
 

 

ප්රජාතන්ත්රවාාීවවාතේරීපඳරතවතණ්ඩුවවාට තසහයතවීභත 

                                 තඑක්සරතජාතීන්ේේතවාගකීභයි. 

                                              භහාතභ්ඩඩටතසමුළුේේීවතජනඳතිතකියයිත 
 

 ේටෝකතප්රජාවාතත්රසතතවාායය තඑේහිවවාත්රීතටාකාවාතසභගතනී සතටිය යතතුතුයිත... 

 තුද්ධේේතකටුකතඵවාතඅරවිඳිතජාතියක්තේටසතේටෝකතසාභය තකීඳතේවානවාාත... 

 අන්තර්ජාතිකතභරද්රවායතජාවාාහ් තගීනතයීඩිතවිභටිල්ේටන්ත... 

 ේසොයාතගන්නාතේකොවිඩ්තඑන්නතතඅවාශ්යතසීභ තගතතහීකිවීභතවාීයගරත... 
 

ප්රජාතන්ත්රවාාීවවාතේරිතඳරවතණ්ඩුවවාට තසහයතවීභතඑක්සරතජාතීන්ේේතවාගකීභතඵවාත වීඩිේයෝතතාක්ෂණයතඔසතේසේත

භහාතභ්ඩඩටතසීටිවාාහයතඅභතමින්තජනාධිඳතිතේගෝඨාබයතහාජඳක්ෂතභීතිතුභාතඅවාධාහණයතකහයි.ත 

ප්රජාතන්ත්රවාාීවවාත ඵටය ත ඳරතණ්ඩුවත ටියත ජනතාවාේේත හයත ගීසතභත සහත අවාශ්යතාත භනාවාත වා හාේගනත ටිී..ත ජනතාත

අවාශ්යතාවාන් තතිහසාහතවිසඳු් තීවභ තහාජයයන්තේගනතයනත්රියායාභය තසහායතවීභතඑක්සරතජාතීන්ේගන්තඅේේක්ෂාත

කහනතඵවාතජනාධිඳතිතුභාතසහන්තකහයි. 

කිටිය් ත හ ක ත ේහෝත ඵටේේගයක තකිටිදුතණකාහයකින්තගීතිත ේනොවීත භධයසත ත විේද්ශ්ත ප්රතිඳරතියක්ත අනුගභනයත

කිීපභ ත්රීතටාකාවාතකීඳවීතටිය නතඵවාතයතහාජඳක්ෂතභීතිතුභාතකියාතටිී..ත 

එක්සරතජාතීන්ේේතභහාතභ්ඩඩටේේත75තවානතසීටිේේතතහාජයතනායකතසමුළුවාතත්රීතටාකාතේේටාේවාන් ඊේේත(22)තහාත්රීත

9.00ත තනිේේයෝර්ක්තනුවාහතඑක්සරතජාතීන්ේේතමූටසත ානයතේක්න්ද්රතකහතගනිමින්තවීඩිේයෝතතාක්ෂණයතබාවිතේයන්ත

ණහ් බතේකිණ. 

“අඳ ත අවාශ්යත අනාගතය, අඳ ත අවාශ්යත එක්සරතජාතීන්:ත ඵහුඳාර්ශ්තවිකරවායතසහාත අේේතසාමූිවකතකීඳවීභතයළිරත

තහවුරුතකිීපභ” (The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming our Collective Commitment to 

Multilateralism)තසමුළුේේතේභවාහතේරභාවායි.ත 

එක්සරතජාතීන්ේේතභහතේල්ක් තඅන්ේතෝනිේයෝතගුේරහසත,තභහාතභ්ඩඩටතසීටිවාාහේේතසබාඳතිතේවාොල්කන්තේඵොසතකීර්ත

යනතභහරවාරුන්තසබාවාතණභන්ත්රණයතකිීපේභන්තසමුළුවාතණහ් බතවිය.ත 

බ්රසීලටත ජනාධිඳතිත ජායිර්ත ේඵොල්ේසොනාේහෝත සහත ඇභිකාත ත එක්සරත ජනඳයේේත ජනාධිඳතිත ේඩොනල්ඩ්ත ට්ර් ේත යනත

භහරවාරුතඳළමුතසහතේයවානතේද්ශ්නතතකළහ. 

්රීතටාකාතේේටාේවාන්තඅයත(23)තඅළුයභත4.45ත තඳභණතේගෝඨාබයතහාජඳක්ෂතභීතිතුභාතසමුළුවාතඇභතීය.  

භරද්රවායතණ්රිතතසභාජ,තණර්ක කතගී ළුතවිසමටභ ත්රිතටාකාවාතයීඩිතකීඳවීභකින්ත්රියාතකහයි.තයරුවාන්තසහතතරුණයින්ත

අතහතභරද්රවායතබාවිතයතවාීළීක්වීභ,ත්රීතටාකාවාතභරද්රවායවාිනන්තේතොහතහ ක්තඵවා තඳරතකිීපභරතතතභතඅවාශ්යතාවාතඵවාත

ජනාධිඳතිතුභාතසහන්තකේළේය.ත 

නීතිතවිේහෝධීතභරද්රවායතනිෂතඳායනයතහාතජාවාාහේ් තනිහතතඅන්තර්ජාතිකතඅඳහාධතක්ඩඩාය් තිළළිඵවාත්රීතටාකාවාතයීඩිත

විභටිල්ේටන්ත ඳසුවානත ඵවායත හාජඳක්ෂත භීතිතුභාත ඳීවාසීලය.භරද්රවායත උවාදුහත තුහන්තකහ,ත සුහක්ෂිතත හ ක්තනිර්භාණයත

කිීපේ් තඅහමුණින්තජනාධිඳතිතකාර්යතසාධකතඵටකායක්තසත ාඳනයතකළතඅතහ,තඑයතප්රශ්ාසනීයතප්රතිපටතඅරකහේගනත

ඇතීයිතජනාධිඳතිතුභාතේඳන්වාාතදුන්ේන්ය. 

නිේේයනතඅාකත- 343 

2020-09-23තඳ.වාත6.10ත  



 

 

 

 

“යශ්කත 03ක ත ණසන්නත කාටයක්ත ේඵදු් වාායයත හාත ත්රසතතවාායයත අරවිඳිත ්රීත ටාකාවාත ේද්යයත ේහෝත

අන්තර්ජාතිකතේහෝතටියලුතණකාහේේතත්රසතතවාාීවත්රියාතතහේේතේහටාතයකිනවාා”තජනාධිඳතිතුභාතඳීවාසීලය.ත 

්රීතටාකාතමිමිේයන්තත්රසතතවාායයතතුහන්තකළයතකුිරුතභතවාායයතප්රචලිනතතකහමින්තහාතඳයන් තවිහිවතතඅසතයත

ප්රචලාහණත ේගනත යමින්ත ත්රසතතවාාීවත සාවිධානේේත අන්තර්ජාතිකත ජාටයත තවාභරත ්රියාරභකවාත ඇතීයිත

ජනාධිඳතිතුභාත ේඳන්වාාත දුන්ේන්ය.ත විවිධත දුර්භතත සහත ප්රකාශ්ත තුළින්ත ප්රචල්ඩඩත යෂෂතය වාායයත අඛ්ඩඩවාත

ඳවාරවාාේගනතයනතේ් තජාතයන්තහතජාටේේත්රියාකාහක් තකිටිදුතහාජයයක්තේනොඉවාසනුතඇතීයිතඅේේක්ෂාවාත

ඳළතකේළේය.ත 

“ඳටුතේද්ශ්ඳාටනිකතේප්රේහණතේනොතකාතත්රසතතවාායය තඑේහිවවාතස න්තකිීපභ තේටෝකතප්රජාවාත්රිතටාකාවාතසභගත

සහේයෝගේයන්තනී සතටිය යතතුතුයි”තඑතුභාතකීය.ත 

“ේභවාහතභහාතභ්ඩඩටතසීටිවාාහේේතේරභාවාතේකොවිඩ්ත19ිවතඵටඳෑභතඅවාභතකිීපභතසහාතජාතිකතේද්ශ්සීලභාත

අතහතසහේයෝ සතාේේතවාීයගරකභතිළළිබිඹුතකහයි.ත“ේකොවිඩ්ත-19තේගෝලීයතභානුෂීයතප්රතිචලාහතසීටීසතභ”තසහත

ේකොවිඩ්ත19තප්රතිචලාහතසහතප්රතිසායනතඅහමුයටතිළිවටුවීභතඇතුළුතඅභිේයෝගය තප්රතිචලාහතේටසතඑක්සරතජාතීන්ත

ගරත වායායාභයත අගයත කළතුතුය.ත වාීඩිදිතුණුත කළත ඳසුත මූිනකත ේසෞඛයත ඳහසුකභක්ත ේටසත න් ත කළත තුතුත

ේකොවිඩ්-19ත එන්නතත ටියලුේයනා ත ගතත හීකිත එන්නතක්ත වානුතඇතිත ඵවාත සහතිකතකිීපභත ේටෝකත ේසෞඛයත

සාවිධානේේතවාගකීභක්”තයීයිතඑතුභාතඳීවාසීලය.ත 

හාජයයන්ේේත සතවවාීපබාවාය,ත ඵහුවිධත අඛ්ඩඩතාවාත ණහක්ෂාත කහනත සහත එභත හාජයයන්ේේත අබයන්තහත

ක තුතුවාට තභීදිහරතේනොවීභතඅගයනතඑක්සරතජාතීන්ේේතප්රඥපේතිේේතවාීයගරකභතඅවාධාහණයතකහනතඵවාත

ටියතේද්ශ්නයතඅවාසන්තකහමින්තජනාධිඳතිතුභාතකියාතටිය ේේය.ත 

(ජනාධිඳතිතුභාතකළතස් පූර්ණතක ාවාතේ් තසභගතේයොමුතකහතඇත) 

 

 

ේභොහාන්තකරුණාහරනත 

අධයක්ෂත 

ජනාධිඳතිතභාධයතඅාශ්ය 

2020-09-23 

 



එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩගේ 75 ලන සැසිලාරය අමතා 
ජනාධිපතිතුමා සිදුකළ කතාල 

 

ගරු බාඳතිතුභනි, 
ගරු භව ලේකම් තුභනි, 
ගරු යාජභවාභාත්යරුනි, 
ගරු ත්ානාඳතිරුනි, 
ගරු නිලඹෝජිත්රුනි, 
ලනෝනාරුනි, භවත්රුනි, 

ආයුලඵෝන්! 

ඳශමු භවා භණ්ඩරලේ 75 න ැසිායලේ බාඳති ධුයඹට ලත්රී ඳත් ව ගරු ලොේකන් ලඵෝකීර් භැතිතුභාට 
භාලේ සුබාශිංන ඳශ කයමි. අපි ඔඵට ාර්ථකත්ඹ ප්රාර්ථනා කයන අත්ය අලේ පූර්ණ වලඹෝගඹ ඳථ කය 
සිටින්ලනමු. 

ඳසුගිඹ භවා භණ්ඩරඹට දුන්  පරදායී නාඹකත්ඹ ලනුලන් ගරු භවාචාර්ඹ ටිජානි මුවාභඩ් - ඵැන්ලඩ් 
භැතිතුභාට අලේ ප්රාදඹ ඳශ ිරරීභට භභ ලභඹ අ්ථාක් කය ගනිමි. 

ිංගත්ඹ නිා ඇතිව ලඳය ලනොව විර ත්ත්ත්ඹන් ඹටලත් ඳා, එක්ත් ජාතීන්ලේ අයමුණු ාක්ාත් කය 
ගැනීභට දුන් ගතික නාඹකත්ඹ වා ගත් අප්රතිවත් ප්රඹත්න ලනුලන් එක්ත් ජාතීන්ලේ භවලේකම් 
අන්ලත්ෝනිලඹෝ ගු ලත්ය් භැතිතුභාට ශ්රී රිංකාලේ කෘත්ඥත්ා ඳශ කය සිටිමි. 

ර්ත්භානලේ ඳත්නා සීභා ඵාධක භධයලේ එක්ත් ජාතීන්ලේ භවා භණ්ඩර ැසිඹ නමු ආකෘතිඹිරන් 
ඳැැත්වීභට ගන්නා රද උත්ාවඹ ප්රලිංනීඹි. 

ිංගත්ඹ නිා සිඹ ආදයණීඹන් අහිමි ව සිඹලු ලදනාට භාලේ ඵරත් ලලෝකඹ ප්රකාල කය සිටින අත්ය සිඹ 
කැඳවීභ වා ඳයාර්ථකාමී ඵැඳීභ ලනුලන් ශ්රී රිංකාලේ ව ලරො රායා ිරි ප ලඳශ ලෞයඹ ව අත්යලය 
ලේා ඳඹන්නන්ට භාලේ වෘදඹාිංගභ කෘත්ඥත්ා රාද කයමි. 

ලම් ලර් ලඳොදු විාදලේ ලත්භා කාලරෝචිත්ඹ. එභගින් ලකොවිඩ් - 19 හි ඵරඳෑම් අභ ිරරීභ වා ජාතික 
ලේල සීභා අත්ය වලඹෝගීත්ාලේ ැදගත්කභ පිළිබිඹු ලකලර්.  

“ලකොවිඩ් - 19 ලගෝලීඹ භානුෂීඹ ප්රතිචාය ැරැ්භ” ව ලකොවිඩ් - 19 ප්රතිචාය ව ප්රතිාධන අයමුදර පිහිටුවීභ 
ඇතුළු ලම් අභිලඹෝගඹට ප්රතිචාය දැක්වීභට එක්ත් ජාතීන් ගත් යාඹාභඹ අපි අගඹ කයන්ලනමු. 

ිංගත්ඹට ලගෝලීඹ ප්රතිචාය ැකසීලභහි රා තීයණාත්භක ූමමිකාක් ිටු කශ ලරෝක ලෞය ිංවිධානඹ විසින් 
ිටු කයන රාළුේ කාර්ඹ බායඹට ශ්රී රිංකා වලඹෝගඹ ඳශකය සිටී.  

ැඩි රියුණු කශ ඳසු මලික ලෞය ඳවසුකභක් ලර නම් කශ යුතු ලකොවිඩ් - 19 එන්නත් සිඹලු ලදනා වට 
ප්රලේල විඹ වැිර, දැ පඹ වැිර වා රඵා ගත් වැිර එන්නත්ක් නු ඇති ඵට ලරෝක ලෞය ිංවිධානඹ ග ඵරා 
ගත් යුතුඹ. 

සිඹ රිගු කාලීන ප්රජාත්න්්රාී  ම්ප්රදාඹන් පිළිඵ අභිභානඹට ඳත්  යටක් ලලඹන් ශ්රි රිංකා නිදව ් වා 
ාධායණ භැතියණ ලදකකට මුහුණ දුන් අත්ය ින් එකිරන් භා ජනාධිඳතිය ඹා ලලඹනුත් අලනලකන් භාලේ 
යජඹත් සුවිලාර ඵහුත්ය ඵරඹිරන් ලත්රී ඳත් වී ඇත්.  

ලභඹ ිරසිදු ඵරලේගඹකට ඹටත් ලනොවී ජනත්ා රැක ගන්නා වත් යලේ ්වරීබාඹ ආයක්ා කයන්නා වත් 
ිරි ප ගභනට ශ්රී රාිංකීඹ ජනත්ා වඹ න ඵට න ඳැවැරිලි ිංඥාිර. 

ලකොවිඩ් - 19 ිංගත්ඹ වමුලේ ලරො ිත්ා ප්රඵර යටේ ඳා ැරිරඹ යුතු ත්ර්ජනඹන්ට මුහුණ ී  සිටින 
අ්ථාක, අභිලඹෝගඹට ාර්ථක මුහුණ ී භට ශ්රී රිංකා භත් වී ඇත්. 

ලක්තිභත් ලේශීඹ ලෞය ලේා ඳේධතිඹක වලඹන් ජාතික භේටලම් නිායණ පිඹය භනා ලර 
ම්ඵන්ධීකයණඹ වා භගාමී ක්රිඹාකාරීත්ඹ හිත් ඹාන්්රණඹකට ්තතින්ත් න්නට එහි ඳැතිරීභ රක්ා 
ගැනීභට අඳට වැිර විඹ. ලම් දැැන්ත් කර්ත්යඹට භලේ යලේ ජනත්ා දුන් වලඹෝගඹට භා කෘත්ඥ විඹ යුතුඹ. 



 

යනඹ අත්යතුය ශ්රී රිංකාලේ ඔලයොත්තු ී ලම් වැිරඹාට ලවේතුවලේ ්කීඹ ජනත්ාලේ ලෞයඹට වා 
ආයක්ණඹට මුේ ත්ැන ලදමින් යජඹ විසින් ගන්නා රද “සිඹලු ලදනා ඇතුශත් ිරසිලකුට ලනක් 
ලනොකයන” වා ාකරය පිඹය මවඹිර. 

ලම් ක්රිඹාභාර්ග අත්යට අඩු ආදාඹම් ඳවුේ, විශ්රාමිකඹන්, ලන්  වැිරඹාන් හිත් රාේගරඹන්, වදනික ැටුේ 
රාභීන්, ලගොවීන් වා අඩු යප්රාරිත් කණ්ඩාඹම් රට මරයභඹ ලලඹන් වඹ වීභ වා භනා 
ම්ඵන්ධීකයණලඹන් එලත්ය සිටින ශ්රී රාිංිරකඹන් නැත් ලභයටට ලගන්ා ගැනීභ ඇතුරත් විඹ. 

න ආර්ථික ප්රණත්ා නිර්භාණඹ කය ගැනීභ වා ශ්රී රිංකා යාඳා පක අ්ථා ගලේණඹ ිරරීලභහි ද නියත් 
විඹ. ලගොවිඹා, ැඳයුම්කරු වා ඳා පලබෝගිකඹා ම්ඵන්ධ ිරරීභට, අත්යාලය බාණ්ඩ වා ලේා ැඳයීභට ව 
ඔන්රින් අධයාඳනඹ රඵා ී භට ඩිජිටේ ත්ාක්ණඹ බාවිත් ිරරීභ ලභඹට අන්ත්ර්ගත් විඹ. 

ලම් පිඹය ාර්ගික, ආගමික ලවෝ ාභාජයීඹ ටපිටා ලනොරකා සිඹලු ශ්රී රාිංිරකඹන්ට ව ගුන් ගභන් 
සීභා ිරරීම් ලවේතුලන් සිය වී සිටි සිඹළුභ විලේශකඹන්ලේ “ජීත් වීලම් අිතිඹ” ත්වවුරු කලශේඹ.  

ම්ඳත් හිත් ලඵොලවෝ යටරට ාලේක් භැද භේටලම් ඳවසුකම් හිත් වුද ඩා පරදායී අයු පන් ලකොවිඩ් - 
19 ඳාරනඹ ිර පලම් ශ්රී රිංකාලේ ෑඹභ ලරෝක ලෞය ිංවිධානඹ විසින් ප්රලිංාට රක් කය ඇත්. 

එක්ත් ජාතීන්ලේ ශභා අයමුදර ඇගයීභට රක් කශ ඳ පරි දරුන්ට ආයක්ාකාරී උලගනීභ වා ඳාේ 
විෘත් කශ දකුණු ආසිඹාලේ ඳශමු යටේ අත්යට ශ්රී රිංකා ද අඹත් ලේ. ලරෝක චා පකා වා ිංචායක 
කවුන්සිරඹ විසින් භෑත්කී  ශ්රී රිංකා ිංචායකඹන් වා සුයක්ත ත් ගභන්නාන්ත්ඹක් ලර නම් කයනු රැයඹ. 

ිංගත්ඹ ලවේතුලන් ිංර්ධනඹ ලමින් ඳතින යටේ ලඳය ලනොව විර ආර්ථික වා ණඹ අර්බුදඹකට මුහුණ 
ී  සිටින ඵත්, එැනි යටේ වා ණඹ වන ව මරය උත්ලත්ජනලේ අලයත්ාඹ නිසි ලර වුනනා ගත් 
යුතු ඵත් ශ්රී රිංකා ත්යලේ වන් කය සිටී. 

„තියය ිංර්ධන වා  නයාඹ ඳ්රඹ - 2030‟ ඹථාර්ථඹක් කයගැනීභට ශ්රී රිංකා කැඳ වී සිටී. 

එඳභණක් ලනො, යටක් ලලඹන් අලේ ඳ පයඹ රැක ගැනීභ පිළිඵ අපි දැඩි ලේ ැරිරලිභත් න්ලනමු. අඳට 
ආලේණික ව වජ විවිධත්ඹක් හිත්, අඳලේ ඳා ප පක ත්කම් නිසි ලර ිංයක්ණඹ ිරරීභට ඳභණක් 
ලනො ඥානාන්විත් බාවිත් ිරරීභට ද අපි වතික න්ලනමු. භලේ යජඹ ඳ පයඹ සුරැකීභ ව ිරි ප ිංර්ධන 
ගභන අත්ය නිැයරි භතුලිත්ත්ාක් ඳත්ා ගැනීභට අලය සිඹලු ක්රිඹාභාර්ග ගනිමින් සිටී.  

අඳලේ මුහුදු සීභාලහි ලත්ේ නැක් විඳත්ට ඳත්වීලභන් ඇතිව ඵයඳත්ර ත්ත්ත්ඹ අඳලේ මුද්රීඹ ම්ඳත් ිරසිදු 
ආකායඹිරන් වානිඹට ඳත් ලනොන අයු පන් ඳාරනඹ කය ගැනීභට අපි භත් වලඹමු. 

ලභන් ව දැැන්ත් යන ඳාරනඹ වා සීමිත් ම්ඳත් හිත් කුඩා යටක් ලලඹන් අපි අේැසි යටර 
වලඹෝගලඹන් ලත්ේ නැ ලවේතුලන් ඳ පයඹට සිදු ව වානිඹ අභ කය ගත්ලත්මු. 

ලම් ගැටළු නියාකයණඹ වා න ක්රිඹාභාර්ග ඒකයාශී කයන්නා ව ද පද්රත්ා පිටු දැකීලම් න්ධානඹ රිඹත් 
ිරරීභට 74 න භවා භණ්ඩරලේ බාඳති ගත් ප්රලේලඹ ශ්රී රිංකා ාදයලඹන් පිළිගන්නීඹ. 

භාලේ ප්රතිඳත්ති ප්රකාලනඹ න “ ලෞබාගයලේ දැක්භ” භත් ඳදනම් නි්ඳාදන ආර්ථිකඹක් නිර්භාණඹ ිරරීභ 
උලදා ආර්ථික රානර්ජීනඹ වා ද පද්රත්ා පිටු දැකීභ අයමුණු කයගත් ජනාධිඳති කාර්ඹ ාධන ඵරකාඹක් 
පිහිටුනු රැයඹ. 

න ප්රලේල ඳාදක කය ගනිමින් අනනය ව ආර්ථික ුවඹක් ලගොඩනැගීභට කාර්ඹ ාධක ඵරකාඹ අධානඹ 
ලඹොමු කය ඇත්. අන්ත් ද පද්රත්ාලඹන් අලේ භාජඹ ආයක්ා කය ගැනීලම් භලේ යලේ ී ර්  වා ්ථාය 
ිතිවාඹ එභගින් ඌණපූයණඹ ලකලර්. 

අලේ යජඹ රිළිුන ඳවුේ ිරක්ක කයගනිමින් ද පද්රත්ා අභ ිරරීභට ව එකී ෑභ ඳවුරකභ ාභාජිකලඹකුට 
ැටුේ හිත් රැිරඹාක් රඵා ී ලභන් රිළිුන කමින් මිී භට ව අනාගත්ඹ ලද අලේක්ා වගත් ඵැලීභට 
උඳකාරී න එඩිත්ය වා නිර්භාණාත්භක ප්රලේලඹක් ගනිමින් සිටී. 

අධයාඳනඹ රිළිුනකලභන් මිී ලම් ැදගත් ලභරභක් ඵ අපි ටවා ලගන සිටිමු. 

 



 

 

ජාතික ප්රතිඳත්ති යාමුලේ අන්ත්ර්ගත් ඇති ඳ පරි ශ්රී රිංකාලේ ජාතික අධයාඳන ඳේධතිඹ “ ෑභ දරුලකුටභ 
භාන ිලගනුම් අ්ථා” ඹන ලත්භාට උචිත් ඳ පරි ප්රතිුවගත් කය ඇත්. 

ලඵොලවෝ ග්රාමීඹ ඳාේ ැඩි රියුණු කයමින් තිලඵන අත්ය ලසු ඒා  නවීකයණඹ කය ඇත්ලත් දරුන් 
දැනුලභන් වා නිරාණත්ාලඹන් න්නේධ කය යලේ ිංර්ධනඹට දාඹක වීභ වා ඔවුන්ට වඹ වීභ පිණිඹ. 

සිඹලුභ විදුලි ිංලේල ලභලවයුම්කරුන්ලේ වලඹෝගලඹන් ඳාේ දරුන් ලනුලන් ලනොමිලේ පි පනැමුණු 
“ඊ - ිලගනුම් ලඳෝටරඹ” ිංගත් කාරඹ තුශ නිලේ සිට අධයාඳන කටයුතු ර නියත් වීභට ාර්ථක 
අත්ැරක් විඹ. 

ෘත්තීඹ වා ත්ාක්ණික අධයාඳනඹ වා රාහුණු ලකලයහි අධානඹ ලඹොමු කයමින් කාන්ත්ාන්, දරුන් වා 
ත්රුණඹන් වා න සිඹලුභ අධයාඳනික අිංල ආයණඹ න ඳ පරි භෑත්කී  යාජය අභාත්යාිංල පිහිටුන රී . 

භත්ද්රය ආශ්රිත් භාජ ආර්ථික ගැටළු විඳීභ වා ශ්රී රිංකා දැඩි කැඳවීභිරන් ක්රිඹා කයි. දරුන් ව 
ත්රුණින් අත්ය භත්ද්රය බාවිත්ඹ පිටුදැකීලම් ප්රඹත්න ැඩි ිරරීභ ලක්තිභත් ිරරීලම් අලයත්ාඹක් ව 
අධයාඳනික ඳේධතිඹ ිරසිදු වානිකය වා ඇබඵැහි න භත්ද්රය ලින් ලත්ොය ඵ වතික ිරරීලම් අලයත්ාඹක් 
ඳතී. 

නීති විලයෝධී භත්ද්රය නි්ඳාදනලඹහි වා ජාායලභහි නියත් අන්ත්ර්ජාතික අඳයාධ කණ්ඩාඹම්ර ර්ධනඹ න 
කාර්ඹක්භත්ා පිළිඵ ශ්රී රිංකා අතිලින් ැරිරලිභත්ඹ. 

ලභඹ ආභන්්රණඹ ිරරීභ වා භත්ද්රය උදුය තුයන් කය ඩා සුයක්ත ත් වා ආයක්ාකාරී යටක් නිර්භාණඹ 
ිරරීලම් අයමුලණන් ජනාධිඳති කාර්ඹ ාධක ඵරකාඹක් ්ථාඳනඹ කය ඇත්. ආයම්බ කශ දා ඳටන් එඹ 
ප්රලිංනීඹ ප්රතිපර අත් කය ලගන තිලබ. 

දලක තුනකට ආන්න කාරඹක් ලඵදුම්ාදඹ වා ්ර්ත්ාදඹ අත් වි ඇති ශ්රී රිංකා, ලේශීඹ ලේා 
අන්ත්ර්ජාතික ලේා සිඹලුභ ආකායලේ ්ර්ත්ාී  ක්රිඹා වැිර උඳ පභ අයු පන් ලවශා දකී. 

ශ්රී රිංකා ූමමිලඹන් එඹ තුයන් කශද, සිඹ කු පරු භත්ාදඹ ප්රචලිත් කයමින් වා එහි ඳදනම් වියහිත් අත්ය 
ප්රචායණඹ භගින් ඇත්ැම් අගනගය රට ඵරඳෑම් ිරරීභට ලම් ්ර්ත්ාී  ිංවිධානලේ ජාත්යන්ත්ය ජාරඹ ත්භත් 
ක්රිඹාත්භක ඳතී. 

විවිධ භාඳෑම් ව ප්රකාල තුළින් ප්රචණ්ඩ දෘ්ටිාදඹ අණ්ඩ ිරි පඹට ලගන ඹන ලම් ජාත්යන්ත්ය ජාරලේ 
ක්රිඹාකායකම් ිරසිදු යාජයඹක් විසින් ලනොිනු ඇති ඵට අපි  ඵරාලඳොලයොත්තු ලමු. 

ඳටු ලේශීඹ ලේලඳාරනික ලඳශමවීම් ලනොත්කා ්රත්්ාදඹට එලයහි ටන් ිරරීභ වා ලගෝලීඹ ප්රජා ශ්රී 
රිංකා භග වලඹෝගලඹන් නැඟී සිටිඹ යුතුඹ. භයාලගන භැලයන ලඵෝම්ඵ ප්රවාය ලරොට වුනන්ා දුන් ලම් 
දෘ්ටිාදඹ ලරො රායා ප්රචණ්ඩ අන්ත්ාදඹට පූර්ාදර්ල ඳඹි. අන්ත්ාී  කණ්ඩාඹම්ර රිලනන් රින ර්ධනඹ 
න ඵා ගැනීලම් ක්රිඹාලිලඹන් ලභඹ ඳැවැරිලි ලේ. 

ලම් ්ර්ත්ාී  ිංවිධානලේ ප්රචණ්ඩ අතීත්ඹ අභත්ක ිරරීභට ලවෝ නැත් ලිවීභට ලරෝක ප්රජා ඵරාලඳොලයොත්තු 
ලනොනු ඇති ඵටත් ත්ත් ඳයම්ඳයාක ත්රුණ ඳයරායක් මුරාට ඳත් කය රැඩිකේකයණඹ අයමුණු කයගත් 
ලම් ිංවිධානලේ ප්රචායණඹන්ට අ්ථා රඵා ලනොලදනු ඇති ඵටත් භාලේ ජනත්ා ඵරාලඳොලයොත්තු ලති. 

යුේධලේ කටුක ඵ අත් දුටු ජාතිඹක් ලර ශ්රී රිංකා ලරො රායා ාභඹ ප්රර්ධනඹට කැඳ වී සිටි. එක්ත් 
ජාතීන්ලේ ාභ ාධන ගකීම් ලනුලන් අපි ම්පූර්ණ ලලඹන් ඵැඳී සිටිමු. 

එක්ත් ජාතීන්ලේ ාභ ාධක ලභලවයුම් භග ඳත්නා අඳලේ රිගු කාලීන ඵත්ා පිළිඵ අපි 
ආඩම්ඵයඹට ඳත් න අත්ය 20,000 කට අධික ශ්රී රාිංකීඹ ාභ ාධක ලඵලු ලරො රායා ාභ ාධක ලභලවයුම් 
හි ලේඹ කයති.  ඔවුන් දැඩි දු්කය වා අනතුරුදාඹක ප්රලේලර ගැටුම් ලින් ීඩඩාට ඳත් ප්රජාන්ට 
තීයණාත්භක ලේා ඳඹති. 

ජාතිඹක් ලලඹන් ලගෝලීඹ ාභලේ වා ආයක්ාලේ ලඳොදු අයමුණට දාඹක වීභට අපි කැභැත්ලත්න් සිටිමු. 



 

 

එක්ත් ජාතීන් 75 න යට ශඟා න ලම් ලභොලවොලත් ජාත්යන්ත්ය ාභඹ, ආයක්ා වා ිංර්ධනඹ පිළිඵ 
ප්රලේලඹ වා එහි ාර්ථකත්ඹ පිළිඵ ්ඹිං ත්ක්ලේරුක නියත් වීභට ලභඹ භවඟු අ්ථාිර. 

රිලනන් රින ලන් න ලගෝලීඹ ඳ පයඹට ප්රතිචාය දක්න අත්යභ එක්ත් ජාතීන්ලේ ඳේධතිඹ විසින් 
භානාත්භත්ා, වබාගීත්ඹ ව විනිවිදබාඹ ත්වවුරු කශ යුතුඹ. 

ිංවිධානලේ තියයබාඹ ව විල්ානීඹත්ඹ වතික ිරරීභ වා ාභාජික යටරට එලයහි 
භත්ලේදාත්භක අභිප්රාඹ ඇති කයන ලේලඳාරන දඩඹම් නත්ය කශ යුතුඹ. 

ප්රජාත්න්්රාී  ලත්රී ඳත් ව ආණ්ඩු සිඹ ජනඹාලේ වද ගැ්භ ව අලයත්ා භනා ටවා ගනී. සිඹ ජනත්ාලේ 
අලයත්ාන්ට තියාය විුනම් ී භට එලේ ලත්රී ඳත් ව යජඹන්ලේ ක්රිඹාදාභඹට වඹ වීභ එක්ත් ජාතීන්ලේ 
ගකීභි. 

ිරසිඹම් යටකට ලවෝ ඵරලේගඹකට ිරසිදු ආකායඹිරන් ගැති ලනොවී භධය්ථ විලේල ප්රතිඳත්තිඹක් අනුගභනඹ 
ිරරීභට ශ්රී රිංකා කැඳ වී සිටී. 

ින්ී ඹ ාගයලේ උඳාඹ භාර්ගික භර්භථ්ානඹක පිහිටා ඇති යටක් ලලඹන් ින්රිඹානු ාගයඹ ාභ  
කරාඳඹක් ලලඹන් ඳත්ාලගන ඹාභ ත්වවුරු ිරරීභ අඳලේ ප්රමුත්ාි. 

එඳභණක් ලනො, ජාතීන් රැකට ආර්ථිකභඹ ලලඹන් ැදගත් මුහුදු භාර්ග ගණනාක් හිත් ින්ී ඹ ාගයඹ 
ලගෝලීඹ ලශාම් වා ාණිජ කටයුතු රට විෘත් තිබිඹ යුතුඹ. 

ූම ලේලඳාරනික ලලඹන්ද භ්ත් ලරෝකලේභ අධානඹ ින්රිඹානු ාගයඹට ලඹොමු ඳතී. ලභන් 
ත්ත්ත්ඹක් ඹටලත් ින්රිඹානු ාගයලේ භධයථ්බාඹ ඳත්ා ලගන ඹාභටත් එහි ටිනා ාගය ම්ඳත් 
ආයක්ා කය ගැනීභටත් ඵරත් යටේ ව ජාතීන් සිඹ වලඹෝගඹ රිඹ යුතුඹ. 

අාන ලලඹන් යාජයඹන්ලේ ්වරීබාඹ, ලබෞමික අණ්ඩත්ා ආයක්ා ිරරීභ ව යාජයඹන්ලේ 
අබයන්ත්ය කටයුතු රට භැරිවත් ලනොවීභ පිළිලගන ඇති එක්ත් ජාතීන්ලේ ප්රඥේතිලේ ැදගත්කභ භභ නැත් 
අධායණඹ කයමි. 

 

්තතිි! 

    

 

  

 

 

 


