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එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් ගකොමිසගම් වාර්තාව කල් දැමීම:  
විගේශ කටයුතු අමාතවතුමාගේ ්රරකාශ  

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உாிமமகள் பேரமையின் அறிக்மக ஒத்திமைப்பு: 

வைளிநாட்டலுைல்கள் அமமச்சாினது கூற்று  

POSTPONEMENT OF REPORT OF UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL : 

STATEMENT BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS  

 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විදේශ කටයුතු අමාතOතුමා) 

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர - வைளிநாட்டலுைல்கள் அமமச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign Affairs) 

 

ගරු නිග ෝජව කාානා කතුමනි, ගෙබරවාරි 19 වැනි දා විෙක්ෂ නා කතුමා විසින් ස්ාාවර නිග ෝග 

23(2)  ටගත් කරන ලද ්රරකාශ  සම්බන්යග න් ගම් අවස්ාාගදී  මගේ ිළිතතුර ලබා ගදන්න කැමැියි. 

ගරු නිග ෝජව කාානා කතුමනි,   ්රරජාතන්්රඅ විගරෝී  ්රිු ාවය   නිසාත්, අවුල් සහගත වූ විගේශ 

්රරියෙත්ිය  නිසාත්, එම රජ  විසින්ම එකඟ වන ලද ජාතවන්තර වගීමම් ටු  ිරීමමට ිගිනන් ිගගටම 

අගෙොගහොසත් වූ නිසාත් අෙ රගේ අභ්යවන්තර කටයුතුවලට මැිගහත් ීමමට අවශව ගදොරු  ෙු  ින  රාජෙක්ෂ 

රජ  විසින් ජාතවන්තර ට විවතත කර ුනන්නා.  

එෙමණක් ගනොගවි,  2009 මැි මාසගේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවියානගේ මහගල්කම් බැං ිර මූන් මහතා 

සහ එවකට හිටපු ජනාධිෙිය මහින්ද රාජෙක්ෂ මහතා හමු වුණු අවස්ාාගදී , රාජෙක්ෂ ජනාධිෙියවර ා 

විසින් ජාතවන්තර ්රරමිතීන් අුවව යුද අෙරාය සම්බන්යග න් ෙීමක්ෂණ ක් තැිය  යුතුි ිර ලා 

එකඟත්ව ක් ෙළ කළා. නමුත්, එවකට විෙක්ෂගේ හිටපු අෙ ිගිනන් ිගගටම ිර ා හිටිගේ, අෙ රටට එගරහිව 

මානව අිතීන් කඩ ිරීමගම් ග ෝදනා ගහෝ යුද අෙරාය ග ෝදනා ඇත්නම් ඒවා ෙීමක්ෂා කළ යුත්ගත් 

ස්වාී න ගේශී  අධිකරණ  ෙේයිය ක් තුළ බවි. එෙමණක් ගනොව, ගමවැනි ග ෝදනාවලට වරදකරුවන් 

ඇත්නම් ඒ අ ට දඬුවම් කළ හැිර නීිය ෙේයිය ක් අෙ රට සතු බවද ඒ අවස්ාාගදී  අෙ ්රරකාශ කළා. එදා 

අෙ සිටි ස්ාාවර  අදත් ගවනස් ීම නැිය බවට මා මුය න්ම ්රරකාශ කරන්න කැමැියි.   

ශ්රීි ලංකාගද මානව හිමිකම් කඩීමම සම්බන්යග න් එල්ල ීම ඇිය ග ෝදනා ිළිතබස ගසො ා බැමටමට 

විශ්වාසවන්ත ගේශී  ෙීමක්ෂණ ක් සිුන කළ යුතු   න ස්ාාවරගේ අිළ ටන්නවා. ෙු  ින  



ජනාධිෙියවරණ  ගවුවගවන් අෙ ටිගරිෙත් කළ "ගවනසකට එක්ගවමු. මමත්රීස ොලන ක් 100 ිගනිරන් 

අලුත් රටක්." ිර න ය  ැවිල්ගල් ිගන සි  ක් ඇතුළත ්රිු ාවට නංවන සහන වැඩසටහන් අතගර් 93වැනි 

වගන්ිය   ටගත් අිළ ගමගසේ සසහන් කළා:  

"ජාතවන්තර යුද අෙරාය අධිකරණ  ස්ාාිළත කළ ගරෝම ්රරඥප්තිය ට ශ්රීි ලංකාව අත්සන් තබා 

නැිය නිසා එවැනි ග ෝදනා ගවගතොත් ඒ ිළිතබස යුක්ිය  ෙසිසමටගම් කාර්   ගේශී  ස්වාී න 

අධිකරණ ක්  ටගත් සිුන ිරීමම."   

අග්ත අගමැියතුමාගේ දූරදර්ශී ුවවණට ිළං සිේය ගවන්න ජාතවන්තර යුද අෙරාය අධිකරණ  සා්ාිළත කළ 

ගරෝම ්රරඥප්තිය ට ශ්රීි ලංකාව අත්සන් ගනොකළ නිසා, එවැනි ග ෝදනා ගවගතොත් ඒ ිළිතබස යුක්ිය  

ෙසිසමටගම් කාර්   ගේශී  ස්වාී න අධිකරණ ක්  ටගත් සිුන කරන බව අෙ ඒ ්රරකාශනග න් ිර ා 

ියගබනවා. ඒ අුවව අෙ ගමවැනි ගේශී   ාන්්රඅණ ක් ිළහිු  ීමමට කටයුතු කරන්ගන් ජාතවන්තර ට ලබා 

ුනන් ගෙොගරොන්ුනවක් අුවව ගනොව, අෙ රගේ ජනතාවට ෙු  ින  ජනාධිෙියවරණගේී  ලබා ුනන් 

ගෙොගරොන්ුනවක් ටෂ්ට ිරීමමක් වශග න් බව මා ෙැහැිගය වම ්රරකාශ කරන්න නන . අිළ හැම විටම වග 

ිර න්ගන් ජාතවන්තර ්රරජාවට ගනොව, ගම් රගේ ජනතාවටි. ගකගසේ ගවතත්, ජාතවන්තර ්රරජාව සමඟ 

 ිත ු හදශීය  ්රරියෙත්ිය ක් අුවගමන  කරමින් ලබා ගත හැිර  වාසි සි ල්ල අෙ රගේ ජනතාව ගවත ලබා 

ී මත් අග්ත මූය ක අරමුණි.   

 
 
ගම් වන විට එවැනි ෙීමක්ෂණ ක් සිුන ිරීමමට අවශව සව්ාී නතාගවන් අග්ත අධිකරණ ෙේයිය  නැවතත් 

ගෙොගහොසත්ව සිටිනවා. ගලෝක  ිළිතගන්නා දක්ෂ විනිු රුවරුන් අෙට ටන්නවා. නීියවිගරෝී  ගලස 

ධුරගේ රැඳී සිටි අග විනිු රුවර ා ටවත් කර, එම  ගරු තනතුර දැීමමට අවශව සි ලු ු ුනු කම් සහිත 

ගගෞරවනී  පුේගලග ක් රගේ අධිකරණ ෙේයියගේ ්රරයානි ා හැටි ට ගම් වන විට ෙත් කර ියීමම තුිතන් 

ඒ විශ්වාස  නැවත වතාවක් ගගොඩ නැඟී ියගබනවා. ගම් නිසාම  'කැන්ගරු උසාවි ක' තත්ත්ව කට ෙත් 

ීම ියබූ අෙ අධිකරණ ෙේයිය  නැවතත් ගේශී  වශග ුවත්, ජාතවන්තර වශග ුවත් ඒ ගකගරහි ඇිය 

විශ්වාස   ිත තහවුරු කර ියගබන බව අෙ සතුටින් ිර නවා. ගේශී  ස්වාී න අධිකරණ ක් ගම් සසහා 

ිළහිු ීමගම්ී  අවශව ජාතවන්තර තාක්ෂිකක සහග ෝග  ලබා ගන්නත් අිළ ූදදානම්. එක්සත් ජාතීන්ගේ 



සංවියාන  සමඟ විතරක් ගනොගවි, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව අිතීන් කවුන්සිල  සමඟ ෙමණක් 

ගනොව, ගසු  ජාතවන්තර මානව හිමිකම් සංවියාන සමඟ සහග ෝගග න් ගුව ගදුව  කරන්නත් අිළ 

ලැහැස්ිය බව ගම් අවස්ාාගදී  ්රරකාශ කරනවා.  

මානව හිමිකම් කඩීමම ිළිතබසව ගසො ා බැමටමට  හා ඒ ිළිතබසව විශ්වාසවන්ත ගේශී  ෙීමක්ෂණ ක් සිුන 

ිරීමමට අවශව  න්්රඅණ  ස්ාාිළත ිරීමම සම්බන්යග න් දැනටමත් අිළ සාක්ඡාා කරමින් සිටිනවා. ඒ 

සසහා අෙට තව ු ළු කාල ක් අවශවි. ෙු  ින  රජ  ජාතවන්තර ්රරජාව හමුගද ගෙොගරොන්ුන වූ කකාර ට 

ගමවැන්නක් සසහා උනන්ුනවක් දැක්වූවා නම් ඇත්තටම ගම් ්රරශ්න  ගමතරම් ුනර ගමන් කරන්ගන් නැහැ. 

ගමතැනී  අෙට ජාතවන්තර  අමතක කර කටයුතු ිරීමගම් හැිර ාවක් නැහැ. කුඩා රටක් හැටි ට හුදකලා 

ගමනක් අෙට නැහැ.  බැහැර ිරීමම ගවුවවට ගලෝක  වැලසගැනීම අග්ත ්රරියෙත්ිය ි. ඒ නිසා  

ජාතවන්තර ත් සමඟ ගුවගදුව කරන්න අිළ ූදදානම්. ජාතවන්තර ත් එක්ක ගුවගදුව  ිරීමගමන් ්රරියලාභ්ය 

හිමි ගවන්ගන් අග්ත රටටත්, අග්ත රගේ ජනතාවටත් බව අිළ මතක් කරන්න නන .  ශ්රීි ලංකාවට ිළටියන් 

ිගයුණු ගලෝක ක් ඇිය බව අිළ විශ්වාස කරනවා. ඒ වාගේම ගම් රට ිගයුණු  ිරීමමට, ඒ ිගයුණු ගලෝකගේ 

සහග ෝග  අවශවි ිර න කාරණ ත් අිළ රජ ක් හැටි ට ිළිතගන්නවා.  

 

අග්ත විගේශ ්රරියෙත්ිය  තීරණ  ගවන්ගන් දතෂ්ටිවාද න් මත ෙදනම්ව ගනොගවි. ෙැහැිගය වම එ  

තීරණ  ගවන්ගන් ගම් රගේ ජනතාවගේ අවශවතා මති. ගමන්න ගම්කි, සරලවම ිරදගවොත් අග්ත 

විගේශ ්රරියෙත්ිය . අග්ත විගේශ ්රරියෙත්ිය  ඒ තරම් සරල එකක්. අග්ත විගේශ ්රරියෙත්ිය , ගම් රගේ 

ජනතාවගේ අවශවතාවට සරිලන විගේශ ්රරියෙත්ිය ක්; ්රරාග ෝිනක විගේශ ්රරියෙත්ිය ක්.  

 

විශ්වසනී , ගේශී  ෙීමක්ෂණ ක් සිුන ිරීමම මිනන් අග්ත කරක්ෂක අංශවලට, හමුදාවන්ට අහිමිව ියබුණු 

ිළිතගැනීම, ගගෞරව   ිත ලබා ගත හැිර . ගලෝකගේ නන ම හමුදාවක වැරිග කරන අ  ටන්න පුළුවන්. 

සි  ට 100ක් සම්පූර්ණ මිනිු න් ිරසිම තැනක ිරසිම ක තන ක නැහැ. ඒ නිසා වැරැේදක් ගවලා 

ියගබනවා නම් ඒ ිළිතබසව ගසො ා බැමටම ලජ්ජාවට කරුණක් ගනොගවි; භ්ය  ගවන්න කාරණ ක් 

ගනොගවි. ඒක ොවාී මක් ගනොගවි. ග්රරේමවතී මනම්ග්තරි තාතන , ්රිුශාන්ිය කුමාරස්වාමි තාතන  



සම්බන්යව සිුන කළ ෙීමක්ෂණ  වැනි අතීත උදාහරණ ගම් රගේ ියගබනවා. ඒ නිසා එක අතිරන් ගම්ක 

අලුත් ගද ක් ගනොගවි. ඒ නිසා අග්ත ීමගරෝදාර හමුදාවගේ ීමර්ිය නාම  ගකගලසන, එගමන්ම ීමර්ිය 

නාම  ගකගලසීමට අණ ුනන් අ  කවුදැි ගහිත ිරීමම තුිතන් අෙ ත්රිේවිය හමුදාගද සහ ගෙොමටසිගේ ීමර්ිය 

නාම   ිත  ාා තත්ත්ව ට ෙත් කර ගැනීමට අෙ රජ ට පුළුවන් ගවනවා. 

මීට ගෙර සිටි ොලක න් එක් ෙවුලක බල අවශවතාව ගවුවගවන් සමස්ත කරක්ෂක අංශවලම ීමර්ිය 

නාම , ගගෞරව  ගබොගහොම නිර්ලජ්ජිත විධි ට ොවා ුනන්නා. ඒ තුළ   අග්ත කරක්ෂක අංශ, හමුදාවන් ිගහා 

ගලෝක  බැලුගද ගබොගහොම ෙු ගාමි විධි ටි. රාජෙක්ෂ ගරජිමගේ අවසන් කාලගේී  අග්ත රණ විරුවන් 

එළවලු විකුණන, ොරවල් අතුගාන, ු වරිස්ේ ගහෝටල් ෙවත්වා ගගන  න වහල් ගසේව ක් බවට ෙත් වුණා. 

අිළ උත්සාහ කරමින් සිටින්ගන් ඒ අහිමි වුණු, ියස වැු ණු ීමර්ිය නාම  නැවතත් අග්ත ත්රිේවිය හමුදාවට ලබා 

ී මටි; ඒ ීමර්ිය නාම   ිත ගගොඩනැංීමමටි. 

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම හමුදාවන් සසහා බසවා ගැනීම් සිුන කරේී  නැවත වතාවක් අග්ත හමුදා 

නිලයාරින්ට, ගසබළුන්ට ඒ අවස්ාාව ලබා ගැනීම සසහාත් සාක්ඡාා අෙ ගම් වන විටත් ෙවත්වාගගන 

 නවා. මම මුය න් ිරදවා වාගේ ගකොළඹ ග්තදමන්ේ හද, හදා, තණගකොළ ගලව ගලවා, එළවලු විකුණ, 

විකුණා හිටපු අග්ත  ීමගරෝදාර රණ විරුවන්ට ජාතවන්තර ිළිතගැනීමක් ලබා ී මට දැනටමත් අෙ කටයුතු 

කරමින් සිටිනවා. ගම් හරහා ගලෝකගේ නන ම තැනකට ිනහින් තම හැිර ා ගෙන්ීමගම් අවස්ාාව අග්ත 

හමුදා සාමාජික න්ට වැඩි කල් ගනොගගොස් ලැගබනවා ිර ලා අෙ විශ්වාස කරනවා. 

අිළ ත්රිේවිය හමුදාගද නැිය වූ ීමර්ිය නාම   ිත ලබා ී ම ගමන්ම, අෙ රජගේ ඒකා න අධිෂ්ඨාන  ීම 

ඇත්ගත් සිංහල, ගදමළ, මුස්ය ම් ජනතාවට ගමන්ම ගබෞේය, හින්ුන, ්රිුස්ිය ානි හා ටස්ලාම් කගම අදහන 

සි ලු ජනතාවට ශ්රීි ලාංිරක න් හැටි ට අමාමානවත්ව වතවත් වි  හැිර අලුත් ශ්රීි ලංකාවක් නිර්මාණ  

ිරීමමි.  

 

 



මමත්රීසොල සිරිගසේන ජනාධිෙියවර ා ෙත් ීම ඇත්ගත් ද එක ජන ගකොටසකගේ ාන්දග න් ෙමණක් 

ගනොව, සමසත් ශ්රීි ලාංිරක න්ගේ ාන්දග න්  . දශක ගණනාවකට ෙු ව අද අෙට ශ්රීි ලාංිරක න්ගේ 

ජනාධිෙියවරග ක් සිටින බවට කඩම්බරග න් ්රරකාශ කරන්න පුළුවන්. 

ගරු නිග ෝජව කාානා කතුමනි, ගමවැනි ෙු  ියමක් තුළ හිටපු ජනාධිෙියතුමා ිර පු කාාවක් ෙු  ින  දා 

පුවත් ෙත්වල ුනු  විට මා පුුනම වුණා. උතුරු නැ ගඟනහිර ජනතාවගේ ාන්ද අිිය  ලබා ුනන්ගන් තමන් 

බවත්, උතුරු නැ ගඟනහිර ජනතාව ාන්ද  ගනොුනන්නා නම් ිගනන්ගන් තමන් බවත් මහින්ද රාජෙක්ෂ 

මහත්ත ා ෙු  ින  17වැනි දා තංගල්ල නගර සභ්යා ශාලාගද ියබුණු වතත්තී  සමිිය සම්මන්්රඅණ ක ී  ිර ා 

ියගබනවා. ඇත්ත වශග න්ම ඒ ්රරකාශ  අුවව හිටපු ජනාධිෙියවර ා ිර ා සිටින්ගන්, එතුමාට ජ ගත 

හැක්ගක් ඊළමක් ියගබන ලංකාවක ෙමණක් බවි. ගමොකද, ගම් රගේ සි ලුම පුරවැසි න්ට ාන්ද අිිය  

ියගබනවා. ඒ අ ගේ ාන්ද අිිය  නැිය ගවන්ගන් ගම් රට ගදකඩ වුගණොත් විතරි. අන්න එගහම නම් 

මම හිටපු ජනාධිෙියවර ාගගන් අහනවා, "ඔබතුමා දැන් ිළිතගන්නවාද, ගමතැනී  ිර න්ගන්, එක්සත්, 

ගනොගබුනණු ශ්රීි ලංකාවක් තුළ මහින්ද රාජෙක්ෂට නැවතත් බල ට එන්න බැහැ ිර න එකි" ිර ා. ගම් 

තුිතන්වත් සැබ  ඊළාම්වාී න් කවුදැි ිර ා ගම් ගරු සභ්යාව හඳුනා ගුව ඇතැි ිර ා මා හිතනවා. 

හිටපු ජනාධිෙියවර ා ඇතුළු ගම් රට අනතුගර් ගහළීමට මාන බලන සිංහල ගේශ ග්රරේමීත්වග න් තම 

නිරුවත වසා ගන්නා ඊළාම්වාී න් ෙරාජ  කර, සංහිඳි ාවක් ගම් රට තුළ ඇිය ිරීමමට අිළ ගම් හිමිව ඇිය 

අවස්ාාව උෙරිම ගලස ්රරග ෝජන ට ගත යුතුි. ෙු  ින  ජනාධිෙියවරණ ්රරියලල ත් සමඟ ජාියවාද ට, 

කගම්වාද ට තවුනරටත් ගම් රගේ ටඩක් ගනොමැිය බවට ජනතාව ොඩමක් ලබා ී  ියගබනවා. ඒ සංඥපාව 

හිටපු ජනාධිෙියතුමා වාගේම විෙක්ෂ ත් ගත්රුම් ගන්න නන . 

අන්තවාද ට තවුනරටත් අිළ ටඩ ිග  යුතු නැහැ. ශිෂ්ට ගලෝක  ඒවා බැහැර කරනවා. ඒවාින් වින්ද ුනක් 

පීඩා දැන් ගහොසටම ඇිය. ඒ නිසා සිංහල අන්තවාද  ගමන්ම, ගදමළ හා මුස්ය ම් අන්තවාද ත් අිළ සි ලු 

ගදනාම බැහැර කරන්න නන . විගශේෂග න්ම ශ්රීි ලාංිරක න් හැටි ට ගම් රගේ අනාගත  හා ිගයුණුව 

ගවුවගවන් අිළ සි ලු ගදනාටම ටතා යනාත්මක මැිගහත්ීමමක් ගම් ගමොගහොගත් සිුන කළ හැිරි. ඒ සසහා 

ස්වර්ණම  අවසා්ාවක් අද එළඹ ියගබනවා. නිදහසින් ෙු ව තවමත් අෙට ියහි කර ගත ගනොහැිර වූ ශ්රීි 

ලාංිරක අනනවතාව නිර්මාණ  කර ගැනීමට ු ුනු ම ගමොගහොත අද එළඹ ියගබනවා  ිර ලා මා 



හිතනවා. දශක ගණනාවකට ෙස්ගසේ රගේ සි ලු ජන ගකොටස් නිග ෝජන  කරන ජනාධිෙියවරග ක් රටට 

ලැීම ියගබනවා. 

  

ඒ නිසා ගම් අවසා්ාගවන් අිළ උෙරිම ්රරග ෝජන  ලබා ගැනීම වැදගත්. 

ජනවාරි 08 වැනි ිගන සිුන වූ ගේුනුව වි්තලව  තවත් අර්ා ගන්වමින් එ ට තවත් වටිනාකම් එක් කරමින් 

 හ ොලන , සමාජ සායාරණත්ව , ්රරජාතන්්රඅවාද  ගරු කරන ශිෂ්ට රටක් ියහි ිරීමම උගදසා ගම් රගේ 

සි ලු ජන ගකොටස්හි සහා  සමඟින් ටිගරි ට  න්න අෙ රජ  ූදදානම් බවත් ගම් අවස්ාාගද ී  ්රරකාශ 

කරනවා.  

ගරු විෙක්ෂනා කතුමාගේ ්රරකාශගේ අවසානගේ ියබූ ්රරශ්න ිරහිෙ ට ිළිතතුරු මම ගමම කකාර ට 

සෙ න්න කැමැියි.  

01. ඔද. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ ගකොමසාරිස්වර ා ගවත මා විසින්  වන ලද ය ිළ  ගම් 

අවස්ාාගදී  මම සභ්යාගත කරන්නට කැමැියි.  එම ය ිළ  මම  ැදගද ටංග්රී සි භ්යාෂාගවන්. එම ටංග්රී සි 

ය ිළ ත්, එහි සිංහල ෙරිවර්තන  සහ ගදමළ ෙරිවර්තන ත් -භ්යාෂා තුගනන්ම සකසන ලද ය ිළ- මම ගමම 

අවස්ාාගදී  හැන්සාඩ්ගත ිරීමම සසහා සභාගත* කරනවා. 

------------------------------------------------------------------ 

*  පුස්තකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிலையத்தில் லைக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

 
 
ගරු නිග ෝජව කාානා කතුමනි, විගශේෂග න්ම ගමම ය ිළගේ ඇිය වැදගත්කම නිසා සම්පූර්ණ ය ිළ ම 

හැන්සාඩ් වාර්තාගද ෙළ කරන ගලස මම ටල්ලා සිටිනවා.  

02. ිගන සි ගේ වැඩසටහගන්  93 වැන්ගන් ගමගසේ සසහන් ගවි. 

"ජාතOන්තතර යු   අෙරාය අධිකරණ  සා්ාිළත කළ ගරෝම ්රරඥප්තිය ට ශ්රීි ලංකාව අත්සන් තබා 

නැිය නිසා එවැනි ග ෝදනා ගවගතොත් ඒ ිළිතබස යුක්ිය  ෙසසමටගම් කාර්   ගේශී  ස්වාී න 

අධිකරණ ක්  ටගත් සිුන ිරීමම"  



ඒ අුවව, අෙ රජ  ගේශී  ස්වාී න  න්්රඅණ ක් සකස් ිරීමමට බලාගෙොගරොත්තු වන්ගන් ජනතාවට ලබා 

ුනන්න තවත් ගෙොගරොන්ුනවක් ටු  ිරීමමට මිස ජාතවන්තර ට ලබා ුනන් ගෙොගරොන්ුනවක් ටු  ිරීමමට 

ගනොවන බව ගම් අවස්ාාගදී  ්රරකාශ කරන්නට කැමැියි.  

03.  අදාළ ය ිළ  මම දැනටමත් සභ්යාගත කර ියගබනවා. 

04. විශ්වාසනී  ස්වාී න  න්්රඅණ ක් ගේශී  වශග න් ස්ාාිළත ිරීමම තුිතන්  ම්  ම් පුේගල ක්ඩඩා ම් 

තුළ ඇිය අවිශ්වාස  තුරන් ිරීමමට හැිර ගවුව ඇතැි මම විශ්වාස කරමි. ගම් සම්බන්යග න් අෙ රජ  

ගකගරහි විශ්වාස  තබමින් කටයුතු කරන ගලස විගශේෂග න්ම අග්ත උතුගර් සිටින සගහෝදර 

සගහෝදරි න්ගගන්, ෙළාත් සභ්යාවල ෙළාත් සභ්යා මන්ත්රීසවරුන්ගගන්, ගේශොලනඥප න්ගගන් සහ අග්ත 

සගහෝදර ජනතාව ඇතුළු අෙගේ සි ලු ොර්ශ්ව න්ගගන් අෙ ටල්ලා සිටිනවා. අෙ ගකගරහි විශ්වාස  

තබලා කටයුතු කරන්න. අෙ ිර පු හැම ගද ක්ම ඒ කකාර ටම ටු  කරනවා.  

05. ජනාධිෙිය මමත්රීසොල සිරිගසේන මහතා විසින් ෙු  ින  ජනාධිෙියවරණ අවස්ාාගද ී  ්රරකාශ ට ෙත් 

කළ ්රරියෙත්ිය ්රරකාශනග න් ගෙොගරොන්ුන වූ කකාර ට අවශව ්රිු ාමාර්ග ගුව ඇත.   

 
ඇත්ත වශග න්ම ඒ සම්බන්යග න් ෙු  ින  කාල  තුළ -ගම් ිගන 38 තුළ- අෙ රජ  ටු  කළ ගෙොගරොන්ුන 

සම්බන්යග න් විශාල විසත්ර ක් අගමැියතුමා ඔබතුමන්ලාට ලබා ුනන්නා.  

ඒ අුවව රගේ ්රරජාතන්්රඅවාී  ක තන ශක්ියමත් ිරීමම, ්රරකාශනගේ නිදහස තහවුරු ිරීමම, නීියගේ 

ොලන  ශක්ියමත් ිරීමම,  හ ොලන භ්යාවිතාව, ජාියක මානව හිමිකම් ගකොමිසම ශක්ියමත් ිරීමමට 

අවශව කරන ්රිු ා මාර්ග ගැනීම ගමන්ම, මානව හිමිකම් මහ ගකොමසාරිස්වර ාට කමන්්රඅණ  කරන ලද 

ය ිළගේ සසහන් අගනකුත් කාරණා සම්බන්යග න්ද ගම් ගවනගකොට ්රිු ා කරන්නට කටයුතු කරම්භ්ය 

ගකොට ඇිය බවද ්රරකාශ කරමින්  මගේ ව න ස්වල්ෙ  අවසන් කරනවා. 


