
ඔස්ට්රියාවේ ශ්රී ලංකා දූත මණ්ඩල ප්රධානී ස්ට්හ ශ්රී ලංකා නිවයෝජිත පිරිවස්ට්ර ප්රධානී 
අතිගරු ප්රියානි විවේවස්ට්රකර මහත්මිය විසින් 

 
පුද්ගලනාශක බිම් වබෝම්බ ස්ට්හ ඒවාවේ භාවිතය, ස්ට්ංචිත වශවයන් පවත්මවාවගන යාම, නිෂරපාදනය ස්ට්හ 

පැවරීම තහනම් කිරීම පිළිබඳව පැවති 16 වැනි රාජ්ය පාර්ශරව ස්ට්ම්ුතිවේදී සිදු කරන ලද ප්රකාශය 

2017 වදස්ට්ැම්බර් මස්ට් 18 වැනි දින 
ඔස්ට්රියාවේ වියානා නුවර 

 
ස්ට්භාපතිතුමනි,  
 
‘පුද්ගලනාශක බිම් වබෝම්බ ස්ට්හ ඒවාවේ භාවිතය, ස්ට්ංචිත වශවයන් පවත්මවාවගන යාම, නිෂරපාදනය ස්ට්හ 

පැවරීම තහනම් කිරීම’ පිළිබඳ ස්ට්ම්ුතියට අත්මස්ට්න් තැබීවම්  20 වැනි ස්ට්ංවත්මරයට ස්ට්මගාමීව අද දින 

පැවැත්මවවන වමම ස්ට්ම්ුතිය 16  රාජ්ය පාර්ශරව රැස්ට්රීම මාවේ රටට අතිශයින් වැදගත්ම හා විවශරෂ වන්වන් ශ්රී 
ලංකාව පූර්ණ රාජ්ය පාර්ශරවකරුවවක් වලස්ට් වමම ස්ට්ම්ුතිය ස්ට්ඳහා ස්ට්ඳහා ස්ට්හභාගි වන ප්රථම අවස්ට්රථාව වන 
බැවිනි.  
 
වලෝකවේ බහුතරයක් රටවල් ස්ට්ාමාජිකත්මවය දරන වමම ස්ට්ම්ුතිවේ පාර්ශරවකරුවවක් ීවම් වැදගත්ම 

තීරණය  ශ්රී ලංකාව විසින් ගනු  ලැබුවේ වදස්ට්ැම්බර් මස්ට් 13  වැනි දිනදීය.  
 
ස්ට්භාපතිතුමනි,  
 
ස්ට්ම්ුතියට පරිග්රහණය ීමට අදාළ  මූලික පියවරයන් මීට දින කිහිපයකට වපර ස්ට්ම්පූර්ණ කරින්, අප 
වමම ස්ට්ම්ුතියට අළුතින්ම එක්ූ පාර්ශරව රාජ්යයක් වුවත්ම, බිම් වබෝම්බ ුළුමනින්ම ඉවත්ම කිරීවම් කාර්යය 

ස්ට්ඳහා මවේ රට ප්රුඛත්මවයක් ලබා දුන්වන් වමයට වස්ට්ර 15 කට වපරාතුව, එනම් 2002 වස්ට්වර්දීය. ඒ 
බිම්වබෝම්බ වලට එවරහි  ජ්ාතික වැඩස්ට්ටහන හරහාය.  
 
ස්ට්භාපතිතුමනි,  
 
අවේ රටත්ම එහි ජ්නතාවත්ම වමම භයානක අවිවයහි විනාශකාරී ප්රතිඵල මැනවින් අත්මවිඳ ඇත්මවතු. ඉන් 
ිනිස්ට්ර ජීවිතයට සිදුවන අනර්ථය, ස්ට්ශ්රීක භූිය අවිචාරවත්ම ක්රියාවන්ට වතෝතැන්නක් කරින් නිස්ට්රස්ට්ාර බවට 
පත්මකරවන අයුරු රටක් වශවයන් ප්රාවයෝගිකව අපි අත්මදැක ඇත්මවතු.  
 
නැවත පදිංචි කිරීම හා ස්ට්ංවර්ධනයට පහසුකම් ස්ට්ලස්ට්න අයුරින් ‘බිම් වබෝම්බ  පුපුරණ ද්රවය  ඇතුළු 
යුද්ධවයන් වතාර පරිස්ට්රයක්’යන අරුණ ුදුන් පුණුවා ගැනීම වවනුවවන් බිම් වබෝම්බ ඉවත්ම කිරීම ස්ට්හ 
බිම් වබෝම්බ ස්ට්ම්බන්ධවයන් පවතින අවදානම පිළිබඳ ජ්නතාව දැනුවත්ම කිරීම යන කාර්යයන් ස්ට්ඳහා ශ්රී 
ලංකාව ප්රුඛත්මවයක් ලබා දුන්වන් වමම ස්ට්ම්ුතිය හා එක්ීමට වබාවහෝ කලකට වපරයි. ස්ට්භාපතිතුමනි, 
අප රවේ අවදානම් ස්ට්හිත ප්රවද්ශවලින් 98% ක්ම ස්ට්ාර්ථකව බිම් වබෝම්බවලින් වතාර තත්මත්මවයට පත්ම කර 
අවස්ට්න්  බව ස්ට්තුටින් ප්රකාශ කරි. වමම කර්තවයය අපට ස්ට්ාර්ථක කරගැනීමට හැකිූවේ පාර්ශරව රටවලින්, 
ආධාරකරුවන්වගන්, එක්ස්ට්ත්ම ජ්ාතීන්වේ ස්ට්ංවිධානවයන් ස්ට්හ රාජ්ය වනාවන ආයතනයන්වේ වනාමසුරු 
ස්ට්හවයෝගය වහරතුවවනි. ශ්රී ලංකාව තුළ බිම් වබෝම්බ ඉවත්ම කිරීවම් කාර්යයටත්ම එහි අවදානම පිළිබඳව 
මහජ්නතාව දැනුවත්ම කිරීම ස්ට්ඳහාත්ම ස්ට්හාය දැක්ූ සියළු රටවලටත්ම, ස්ට්ංවිධානවලටත්ම රජ්ය වවනුවවන් 
අපවේ හදපිරි ප්රණාමය පුද කරන්නට මා වමය අවස්ට්රථාවක් කරගන්නවා.  
 
ස්ට්භාපතිතුමනි, 2015 වස්ට්වර් අප රවේ පැවති ජ්නාධිපතිවරණවයන් ස්ට්හ මහ මැතිවරණවයන් පසුව 
යහපාලන රජ්ය පිහිටුවාගනු ලැබුවේ ස්ට්ාමය, ස්ට්රථාවරභාවය, ස්ට්ංහිඳියාව ස්ට්හ රවේ ස්ට්ෑම පුරවැසිවයකු හට 



වස්ට්ෞභාගයවේ මහඟු ඵල භුක්ති විඳීමට ස්ට්ැලැස්ට්රීවම් අරුණ වපරදැරිව බව ඔබ වහාඳාකාරවම දන්නවා ඇති. 
නැවත පදිංචි කිරීම, ජ්න ජීවිත යථා තත්මත්මතවයට පත්ම කිරීම, ආර්ික ස්ට්විබල ගැන්ීම ස්ට්හ ස්ට්ංවර්ධනය, යළි 
යුද්ධයක් ඇති වනාීමට කටයුතු කිරීම ඉහත අරුණ තුළ පවතින අභිමතාර්ථයන්ය. අප අත්මකර ගැනීමට 
අවේක්ෂා කරන්වන් අන්තර් ජ්ාතික මානව හිිකම් ස්ට්හ මානුෂීය නීති පිළිගනිින්, එහි උස්ට්ස්ට්රම ප්රිතීන්ට 
බැඳී සිටින ස්ට්මාජ්යකි.  අප අත්මකර ගැනීමට අවේක්ෂා කරන අනාගතවේ මනුෂයයන්ට වග විභාගයකින් 
වතාරව හානි පුණුවන කිසිවකට ඉඩක් වනාමැති බව අවධාරණය කිරීමට කැමැත්මවති.  
 
ස්ට්භාපතිතුමනි,  
වම් යන ගමවන්දී අපට ශ්රී ලංකාව තුළ බිම් වබෝම්බ ස්ට්ම්බන්ධව දැනට ඉතිරිව පවතින ගැටළු නිරාකරණය 
කරගැනීම ස්ට්ඳහා, ජ්ාතයන්තරය තුළ ආධාර ලබා වදන ප්රජ්ාවවේ වනාමසුරු ස්ට්හාය තවදුරටත්ම අවශය වන 
බව සිහිපත්ම කළ යුතුය. මා ඔබ අමතන වම් අවස්ට්රථාව තුළද, බිම් වබෝම්බ වහරතුවවන් තවමත්ම වලෝකවේ 
වස්ට්සු රටවල සිදුවවින් පවතින විනාශයන් පිළිඳව අපි දැනුවත්මව සිටිු. එබැවින් ස්ට්හාය අවශය වන්නාූ 
තවත්ම ස්ට්රථාන වබාවහෝමයක් පවතින බවද අපි දැනුවත්මව සිටිු. වකවස්ට්රවවතත්ම වමහි අන්තර්ගත මානුෂීය 
පසුබිම ස්ට්ලකා බලා ශ්රී ලංකාවේ බිි වබෝම්බ ඉවත්ම කිරීවම් කාර්යය ස්ට්ම්බන්ධවයන් පවතින අභිවයෝගයන් 
ජ්යගැනීමට තවදුරටත්ම ජ්ාතයන්තර ප්රජ්ාවවේ අවධානය අප වවත වයාුවේවා යැයි අවේක්ෂා කරු. 
 
ස්ට්භාපතිතුමනි,  
වමම ස්ට්ම්ුතිය හරහා අත්මපත්ම කරවගන තිවබන ජ්යග්රහණයන් ප්රංශස්ට්නීය වන අතර එය ස්ට්ංඛයාත්මමකව 
විනාශ කරන ලද බිම් වබෝම්බ, වලෝකය පුරා යළි ප්රජ්ාව වවතට පිළිගැන්ූ භූි ප්රමාණය ස්ට්ම්බන්ධවයන් 
පමණක් වනාවේ. ින් ගලවා ගනු ලැබූ ජීවිත ස්ට්ංඛයාව, අවම ූ ජීවිත අවදානම් ස්ට්ංඛයාව හා තවදුරටත්ම ඒ 
ඔස්ට්රවස්ට්ර ලැවබින් පවතින ප්රතිලාභ ද ඊට අයත්මය.  
වම් ස්ට්ම්බන්ධවයන් අපවේ කෘතවේදීත්මවය පළ කරන අතර, ස්ට්ම්ුතිවේ විවශරෂ නිවයෝජිතයන් වලස්ට් 
කටයුතු කළ වජ්ාර්දානවේ මයර්් කුමරුටත්ම, වබල්ජියවම් ඇස්ට්රි් කුමරියත්ම සිදු කළ කාර්යය අගය කරන 
අතර,   මයර්් කුමරු ලබන වස්ට්වර් ශ්රී ලංකාවේ ස්ට්ංචාරය කරනු ඇතැයි අවේක්ෂා කරි. 
 
ස්ට්භාපතිතුමනි, 
2030 වන විට තිරස්ට්ාර ස්ට්ංවර්ධන ඉලක්කයන් ස්ට්ම්පූර්ණ කිරීම වකවරහි වලෝක ප්රජ්ාව කැප ී ක්රියා කරයි. 
වමම කාර්යය ස්ට්ාක්ෂාත්ම කරගැනීම ස්ට්ඳහා තවදුරටත්ම මූලය ස්ට්හාය  ලබාදීම, නව ස්ට්හවයෝගීතා ඇතිකර 
ගැනීම, බිම් වබෝම්බ ඉවත්ම කිරීම කඩිනම් කිරීම අතයවශයය. එබැවින් ජ්ාතයන්තර ප්රජ්ාව වම් වැදගත්ම 
කාරණය ස්ට්ම්බන්ධවයන් පූර්ණ අවධානය වයාු කළ යුතුය.  
 
ස්ට්භාපතිතුමනි, 
අද දින වම් ස්ට්ම්ුතියට එක්ව, ශ්රී ලංකාවේ සිටින අප වමහි අවනකුත්ම පාර්ශරවකරුවන් හා අත්මවැල් 
බැඳගනිින්, වම් වවනුවවන් වලාව පුරා කැපී සිටින ස්ට්රීන් ස්ට්හ  පුරුෂයන් ස්ට්මඟද එක්වවින්, වම් ස්ට්ඳහා 
අවේ කැපීම දක්වා සිටින අතර ‘බිම් වබෝම්බ වලින් වතාර වලාවක්’ බිහිකිරීවම් ස්ට්හ වම් භයානක අවිවේ 
බිවයන් වතාරව ිනිසුන්ට නිදහවස්ට්ර ජීවත්මීමට හැකි වාතාවරණයක් නිර්මාණය කිරීවම් අරුණ ුදුන් 
පුණුවා ගැනීම ස්ට්ඳහා වපනී සිටින්නටත්ම, ඒ වවනුවවන් කටයුතු කරන්නටත්ම අපි කැපී කටයුතු 
කරන්වනු. වම් අග්ර දැක්ම හඳුනාගැනීම වවනුවවන් අප ස්ට්තු විවශරෂඥ දැනුම හා අත්මදැකීම් ජ්ාතයන්තර 
ප්රජ්ාව ස්ට්මඟ වබදා ගැනීමට අපි කැමැත්මවතු.  
 
අවස්ට්ාන වශවයන් ස්ට්භාපතිතුමනි, මාවේ දූත කණ්ඩායම වවනුවවන් 16 වැනි රාජ්ය පාර්ශරව ස්ට්ම්ුතිවේ 

ස්ට්භාපතිවරයා වලස්ට් වත්මරී පත්මීම පිළිඳව ඔබතුමාට සුබ පැතුම් එක්කරින්, ස්ට්ම්ුතිවේ ස්ට්ාර්ථකත්මවය 
අත්මකර ගැනීම උවදස්ට්ා පූර්ණ ස්ට්හවයෝගය ද පළ කර සිටිු.  
ස්ට්රතුතියි.  


