
1 

 

 

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හා 

ගෙනත් ජාත්යනන්ත්ය  සංවිධාන සහහා 

ජිනීො හි පිහිටි ශ්රීන කං ා ත්ත්යන ූතත්ය ණ්ඩලකය 

 

 

ණානෙ හිමි ම්  වුන්සිකය 

43 ෙැත් සාණානන සැසිො ය 

 

 

ඉහළ ණට්ටගම් රැස්වීණ 

 

 

 

 

 

ශ්රීන කං ාගව විග ස සතහත්යා, ත්පුනත්යා සංෙර්ධන, රැකියා හා  ම් රු සතහත්යා අණාත්යන 

ගරු දිගන්ෂ් ගුණෙර්ධන ණැතිතුණාගේ (ශ්රීන කං ා ත්ගයයජය  ්ඩලායගම් නාය ) ප්රඅ ාසය 

(2020 ගෙත ොරි 26 ෙැත් දින, ජිනීො) 
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ණානෙ හිමි ම්  වුන්සිකගේ 43 ෙැත් සැසිො ය ඉහළ ණට්ටගම් රැස්වීණ 

ශ්රීන කං ාගව විග ස සතහත්යා අණාත්යන, ගරු දිගන්ෂ් ගු්ඩෙර්ධන ණැතිතුණාගේ ප්රඅ ාසය 

 

 2020 ගෙත ොරි 26  

සභාෙතිතුමියත්, 

ණහ ග ොණසාරිස්තුමියත්, 

ණානෙ හිමි ම්  වුන්සිකගේ සාණාජි යිත්, ත්ගයයජිත්යෙරුත්, 

ගනයනාෙරුත්, ණහත්ෙරුත්, 

 

ගණණ  වුන්සිකය දන්නා ෙරිදි, 2019 ගනොෙැම්තර් ණාසගේ දී, "ඵකදායි පු ෙැසි ෙ පු   සිව ෙැදෑරුම් 

ප්රඅතිඵක; ත්යෘප්තිණත් ෙවුකක්, විනයගරු , සාධා ණ සණාජයක් හා සණෘ ධිණත් ජාතියක්" අ මුණු 

  ගත් ප්රඅතිෙත්ති  ාමුෙක් සස්ගස   ටුතතු කිීමණට, ශ්රීන කං ාගව ජනත්යාෙ ජනාධිෙති ගගයභාභය 

 ාජෙක්ෂ ණැතිතුණාට ප්රඅතක ජනෙ ණක් කතා ුණි.  "අෙගේ ජනත්යාෙට ඇති ප්රඅජාත්යන්්රපොදී අෙ ාසය 

ොො ගනොදී ජාති  ආ ක්ෂාෙ" ත්යහවුරු කිීමණ සහහා  ට තුළ ස්ථි  සා  ගකස ෙෙත්නා ති සා  

සංෙර්ධනය හා සාණය සහති  කිීමණ අගප්ක්ෂා ග ගර්. 

1.  මීට ගෙ  ශ්රීන කං ාෙ මුණ ණ ුණන් ෙැෙැත්ණ පිබඳතහ ත්යර්ජනය 

දස  තුනක් මුළුල්ගල් දිේගැස්සුනු ්රපස්ත්යොදී ගැුමණ ෙැෙති අෙධිගේ  ර  ්රපස්ත්ය ප්රඅහා  එල්ක   මින් 

සහ දස දහස් ගණනක් අහිංස  සිවිල් ජනත්යාෙ  ණ ා දණමින්- එල්.ටී.ටී.ඊ ්රපස්ත්යොදය විසින් තතුරු හා 

නැගගනහි  ෙළාත්ෙක  එල්.ටී.ටී.ඊ ආධිෙත්යන ද න ප්රඅග සෙක ෙණණක් ගනොෙ මුළු ණහත්  ගට්ණ 

ජනත්යාෙගේ මූලි  ත්දහස ද ප්රඅතික්ගෂ ෙ   න කදී. ජනොර්ගි  ෙවි්රප  ණ ෙනාො , සියලු 

ජනෙර්ගයන්ට අයත් ප්රඅජාත්යන්්රපොදීෙ ගත්රි ෙත් වූ ග සොකන නාය යන් සියය ට අධි  සංඛ්යනාෙක් 

ඝාත්යනය කිීමණ, කුලා දරුෙන් සටන් ාමීන් ගකස තහො ගැනීණ, සිවිල් ජනත්යාෙ ජීෙත්ෙන ප්රඅග සෙක 

අවිචා ෙත් ගකස බිම් ගතයම්ත ෙැළලීණ හා ඉත්යා ෙැදගත් යටිත්යක ෙහසු ම්ෙකට ප්රඅහා  එල්ක කිීමණ 

එල්.ටී.ටී.ඊ. ගේ දරුණු ම්ගල්ච්ඡ ක්රිපයා අත්ය ට අයත් විය.  ගණණ සම්භාෙනීය සභාෙ ගහොඳින් දැනුෙත් වී 

ඇති ෙරිදි, ශ්රීන කං ාගව අනුයාත්ය ගකස ෙත් වූ  ජයන් විසින් සාණ සා ච්ඡා සහහා දැ ප ප්රඅයත්න ෙහක් 

එල්.ටී.ටී.ඊ ්රපස්ත්යොදීන් විසින් ක ොර්ස්වි ෙ ත්ස්ප්රඅභා   න කද අත්ය  සවුණ  ගණණ සටන් වි ාණ, 

නැෙත්ය සන්න ධවීණට, නැෙත්ය  ්ඩලායම්ගත්ය වීණට හා ආෙසු ුත ධ කිීමණට භාවිත්යා  ළහ. 

2006 ජුලි ණාසගේදී නැගගනහි  ෙළාගත් දස දහස් ගණනක් වූ ජනත්යාෙට ජකය කතා ගැනීණ අහිමි 

  මින් අත්යනාෙසන ගසොග ොවෙක් ෙසා දැමීණ ත්සා එෙ ට ෙැෙති  ජයට, එල්.ටී.ටී.ඊ දැඩි ග්රිහණගයන් 

ශ්රීන කං ා ජනත්යාෙ මුදො ගැනීණට සහ එහි ත්ණක් නැති ්රපස්ත්ය ෙනාො ගයන් සියලුණ ශ්රීන කාංකි යන්ගේ 

ආ ක්ෂාෙ ත්යහවුරු   ලීණට ණානුෂීය ගණගහුතණක් දියත්   නො හැ  ගෙනත් වි ල්ෙයක් එෙ ට 

ෙැෙති  ජයට ගනොතිබිි.  සාණ ක්රිපයාෙලිෙක සණ සභාෙතිෙරුන් හා එක්සත් ජාතින්ගේ 

ත්ගයයජිත්යායත්යන ඇතුළු ගෙනත් ජාත්යනන්ත්ය  ොර්ස්ෙ රුෙන් සහභාී වූ ණානුෂීය සහාය පිබඳතහ 

තෙග සන  මිුම (CCHA) රැස්වීම්ෙක ොර්ත්යා ණගින්, ශ්රීන කං ාෙ, ණානුෂීය ගණගහුතණ        අත්ය තු දී 

අත්යනාෙසන  සැෙුතම් කතාදීණට හා ගැුමම් ෙැෙති ප්රඅග සගේ සිවිල් ජනත්යාෙගේ ජීවිත්ය ආ ක්ෂා කිීමණට 

දැරිය හැකි සියලුණ ප්රඅයත්න දැ ප තෙ ෙැහැදිබඳෙ දක්ොලීය. 
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ශ්රීන කං ාෙ, දස ය ට ෙැඩි  ාකය ට ගෙ ාතුෙ, එනම් 2009 ණැයි 18 ෙැත් දින, දස  තුනක් පු ා 

ෙැෙැති ගැුමණ හා ුණක් ගවදනා අෙසාන   මින් එල්.ටී.ටී.ඊ ්රපස්ත්යොදය ුතදණය ෙසගයන් ෙ ාජය  ෙත් 

 ළාය.  ගණණ කුරිරු ගැුමගම් අෙසානය ණගින්, සිංහක, දමිළ, මුස්ලිම් හා ගෙනත් සියලුණ ශ්රීන 

කාංකි යන්ට ජීෙත්වීගම් අයිතිය යන එක් මූලි  ණානෙ හිමි ණක් ෙැඩි දිුතණුග ොට ආ ක්ෂා    

ගදන කදී.  2009 ණැයි ණාසගේ සිට ගතුණම්ොදී ්රපසත්්යොදය නාණගයන් කිසිුණ ගෙඩි ත්ඩලයක් ශ්රීන 

කං ාගව ෙත්තු ගනො ළ තෙ ආලම්ත ගයන් ප්රඅ ාස කිීමණට  ැණැත්ගත්යමි.  අදෙන විට,  ටෙල් 32ක් 

විසින් එල්.ටී.ටී.ඊ. ය ත්යහනම්    ඇති අත්ය , එණ  ටෙල් එල්.ටී.ටී.ඊ. ය අනුගණනය  ළ පිබඳකුල් 

සහගත්ය ්රපස්ත්යොදී ණාෙත්යට ගකය ය කතා දී ඇති පිබඳගැනීණ පිබඳතහෙ  ාා   යි. 

2.  ශ්රීන  කං ා  ජය විසින් ගනු කැ ප ෙස්චාත් ගැුමම් පියෙ  

එල්.ටී.ටී.ඊ ්රපස්ත්යොදීන්ට එග හි ගැුමගම් අෙසානය, එක් රැයකින් සදා ාලි  සාණයක් තෙට ෙත්ෙනු 

ඇත්යැයි ශ්රීන කං ාෙ කිසිගස ත්ණ මුකා වී ගනොසිටියාය.  ගණණ  වුන්සිකය  ටුතතු   න ගතොගහය ගැුමම් 

ත්යත්ත්ෙ ගණන් ශ්රීන කං ාෙ ජාතිය ගගොලනැීගම් සි ධියක් ගනොවූෙත්, ති ස  සාණ හා සංහිඳියා ෙැල 

සටහන  ග ොටසක් ෙසගයන්, දැනට ෙෙත්නා ෙු හයන් සම්තන්ධගයන් යම් යම් සණාගකයචන හා 

සක්තිණත් කිීමම් ශ්රීන කං ාෙට අෙසන වූ තෙට අපි සවිාාන  වුගනමු. 

එෙ  ජනාධිෙති ණහින්ද  ාජෙක්ෂ ණැතිතුණාගේ නාය ත්ෙය යටගත් වූ හා ෙර්ත්යණාන ජනාධිෙති 

ගගයභාභය  ාජෙක්ෂ ණහත්යා ආ ක්ෂ  අණාත්යනාංසගේ ගල් ම් ය  ය ගහතවූ  ජය, ගැුමණ සිුණගෙමින් 

ෙෙතින අත්ය  තු  ආ ක්ෂාෙ ෙත්යා  ජගේ ොකන ප්රඅග සෙකට ෙැමිීමණ ආ ම්භ  ළ සිවිල් ජනත්යාෙ සිය 

දහස් ගණන ගේ සු ක්ෂිත්යභාෙය සහති   ගළ ය.  ගණණ ගැුමගම් අෙසාන අදියගර් දී ණානෙ ෙබඳහෙල් 

ගකස  හොගගන සිට ෙසුෙ එල්.ටී.ටී.ඊ ග්රිහනගයන් මිුණණු සිවිල් ජනත්යාෙ 300,000 ට අධි  

සංඛ්යනාෙ ට ්රපස්ත්යොදී ෙ ාජය හමුගව අෙසන වූ ණානුෂීය සහායද  ඩිනමින් සෙයන කදී.  ඉන් 

අනතුරුෙ එණ අෙධිගේ වූ මූලි  යාාර්ායන් සහහා ත්සි පිබඳයම් කතාගදමින් "සුෙෙත් කිීමණ හා සාණය 

ගගොලනැීණ" සහහා ති ස  සංහිඳියා ක්රිපයාෙලියක් ශ්රීන කං ාගව ආ ම්භ   න කදී.  සම්ෙත්ෙලින් 

ගෙොගහොසත්  ටෙකට ෙො විසඳුම් කතාදීණට සහ සාක්ෂාත්    ගැනීණට දස  කිහිෙයක් ගත්ය වී ඇති 

ගහයින් ගණණ ක්රිපයාෙලිය ෙර්ධිත්ය හා සියල්ක අන්ත්යර්ගත්ය ක්රිපයාෙලියක් ගකස සළ නු කැයය.  

ණා ොර්ලිගම්න්තු ණන්ත්රීාෙ ගයකු ගකස  ටුතතු  ළ එෙ  ශ්රීන කං ා  ජය, සංහිඳියාෙ, නැෙත්ය 

ගගොලනැීණ, නැෙත්ය ෙදිංචි කිීමණ හා පුනරුත්ාාෙනය තගදසා  ටුතතු කිීමගම් ක්රිපයාෙලියක් ආ ම්භ 

 ගළ ය.  ගණණ ක්රිපයාෙලිය ණගින් සිවිල් ජනත්යාෙගේ ජීවිත්ය ගැුමගණන් ෙසුෙ නගා සිුමවීණ හා  ට යාා 

ත්යත්ත්ෙයට ෙත්වීණ සම්තන්ධගයන් සියලුණ ෙැති ලෙල් සස්ගස  සැකකිය ුතතු ප්රඅගතියක් අත්   ගදන 

කදී. 

i) දස  තුනක් ෙැ ි ගැුමණ අෙසාන වීගම් ප්රඅතිඵකයක් ෙසගයන්, එල්.ටී.ටී.ඊ.ය විසින් සිවිල් 

ජනත්යාෙ සිටින  ප්රඅග සෙක අතු න කද බිම් ගතයම්ත හා පුපු ා ගනොගිය පුපු න ්රතෙන ඇතුළත් තුෙක්කු 

(UXOS) ඉත්යා ඉහළ  ප්රඅණාණයකින් ුතත් තතුරු හා නැගගනහි  ඉලම් විසාක ප්රඅණාණයක් (ෙර්ග 

කිගකය මීට  1311) ඉතිරි  විි.     ගැුමගණන් ෙසුෙ ත්යණ ගම් බිම් තකා ආෙසු ෙැමිි 

ෙවුල්  ඩිනමින් නැෙත්ය ෙදිංචි කිීමණ සහහා ගණය ප්රඅධාන  තාධ යක් විය.  බිම් ගතයම්ත සිතියම්ගත්ය 

කිීමම් හා බිම් ගතයම්ත අතු ා ඇති ස්ාාන  සළකුණු කිීමම්   ගනොණැතිවීණ ණගින් ගණණ ගැටළුෙ 

ත්යෙ ුණ ටත් සංකීර්ණ   න කදී.  ගණණ අභිගයයගගයන් ජය ගැනීණ  සහහා  ආ ක්ෂ  හමුදාගෙය 

තතුරු හා නැගගනහි  බිම් ගතයම්ත ඉෙත් කිීමගම් විස්තී ණ ගණගහුතණක් දියත්   ළහ.   ගණණ 

ගණගහුතණ සහහාද විග ශීය  ජයන් හා ජාත්යනන්ත්ය  ත්ගයයජිත්යායත්යන කීෙය ගේ ත්යාක්ෂි  සහාය 

කැබිි.  2014 ගදසැම්තර් ෙන විට, එනම් ණහින්ද  ාජෙක්ෂ  ජය එහි ධු   ාකය අෙසාන   න  විට, 

බිම් ගතයම්ත ඉෙත් කිීමගණන් 94% ක් අෙසන්    ති ප අත්ය  දැන් එය 98.7%  දක්ො ෙැඩි වී තිගේ.   
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ගණහි  ප්රඅතිඵකයක් ගකස, අභනන්ත්ය  ෙසගයන් අෙත්යැන්වූෙන්  ත්යණ ගම් බිම්ෙක ෙදිංචි කිීමගණන්  

අනතුරුෙ සිවිල්  ජනත්යාෙට තුොක සිුණ   මින් බිම්ගතයම්ත පිපිීමගම් කිසිුණ සිුණවීණක් ොර්ත්යා වී 

ගනොණැත්ය. 

ii) ශ්රීන කං ාෙ, අභනන්ත්ය  ෙසගයන් අෙත්යැන්වූෙන් 440,000  ට ෙැඩි පිරිසක් ත්යණ ගම් බිම්ෙක 

නැෙත්ය ෙදිංචි කිීමම්  හා ගැුමගණන් විනාසයට ෙත්  ප්රඅග සෙක යටිත්යක ෙහසු ම් සංෙර්ධනය 

සම්තන්ධගයන් සුවිගස ෂී ප්රඅගතියක්  අත්   ගගන තිගේ.  ගණය, 2012 අගගයස්තු ණස, ණානුෂීය 

 ටුතතු සම්තන්ධී  ණය පිබඳතහ එක්සත් ජාතීන්ගේ  ාර්යාකගේ සම්තන්ධී  ණ හා ප්රඅතිචා  

දැක්වීගම් අංසගේ අධනක්ෂෙ යා තතුරු ප්රඅග සගේ ත්යැළුණු සංචා ගයන් ෙසු එතුණාගේ ෙැසසුණට 

කක්විය.  2014 ගදසැම්තර් ෙන විට නැෙත්ය ෙදිංචි කිීමම්ෙලින්  89.71%ක් අෙසන් වී ති ප අත්ය  ගම් 

ෙන විට එණ අගය 93.76% දක්ො ෙැඩි වී තිගේ. 

 

iii) ගැුමණ ෙැෙති අෙධිගේදී, ආ ක්ෂ  හමුදාෙ විසින් භාවිත්යා  ළ ඉලම්  ඩිනමින් ත්දහස් කිීමණ 

ග ග හි ගණණ   ජය ඉත්යා ඉහළ ප්රඅමුඛ්යත්යාෙක් කතා දී තිගේ.  2014 ගදසැම්තර් ෙන විට, පු ගලි  

ඉලම්ෙලින් 71.01%ක්  සම්පූර්ණගයන්ණ කොගේ හිමි රුෙන් ගෙත්ය ආෙසු කතා දී තිගතන අත්ය  ගම් 

ෙන විට එණ අගය 92.22% දක්ො ෙැඩි වී තිගේ.   

iv) ගැුමණ ෙැෙති  ාකගේදී නම්   න කද අධි ආ ක්ෂිත්ය  කාෙ, ගැුමණ අෙසන්වීගණන් ටි  

 ක දී අගහයසි විය.  යාෙන අර්ධ වීෙගේ ආ ක්ෂ  හමුදා ත්ගයයජනය ද 2014 අෙසාන ෙන විට 

ගතොගහය ගසයින් අඩු වී තිබුි. 

v) "දරුෙන්ගේ අයිතිොසි ම් පිබඳතහ සම්මුතිගේ (CRC) ක්රිපයාත්ණ  වීණ" නම් ගත්ණාෙ පිබඳතහෙ 

 ගණණ ඉහළ ණට්ටගම් රැස්වීගම්දී සා ච්ඡා   න ගහයින්, ගණණ ගැුමණ අෙසානවීගණන් ෙසුෙ, 

එල්.ටී.ටී.ඊ. ය විසින් තහොගගන ති ප ළණා ගසොල්දාුණෙන් සියල්කණ, 2012 ෙන විට සාර්ා ෙ 

පුනරුත්ාාෙනය    යබඳ සණාජගත්ය  ළ තෙ ගණණ සම්භාෙනීය සභාගව අෙධානයට ගයොමු කිීමණ 

ෙැදගත්ගව යැයි ණණ විස්ොස   මි. 

vi) ගැුමණ අෙසානගේ දී හමුදාෙ ගෙත්ය භා  වූ  බඳන් එල්.ටී.ටී.ඊ. සටන් ාමීන්ෙ සිටි 12,000 ක් 

ෙණණ ද පුනරුත්ාාෙනය    සණාජගත්ය   න කදී.  ඇත්ත්ය ෙසගයන්ණ, ගණණ සටන් ාමීන් ස්වෙීම, 

ප්රඅජාත්යන්්රපොදී   ාජනය ට එග හිෙ ගතුණම්ොදී ුත ධයක්   ගගන ගියද, දස  ගණනාෙ  

ගැුමම්ෙලින් ෙසුෙ ගණණගින් සංහිඳියාෙ ණග ෙෑගදනු ඇත්යැයි තී ණය   න කද ගහයින් ගණණ 

සටන් ාමීන්ගගන් අති තණ ත්ය ය ට එග හිෙ  ජය ෙබඳගැනීගම් ුතක්තිය ෙසිහලූගව නැත්ය. 

vii) තතුරු නැගගනහි  ෙළාත් ත්දහස්   ගත් ෙහාණ, එහි ප්රඅජාෙන්ට අත්යනෙසන ගස ො කතාදීණ 

සහති    මින් ප්රඅොහන හා ණහා ණාර්ග, ුණම්රිය, ොරි ණාර්ග හා  ෘෂි ර්ණය, ධීෙ , විුණලිතක සැෙුතණ, 

අධනාෙනය හා මුකන  ගස ො ආදී ක්ගෂ ්රපෙක විවිධ ෙැල සටහන් ක්රිපයාත්ණ  කිීමගණන්  ඝ්රී යටිත්යක 

ෙහසු ම් සංෙර්ධන ෙැල සටහනක් දියත්   න කදී.  ගෙෞ ගලි  අංසය ගක්න්්රතග ොටගත් ගණණ 

ආගයයජනෙක ප්රඅතිඵකයක් ෙසගයන්, ගැුමගණන් විනාසයට ෙත් ප්රඅග සෙක ප්රඅාග ශීය දළ ග ශීය 

ත්ෂ්ොදනගේ  ැපී ගෙගනන ෙර්ධනයක් ඇති වූ  අත්ය  2012 ෙසගර්දී එණ අගය ජාති  දළ ග ශීය 

ත්ෂ්ොදනගේ අගය අභිතො ගිගේය. 

viii) 1987 ෙසගර්දී ෙළාත් සභා හඳුන්ො දී තිබියදී, 1989 සිට, එල්.ටී.ටී.ඊ.ය විසින් තතුරු ෙළාගත් 

ෙදිංචි රුෙන්ට තතුරු ෙළාත් සභාෙ සහහා ඡන්ද තකය ොවිච්චි කිීමගම් අයිතිොසි ණ ප්රඅතික්ගෂ ෙ 

  න කදී.   ෙස  25 ට ෙසුෙ 2013 ෙසගර් දී තතුරු ෙළාගත් ෙැසියන්ට සවුන්ගේ ඡන්ද තකය භාවිත්යා 
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කිීමණට හැකිවීණ යාා  ත්යත්ත්ෙය ස්ාාපිත්ය කිීමගම් සුවිගස ෂී පියෙ ක් වු අත්ය  ගණගස  ප්රඅජාත්යන්්රපොදය 

සක්තිණත් විය.  නැගගනහි   ෙළාත්ය මුදො ගැනීගණන් සේල්ෙ  ළ ට ෙසුෙ එනම් 2008 ණැයි ණස 

දී, නැගගනහි  ෙළාත් සභා ණැතිෙ ණය ද ෙෙත්ෙන කදී. 

ix) මීට සණගාමීෙ, ගැුමණ අෙසාන වූ ෙහාණ ෙැෙති ත්යත්ත්ෙය හමුගව ශ්රීන කං ාගව ජනත්යාෙට 

කතාුණන් ගෙොග ොන්ුණෙකට අනුෙ, ෙගවීණ, නීතිගේ ආධිෙත්යන හා ණානෙ හිමි ම්ෙකට අදාළෙන දෑ 

ඇතුළුෙ අදාළ ෙස්චාත්  ගැුමම් ගැටළුෙකට විසඳුම් කතාදීණ සහහා ග ශීය යාන්්රපණ /ග ොමිෂන් සභා 

කිහිෙයක් ස්ාාෙනය   න කදී.  තගත් ොලම් හා ප්රඅති සන්ධාන ග ොමිෂන් සභාෙ හා ෙ ණගණ 

ග ොමිෂන් සභාෙ ණගින් ග ශීයෙ ස සාගත්  සංහිඳියා යාන්්රපණ පිබඳතහෙ යාෙත්  ාලීන කිීමම් 

කතා දී තිගේ.   

ගණණ සියල්ක ඇතුළත් සහ ග ශීය ෙසගයන් සැකසුම්    ඇති ශ්රීන කං ාගව සියලු ගදනා රැගගන යන 

පියෙ යන් ගනොත්ය ා, ත්ය ේස්ත්යොදය ෙ ාජය කිීමණට සහ ෙ ේගවසමින් සණතුලිත්ය   න කද ප්රඅතිසන්ධාන 

  ේවයාෙලියක් තුබඳන් සා්ාෙ ත්ෙය, ණානුෂීය සහන සහ  ල්ෙෙත්නා සාණය ඇති කිීමණ සහහා ශ්රීන 

කං ාගව  ජය දැ ප තත්සාහයන් අගය කිීමණට අගෙොගහොසත් ගෙමින්, එක්සත් ජාතීන්ගේ ණානෙ 

හිමි ම්  වුන්සිකගේ සාණාජි යින්  ්ඩලායණක් අනුගාමී ෙසගයන් 2012, 2013 සහ 2014 ෙර්ෂෙක 

දී ශ්රීන කං ාෙ පිබඳතහ එක්සත් ජාතීන්ගේ ණානෙ හිමි ම්  වුන්සිකගේ දී  ටට විගස ෂිත්ය වූ ගයයජනා 

සම්මුති ඉදිරිෙත්   න කදී. 

3. 30/1 ගයයජනා සම්මුතිය 

2015 ජනොරි ණස දී ශ්රීන කං ාගව තකයට ෙත් වූ  ජය, ඵක ද මින් ෙැෙති ගණණ ගෘහසා් ප්රඅතිසන්ධාන 

ක්රිපයාෙලිය අත්හැ  දැමීය. ණානෙ හිමි ම්  වුන්සික ඉතිහාසගේ ගෙ  ගනොවූ වි ප පියෙ ක් ගකස, 

 ටට විගස ෂිත්ය වූ ගයයජනා සම්මුති පිබඳතහ ශ්රීන කං ාගව ස්ාාෙ ය ගෙනස්   මින්, ගණණ  ජය එක්සත් 

ජාතීන්ගේ ණානෙ හිමි ම්  වුන්සිකගේ 30/1 ගයයජනාෙට සණ අනුග්රිහය දැක්වීය. 

ණහින්ද  ාජෙක්ෂ  ජය විසින් සිුණ   න කද ඉහත්ය සහහන් ඉත්යා ෙැදගත් අංග ගහය ක්රිපයා ා  ම්, 2015 

එක්සත් ජාතීන්ගේ ණානෙ හිමි ම් ණහ ග ොණසාරිස්  ාර්යාකගේ ශ්රීන කං ාෙ පිබඳතහ විණර්සන ොර්ත්යාෙ 

ගහය 30/1 ගයයජනාෙ ණඟින් ඉදිරිෙත් ග ොට ගනොණැත්ය. 2015 ට ගෙ  ආ ම්භ ග ොට අනුගණනය 

  මින් ෙැෙති ප්රඅතිසන්ධානය, ෙගවීණ සහ හා ති සා  සාණය සහති  කිීමණ සහහා වූ  ාර්ය  ාමුෙ, ශ්රීන 

කං ාෙට අොසිදාය  ෙන ෙරිදි ගනොසක ා හරින කදි. 

මූලි  ෙසගයන්ණ, ගණණ 30/1 ගයයජනාෙ ෙණණක් ගනොෙ, ණෑත්ය  ාකගේ දී ්රපසත්්යොදය ෙ ාජය  ළ 

එ ණ ජාති  ආ ක්ෂ  ආයත්යනය විය හැකි වීග යදා  ශ්රීන කාංකි  ආ ක්ෂ  හමුදාෙන්ට අසාධා ණ 

ගකස අෙොද නැඟීණට ද ගයොදා ගත්, ගතොගහය ගදයෂ සහිත්ය, ශ්රීන කං ාෙ පිබඳතහ එක්සත් ජාතීන්ගේ 

ණානෙ හිමි ම් ණහ ග ොණසාරිස්  ාර්යාකගේ විණර්සන ොර්ත්යාෙ ෙසුගිය  ජය විසින් “අගය ග ොට 

සක මින් සටහන් ග ොට” තිගේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ ණානෙ හිමි ම් ණහ ග ොණසාරිස ් ාර්යාකගේ ශ්රීන 

කං ාෙ පිබඳතහ විණර්සන  ාර්යාකය පිහිුමො ඇත්ගත් “ණානෙ හිමි ම් ෙීමක්ෂණයක් මිස අෙ ාධ 

ෙීමක්ෂණයක්” සහහා ගනොෙන තෙ ොර්ත්යාෙ විසින්ණ පිබඳගගන තිබියදීත්, එය මූකාශ්රසය ගහය එහි 

විස්ෙසනීයත්ෙය ත්යහවුරු    ගත්ය ගනොහැකි ගත්යො තුරු සහ සාක්ෂි ණත්ය ෙදනම් විය. ත්යෙද, ඊට 

ෙටහැත්ෙ සාක්ෂි තගත් ොලම් හා ප්රඅතිසන්ධාන ග ොමිෂන් සභාෙ (LLRC) සහ ෙැහැ ගැනීම් සහ 

අතුරුදහන් වීම් පිබඳතහ ෙැමිිලි සම්තන්ධගයන් ජනාධිෙති විණර්සන ග ොමිෂන් සභාෙ (විශ්රසාමි  

ණහාධි  ණ විත්සුරුෙ ගයකුගේ සභාෙතිත්ෙගයන් ුතත් ‘ෙ ණගණ ග ොමිසණ’) ෙැත් ගෘහසා් 

ොර්ත්යාෙක ප්රඅණාණෙත් ත්ය මින් තිගේ. අගනකුත්   ණු අත්ය , නගසබි සාමිෙ යා විසින් එක්සත් 

 ාජධාත්ගේ සාමි ණ්ඩලකය ගෙත්ය ඉදිරිෙත්   න කද ගත්යො තුරු ණඟින්, එක්සත් ජාතීන්ගේ 
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 ්ඩලායගම් ොර්ත්යා, එක්සත්  ාජධාත්ගේ හිටපු ආ ක්ෂ   ටුතතු පිබඳතහ විගස ෂ  ාර්ය භා  

ත්කධාීමගේ සංග ස ගණන්ණ, ග ොළඹ සිටි ත්යානාෙතිෙරුන්  ළ ප්රඅ ාස ඇතුළු මූකාශ්රස ගණනාෙක් ණත්ය 

ෙදනම් වූ, අතිසගයයක්තිගයන් දක්ෙන කද සිවිල් ජීවිත්ය හාත් සංඛ්යනා පිබඳතහ ෙනාජ ආඛ්යනානයන් ද 

ප්රඅතික්ගෂ ෙ ග ොට තිගේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ අන්ත්යර්ජාති   තුකුරුස සංවිධානය 

ඇතුළු ජාත්යනන්ත්ය  ත්ගයයජිත්යායත්යනෙක ොර්ත්යා ගණන්ණ ගහබඳද ව වී ඇති ගෙනත්  ාජනත්යාන්ත්රිු  විුණලි 

ෙිවුල ණඟින් ද  ගණණ  රුණු ෙනාජ තෙට සනාා   යි. 

ෙනෙස්ාානුූලකෙ, ගණණ ගයයජනා සම්මුතිය ණඟින්, සිය ෙනෙස්ාාණය  ාමුෙ තුළ ඉුම  ළ ගනොහැකි 

ෙගකීම් ශ්රීන කං ාෙ ණත්ය ෙැෙීමණට තත්සාහ ද න අත්ය , එය ශ්රීන කං ාගව ජනත්යාෙගේ ස්වෙීමභාෙය 

තල්කංඝනය ග ොට, ආ්ඩඩුක්ර ණ ෙනෙස්ාාගව මූලි  ෙු හය තල්කංඝනය   යි. ගණය, ගණණ සණ 

අනුග්රිාහ ත්ෙය පිබඳතහ සිය ස්ාාෙ ය නැෙත්ය සක ා තැලීණ සහහා ශ්රීන කං ාෙ ගෙොළඹෙන කද ත්යෙත් 

සාධ යකි. 

ක්රිපයාෙටිොටියට අනුෙ, 30/1 ගයයජනාෙට සණ අනුග්රිහය දැක්වීගම් දී, ෙසුගිය  ජය විසින් සියලු 

ප්රඅජාත්යන්්රපොදී ොකන මූකධර්ණ තල්කංඝනය   න කදී. ග ුමම්ෙත්ය ඉදිරිෙත් කිීමණටත් ගෙ  සිටණ 

ගණණ ගයයජනාෙට සහාය ගදන තෙ ප්රඅ ාස කිීමගණන් අනතුරුෙ, ජාත්යනන්ත්ය  ආයත්යනය  ත්ගයයග 

පිබඳෙැදීණට ශ්රීන කං ාෙ තැඳීණ ට කක්කිීමණ සහහා එණ  ජය අණාත්යන ණ්ඩලකීය අනුණැතිය ඉල්කා 

සිටිගේ නැත්ය. එෙැත් සණ අනුග්රිාහ ත්ෙය ට අදාළ ක්රිපයාෙලිය, ෙෙ ාගැනීම් හා ප්රඅතිවිො  පිබඳතහෙ 

ොර්ලිගම්න්තුෙට කිසිුණ සහහනක් ගනොග රුි.  

ෙලාත්ණ ෙැදගත්  රුණ ෙන්ගන්,  ගට් තත්ත්යීමත්ය  නීතිය ෙන ශ්රීන කං ාගව ආ්ඩඩුක්ර ණ ෙනෙස්ාාෙ 

තල්කංඝනය කිීමණ ත්සා එහි අන්ත්යර්ගත්ය නීතිවිග යධී භාෙය ගහ තුගෙන්, කතා දිය ගනොහැකි ප්රඅතිොදන 

ගණණ ගයයජනා සම්මුතිගේණ ඇතුළත් වීණයි. ගණහි දී ෙෘත්තීය  ාජන ත්යාන්ත්රිු යින්, වි ෙතුන්, ණාධන 

සහ සාණානන ජනත්යාෙ විසින් දක්ෙන කද විග යධත්යා ද ප්රඅතික්ගෂ ෙ   න කදී. එෙ ට ජනාධිෙති 

වණත්රීාොක සිරිගස න ණැතිතුණා ද කියා සිටිගේ එණ අෙස්ාාගව දී ත්යණාගගන් ක පිබඳතහෙ විණ ණක් 

ගනො ළ තෙයි. එය අද දක්ොණ ශ්රීන කං ාගව ස්වෙීමයත්ෙයට හා අභිණානයට සිුණ වූ  ැළකක් ගකස 

ෙෙතී. 

ගණණ  ැෙවීණ ණඟින්, ඊට එග හිෙ දැඩි විග යධයක් සහ ෙෙ ා ගන්නා කද  ටුතතු ගතොගහොණයක් සිුණ 

 ළ ගනොහැකි තෙට සාක්ෂි තිබියදීත්, ණ ගදක්  ටෙල් කිහිෙයක් සතුුම කිීමණ සහහා ගණණ ප්රඅාගයයගි  

ගනොෙන, ෙනෙස්ාා විග යධී සහ ප්රඅතිඵක කතා දිය ගනොහැකි අත්හදා තැලීණ සිුණ කිීමණට  ට තැඳී ඇත්ය. 

 ගට් කීර්ති නාණයට සිුණවූ හාත්ය සම්තන්ධගයන් ගත්  ක, එය ශ්රීන කාංකි යින්ට ජාත්යනන්ත්ය  ක්ර ණය 

ග ග හි ඇති විස්ොසය සහ සණසත්්යයක් ගකස ජාත්යනන්ත්ය  ප්රඅජාෙ තුළ ශ්රීන කං ාෙ පිබඳතහෙ ෙෙතින 

විස්ෙසනීයත්ෙය ද ගසයදාොළුෙට කක් ග ොට ඇත්ය. ගණණ ෙගකීම් වි හිත්ය ක්රිපයාෙ දිගු ාලීනෙ 

ගෙයෂණය වූ  කාපීය සතහත්යා සහ ගනොතැඳි ගණන්ණ දකුණු ආසියානු සහගයයීත්යාෙයට ද හාත් 

 ගළ ය. ණ ෙණාරු කිීමම් හ හා හිත්යාණත්යාණ සිුණ කිීමණට තත්සාහ දැ ප ධ්රැැවී  ණය ගහ තුගෙන්, ශ්රීන 

කං ාගව විග ස ප්රඅතිෙත්තිය ‘කකුණු බින්ුණෙ  ක්රීදලාෙක්’ දක්ො ෙහත්ය ගහළීණත්, ණගේ  ට ගගයලීය 

ග සොකනගේ ගචස් පුෙරුෙ ණත්ය ‘ඉත්ගත්යකු’ තෙට ෙත් කිීමණත්, අනෙසන ගකස ශ්රීන කං ාෙ එහි 

සාම්ප්රඅදායි  ණධනසා්භාෙගයන් ඉෙත්යට ඇද ගැනීණත් සිුණවිය. 

ෙලාත් තැරෑරුම් ගකස ගෙනී යන්ගන්, 30/1 ට අනුූලකෙ  ට තුළ සිුණ  න කද ගෙනස් කිීමම් ණඟින්,  

ජාති  අභිකාෂයන්ට හාත්වීණ, ජාති  බු ධි ගණගහුතම් හා අදාළ ආ ක්ෂ  විධිවිධාන ුණර්ෙක කිීමණ 

ඇතුළුෙ ජාති  ආ ක්ෂාෙ අලාක කිීමණ ත්සා ඇති වූ අඩුොඩු ම් ගහ තු ග ොට ගත් තෙ සැකග න 

2019 අගප් ේල් ණස ොස්කු ඉරුදින එල්ක වූ ෙල්ලි සහ ගහයටල් ඉකක්    ගත් ්රපස්ත්ය ෙ ේහා  ත්සා 
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විග ශීය ජාති යන්ගේ ද ඇතුළුෙ ජීවිත්ය අහිමි වූ අත්ය , එණඟින් ජාති  ආ ක්ෂාෙ යාා ත්යත්ත්ෙයට ෙත් 

කිීමණ සහහා අගප්  ජයට අභිගයයග එල්ක වී ඇත්ය.  

2015 සක්ගත්යයම්තර් ණාසගේ දී 30/1 ගයයජනා සම්මුතියට සණ අනුග්රිහය දැක්වූ ගෙ   ජය විසින් ෙස  

4  ට ගෙ  ගණණ ගයයජනාෙට සණ අනුග්රිහය දක්ෙන කද අෙස්ාාගව දී ගනොසක ා හරින කද ඉත්යා 

ත්යාත්ත්වි  තාධාෙන් පිබඳගත්මින්, 2019 ණාර්තු ණාසගේ දී ණගේ පූර්ෙගාමියා විසින් ගණණ  වුන්සිකය 

ගෙත්ය   න කද ප්රඅ ාසය ණගින් සිය ත්ගයයග ඉෙත්   ගැනීගම් හැීමගම් ක්රිපයාෙලිය ආ ම්භ කිීමණ 

හාසනයට  රුණකි. එණ ප්රඅ ාසය ණඟින් ගණණ ගයයජනා සම්මුතිය සහහා වූ සණ අනුග්රිාහ ත්ෙගේ 

ෙ ාමිතීන්ට ගයයගනත්යාෙය කතා දීණට තත්සාහ   න කදී. එණඟින්, 30/1 ගයයජනා සම්මුතිය ණඟින් 

විදහා දක්ෙන ගැුමගම් ස්ෙභාෙය සහ ඇස්ත්යගම්න්තුගත්ය ණ ණ සංඛ්යනාෙ ප්රඅස්න කිීමණ, ආ ක්ෂ  

හමුදාෙන්හි ෙ ද ාීම තෙට සිුණග ග න ගචයදනා ෙසුෙසට ත්යල්ලු කිීමණ, ඉල්කා සිටින කද ආ ක්ෂ  

අංස ප්රඅතිසංස්  ණගේ තකෙෑණ  ණා කිීමණ සහ ගයයජිත්ය අධි  ණ යාන්්රපණගේ විග ශීය විත්සුරුෙන් 

සහ නඩු ෙෙ න්නන් ණැදිහත් වීණ ශ්රීන කං ා ආ්ඩඩුක්ර ණ ෙනෙස්ාාෙ ණඟින් ෙළක්ෙන තෙ අෙධා ණය 

කිීමණ සිුණවිය. ගණණ පිබඳගැනීණ ගනොත්ය ා, 30/1 ගයයජනාෙ ක්රිපයාත්ණ  කිීමණට පූර්ණ සහගයයගය කතා 

ුණන් හිටපු  ජය සිය සණ අනුග්රිාහ ත්ෙය දිගටණ ෙෙත්ොගගන ගිගේය. 

4. ගයයජනා සම්මුතිය පිබඳතහෙ ශ්රීන කං ා  ජගේ නෙ ස්ාාෙ ය 

අති විසාක තණ ත්ය යකින් ජනාධිෙති ගගයභාභය  ාජෙක්ෂ ණැතිතුණා ගත්ීම ෙත්වීණත් සණඟ, ශ්රීන කං ාගව 

ජනත්යාෙ  ට ගෙනත් ණාෙත්යක් සස්ගස  ඉදිරියට ගගන යාගම් අගප්ක්ෂාෙ පිබඳතහෙ ෙැහැදිලි සාාෙක් 

කතා දී තිගේ. ජනාධිෙති  ාජෙක්ෂ ණැතිතුණා ශ්රීන කං ාගව 72 ෙන ත්දහස් සැණරුම් තගළගල් දී  ළ සිය 

ග සනගේ දී ප්රඅ ාස  ළ ෙරිදි, “සෑණ ශ්රීන කං ා පු ෙැසිගයකුටණ සණ ගේ ගහය ඇයගේ ගත්ීම ෙත් වූ 

ත්ගයයජිත්යයන් හ හා ග සොකන හා ොකන ක්රිපයාෙලීන්ට සහභාී වීගම් අයිතිය අපි සැණවිටණ ආ ක්ෂා 

  න්ගනමු”. 

ශ්රීන කං ාගව ජනත්යාෙගේ අභිණත්යයට අනුෙ, ගනොතැඳි, ණධනස්ා විග ස ප්රඅතිෙත්තියක් අනුගණනය 

  මින් ‘ආ ක්ෂාෙ සහ සංෙර්ධනය තුබඳන් සණෘ ධිය’ සහහා ෙන සිය නනාය ේරපය ඉදිරියට ගගනයාණ 

සහ සියලුණ ශ්රීන කාංකි යන්ගේ යහෙත්ය තගදසා සණ ාලීන අභිගයයග ජය ගැනීණ සහහා ගෘහස්ා විසඳුම් 

ගසවීණ පිිස අෙගේ  ජය නැෙත්ය ෙ ක් ගණණ ගැටළු පිරික්සා තැලීණට  ැෙවී සිටී. 

2015 සක්ගත්යයතර් ණස 30/1 හා 2017 ණාර්තු ණස 34/1 යන පූර්ෙගාමී ගයයජනා සම්මුති ඇතුළත්    

ස ස්   න කද ‘ශ්රීන කං ාගව සංහිඳියාෙ, ෙගවීණ සහ ණානෙ හිමි ම් ප්රඅෙර්ධනය කිීමණ’ පිබඳතහ 40/1 

ගයයජනාගව සණ අනුග්රිාහ ත්ෙගයන් ඉෙත් වීණට ශ්රීන කං ාෙ ගත් තී ණය ොර්ත්යාගත්ය කිීමණට ණා අදහස ්

  න්ගන් ගණණ සන්දර්භය තුළය. 

5. ඉදිරි ගණන් ණඟ 

ගණණ ගයයජනා සම්මුතිගේ සණ අනුග්රිාහ ත්ෙගයන් ඉෙත් වුෙද, ෙගවීණ සහ ණානෙ හිමි ම් පිබඳතහ 

ති සා  සාණය හා සංහිඳියාෙ සහහා ශ්රීන කං ා ජනත්යාෙ විසින් ත්යතා ඇති අ මුණු සාක්ෂාත්    ගැනීණ 

සහහා ශ්රීන කං ාෙ  ැෙවී සිටී. ගණණ අන්ත්යය දක්ො; 

අ)  ජගේ ප්රඅතිෙත්ති  ාමුෙට අනුූලකෙ, ෙෙත්නා යාන්්රපණයන් සුුණසු ගකස අනුෙර්ත්යනය කිීමණ 

ඇතුළුෙ, සියල්ක ඇතුළත් ග ශීයෙ සැකසුම්    ක්රිපයාත්ණ    න කද ප්රඅතිසන්ධාන හා ෙගවීගම් 

ක්රිපයාෙලියක් තුබඳන් ති සා  සාණය ළඟා    ගැනීණ සහහා ෙන සිය  ැෙවීණ ශ්රීන කං ා  ජය ප්රඅ ාස 

  යි. මීට ගෙ  ෙැෙති ණානෙ හිමි ම් හා ජාත්යනන්ත්ය  ණානුෂීය නීතිය (IHL) තල්කංඝනය කිීමගම් 

ගචයදනා පිබඳතහෙ විණර්සනය  ළ ශ්රීන කාංකි  විණර්සන ග ොමිෂන් සභාෙක ොර්ත්යා සණාගකයචනය 
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කිීමණ සහහා ගශ්රස ෂ්භාධි  ණ විත්සුරුෙ ගයකුගේ ප්රඅධානත්ෙගයන් ුතත් විණර්සන ග ොමිෂන් සභාෙක් 

(COI) ෙත් කිීමණ, නෙ  ජගේ ප්රඅතිෙත්තියට අනුූලකෙ සවුන්ගේ ත්ර්ග ස ක්රිපයාත්ණ  කිීමණ සහ කො 

ක්රිපයාත්ණ  කිීමණ සහහා ක්රිපයාත්ණ   ළ හැකි ක්රිපයාණාර්ග ගයයජනා කිීමණ ගණයට ඇතුළත් ගව. 

(ආ) 2030 ති සා  සංෙර්ධන ඉකක්  (SDGs) ද ඇතුළුෙ ශ්රීන කං ාගව  ැෙවීම්ෙකට අනුූලක ෙන ෙරිදි, 

 ජය විසින්  ැපී ගෙගනන අගනකුත් ගැටළු විසඳීණට  ටුතතු   න අත්ය , අෙසන අෙස්ාාෙක දී 

ආයත්යත්  ප්රඅතිසංස්  ණ හඳුන්ො ගදනු ඇත්ය. ෙෙතින නීතිය යටගත් පු ගක හා සාමූහි  

අයිතිොසි ම් සහ ආ ක්ෂණ ඉදිරියට ගගන යාණ, ුතක්තිය සහ සංහිඳියාෙ සහති  කිීමණ සහ සණාජගේ 

අෙදානණට කක්විය හැකි ග ොටස්ෙක ගැටළු විසඳීණ ණඟින්, ජනත්යාෙ ග ග හි  ජය දක්ෙන  ැෙවීණ 

තුළ මුල් තැස ඇති ප්රඅතිෙත්ති අපි ක්රිපයාත්ණ    න්ගනමු.  ජගේ ප්රඅතිෙත්ති සම්ොදනය හා ක්රිපයාත්ණ  

කිීමගම්දී ොරිසරි  ආ ක්ෂාෙ ග ග හි විගස ෂ අෙධානයක් ගයොමු ග ගර්. ජනාධිෙතිෙ යා, ශ්රීන 

කං ාගව 8 ෙන ොර්ලිගම්න්තුගව සිවෙන සැසිො ගේ සණා ම්භ  අෙස්ාාගව දී සිය ප්රඅතිෙත්ති 

ප්රඅ ාසගේ දී “එක්සත් ජාතීන්ගේ ති ස  සංෙර්ධන අ මුණු සාක්ෂාත්    ගැනීණ සහහා ශ්රීන කං ාෙ 

ගකය ගේ ප්රඅමුඛ්ය  ටෙල් අත්ය ට ගගන කණ” පිබඳතහ සිය දැක්ණ අෙධා ණය  ගළ ය. ජනාධිෙතිෙ යා 

සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ ගන්ොසි  සම්තන්ධී ා   අත්ය  ගම් ෙන විටත් සා ච්ඡාෙක් ෙෙත්ො ඇති 

අත්ය , එහිදී ති සා  සංෙර්ධන ඉකක්  ක්රිපයාත්ණ  කිීමණ සහහා ශ්රීන කං ා  ජයට සහාය වීණ පිිස 

අදාළ එක්සත් ජාතීන්ගේ ත්ගයයජිත්යායත්යන සම්තන්ධ කිීමණට එ ඟ වී තිගේ. 

 ඇ) ශ්රීන කං ාෙ, සිය ගෘහසා් ප්රඅමුඛ්යත්යාෙයන්ට අනුූලකෙ, ධාරිත්යා ෙර්ධනය හා ත්යාක්ෂණි  සහාය සහහා 

ත්ත්යන ණානෙ හිමි ම් තකත්යක/ආයත්යන සහ යාන්්රපණ ඇතුළුෙ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ එහි 

ත්ගයයජිත්ය ආයත්යන සණඟ එක්ෙ  ටුතතු   මින් කොගයහි සහාය දිගටණ කතා ගනු ඇත්ය.  

ඈ) එක්සත් ජාතීන්ගේ සියලුණ සාණාජි යන් සණඟ එක්ෙ, ගණණ ගයයජනා සම්මුතිය අෙසන් කිීමණ 

සහහා  ටුතතු කිීමණට ශ්රීන කං ාෙ තත්සාහ ද නු ඇත්ය. 

ත්ණාෙ 

ශ්රීන කං ා  ජයට ෙලා, ශ්රීන කං ාගව තණ  ොර්ගි , තණ භාෂා, තණ -ආගමි  හා තණ  සංස් ෘති  

ජනත්යාෙගේ හදෙත්යට සමීෙෙ සිටින යහෙැෙැත්ණක් ගෙනත් කිසිෙකුගේ ගනොණැත්ය. ගණණ ගෙළඹවීණ 

ණගින් අෙගේ  ැෙවීණට ණඟ ගෙන්ෙනු කතන අත්ය  පුළුල් ප්රඅතිසන්ධානය ට සහ අගප් ජනත්යාෙට 

සා්ාෙ  සාණය හා සණෘ ධිණත් ුතගයක්   ා ගණන් කිීමණට අධිෂ්භාන    ගත්ය හැකිය. එතැවින්, ශ්රීන 

කං ාගව ග ශීය ප්රඅමුඛ්යත්යා සහ ප්රඅතිෙත්තිෙක  ාමුෙ තුළ ඉහත්ය සහහන් ක්රිපයාණාර්ග යාාර්ාොදී ෙනො 

ෙණණක් ගනොෙ, කො ක්රිපයාෙට නැංවිය හැකි තෙ ද අෙගේ දැඩි විස්ොසයයි. 

ගණණ ප්රඅයත්නය සහහා ශ්රීන කං ාෙ සණඟ සහගයයගගයන්  ටුතතු   න ගකස අපි ගම් සම්භාෙන සභාෙ 

තුළ සහ ඉන් පිටත්ය සිටින සියලුණ ොර්සෙ රුෙන්ගගන් ඉල්කා සිටිමු. 

බුුණ ජාණන් ෙහන්ගස ගේ ෙදන් තපුටා දක්ෙමින් ණණ අෙසන්   මි, 

“සියලු සත්ත්ෙගයය ත්ුණක් ගෙත්ො, නීග යී ගෙත්ො, සුෙෙත් ගෙත්ො”. 

සියලු සත්ත්ෙගයය සු ක්ෂිත්ය ගෙත්ො, 

සියලු සත්ත්ෙගයය ුණකින් ත්දහස් ගෙත්ො, 

සියලු සත්ත්ෙගයය සුෙගයන් හා සතුටින් ගෙත්ො. 

ස්තුතියි. 


