
 

ශ්රී ලංකාවේ   ලංවි ේශ ලංවටයුතු ලංනි  ෝජ්ය ලංඅමේත්ය ලංාේ්ලිම න්තු ලංම්ත්රී ලං

ආචේ්  ලංහ්ෂද ලංසිල්වේ ලංමැතිතුමේ ලංවිසි් ලංවරනු ලංකබන ලංප්රවේශ  ලං 

මේනව ලංහිමිවන ලංපිළිබඳ ලංමහ ලං වේමසේරිස්වර ේ ලංසමඟ ලංවවු්සික ේ ලං34 ලං

වන ලංසැසි ලංවේර ේදී ලංාැවති ලංසේවච්ඡේව 

ජිනීවේ ලංනුවර, ලං2017.03.22 

සභාපතිතුමනි 

මහ ක ාමසාරිස්තතුමනි 

නික ෝජ්ය මහ ක ාමසාරිස්ත තුි නි 

සම්භාවනී  අමුත්තනි 

කනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි 

 

සළ ා බලන ලද  ාල පරිච්කේද  තුළ ශ්රී ලා ාව සින්  ඉටු රන ලද  ාර්    

සහ අත්පත්  රගත් ජ් ග්රහ  කබාකහාම ්  ක කරි  අවාාන  ක ාමු  රි  

ස ස්ත  රන ලද වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම සම්බ ාක   මම මහ 

ක ාමසාරිස්තවර ාට ස්තූතිව ත කවි. 

කමම  වු න්ල  ද නා පරිදි, කපබරවාරි මස 28 වන දින ශ්රී ලා ාකව සික   

 ටයුතු පිළිබඳ අමාතය ගරු මාගල සමරීරර මතතිතුමා සින්  ශ්රී ලා ා රජ්  

කවනුකව  කමම  වු න්ල  අමති , 30/1  න ක ෝජ්නාවට අදාළව සහ එයි  

ඔබ්බට  ි  ඉටු රන ලද  ාර්   , තවදුරටත් න්දු කිරීමට තිකබන ක්රි ාමාර්ග 

හා කමි දී අප මුහු  කදන අභික ෝග සම්බ ාක   ඔබ සතම දතනුවත්  රන ලදී. 

සිකේෂක  ම, සාි ඳි ාව ඇති කිරීම පිණිස වන  ශ්රී ලා ාකව අරමු  කින්ඳු 

අඩුවකි  කතාර බවත්, කම් පිළිබඳ අප කනාසතලී, ධාර් මත් කලස ක්රි ා  රන 

බවත් ඔහු ප්ර ා   රන ලදී. අප රකේ ජීවත්වන න් ළු ජ්නතා සමඟත්, ජ්ාතය තර 

ප්රජ්ාව තුළ න්ිනන අපක  ි තිතුර  හා අපක  හවු් රුව ක ත්, සික    ි  

න්ිනන ශ්රී ලාාකි   ක ත් කප ාර  ඇතිව, ඉවසීකම , අවකබෝාක   සහ 

නිර තර හා අඛණ්ඩ කත්සාහ  තුළි  සාි ඳි ා ක්රි ාවලි   තාර්ථ ්  බවට 

පත්කිරීමටත්, සමාජ් ආර්ි  සාවර්ානකේ නවමු මේටම්   රා අපක  ජ්ාති  

රැකගන  ාම සඳහාත් සාම ාමීව  ටයුතු  රන එ් සත්, ප්රගතිීලලී සමාජ් ්  

කගාඩනතගීමට හතකිවනු ඇතතයි අපි දතඩිව සිේවාස  රන බවත් ඔහු ප්ර ා   ර 

න්ිනකේ .  

ජිනීවා ක ෝජ්නා 30/1 ි  සඳහ   රුණු හා සාි ඳි ා ක්රි ාවලි  සම්බ ාක   

වන අපක   තපීරම  ළි  ළිත් සහති  කිරීමට සහ අපක  අරමු  පිළිබඳ නතවත 

ප්ර ා   ර න්ටීමටත් මම අද කම  අවස්තථාව්   ර ගනිි. 



කමම  වු න්ල  ද නා පරිදි, ශ්රී ලා ාව, 30/1 ක ෝජ්නා කවි   ාල  වසර 02කි  

දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳ වන ක ෝජ්නාව්  සඳහා එ් සත් ජ්නපද  සමඟ හා අකනකුත් 

30/1 ක ෝජ්නාකවි  ප්රාාන සම අනුග්රාහ    වන එ් සත් රාජ්ාානි , 

මතන්කඩෝනි ාව හා කමා කටනීකග්රෝ සමඟ  ටයුතු  ර ඇත. ශ්රී ලා ාව කමම 

ක ෝජ්නාකව සම අනුග්රාහ ත්ව  දරන බව ප්ර ා  කිරීමට අපි  තමතත්කතමු. ශ්රී 

ලා ාව තුළ සාි ඳි ා ක්රි ාවලි   ් තිමත් කිරීම සඳහාත් කමම 30/1 ජිනීවා 

ක ෝජ්නාකව  ාල  වසර 02කි  දීර්ඝ කිරීම සඳහාත් සහා  ලබාදු  කමම 

 වු න්ල ට, එ් සත් ජ්ාතී ක  සාසිාාන ට සහ අපක   සි පාර් සි  

හවු් රුව ට අපි ස්තූතිව ත කවමු. සාි ඳි ා ක්රි ාවලි , වගීරම හා මානව 

ි ි ම් සුරැකීම පිළිබඳව ශ්රී ලා ාකව ජ්ාති  සම ර රජ්කේ  තපීරම අග   රි  

ශ්රී ලා ා රජ්  සින්  කම් සම්බ ාක   ගතනීමට අදහස්ත  රන ශ්රී ලා ා රජ්කේ 

මූලි ත්වක    රනු ලබන සිේවාසනී  ක්රි ාවලි සහ ක්රි ාමාර්ග සම්බ ා 

ක ෝජ්නා මානව ි ි ම්  වු න්ල ට 2015 වසකර් ඉදිරිපත්  ළ අවස්තථාකව, එම 

ක ෝජ්නාව  පිළිගනිි , එම ක ෝජ්නාව  අ තර්ගත වූ 30/1 ක ෝජ්නාව සම්මත 

 ර ගතනීමට සහක ෝග  දත් ීරම අපි සිකේෂක   අග   රමු. 

සභාපතිතුමනි, 

මහ ක ාමසාරිස්තවර ා හා ඔහුක   ාර් ාල  සමඟ අපි සමීපව  ටයුතු  රමු. 

අප රකේ න් ළු ජ්නතාවක   හපත කකදසා කමම සාානී  හා අර්ථවත් 

සම්බ ාතාව  අඛණ්ඩව න්දු  රකගන  ාමට අපි  තපීර න්ින කනමු. මානව 

ි ි ම්,  හ පාලන  සහ නීතිකේ ආධිපතය ශ්රී ලා ාව තුළ  ් තිමත් කිරීමටත්, 

ප්රවර්ාන  කිරීමටත් ආර් ෂා කිරීමටත් අපි  ටයුතු  රන බතසි  මහ 

ක ාමසාරිස්තවර ාක  අදහස්ත, නිරී් ෂ  හා නිර්ක     අපට ප්රක ෝජ්නවත් කව. 

කින්දු රට  මානව ි ි ම් සම්බ ාක   වන වාර්තා පරිපූර්  කනාවන බව 

කමම  වු න්ල  දනී. එ  සෑම සිටම කනානිි  ටයුත්ත්  කලස පවතින අතර ඒ 

සඳහා  තපීරකම  කනා ඩවා  ටයුතු කිරීම වතදගත්කව. ශ්රී ලා ාකව ජ්නතාව 

අති   අසීරු, කවදනාත්ම   ාල ්  පසු ර ඇත. පේචාත් යුා සමකේ ඉටු ළ 

යුතු  ාර්    රැස්  ඉටු ර ඇති නමුත් අපක  ආ තන  ් තිමත් කිරීම සහ 

ආර්ි  වර්ාන  ඇතුළුව  ාර්    රාශි ්  තවදුරටත් ඉටු ළ යුතුව පවතී. 

කමි දී අප මුහු  කදන අභික ෝග රැස්  පවතී. නමුත් ජ්නපති ධමත්රීපාල 

න්රිකස්තන මහතා හා අගමතති රනි් සික්රමන්ාහ මහතාක  නා  ත්ව   ටකත් 

වගකීම්  සි තව න් ළු ජ්නතාවක  අභිවෘ ධි  සඳහා  තපීර න්ිනන රජ් ්  

ව ක  , අපි කමම  ටයුතු අඛණ්ඩව න්දු රකගන  ාකම් අධිෂ්ඨානක   

න්ින කනමු. අපි න් ළු කදනාටම සව  කද කනමු. න් ළු වාර්තා අවාානක   

අාය න   ර කනමු. කතාරතුරු හුවමාරු  ර ග කනමු. අදහස්ත හා සිකවචන 

කබදා ග කනමු. අපක  හවු් රුව  සමඟ ප්රක ෝජ්නවත් කලස හා අර්ථා සිත 

කලස  ටයුතු  ර කනමු. ශ්රී ලා ාව කසෞභාගයමත්, සිසිාත්ව  තුළ ඒකී ත්ව ට 



පත්වූ, මානව ි ි ම් සුර් ිත, සාාාර , නීතිකේ ආධිපතය සි ත රට්  බවට 

පත්කිරීම සඳහා අව ය පි වර අනුගමන   ර කනමු.  

භීති  සහ බි  ගත ීරම්වලට ඉඩ ඩ්  කනාමතති නිදහස්ත ප්රජ්ාත ත්රවාදී රට්  තුළ 

න් ළු පුරවතන්   සමානව සළ ි  මූලි  අයිතිවාන් ම් සුර් ිත කිරීම සඳහා 

වන අපක  අරමු  කනාකවනස්තව තබාගතනීමට අපි  ටයුතු  ර කනමු. අප සෑම 

පුරවතන්ක ් ටම ඔවු ක  සමාජ්යී  සම්භව , ස්තත්රී පුරුෂ භාව , සමාජ් 

තත්ත්ව , ව ස සහ අකනකුත් අනනයතාව  කනාසළ ා යු ාකේ බලපෑම 

පවතින බව හඳුනාගනිි , සි දිත   අරමුණුක ාට කගන සතය, ව දි කගීරම, 

යු් ති  සහ යු ා  නතවත ඇති කනාීරම ඇතුළු සාි ඳි ා නයා  පත්ර  ට අපි ඇප 

 තප ීර න්ින කනමු. 

නව  ා ත්ර    ස්තථාපිත කිරීකම් සාකීර්  ක්රි ාවලි  තුළ ගම   රන අපි 

කපක  න  ාර්   බල ාකේ වාර්තාව සතළකි්ලට ග නා අතරම අපක  රකේ 

න් ළු සමාජ් ක ාේඨාසවල කපකදස්ත අඛණ්ඩව ලබාගතනීමට ක්රි ා ර කනමු. 

එව  වගකීම් ඉටුකිරීකම්දී කලෝ කේ අකන්  රටව් න්දු රන පරි කද  

ජ්ාතය තරකේ සහා  ලබාගතනීමටත් අපි අකේ් ෂා  ර කනමු. 

සාි ඳි ා වතඩසටහක  සාර්ථ ත්ව  තහවුරු කිරීකමි ලා අතයව ය අාග ්  

වන ආර්ි  සාවර්ාන  ඇතුළුව කමම පරිවර්ථනී  හා අභික ෝගාත්ම  

 ර්තවය  සාර්ථ   ර ගතනීම සඳහා ශ්රී ලා ාවට සහා  ලබාකදන කලස න් ළු 

 වු සල සාමාජි   කග ද, නිරී් ෂ   කග ද අපි ඉ්ලා න්ිනමු. 

 

ස්තූතියි. 


