
ශ්රී  ලංකා ව ලංදේශ ක ලං ුතු අ ලංාතවයන ලංාව.ත. ලංගරු ලංතාගක ලංසතරවීර ලංතහයව ලංදේසින් ලං රන ලංකද ලං ථවව 

තහශේ ම්වරයවශේ ලංමුලි ත්වශයන් ලංආරම්භ රන ලංකද ලංසවතය ලංශගොඩනැගීශම් ලංාරමුදක ලංශවනුශවන් ලං

ාරමුදේ ලංකබවදීශම් ලංසම්ශම්කනය 

2016 ලංසැප්යැම්බර් ලං21 ලංනිව්ශයෝර්ක් ලංහි ලංදී 

උ අතවශෙනි, 

සුදේශකේෂී ලංනිශයෝජියවරුනි, 

 මහලේකම්වරයාලේ සාමය ල ොඩනැගීලම් අරමුදල සඳහා යළි අරමුදේ සැපයීම සඳහා වූ 

ප්රිතිඥාාදීලම් සමුළුව ලවනුලවන්, ලකන්යාව, ලමක්සිලකෝව, ලකොරියානු ජනරජය, 

ලනදර්ලන්තය, ලසෝමාලියාව, ස්වීඩනය සහ එක්සත් රාජධානිය යන රටවේ සමඟ සහ 

සම්බන්ධව සමසත්කාරකත්වය ලබාදීමට ලැබීම මාලේ ඉමහත් සතුටට ලහේතු ලේ. 

 

 2006  වසලර් ආරම්භ කරන ලද දින සිට, අර ලවලින් අත් මිදීම සඳහා ලමන්ම උදාකර ත් 

සාමය තිඥරසාර කිරීම සඳහා පහසුකම් සැපයීලමන් ද ලමම අරමුදල ලබොලහෝ රටවලට සිය 

සහලයෝ ය ලබා දී ඇත.  අර්බුද පැතිඥරීයාම, උග්රටවීම සහ යළි යළිත් සිුවවීම වැැැක්වීම 

ලවනුලවන් හා ඒවාලේ මුල ලහේතූන්වලට ආමන්ත්රාණයය කිරීම ලවනුලවන් ආලයෝජනය කිරීම 

සඳහා ලමම අරමුදල උත්ලප්රිේරකයක් වනවා ලසේම අරමුදේ එක්රැස් කිරීලම් මාර් යක් ද 

වන්ලන්ය. 

 

 යහ පාලනය, ප්රිජාතන්ත්රාවාදය, මානව හිමිකම්, යුක්තිඥය, නීතිඥලේ ආධිපතකය ශක්තිඥමත් කිරීම 

සහ සෑම සියලු ලදනාටම ආත්ම අභිමානයක් හිමිකර දීම තුළින් අප ජාතිඥය දිගු කාලීන 

සාමයක් හා සමෘද්ධියක් කරා ලමලහයවීලම් දී ජනාධිපතිඥ මමත්රීඅපාල සිරිලසේන මැතිඥතුමාලේ 

සහ අග්රටාමාතක රනිේ ික්රිමසිහහ මහතාලේ නායකත්වලයන් යුතු ආ්ඩුවව සහහිියයාව සහ 

සහවර්ධනය උදාකර  ැනීලම් ලදවැදෑරුම් නකායපත්රායන්ට ප්රිමුසස්ාානයක් ලබා දීමට 

කටයුතු කැ අතර, ශ්රීව ලහකාව වන මලේ මවු රට 2015 ජනවාරි මස පැවතිඥ 

ජනාධිපතිඥවරණයලේ සිට ලම් දක්වා සාමය ල ොඩනැගීලම් සහාය කාර්යාලය සමඟ 

සහලයෝ ලයන් සමීපව කටයුතු කරන්නට ිකය. 

 

 එක්සත් ජාතීන්ලේ සාමය ල ොඩනැගීලම් අරමුදලලන් සහාය ලබා  ැනීමට සුුවසු රටක් ලලස 

ශ්රීව ලහකාව නම් කිරීමට පසුය ය වසලර් දී මහලේකම්වරයා යවයවර  ත්ලත්ය. 

 

 දශක තුනක් තිඥස්ලසේ පැවතිඥ අර ලවලින් මිදී යළි නැගී සිටීමට, සහහිියයාව ඇතිඥ කර ැනීමට 

සහ අර ල යළි ඇතිඥ ලනොවීමට ව බලා  ැනීමට අලේක්ෂා කරන ජාතිඥයක් වශලයන් අයව, 

උපකාර අතකාවශක වූ අප වැනි තවත් ලබොලහෝ රටවේ ලමන් ලමම අරමුදලේ වටිනාකම 

ලහොියන් අවලබෝධ කරල න සිටිමු. 



 

 අයව සියලු ලදනාම, එනම් එක්සත් ජාතීන්ලේ සහිකධානලේ සියලුම සාමාජිකලයෝ, පසුය ය 

සැේතැම්බරලේ 2030 නකාය පත්රාය සම්මත කර  ැනීම සඳහා අත්වැේ බැඳ  ත්හ.  

දරිද්රමතාවය අවසන් කිරීමටත්, අපලේ පෘථිිකය ආරක්ෂා කිරීමටත්, සාමකාමී, සාධාරණය හා 

සර්වග්රටාහී ස සමාජයක් ප්රිවර්ධනය කිරීමටත් අරමුු  කර ඇතිඥ 2030 නකාය පත්රාය, සාමය 

තිඥරසාර බවට පත් කිරීලම් නකාය සමඟ අලනකොනක ලලස බැී  පවතී.  ප්රිචණ්ඩඩකාරී අර ලය, 

මනුෂක ප්රිජාව ලවනුලවන් වූ අපලේ යහපත් අභිමතාර්ායන් ඉටු කර  ැනීමට බාධකයකි.  

එනිසා වඩාත් වැද ත් වන්ලන් එය වැක්වා  ැනීමයි.  එලසේ ලහයින්, අර ල හට ැනීම 

වැක්වාලීමටත් සියලු ලදනාලේම යහපත ලවනුලවන් අර ල වැක්වාලීම හා නැවත ඇතිඥ 

ලනොවීම සඳහා ආලයෝජනය කිරීමටත් ලලෝක ප්රිජාවලේ අවධානය ලයොමු කිරීමට දැන් 

කාලය එැඹ ඇත. 

 

 ලම් වන ිකට රලවේ 27ක වකාපෘතිඥ 200 කට වඩා සහාය ලබා ලදන එක්සත් ජාතීන්ලේ 

සාමය ල ොඩනැගීලම් අරමුදල, අර ල වැක්වාලීලම් හා සාම සාධක කටයුතුවලට මැදිහත් 

වන එක්සත් ජාතීන්ලේ සහිකධානයට අයත් ආයතනවලට කඩිනම් හා නමකශීලලී ලලසත් 

අවදානම්වලට මුහුණය දිය හැකි ලලසත් අරමුදේ සම්පාදනය කිරීලම් ්රිමලේදයකි.   

 

 පසුය ය වසලර් ජනවාරි මස සිුව වූ ලද්ශපාලනමය සහ්රිාන්තිඥය අපට ඉතා වැද ත් සාම 

සාධක අවස්ාා උදා කර ුවන්නක් ිකය.  අපලේ ජනතාව අතර ිකශ්වාසය හා ිකශ්වසනීයත්වය 

ල ොඩනැහවීලමහි ලා අවශක යවයවර  ැනීමට ප්රිමුසත්වය ලබා ලදමින්, ජාතිඥක සහහිියයාව 

ප්රිවර්ධනය කිරීම අපලේ අරමුණයයි. 

 

 සිිකේ සමාජය හා රාජක නිලයෝජිතායතන සඳහා කටයුතු කරමින්, ප්රිතිඥසහිකධානය, 

සහ්රිාන්තිඥක යුක්තිඥය, යහපාලනය හා නැවත පදිහචි කරවීම හා කේපවත්නා ිකසඳුම් ලබා දීම 

යන ක්ලෂේත්රායන්ට අදාැව, ශ්රීව ලහකාලේ සාමය ල ොඩනැහවීම යවස ස ප්රිමුසත්වය ලබා දිය යුතු 

අහශ අප ිකසින් හඳුනාල න ඇත.  දැනටමත්, ැඟදී මුදා හරින ලද ඉඩම්වල 7000 ක් පමණය 

වූ ජනතාව නැවත පදිහචි කිරීම සඳහා ලමම අරමුදල අපට උපකාර කර ඇත. 

 

 අප රලටහි ස්ාාපනය කරන ලද ප්රිතිඥසන්ධාන යාන්ත්රාණය සම්බන්ධලයන් රල  සියලු 

පාර්ශ්වයන් සමඟ පුළුේ සාකච්ඡා පවත්වා ල න යාමට අරමුදල අපට සහාය ලබා ලදයි.  

ලමය ිකශ්වාසය හා ිකශ්වසනීයත්වය ල ොඩනැහවීමට උපකාරීවන, ප්රිතිඥසන්ධාන ක්රි යාවලිලේ 

ප්රිධාන අහ යක් බව බබටද අවලබෝධ වනු ඇත. 

 

 අපට අුව පාුවවක්ව පවතිඥන, මිල කැ ලනොහැකි තාක්ෂස ක ිකලශේෂ ාභාවය කඩිනමින් ලබා 

 ැනීමටද, ජාතිඥක සමඟි හා ප්රිතිඥසන්ධාන කාර්යාලය හරහා ප්රිතිඥසන්ධානය අරමුු   ර ත් 

වකාපෘතිඥ ක්රි යාවට නැහවීමට ද අරමුදල අපට උපකාර කරයි. 

 



 අරමුදේ හා තාක්ෂස ක ිකලශේෂාභාවය ලබාදීම තුළින් මැදිහත්වීම  ැටුම් වැැැක්වීලමහිලා 

අතිඥශයින්ම වැද ත්ලේ.  සාමය ල ොඩනැගීමට අනු ාමීව සැමිකටම  ැටුම් ඇතිඥිකය යුතු 

ලනොලේ.  එහිදී වැඩිම අවධානය ලයොමුිකය යුතු වන්ලන් භීෂණයය මය න් සමාජයන් ිකනාශ වී 

 ලේස භින්න වීමට ලපර  ැටුම් වැැැක්වීම ලකලරහි අවධානය ලයොමුවීමයි. 

 

 ලලොව පුරා ලමවැනි වකාපාරවලට ආධාර කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ලේ සාමය ල ොඩ 

නැගීලම් අරමුදල තර කැ යුතු ලේ. 

 

 එක්සත් ජාතීන්ලේ මහා සම්ලම්ලනය සහ ආරක්ෂක ම්ඩඩලය ිකසින් තහවුරු කරන ලද 

එක්සත් ජාතීන්ලේ සාමය ල ොඩනැගීලම් වමහලේ 2015 සමාලලෝචණනය මය න් සාධාරණයව 

හඳුනා  නු ලැබ ඇතිඥ එක්සත් ජාතීන්ලේ සාමය ල ොඩනැගීලම් කටයුතු සඳහා ුවර දක්නා 

පරිදි, තිඥරසාරව, ප්රිමාණයවත් අරමුදේ ලබාදීම අතිඥශයින්ම වැද ත් ලේ. 

 

 ලමම තත්ත්වය යටලත්, අර ල වැක්වා තිඥරසාර සාමයක් ල ොඩනැගීමට අවශක ශක්තිඥය 

ලබා ලදන එක්සත් ජාතීන්ලේ සාමය ල ොඩනැගීලම් අරමුදල දායක මුදේ අුවවීම ලහේතු 

ලකොටල න  ැටළුවලට මුහුණය පෑම, සහලේ ජනක කාරණයයකි. 

 

 එලහයින් අපලේ ජාතිඥක අත්දැකීම් ද ලකටිලයන් බබ සමඟ ලබදා හදා  නිමින්, ලමම 

සමුළුලේ සම- සත්කාරකයින් හා සාමය ල ොඩනැගීලම් සහාය කාර්යාලය සමඟ එක්ව මම ද 

සාමාජික රාජකයන්ල න් ඉේලා සිටින්ලන් ලමම වැද ත් අරමුදලට ලබා ලදන දායකත්වය 

වැඩි කරන ලලසය. 


