
 

 

ශ්රී ලංකාවේ ව ලංදේ  ක ලංවුතු අ ලංාතේය, ලං 

ශ්රී ලංකාවේ ලංයෝ යිත  ලංවඩ ේය ේ ලංප්රධාේී ලං 

පේර්ලි ේන්ත අ ලංතන්තී ලං 

ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමාගේ ප්රකාාය  

 

A/HRC/RES/30/1 තේනව ලංහිමිවේ ලං වේමිෂන්ත ලංසභේ ලං යිජනේවිය ලංක්රියේමතව ලං

කිරීත ලංසේබන්තධා යන්ත ලංතේනව ලංහිමිවේ ලංපිළිබඳ ලංතහ ලං වේතසේරිස්වරයේ ේ ලං

වරුණු ලංඉදිරිපම ලංකිරීත, ලං2 ලංවැයෝ ලංාාගය 

 

 

 

තේනව ලංහිමිවේ ලංවවුන්තික ේ ලං32 ලංවැයෝ ලංසැිවේරය 

2016 ලංජුයෝ ලං29 ලංවැයෝ ලංදින, ලංත ීවේ ලංහිදී 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජිනීවා හි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන  හා ගවනත් 

ජාත්යන්ත්ර සංවිධාන සහහා ්රී ලංකාා ත්ත්ය ූතත් ම්ඩලල  



 

්රී ලංකාාග  විගේය කාටයුතු අමාත්ය, පාර්ලිගේන්තු මන්ී, ගරු මංගල සමරවීර 

මැතිතුමාගේ ප්රකාාය  

 

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකාේ කාවුන්ිලගේ 32 වැත් සැිවාර  

ජිනීවා, 2016 ජුත් 29 වැත් දින 

 

සභාපතිතුමත්, 

මානව හිමිකාේ පිළිබහ මහ ගකාාමසාරිස්තතුමත්, 

උතුමාණත්, 

සමභාවනී  ත්ග ෝජිත්යිත්, 

 

පසුගිය ලං ඔක ිබර ේ ලං පැවති ලං  තත ලං වවුන්තික ේ ලං 30 ලං වැයෝ ලං සැිවේර ේ ලං දී ලං ශ්රී ලං කාවේව, ලං “්රී 

ලංකාාග  සංහිඳි ාව හා වගවීම ප්රවර්ලධන  ිරීම” ලංපිළිබඳව ලංවූ ලං30/1 ලං යිජනේවියු ලංසත ලං

ානුග්රේහවමවය ලං්කවමින්ත,රුක ලං කස ලං වන්ත ලංව, ලංස්වයා ලංහු ්වකේවු ලංපමව ලංසහ ලංනුරුස්නේවේරී ලං

 කස ලංග ලංවළ ලංවසර ලංගණනේවව ලංවේක ලංපරිච් ේ්ය ලං2015 ලංජනවේරි ලංතස ලංජනේධිපති ලංමතීපේක ලං

ිරි ස්න ලංතැති අතේ ලං ිරේ ලංපම ලංවර ලංගැීතම ලංසතඟ ලංයෝතේවු ලංපම ලංව ේය. 

1948 ලං දී ලංයෝ්හස් ලංකැබීතම ලංසතඟ ලං “ පරදිග ලංස්දේට්සර්ලකන්තය”ක ලංබවු ලංපමී ේ ලංහැකියේවකින්ත ලං

තුක ලං වූ ලං ශ්රී ලං කාවේවු ලං ාතය ේ ලං දී ලං රුක ලං වක යන්ත ලං හුහුණ ලං පටතු ලං ිවූවූ ලං  ේ්වේචවයන්තු ලං

නැවතය ේ ලංති ලංබමින්ත, ලංාපි ලං්ැන්ත ලංාප ේ ලංජනේව ලංසය ලංවක යන්තත ලංා ේකෂේ ලංවරන ලංසේතය ලං

හේ ලංසතෘ ධිය ලංඋ්ේවර ලංගැීත ලංපිණිස ලංනව ලංරුක ලං කස ලංාභීව ලංඉදිරියු ලංයටතු ලංසූ්ේනමින්ත ලංිටිහු. ලං ලං 

 තත ලංවස ර්ල ලං  පබරවේරි ලං 04 ලං වැයෝ ලං දින ලංපැවති ලං 68 ලං වැයෝ ලංයෝ්හස් ලං දින ලංඋමසව ේ ලං දී ලං ජනේධිපති ලං

ිරි ස්න ලංතහේ, ලංනව ලංශ්රී ලංකාවේවක ලංසඳහේ ලංපසුිත ලංසවසමින්ත ලං30/1 ලං යිජනේවි ේ ලංදේධිදේධාේන ලං

ක්රියේමතව ලංකිරීතු ලංතේ ලං්කවන ලංවැපීත ලංාවධාේරණය ලංව ේය. 

ාප ලං ර ට්, ලං ාප ලං ජනේව ේ ලං හේ ලං ාප ේ ලංආරකෂව ලංහහු්ේවක ලං ාභිතේනය ලං සුරකිනු ලං වස් ලං  තත ලං

 යිජනේවිය ලංක්රියේමතව ලංකිරීතු ලංශ්රී ලංකාවේව ලං පවැප ලංී ලංවුතු අ ලංවරන ලංබවම ලංඉවසී තන්ත, ලං

ශිකෂණයකින්ත ලංහේ ලං සායතයකින්ත ලංහේ ලං තු අව ලං  තත ලං  යිජනේ ලං ක්රියේමතව ලංවරන ලං බවම ලං  තත ලං

 යිජනේවි ේ ලං දේධිදේධාේන ලං ක්රියේමතව ලං කිරී තන්ත ලං යෝ්හස, ලං ප්රජේන්තත්රවේ්ය ලං හේ ලං සාහිියයේව ලං

.කකතිතම ලංවනු ලං ති ලං ලංබවම ලංඑ අතේ ලංප්රවේක ලංව ේය. 



 තත ලංවස ර්ල ලංා ගිස් අ ලංතස ලංශ්රී ලංකාවේ ව ලංජේතිව ලංආඩ ව ලංපම ලංී ලංප්රථමත ලංවර්ලෂ ලංූරර්ලණය ලංසතරන ලං

ාවස්ථමේව ලංවන ලංදේු ලංස අුු ලංපමදේය ලංහැකි ලංආවේරයකින්ත ලංආවර්ලජනය ලංවළ ලංහැකි ලංජයග්රහණ ලංැසසක ලං

්ැව ලංග ලංහැකි ලංවනු ලං . 

පළහු ලංදින ලං100 ලං අළ ලංදී ලං වූ ලංකිරීතු ලංහැකි ලංවූ ලංප්රජේන්තත්රවේදී ලං වනස්වේ ලංැසසක ලංහවුරු ලංවරගන්තනේ ලං

ාරවේර ේ ලංාප ලංර ට් ලංජනේවු ලංප්රතිකේභ ලංාමවන ලංාතුරින්ත ලංලක්ේි  ලංආවේරයකින්ත ලංජේයන්තර ලං

ප්රජේව ලංසතඟ ලංසීපපව ලංවුතු අ ලංවරමින්ත, ලංයහපේකනය ලංහේ ලං ති ේ ලංආධිපයය ලංකකතිතම ලංකිරීතු, ලං

තේනව ලංහිමිවේ ලංප්රවර්ලධානය ලංහේ ලංආරකෂේ ලංකිරීතු, ලංසාහිියයේව ලං පිෂණය ලංකිරීතු ලංසහ ලංආර්ලිව ලං

සාවර්ලධානය ලංඋ්ේවර ලංගැීතු ලංා්ේළවන ලංියලුත ලංපැතිව වල් ලංපිළිබඳව ලංවුතු අ ලංකිරීත ලංාප ලංදේින්ත ලං

්ැනුතම ලංආරේභ ලංවර ලං . 

සාහිියයේ ලංයේන්තත්රණය ලංලක්ේි  ලං කස ලංක්රියේමතව ලංවන ලංබව ලංහවුරු ලංවරීමත ලංසඳහේ ලංාග්රේතේය ලං

වේර්ලයේකය ලංයු ම, ලංප්රතිසන්ධාන  ාන්ත්රණ  සේබන්ධීකකාරණ  ිරීම සහහා ගේකාේ 

කාාර්ල ාල ක් ලංපිහිටුවේ ලංති ේ. 

ා ේකෂේ ලං වරන ලං ාරහුණු ලං සේකෂේම ලංවර ලං ගැී ේ ලං දී ලං සාක්රේන්තති ලං තුකතිය ලං පිළිබඳ ලං ක්රියේවිය ලං

ලක්ේි  ලංාතුරින්ත ලං යේ්ේ ලංගැීතු ලංනේ, ලංඊු ලංාවකයවන ලංයේන්තත්රණ ලංතනේව ලං පළගස්වේ, ලංඑත ලංවුතු අ ලං

ස තිධාේයෝවරණය ලංවර ලංසේබන්තීවරණය ලංවළතු අ ලංබවු ලංරජය ලංහඳුනේ ලංගයෝි . ලං ලංයේන්තත්රණ ලං පළ ලං

ගැස්ී ේ ලංක්රියේවිය, ලංප්රතේ්කිරී ේ ලංඋපක්රතයක ලං හි ලංාධිවරණය ලංයන ලංසාරචවය ලංඉවමකිරීතු ලං

ානුගතනය ලංවරන ලංදේධි ලංක්රතයක ලංවන ලංබවු ලං ැහුන්ත ලංාන අරු ලංහැඟීතු ලංපුන්ත ලං ගන ලංති ේ. ලං ලං

 තය ලංවැරදිය. ලං ලංප්රතිසන්තධාේන ලංයේන්තත්රණ ලංසේබන්තීවරණ ලං ල්වේ ලංවේර්ලයේකය ලං ැනුතම ලංදේ ේෂඥ ලං

පු ගකයන්ත ලං සතඟ ලං සේවච්ඡේ ලං පවමවමින්ත ලං ිටින ලං ාර ලං දේතර්ලකන ලං වුතු අ ලං ිවූකිරී ේ ලං

ේකෂණයන්ත, ලංාධිවරණ ලංමව්ය ලංදේ්යේව ලංපිළිබඳ ලංදේ ේෂඥභේවය, ලංන පැවරී ේ ලංඋපක්රත ලංවැයෝ ලං

ා්ේළ ලං යේන්තත්රණ ලංසඳහේ ලං ාවකය ලං පුහුණුව ලං කබේගැීත ලංහේ ලං ධාේරිේ ලං සාවර්ලධානය ලංකිරීත ලං සඳහේ ලං

ාවකය ලංවුතු අ ලංිවූ ලංවරමින්ත ලංපවතිි . ලං ලංසේවච්ඡේ ලංකිරී තන්ත ලංාන අරුව ලංසවසනු ලංකබන ලංසැකසුේ ලං

වකු ලංානුව, ලං තත ලංයේන්තත්රණ ලංසඳහේ ලංාවකය ලංදේ ේෂඥභේවය ලං් ලංකබේගනු ලං . 

ූරර්ලණ ලං වයග න් ිවිේ සමාජ ත්ග ෝජිත්යින්ගගන් සමන්විත් වන කාාර්ල  සාධන 

බලකාා ක් ලං පම ලං වරනු ලං කැබ ලං  ති ලං ාර ලං  තතගින්ත ලං සය ලං  සීත ලං තුකතිය, ලං වගීත ලං හේ ලං

හේයෝූරරණය ලංයන ලංයේන්තත්රණ ලංසැකසුේ ලංකිරීතු ලංප්ර යිජනවම ලංවන ලංපරිදි, ලංතහජනේව ේ ලංා්හස් ලං

හේ ලංත ලංපිළිබඳව ලංසකවේ ලංබකනු ලං . 

ගැටුේ ලං නැව ලං  ති ලං  නේීත ලං ාරහුණු ලං වර ලං ගයෝමින්ත ලං ප්රතිසන්තධාේනයු ලං ා්ේළ ලං පුළුල් ලං ගැුලු ලං ලං

සේබන්තධා යන්ත ලං ක්රියේ ලං කිරී ේ ලං වර්ලවයය ලං සේබන්තීවරණය ලං වරනු ලං කබන්ත න්ත ලං ජාතිකා 

ඒකාාබේධත්ා හා ප්රතිසන්ධාන කාාර්ල ාල  ලංදේියෝ. ලං  ලං තත ලංවේර්ලයේකය ලංජනේධිපති අතේ ේ ලං

දේෂයපථමය ලං යුු ලං ගැ නන ලං ාර ලං එය ලං  ත හයවනු ලං කබන්ත න්ත ලං හිුපු ලං ජනේධිපති ලං චන්තිවේ ලං

බඩ ේරනේයව ලංකුතේර අාග ලංතහමමිය ලංදේියෝ. 

සය ලං  සී ේ ලං ක්රියේවියු ලං ායෝවේර්ල යන්තත ලං   අළමදේය ලං තු අ ලං ාාගයක ලං වන ලං අතුරුදන් වූ 

පුේගල න් පිළිබහ ත්ත්ය හා ස්තවාධීකන කාාර්ල ාල ක් ස්තථාාපන  ිරීම ලං සඳහේ ලං වන ලං

පනම ලං වටුේපු ලංාතේය ලංතඩ කය ලංදේින්ත ලංානුතැතිය ලංකබේ ්න ලංකදී. ලං ලංසාක්රේන්තතිතය ලංතුකතිය ලං



පිළිබඳ ලං වැ සුහ න්ත ලං පළහු ලං යේන්තත්රණය ලං ්ැනුතම ලංගැසට් ලං පත්ර ේ ලං පළ ලංවර ලං ති ලං ාර ලං එය ලං

පේර්ලි ේන්ත අ ව ලං  ලං නයේයපත්රයු ලං ් ලං   අළම ලං වර ලං ති ේ. ලං  ලං  තය ලං ශ්රී ලං කාවේ ව ලං ප්රතිසන්තධාේන ලං

ක්රියේවි ේ ලංඑක ලංසන්තධිස්ථමේනයක ලං කස ලංාපි ලං්කිහු. 

ා අරු්න්ත ලංවූ ලංපු ගකයන්ත ලංසේබන්තධා යන්ත ලංනුදුටු සහතිකා ලංයෝකුම ලංකිරීතු ලංහැකිවන ලංපරිදි ලං2010 ලං

ාාව ලං19 ලං්රන ලංතරණ ලංියේපදිාචි ලංකිරී ේ ලං(ේවවේිව ලංදේධිදේධාේන) ලං ලංපන ලංසා කිධානය ලංකිරී ේ ලං

පනම ලං වටුේප ලංසඳහේ ලංාතේය ලංතඩ කීයය ලංානුතැතිය ලංකැබී ලං ති ලංාර ලං තත ලංතේස ේ ලංහුල් ලං

භේග ේ ලංදී ලංඑය ලංගැසට් ලංපත්ර ේ ලං ලංපළ ලංවරන ලංකදී. ලං ලං තය් ලංපේර්ලි ේන්ත අ ව ලංසභේග ලංවරනු ලංකබන ලං

ාර ලංඒ ලංපිළිබඳව ලංජුි ලංතේස ේ ලංදී ලංසේවච්ඡේ ලංකිරීතු ලංයෝයමිය. 

ි ලු පුේගල න් බලහත්කාාරග න් අතුරුදන් කාරවීේවින් ආරක්ෂා ිරීම සහහා 

වූ ජාත්යන්ත්ර සේමුතති  ලං ාපරේනුත ලංවරනු ලංකැබූ ලංාර, ලංඑත ලංසේහුති ේ ලංදේධිදේධාේනවකු ලං

බකේමතවභේවය ලංකබේ ලං දීත ලංසඳහේ ලං වන ලංපනම ලං වටුේප, ලංපේර්ලි ේන්ත අවු ලංඉදිරිපම ලංකිරීත ලං

සඳහේ ලංහේ ලංගැසට් ලංපත්ර ේ ලංපළ ලංකිරීත ලංසඳහේ ලංඑළ නන ලංූලි ලංතේස ේදී ලංාතේය ලංතඩ කය ලං ව ලං

ඉදිරිපම ලං ව රනු ලං . ලං 

පුළුල් ලං සේවච්ඡේ ලං  අළින්ත ලං හේ ලං එකසම ලං ජේතයන්ත ේ ලං සාදේධාේන යන්ත ලං ක් ලං ේකෂණිව ලං සහේය ලං

උප යිගී ලංවර ලංගයෝමින්ත, ලං“ගැටුගේ ප්රතිලල ක් ගලස තති වූ අවත්ැන්වීේ සේබන්ධග න් 

කාේපවත්නා විසඳුේ ලබාගැනීම පිළිබහ ජාතිකා ප්රතිපත්ති ක්” ලංසවසේ ලං . ලං  ලං  තත ලං

ප්රතිපමතිය ලංාතේය ලංතඩ කීයය ලංානුතැතිය ලංකබේ ලංගැීත ලංසඳහේ ලංඉදිරිපම ලං වේු ලං ති ලංාර ලං

තහජනේව ලංාු ලං් ලංපමවර ලංති ේ. 

තේනව ලංහිමිවේ ලංසුැසකීත ලංහේ ලංත්රස්වේ්ය ලංතැ  ලංපැවැමීත ලංසඳහේ ලං ලංශ්රී ලංකාවේව ලං්කවන ලං පවැප ලං

ීත ලං හේ ලං ඒ ලං  වනු වන්ත ලං ශ්රී ලං කාවේවු ලං  ති ලං බැඳීේවකු ලං ානුව ලං වුතු අ ලං වරමින්ත, ලං  බේ හි ලං

දේ වචනයන්තු ලංහේ ලංායෝි ලංභේදේේවු ලංකක ලංවූ ලංත්රස්වේ්ය ලංවැළැකී ේ ලංපන ලං වනුවු ලංසවස් ලං

 ව රන ලංත්රස්තත්වාද  වැැැක්වීගේ නව නීතිකාරණගේ පැමුත  වටුේප ලංපිළිබඳව ලංවැ  ලං

වුතු අ, ලංා්ේළ ලංවමිටුව ලංදේින්ත ලංාවසේන ලංවරනු ලංකබමින්ත ලංිටිි . ලං ලං ේ ලංසඳහේ ලංාවකය ලංවූ ලංේකෂණිව ලං

සහේය, ලංඑකසම ලංජේතයන්ත ේ ලංත්රස්වේ්ය ලංවැළැකව ේ ලංවමිටු ව ලංදේධාේයව ලංාධායකෂ ලංතඩ ක යන්ත ලං

කබේ ලංගැීතු ලංඉල්ීමේ ලංවර ලංති ේ. 

වධහිංසා කිි ස්මත ලං  නේඉවසී ේ ලං ප්රතිපමතියක ලං රජය ලං දේින්ත ලං ානුගතනය ලං වළ්, ලං එවැයෝ ලං

ිවූීේවක ලංා වක ලංමිස ලංනැවතයතක ලං කනු ලං නේතැ. ලං ලං තත ලංගැුලු ව ලංබරපළවත ලං ේ අ වන්ත ලං

ශ්රී ලංකාවේ ලංජේතිව ලංතේනව ලංහිමිවේ ලං වේමිෂන්ත ලංසභේ ව ලංසහ ලං පේිස් ලං වේමිස ේ ලං් ලංසහේය ලං තිව ලං

 පේිස් ලංයෝකධාේරීන්ත ලංසඳහේ ලංවූ ලංපුහුණු ලංවැ සුහන්ත ලංපැවැමීතු ලංාතරව ලංතහජනේව ලං්ැනුේවම ලං

කිරීතුම, ලංඊු ලංාවකය ලංවරන ලංතහජන ලං  කන ලංපැවැමීත ලංආරේභ ලංකිරීතුම ලංවුතු අ ලංවරමින්ත, ලං

න  ලංපැවරීත ලංසහ ලං ඬුවේ ලංපැමිණීේ ලං  අළුව ලංවධාහිාසේ ලංවැළැකීේ ලංහේ ලංහුිනුපුුේ ලං ැීපත ලංඉකකව ලං

වරගම ලං වනම ලංදේදේධා ලංපියවර ලංානුගතනය ලංකිරීතු ලංා ේකිය. 

2017-2021 ලංවසර ලංසඳහේ ලංවූ ලංජාතිකා මානව හිමිකාේ ක්රි ාකාාී සැැැස්තමක් ලංසවස් ලංකිරී ේ ලං

වගකීත ලංවැිනට් ලංතඩ ක ේ ලංානුතැතිය ලංකම ලංාන්තර්ල ලංාතේය ලංවමිටුවක ලං ව ලංපවරේ ලංති ේ. 



පසුගිය ලංසති ේ ලංහහු්ේව ලංදේින්ත ලංයේපනය ලංදිස්ික ලං ල්වේ ලංවේර්ලයේක ේ ලංභේරයු ලංහු්ේහළ ලංඉ ේ ලං

ාකවර ලං701 ලංන්ත ලංාකවර ලං201.3 ලංක ලංඒවේ ේ ලංහුල් ලංාි තිවරුවන්ත ලං ව ලංකබේ ලංදීත ලංජුයෝ ලං25 ලංදින ලංිවූදේය. ලං ලං

ිදේල් ලංජනේව ගන්ත ලංකබේගම ලංියලු ලංඉ ේ ලං2018 ලංවන ලංදේු ලංසේූරර්ලණ යන්තත ලංයළි ලංහු්ේහැරිය ලංතු අ ලං

බව ලංරජය ලංහහු්ේව ලං ව ලං්ැනුේ ලංදී ලං ති ලංාර ලංජේතිව ලංඉදිකිරීේ ලංහේ ලංසාවර්ලධාන ලංවේර්ලයයන්ත ලංසඳහේ ලං

ාවකයවන ලංයේ ලංිේ ලං වේුස් ලං ව ේම, ලංඒවේ ේ ලංාි තිවරුවන්ත ලංසඳහේ ලංසේූරර්ලණ ලංවන්තදි ලං ගීේ ලං

ිවූවළ ලංතු අ ලංබව ලං් ලං්න්තවේ ලං . ලං ලං 

ප්රජේන්තත්රවේ්ය, ලංසාවර්ලධානය ලංසහ ලංසාහිියයේව ලංයන ලංමූිව ලංකුළුණු ලං අන ලංත ලංනව ලංශ්රී ලංකාවේ ව ලං

යෝර්ලතේනය ලංී ලං . ලං ලංශ්රී ලංකාවේවු ලංනව ලංආඩ ක්රත ලංවයවස්ථමේවක ලංහඳුන්තවේදීතු ලං් ලංරජය ලං ේවන ලං

දේු ලං වුතු අ ලං වරමින්ත ලං ිටී. ලං  ලං  තත ලං වයවස්ථමේව ලං තගින්ත, ලං පසුගිය ලං වසර ලං හුළුල් ල් ලං දිනේගම ලං

ප්රජේන්තත්රවේදී ලංජයග්රහණ ලංආරකෂේ ලංවරන ලංාරත ලංදේදේධා ලංජේතයන්ත ලංදේදේධා ලංආගේවකු ලංායම ලංදේදේධා ලං

භේෂේ ලංවථමේ ලංවරන ලංජනේව ලං ව සන ලංදේදේධාමව යන්ත ලංපිරි ලංරුක ලංවක යන්ත ලංියලු ලං ්නේුත ලංසත ලං

ාි තයන්ත, ලංසේධාේරණය ලංසහ ලංාභිතේනය ලංභුකති ලංදේියය ලංහැකි ලංවන ලංාතුරින්ත ලංයෝ්හස ලංදිනු ලං්ේ ලංපුන්ත ලංාප ලං

රු ලං වළේ ලංපැවති ලංාඳුරු ලංවළේ ලංපු ලංඉරේ ලං්තමින්ත ලංජේතියක ලංවක යන්ත ලංයේ ලංතු අව ලංතිබූ ලංඒකීය ලංගතන්ත ලං

තග ලං  හිරූ ලං  ැේ ලං බේධාව ලං ප සවකේ ලං යළි ලං පිිදීතක ලං හවුරු ලං කිරීත ලං ා ේකෂේ ලං වරි . ලං නව ලං

ආඩ ක්රත ලංවයවස්ථමේව ලං ව ලංතහජන ලංා්හස් ලංකබේ ලංගැීත ලංසඳහේ ලංපමවළ ලංතහජන ලංයෝ යිත  ලං

වමිටු ව ලංවැ වුතු අ ලං ේ ලංවන ලංදේු ලංසේූරර්ලණ ලං වේු ලං ති ලංාර ලංඑත ලංවේර්ලේව ලංරජය ලං ව ලංභේර ලං

දී ලංති ේ. 

ශ්රී ලංකාවේව ලං ැන්ත ලං කිවයු ලංදේවෘ ලං  ලං ති ලංාර ලංජේයන්තර ලංප්රජේව ලංසතඟ ලංඋ  යිග යන්ත ලං තන්තත ලං

දේේවේස යන්ත ලංතු අව ලංවුතු අ ලංවරි . ලං ලංබකහමවේර යන්ත ලං හි ලංාවතැම න්ත ලංිවූවන ලංා අරු්න්ත ලං

වරීේ ලං පිළිබඳව ලං වුතු අ ලං වරන ලං ක්රියේවේරී ලං වඩ ේයත, ලං දේයෝේචයවේරවරුන්ත ේ ලං සහ ලං

ීතිඥවරුන්ත ේ ලං ස්වේීනමවය ලං පිළිබඳ ලං දේ ේෂ ලං යෝ යිත  ලං සහ ලං හිාසනයු ලං එ රහි ලං දේ ේෂ ලං

යෝ යිත  ලං තහි ලංපැමිණ ලංඔවුන්ත ේ ලංයෝරීකෂණ ලංාප ලංසතඟ ලං බ්ේ ලංගැීතු ලංවුතු අ ලංවළ ලංාර ලංඑත ලං

යෝරීකෂණ ලංපිළිබඳව ලංවුතු අ ලං ව රමින්ත ලංපවතය. ලංසයය, ලං තුකතිය, ලංහේයෝ ලංූරරණය ලංප්රවර්ලධානය ලං

කිරීත ලං  ලංසහ ලංයළි ලංගැටුේ ලං තිීත ලංවැළැකීත ලංසහතිව ලංකිරීත ලංපිළිබඳ ලංදේ ේෂ ලංවේර්ලේවරු ලංඑක ලං

වසරක ලං  අළ ලං  වේවක ලං ේකෂණිව ලං උප  කවවර යකු ලං  කස ලං ාප ලං හහුවු ලං පැමිණ ලං  . ලං ලං

තහ වේතසේරිස් අතයෝ, ලං  පබරවේරි ලං තේස ේ ලං ඔබ අතේ ලං සේ්ර යන්ත ලං පිළිගැීතු ලං ාපි ලං

වැතැම න්ත ලං බකේ ලං ිටි ලං ාර, ලං තහ ල්වේ ලං බටන්ත-කී-මූන්ත ලං තහේ ලං  ේ ලං වස ර්ල ලං දී ලං ් ලං ාප ලං රුු ලං

පැමි ණනු ලං ැි  ලංාපි ලංබකේ පේ රේම අ ලං වහු. 

සේධාේරණ ලං  කස ලං  හි ලං ාසේධාේරණ ලං  කස ලං ාපු ලං දේ වචන ලං එල්කවරන ලං පු ගකි න්ත ලං   අළු ලං ශ්රී ලං

කාවේ ව ලංප්රගතිය ලංපිළිබඳ ලංඋනන්තවූවක ලං්කවන ලංඔබ ලංියලු ලං ්නේුත ලංාප ලංරුු ලංපැමි ණන ලං කස ලං

ආරේධානයක ලංකිරීතු ලංවැතැම හු. ලං ලංයෝවැරදි ලංප්නතකින්ත ලංඑල්කවන ලංප්රකාසේ ලං තන්තත ලංදේ වචන ලං් ලං

භේර ලංගැීතු ලංාප ලංසූ්ේනමින්ත ලංිටින ලංාර ලංඒවේ ලං අළින්ත ලංආ ලංගතන්ත ලංතග ලං කස ලංආපසු ලංහැරී ලංබැීමතම, ලං

ඉදිරි ලංවුතු අ ලංසේර්ලථමව ලංවර ලංගැීතම ලංාප ේ ලංා ේකෂේවි . 

ාප ලංස අ ලංඑක ලංවූර්ලවකේවක ලංනේ ලංාප ේ ලංක්ර තිපේයන්ත ලංසහ ලංසැකසුේ ලංලක්ේි  ලං කස ලංසන්තයෝ ව්නය ලං

කිරී ේ ලං  නේහැකියේවි . ලං  ලං  තත ලං ායේවකය ලං වේරණය ලං සපුරේගැීත ලං සඳහේ ලං සන්තයෝ ව්න ලං

තේවක ලංආරේභ ලංකිරී ේ ලංවුතු අ ලං්ැනුතම ලංසැකසුේ ලංවරමින්ත ලංති ේ. ලං ලං 



සභේපති අතයෝ, ලං ලං 

සාහිියයේව ලංඑක ලංැසයකින්ත ලං ති ලංකිරීතු ලං නේහැකි ලංය.ඒ ලංසඳහේ ලංඋමසේහය, ලං ව හස ලංී ලංවුතු අ ලං

කිරීත, ලං්ැඩි ලංවැපීත ලංතිිය ලංතු අ ලංාර ලංප්ර වකේ ලංසහගව ලංහේ ලංාඛඩ ව, ලංස්ිර ලංක්රියේතේර්ලගවක ලං

යෝයැිය ලංතු අය. ලංසාහිියයේව ලංයනු, ලංළඟේවරගම ලංපසු ලංවවූරුම ලංවුතු අ ලංකිරීත ලංාවකය ලං නේ ව ලං

යැි  ලංිේ ලංාවසේන ලංවළ ලංහැකවක ලං නේ ව. ලංඑය, ලංයෝරන්තර යන්ත ලං වර ලං්ැරිය ලංතු අ ලංදීර්ලඝ ලංගතනකි. ලං

එය, ලංාප ේ ලංජේතිය ලංපරේපරේ ලංගණනක ලංහුළුල් ල් ලං වූවළ ලංතු අ ලංවූ ලංවැප ලංකිරීතක ලං තන්තත ලංපේකන ේ ලං

 කන්තිව ලං පිළි ව ලං දේය ලං තු අව ලං  ති ලං වේරණයකි. ලං තන්ත් ලං යම, ලං  තවර ලං ාප ලං නැවම ලං පසුබේ ලං

ගිය හේම ලං  ගීතු ලං ිවූවන ලං වන්තදිය, ලං වසර ලං 30වුම ලං ාධිව ලං වේකයක ලං  ලං හුළුල් ල් ලං වැගිරූ ලං  ල් ලං

වඳුම ලංව ේ ලංවැඩි ලංවනු ලං . ලං 

පැරණි ලං රිතවරු ලංපැවසුවේක ලං තන්ත, ලංාප ලංා් ලංානුගතනය ලංවරන්ත න්ත ලං“festina lente” ලං හවම ලංයතක ලං

වඩිනමින්ත ලං වරනවේු ලං ව ේ ලං ව ේම ලං යෝවැරදි ලං ව ලං කිරී ේ ලං ප්රතිපමතිය ලං බව ලං ප්රවේක ලං කිරීතු ලං

වැතැම මි. ලං  ලං එ හි න්ත ලං ාප ලං ාම ලංවර ලංගන්තනේ ලං ප්රගතිය ලං ැ තකුු ලං ව ේ ලං ඉකතන්ත ලං  කසම, ලං

 ැ තකුු ලංව ේ ලංප්රතේ් ලං කසම ලං ප නනු ලං . 

2015 ලංජනවේරි ලංතේස ේ ලංිු ලං ත ක ලංාප ලංකඟේ ලංවරගම ලං  වල් ලං ැහුන්තු ලං “ළ්රු ලංපියවරවල්” ලං

 කස ලං පී ලංයේ ලංහැකි ලංවුවම ලංාපු ලංනේ ලංඒවේ ලං“ යිධා ලංපිමි” ලංය. ලං ලංාප ලංපතණු ලංව ේ ලංසර්ලව ලංශුබවේදීව, ලං

උ ්යේගීතමව, ලංබකේ පේ රේම අ ලංබේ ලං ගන ලං ැි  ලං ැේහු ලං චි්නේ ලංවරති. ලංඔව, ලංඑය ලංඑ ස්ත ලං

බව ලංාපි ලංපිළිගයෝහු. ලං  ලංඑ ස් ලං නේවුව හේම ලංාප ේ ලංාරහුණු ලංඉටුවර ලංගැීත ලංසඳහේ ලංාපි ලංවුතු අ ලං

වරන්ත න්ත ලං ව ස්්? ලං ලංවැ්ගමවන ලංවරුණ ලංවන්ත න්ත ලංාප ේ ලංසර්ලව ලංශුබවේදී ලංදේේවේසය, ලංහුකේව ලංත ලං

ප්නේ ලං නේීති . ලං ලංඑය ලංප්නේ ලං  ලං ම ම ලං ත ක ලංාප ලංදේින්ත ලංළඟේවර ලංගැීතු ලංසතම ලංවූ ලංසය ලං

ප්රතිලක ලංත ලංහේ ලංසතේ යිත , ලංඒවේබ ධා ලංහේ ලංතනේ ලං කස ලං පළ ලංගස්වන ලංක් ලංආවේරයකින්ත ලංදේදේධා ලං

ක්රියේවීමන්ත ලංිවූ ලංවර ගන ලංයේතු ලංාපු ලංහැකියේව ලංකබේ ්න ලංදේස්තයරණ ලංඋපේය ලංතේර්ලගයක ලංඔස් ස් ලං

ාප ේ ලංරජය ලංවුතු අ ලංවර ගන ලංයන ලංබවු ලං ති ලංාව බිධාය ලංතය. ලං ලං 

 

වහ ලංවහේ ලංිවූවළ ලංතු අ ලංවේර්ලයයන්ත ලංහි ලංයෝරවන ලංාරත, ලංජේයන්තර ලංසහේය් ලංකබේ ලංගයෝමින්ත ලං

ාධිවරණ ලංයේන්තත්රණයක ලංස්ථමේපනය ලංකිරී ේ ලංව ේ ලංබරපළවූම ලංදේවේ්ේමතවවූම ලංවර්ලවයය ලං

සේබන්තධා යන්ත ලංවුතු අ ලංකිරීත ලංසඳහේ ලං වූ ලංඋපේය ලංතේර්ලග ලංහේ ලංසැකසුේ ලංපිළිබඳව ලං ් ලං ාපි ලංවුතු අ ලං

වරන්ත නහු. ලං ලංජේයන්තර ලංසහේය ලංසහ ලංසහභේගිමවය ලංශ්රී ලංකාවේවු ලංආගන්ත අව ලංවූවක ලං නේ ව. ලං ලං

ීපු ලංඉහ ලං් ලං බේ හි ලංදේතර්ලෂණ ලංහේ ලංදේ ේෂඥයන්ත ලංාප ලංසතඟ ලංවුතු අ ලංවර ලංති ේ. 

 ම ලංවක යන්තත, ලංජේයන්තර ලංසහභේගිමවය ලංකබේ ලංගන්තනේ ලංස්වභේවය, ලංතට්ුත ලංහේ ලංඔවුන්ත ේ ලං

භූමිවේව ලං පිළිබඳව ලං දේදේධා ලං තතිතේන්තර ලං පවතය. ලං එකී ලං දේදේධා ලං තවේ්යන්ත ලං යෝ රිගීතම ලං

ප්රජේන්තත්රවේ්යව ලං හේ ලං උප  කන ලං ක්රියේවියව ලං කකෂණයකි. ලං  ලං  ව ස් ලං වුව් ලං එකී ලං දේදේධා ලං වූ ලං

තවේ්යන්ත ලං නේවේ ලංාවසේන ේ ලංදී ලංස්ථමේපනය ලංවරනු ලංකබන්ත න්ත ලංියලුත ලංපේර්ලේවවරුවන්ත ේ, ලං

දේ ේෂ යන්තත ලංදේන්තදියන්ත ේ ලංදේේවේසය ලංදිනේ ලංගන්තනේ, ලංසේධාේරණ ලංදේයෝේචය ලංහේ ලංයෝි ලංක්රියේ්ේතය ලං

සහතිව ලං ව රන ලංයේන්තත්රණයක ලංබව ලංතු ලංහවුරු ලංවළ ලංහැකිය. ලං ලං 

 



ාප ලංඉදිරි ේ ලං ති ලංතේව ලංසැබදේන්තත ලංාභි යිගේමතවය. ලංනහුම ලංඑය, ලංසාහිියයේව ලංළඟේවර ලංගැීත ලං

සඳහේ ලං ාප ලං  අළ ලං ති ලං ාධිෂ්ඨේන යන්ත ලංහේ ලංමධාර්ලය යන්ත ලං බක ලංගැන්තී ලං . ලං  ැහුන්ත ලං ාප ේ ලං

ාවාවභේවය ලංපිළිබඳව ලංසැවපහළ ලංවරති. ලංාප ලංපරේජය ලංවන අරු ලංබකේ ලංිටින ලංාය ලංකිහිප ් නක ලං

් ලං වති. ලං ලංාවාවවත ලංාප ලංරු ලංගැන ලංඋනන්තවූවක ලං්කවමින්ත ලංශ්රී ලංකාවේ ව ලංසේර්ලථමවමවය ලංප්රේර්ලථමනේ ලං

වරන ලංාප ේ ලංමි අරන්තු, ලංප්රතේ් ලංවන ලංසටත ලංමපරයකත ලංවල්පයක ලං කස ලංහැඟී ලංයේ ලංහැව. ලං ලංරජය ලං

ාරතා ලංී ලං ති ලංබවම, ලංසේර්ලථමවමවය ලංසඳහේ ලංවූ ලං  කපේකන ලංාභිප්රේය ලංාම ලංහැර ලං්තේ ලං ති ලංබවම ලං

ිමින්ත ලංඔවුහු ලංියු ලංපමව ලංිටිති. ලං ලංඑ තන්තත, ලංවැරදි ලං ේර අරු ලංයෝසේ ලං නේතග ලං ගේස්, ලං ත ක ලං

ළඟේ ලංවරගම ලංජයග්රහණයන්ත ලංපිළිබඳව ලංානව බිධායකින්ත ලංතු අව ලංරජය ලංාදේේවේස ලංවරන ලංපිරිසක ලං

් ලං වති. ලං ලංඑපතණක ලං නේ ව, ලංාප ේ ලංාසේර්ලථමවමවය ලංප්රේර්ලථමනේ ලංවරන ලංපිරිසක ලං් ලං වති. ලං ලංඔවුන්ත ලං

නේ, ලංාතය ලංාඳුරු ලං සවනැි ලංත ලංැස ඳමින්ත, ලංශ්රී ලංකාවේව ලංසාහිියයේ ව ලංතේව ලංඔස් ස් ලංජයග්රහණය ලං

වරේ ලංයනු ලං්කින්තනු ලංාවතැතිව, ලංඑත ලංප්රයමනය ලංාසේර්ලථමව ලංවන ලං ක ලංිු ලංජයපැන්ත ලං බේන්තනු ලං

සූ්ේනේව ලං ිටින, ලං  බවූේවේ්යු ලං සේබන්තධා ලං වූ ලං  ්පේර්ලේව ේත ලං ාන්තවේදී ලං වඩ ේයේ ලං ය. ලං

ාන්තවේදීන්තු ලං තත ලංකිිවක ලං  නේකියමි, ලං නහුම ලංසාහිියයේව, ලං සාවර්ලධානය ලං ාම ලංවරගැීතුම, ලං

නැව ලං ගැටුේ ලං  තිීත ලං වැළැකීතුම ලං රජය ලං එකසමව, ලං ාධිෂ්ඨේනශීීමව ලං වැප ලං ී ලං ිටින ලං බව ලං

ා නක ලංියලු ලං ්නේුත ලංප්රවේක ලංකිරීතු ලංවැතැම මි. ලං ලං තකී ලංාතිකය ලංාභි යිගවේරී, ලංඑ හම ලං

ාප ේ ලංජේතියු ලංායේවකය ලංවූවක ලංවූ ලං තත ලංක්රියේවිය ලංඉදිරියු ලං ගන ලංයනු ලංපිණිස, ලංඔබ ේ ලංසැව ලං

සාවේ ලං් ලං තවකතක ලං වේු ලං ගන ලංාපි ලංඉදිරියු ලංයන්ත නහු. 

 

ත ලංදේින්ත ලංීපු ලං පර් ලංසඳහන්ත ලංවරන ලංක් ලංපරිදි ලංශ්රී ලංකාවේව ලං ැන්ත ලං සසු ලං කිවයු ලංදේවෘව ලං ති ලංාර, ලං

 තහි ලංපැමිණ ලංාප ලංදේින්ත ලංිවූ ලංවර ලං ම ම ලං තේනවේ් ලංයන්තන ලං්ැව ලංබකේ ලංගයෝමින්ත, ලංාප ේ ලං තත ලං

ඓතිහේිව ලංගතනු ලංසහේය ලංකබේ ලං ්න ලං තන්ත ලංතත ලංාප ේ ලංියලුත ලංමි අරන්ත ගන්ත ලංඉල්කේ ලංිටිමි. 

 

කබන ලං වස ර්ල ලං තේර්ල අ ලං තස ලං තේ ලං  තහි ලං නැව ලං පැමි ණන ලං ාවස්ථමේව ලං වන ලං දේු, ලං ාප ලං දේින්ත ලං

 ගේ නගන්තනු ලං ා ේකෂේ ලං වරන ලං නව ලං ශ්රී ලං කාවේ ව ලං ආවෘතිය ලං ීපුම ලං ව ේ ලං පැහැදිි ලං  කස ලං

ාව බිධා ලංවර ලංගැීතු ලංහැකිවනු ලං ැ ලංි  ලංතත ලංදේේවේස ලංවරමි. 

 

සභේපති අතයෝ, ලං තත ලංාභි යිගේමතව ලංගත න්ත ලංදී ලංාපු ලංඋප ්ස්, ලංේකෂණිව ලංසහේය, ලංසේපම ලං

කබේ ්මින්ත ලංසහ ලංආ යිජන ලංිවූ ලංවරමින්ත ලංශ්රී ලංකාවේවු ලංනන්ත ලංාතුරින්ත ලංසහේය ලංකබේ ලං ්න ලංියලුත ලං

 ්නේ ලං දේින්ත ලං ඉටු ලං වරනු ලං කබන ලං වේර්ලය ලං භේරය ලං ත ේ ලං තහම ලං වූ ලං  ගැීයතු ලං කක වි . ලං

තහ වේතසේරිස්වරයේ ලංහේ ලංඔහු ේ ලංවේර්ලය ලංතඩ කය ලංාප ලං ව ලංකබේ ලං ්න ලංසහය් ලං බ හදේන්ත ලං

ාගය ලංවරහු. ලං  ලංාප ේ ලංජයග්රහණයන්ත ලංතහ වේතසේරිස්වරයේ ේ ලංවේර්ලේව ලංතගින්ත ලංපිළිගැීතු ලං

කක ලංවර ලං ති ලංබව ලං පී ලංයි . ලංාතයය ලං ්ස ලංආපසු ලංහැරී ලංබකමින්ත, ලංාවධාේනය ලං යේහු ලංවළ ලංතු අ ලං

ක ෂ්ත්ර ලංසේබන්තධා යන්ත ලංපවමනේ ලංගැුලුවකු ලංදේසඳුේ ලංකබේදීතු ලංාපු ලංඋපවේරී ලංවන ලංආවේර ේ ලං

යෝරීකෂණ ලංකබේ ලංදීත ලං වනු වන්ත ලංතේ ේ ලංප්රකාසේව ලංපු් ලංවරන ලංාර, ලංආර්ලිව ලංහේ ලංසතේජ ලංප්රගතිය, ලං

සාහිියයේව ලංහේ ලංාප ේ ලංජනේවු ලංවල්පවමනේ ලංසේතය ලංඋ්ේ ලංවර ලංදීත ලංාරහුණු ලංවර ලංගයෝමින්ත ලංාප ලං

යන ලං ේ ලංගත න්ත ලංදී ලංජේයන්තර ලංප්රජේව ලංසතඟ ලංාඛඩ  ලංහේ ලංසීපප ලංසහ යිගීේව යන්ත ලංතු අව ලං

වුතු අ ලං කිරීතු ලං ාපි ලං ා ේකෂේ ලං වරහු. ලං ඉවසී තන්ත ලං හේ ලං සායත යන්ත ලං තු අව, ලං ාප ේ ලං  තත ලං

වර්ලවයය ලංසඳහේ ලංසහේය ලංකබේ ලං ්න ලං තන්ත ලංඔබ ලංියලු ලං ්නේ ගන්තත ලංඉල්කේ ලංිටිමි. 



 

ස්ූතිි . 

 ලං  

 

 

 

 


