
ශ්රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්ය ගරු මංගල සමරවීර මහත්ා විසින් කරන 

ලද ප්රකාශය 

කාලගුණික විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්දේ රාමුගත් සම්මමුතිය සඳහා 

වූ පාර්ශව සමුළුදේ 22 වැනි සැසිවාරදේ ඉහළ දපදේ විදේෂාංගය සහ 

ක්දයෝදත්ෝ සන්ධානය සඳහා වූ පාර්ශව හමුව දලස කටයුතු කරන පාර්ේව 

සමුළුදේ 12 වැනි සැසිවාරය 

-  2016 දනාවැම්මබර් 16, මරදක්ෂ්, දමාදරාක්දකාව    - 

පාර්ශ්ව සමුළුවේ 22 වැනි සැසිවාරවේ සහ පාර්ශ්ව හමුවේ 12 වැනි සැසිවාරවේ 

සභාපති අතිගරු සලාවහඩ්ඩයින් වෙවසෝර්ශ ෙැතිතුෙනි, 

කාලගුණික විපර්ශයාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්වේ රාමුගත සම්මමුතිවේ විධායක 

වේකම්මතුෙනි, 

උතුොවෙනි, 

ආරාධිත නිවයෝජිත ෙණ්ඩල සාොජිකයිනි, 

වනෝනාවරුනි ෙහත්වරුනි, 

 

ආරම්මභවේදීෙ, වොවරාක්වකෝ රාජධානිවේ ආණ්ුව වෙන්ෙ එහි ජනතාව, වෙෙ 

වැදගත් සම්මවම්මලනයට සත්කාරකත්වය ලබාවදමින් ො ඇතුළු ොවේ නිවයෝජිත පිරිස 

වවත පුද කළ උණුසුම්ම ආගන්තුක සත්කාර වවනුවවන් අපවේ හද පිරි කෘතඥතාව 

පුද කරනු කැෙැත්වතමි.  ොවේ රවේ ජනාධිපති අතිගරු මෙත්රීපාල සිරිවේන 

ෙැතිතුොවේ උණුසුම්ම සුභ පැතුම්ම වම්ම වවනුවවන් ඔබ වවත වගන ඒෙට ද ෙෙ අදහේ 

කරමි. 

කාලගුණික විපර්ශයාස පිළිබඳ පැරිේ ගිවිසුෙ බලාත්ෙක වකරුණු වනාවැම්මබර්ශ 04 වැනි 

දිනට ඉතා ආසන්න දිනයක වෙෙ සම්මවම්මලනය පැවැත්ීෙට ලැබීෙ සුවිව්ෂී 

කාරෙයකි. 

දූපත් රටක් වශවයන්, ශ්රී ලංකාව කාලගුණික විපර්ශයාසවල බලපෑම්ම පිළිබඳ දැඩි 

උනන්ුවක් දක්වයි. එහි දරුණු ප්රතිවිපාක දැනටෙත්, නියං, වපර වනාවු විරූ පරිසර 

උෂ්ෙත්වය ඉහළ යාම්ම, ගංවතුර, ඍතුෙය වනාවන වැසි සහ වවරළ ඛාදනය වැනි විවිධ 

ේවරූපවලින් අත් විඳීෙට අපට සිු ී ඇත. 

සභාපතිතුෙනි, 



වම්ම වසවර්ශ සැප්තැම්මබර්ශ ොසවේ දී, ශ්රී ලංකාව, පැරිේ කාලගුණික ගිවිසුවම්ම 

පාර්ශ්වකරුවවකු බවට පත් වූ අතර වෙෙ ඓතිහාසික ගිවිසුවම්ම පාර්ශ්වකාරීත්වයට 

වලාව බලවත් ආර්ශිකයන් හිමි රටවේ ද සිය එකඟතාව පළකර තිබීෙ සතුටට 

කරුෙකි.  ඇති නැති, වලාකු, කුඩා වේදයකින් වතාරව සෑෙ සියලු වදනා විසින්ෙ තෙ 

නිවස වලස වබදා හදා ගනිමින් කටයුතු කළ යුතු වෙෙ පෘිවිවේ වවවසන ජීවිත, 

අවධානෙට ලක් කරන කාලගුණික විපර්ශයාසවල බලපෑෙ සඳහා පිළියම්ම වයදීෙට ඇති 

හැකියාව වලාව සෑෙ රටකටෙ ලබා ගැනීෙ උවදසා එෙ බලවත් ආර්ශික හිමි රටවල 

සහවයෝගය අන් කවරදාටත් වඩා අවශය ී ඇත. 

අනාගත පරපුර වවත දැඩි අනර්ශථකාරී ප්රතිවිපාක එේල විය හැකි, ඉහළ යමින් 

පවතින පරිසර උෂ්ෙත්වය පාලනය කිරීෙ සඳහා අප සතුව ඇති එකෙ 

බලාවපාවරාත්තුව පැරිේ කාලගුණික ගිවිසුෙට අප දක්වන කැපීෙයි. 

සභාපතිතුෙනි, 

ශ්රි ලංකාව වම්ම සම්මබන්ධවයන් විවිධ පියවර අනුගෙනය වකාට ඇත. ජාතික කාලගුණික 

විපර්ශයාස ප්රතිපත්තියක් සහ කාලගුණික විපර්ශයාස උපායොර්ශගික සැළසුෙක් ද සකේ වකාට 

ඇත.  

පාරිසරික ගැටලු පිළිබඳ වු අපවේ ජාතයන්තර කැපීම්ම සෙඟ අපවේ ප්රතිපත්ති අනුයාත 

කිරීෙ සඳහා ජනාධිපතිතුෙන් විසින් වෙවහයවනු ලබන ඉහළ ෙේටවම්ම සම්මබන්ධිකරෙ 

ආයතනයක් පිහිටුවා තිවේ. පරිසර අොතයධුරය අතිගරු ජනාධිපතිතුෙන් විසින්ෙ දැරිෙ 

ෙගින්, එෙ ක්වෂ්ත්රය සම්මබන්ධවයන් ආණ්ුව දක්වන ඉහළෙ ෙේටවම්ම කැපීෙ, 

ක්රියාකාරිත්වය සහ ෙගවපන්ීෙ ෙනාව තහවුරු කරයි. 

 

හුවදක්, ශේදය උපකාරි වකාට ගත් බලශක්ති උත්පාදන වැඩසටහන් සහ බලශක්තිය, 

ප්රවාහනය, කර්ශොන්ත, වනාන්තර සහ අපද්රවය වැනි ප්රධාන අංශ පහක් යටවත් හරිතාගාර 

වායු විවෙෝචනය අවෙ කිරිවම්ම වැඩසටහනක් ඇතුළු ඉහළ තාක්ෂණික උපවයෝගීතාවක් 

සහිතව, කාලගුණික විපර්ශයාස සඳහා මුහුෙ දීවම්ම සාර්ශථක පියවර රැසකට මුලපුරා තිබීවෙන් 

වෙය තවුරටත් සනාථවේ. 

 

වේශගුණික විපර්ශයාස නිසා උදාවන තත්ත්වයන් සෙනය කිරීෙ සඳහා කවඩාලාන ආරක්ෂා 

කිරීවම්ම වයාපෘතියක් ද ෙෑතකදී අප විසින් ආරම්මභ කරන ලදී. ගිවිසුෙ වකවරහි අප දක්වන 

වගකීෙ හුවා දැක්ීෙ සඳහා පැරිේ ගිවිසුෙ අපරානුෙත කිරීෙටත් වපර සිටෙ, පසුගිය 

වදසැම්මබර්ශ ොසවේදී ශ්රී ලංකා ජනාධිපතිතුෙන් විසින් ශ්රී ලංකාවේ ඊළඟ නීල-හරිත යුගයක් 

පිළිබඳ වැඩ සටහන දියත් කරන්නට වයුනි. 

සභාපතිතුෙනි, 



වේශගුණික විපර්ශයාසවලින් සිුවන හානි ෙැඩ පැවැත්ීෙ සඳහා සංවර්ශධිත රටවලින් 

සංවර්ශධනය වන රටවලට තාක්ෂෙය ොරු කිරීෙ අතිශයින්ෙ වැදගත් වේ. හරිත වේශගුණික 

අරමුදල ඇතුළු අරමුදේ වලින් වැඩි වැඩිවයන් මුදේ ඉේලා වෙවතක් සංවර්ශධනය වන ජාතීන් 

නඟන හඩට ශ්රී ලංකාවද හඩක් එකතු කරයි. හානි ලිහිේ කිරීවම්ම හා අනුවර්ශතනය ීවම්ම 

අරමුදේ හැකියා වර්ශධනය හදිසි අවශයතා වේ. 

 

තවද, හරිතාගාර වායු විවෙෝචනයන් ෙගින් සංවර්ශධනය අවශයතා සඳහා වවවහසකරන 

සංවර්ශධනය වන රටවලට සහාය විය යුතු වේ. 

වේශගුණික විපර්ශයාස ෙැඩ පැවැත්ීෙ සඳහාත් 2030 දී තිරසාර සංවර්ශධන ඉලක්ක මුුන් 

පමුණුවා ගැනීෙ සඳහාත් සාමුහික ක්රියාකාරීත්වය අවශය බව කිසිදාක වනාවූ විරූ 

ආකාරවයන් දැන් වලාවට දැනී තිවේ. 

 

අප හමුවේ ඇති අභිවයෝග වලට උේවයෝගවයන් හා වගකීවෙන් යුතුව මුහුෙදීෙ සඳහා පැරිේ 

වේශගුණික ගිවිසුෙ හා 2030 නයාය පත්රය තුළින් පසුගිය වර්ශෂවේ දී අප දැක්වූ ගෙයතාව හා 

අප කළ ඇප කැපීම්ම එවලසින්ෙ පවත්වා ගත යුතුයැයි ෙෙ වි්වාස කරමි. 

ේතුතියි! 

*** 


