමු රමින් ලලා ෂ ශැකි ිමේ පඅායී ෞව ටට අාය
ර ලැීනභට ංලය ඳුබිමභ ව වු රන ෞව අ ජ්නාධිඳතිතුභා ිකධාීමන්ට පඳෞඅවු දුන්ෞන්ය. ඒ
ෞලම්ෞලන් රාජ්ය යාන්ත්රය ලභට ෞලන යාෞේ ලැඅලත් භ අ ජ්නාධිඳතිතුභා ඳැශැදිි  ෞෂය.
ංළුත් ලයාඳාර ෞ ෞරහි ංලධානය ෞයොමු ෂ යුතුය. ෙෞභන්භ ංත්අැකීේ වහිත ලයාඳාරි යන්ට අ ංලවුවාල
වවා දිය යුතුය. වභවුතයක් ෞව රතිඳත්තිභය ආ ාරයකින් ආර්ථි ය ෞලොඩනැඟිභ ෞ ෞරහි
සියලුෞඅනාෞේ ංලධානය ෞයොමුවිය යුතු ඵල අ ජ්නාධිඳතිතුභා ෞඳන්ලා දුන්ෞන්ය.
ජ්නාධිඳති ෞල් ේ පී.බී. ජ්යුබන්අර, ජ්නාධිඳති රධාන පඳෞ්ග ිකත් වීරතුශල, ංග්රාභාතය ෞල් ේ ලාමිණි
ෞවනරත්, ැිමනට් ෞල් ේ ෙවු. ංභරෞව ර යන භශත්ලසම වශ ංභාතයාශ ෞල් ේලසම වා ච්ඡාලට ෙක්ල
සිටියශ.
ෞභොශාන් සමණයාරත්න
ිකෞයෝජ්ය ංධයක්
ජ්නාධිඳති භාධය ංශය
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