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න්යාය පත ්රත යිතමමත 2-ත ‘ශ්රීත කාවා සත හාඳියාය පා වත  ීම මත හමත මාන් ත ඳිකමව පත ර ්ධනන්ය පතිරීම’ත

හ පබන්න ය පන්ත මාන් ත ඳිකමව පත පිළිබඳත මම වොමහාරිහ් රිය පත හමඟත  ව ෙන්ත යන්ම්ධතක්රිය පාවාීත

හා ාදය පත ය පට ේත මාන් ත ඳිකමව පත වවුන්සික ේත 40ත  ැනිත හැසි ාෙය පටත හමභාගීත  න්ත ශ්රීත කාවාත

නි ය පෝජිමතපිරි හේතන්ාය පවව වි ේශතවටයුතුතයමාමයතනන්ාිප්ි තීති  තීු ති ක් තමාේන්තමමමාත

විසින්තවෙනුතකබන්තරවාශය ප ත209 තමා්ධතුත20ත ැනිදා-ජිීත ාත 

(හ පපූ්ධණතරවාශය ප  

බාඳතිතුභනි,  

භවක ොභාරි්තුමිඹනි/නිකඹෝජය භවක ොභාරි්තුභනි, 

භාන හිමි ම්  වුන්සිරකේ ාභාජි යිනි, භාන හිමි ම්  වුන්සිරකේ 40 ැනි ැසිායඹට 

වබාගී න නිකඹෝජිතයිනි, 

කනෝනාරුනි, භවත්රුනි, 

 

2017 කේ අන් භාකරෝචනඹ ක රුණු තැන් ඳටන් භාන හිමි ම් ම්ඵන්ධකඹන්           

ශ්රී රා ා සිසින් අත්  යක න ඇති ැද ත් ර තිඹ කඵදාවදා  ැනීභ පිණි 40 ැනි භාන 

හිමි ම්  වුන්සිර ැසිායඹට වබාගී න්නට රැබීභ භට ඉභවත් තුටක්. භකේ ඳාේලිකම්න්තු 

 ඹකු න  රු ආචාේඹ යත් අමුණු භ භවතා, උතුරු ඳශාකත් ආණ්ඩු ාය  රු ආචාේඹ 

සුකේන් යාඝන් භවතා කභන්භ සිකේල  ටයුතු කේ ම් යසිනාථ ආේඹසිාව, නිකඹෝජය කොලිසිටේ 

ජනයාේ කනරින් පුේකේ ව එක්ත් ජාතීන් වා වූ නිතය නිකඹෝජිත තානාඳති ඒ.එේ.ඒ. අසී් 

ඹන භවත්රුන් ඇතුළු යජකේ කජය්න නිරධාරීන් භා භඟ එක් නා.  

ආයක්ාකේ ව තියය අනා තඹක් පිළිඵ මලි  වති ඹක් ජනතාට රඵා කදමින්, දුගීඵ 

මුලිනුපුටා දැමීභට රඹත්න දයමින් සිඹලු කදනා වට ආේික  රාබාාල රැකඵන ඵට  ඵරා 

 න්නා අතයභ, භාන හිමි ම්, යුක්තිඹ, නීතිකේ ආධිඳතයඹ ව ඹවඳාරනඹ ආී  සිල්ීයඹ 

ටිනා ම් අන්තේ ත යටක් පිළිඵ අකේ යජඹ තුශ ඇති අභිරුචිඹ ව දැක්භ අනු ඹමිනුයි      

ශ්රී රා ා කභභ  වුන්සිරකේ ැසිාය භඟ වම්ඵන්ධතාක් ඳත්න්කන්. 

භවක ොභාරි්තුමිඹනි,  

කභභ  වුන්සිරකේ ක්රිඹාදාභ ව ඹාන්ත්රණ කභන්භ, යට තුශත් ඉන් පිටතත්, සිඹලු 

ඳාේල් රුන් ක කයහි ශ්රී රා ා යජඹ අනු භනඹ  යන්නා වූ සිෘත, ැඩදාඹ  ව වකඹෝගී 

රකේලඹ ඔඵකේ ාේතා පුයා පිළි ැනීභ ම්ඵන්ධකඹන් අඳ මුලින්භ ඔඵට ්තතින්ත නා. 

අඳකේ අභිරාඹ වූකේ ාහියාඹා රාේත  ය ැනීකභහිරා අඳ තුශ ඇති දැඩි  ැඳීයභ කඳන්නු 

පිණි එකේ පේණ ලකඹන් වම්ඵන්ධතාකින්  ටයුතු කිරීභයි. ාහියාඹාට අඛණ්ඩභ 

 ැඳීය සිටින ශ්රී රා ා එභ අයමුණ  යා ඹන  භකන් ්ිකයාය ර තිඹක් රඵා තිකඵනා . තත් 

කේ අතය, අදව් ර ාල කිරීකම් ව ැස්ීයකම් නිදව ම්ඵන්ධකඹන් ඇතිීය තිකඵන දියුණු , 

සිසිේ භාජඹ භඟ උඳකේලන ා ච්ඡා ඳැැත්ීයභ,  කතොයතුරු දැන ැනීකම් අයිතිඹ කනුකන් 
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ලක්තිභත් යාමුක් ්ථාඳනඹ කිරීභ, භාන හිමි ම් ක ොමිභ ැනි ්ාධීන ක ොමින් බා 

ලක්තිභත් කිරීභ ආදිඹද ඇතුළු සිසිේ ව කේලඳාරන අයිතිාසි ම් ම්ඵන්ධකඹන් අත්  යක න 

ඇති ැරකිඹ යුතු තයකම් ර තිඹ පිළිඵ අඳ කභභ  වුන්සිරකේ පිට පිට ඳැැති ැසිායරී  

ාේතා ක ොට තිකඵනා.  

එක් එක් යකටහි ඳල්චාත් යුද  ැටුම් ාතායණඹ එකිකන ට කන් ඹ ඹන්න පිළිඵ ඔඵතුමිඹ 

එ ඟ නා ඇති. එ භ සිැඳුම් ඳේධතිඹක් රඵා දිඹ වැකි ඳල්චාත්  ැටුම් තත්ත්ඹන් කද ක් 

නෑ. අන් අඹකේ අත්දැකීම්ලින් අඳට ඳාඩම් ඉක න  ැනීභට වැකි වුත්, ාහියාඹා  යා ඹන 

අඳකේභ  භන්භඟ මලි  ලකඹන්භ ඳාරනඹ නු ඇත්කත් අඳ  ටයුතු  යන කේශීඹ න්දේබඹ 

භඟිනුයි. ාක්රාන්ති  යුක්ති ක්රිඹාදාභඹ  මලි  ශික්ා න්කන් යාජයකේ  කීම් පිළිඵ ඇති 

සිේධාන්තභඹ මරධේභ ක කයහි දක්න්නා වූ අධානඹයි. තයඹ, යුක්තිඹ, වානිපයණඹ ව 

නැත ඇති කනොීයභ කනුකන්  ටයුතු  ශ යුතු ඇත්කත් යාජයඹයි. 2015 ී  ශ්රී රා ා එැනි 

ක්රිඹාදාභඹ ට  ැඳ වූ අතය එතැන් ඳටන් කම් ්ථම්බ සිකඹහි ඉදිරි  භන  කඹකදන්නට 

රතයක් පිඹය ක න තිකඵනා.  

තය කීයකම්  ටයුත්ත  ත් සිට, අතුරුදන් වූ තැනැත්තන් පිළිඵ  ාේඹාරඹක් නීතිකඹන් 

්ථාඳනඹ ක ොට පේණ ලකඹන් ක්රිඹාත්භ  ක කයනා. තය වා ාහියාවා ක ොමිභක් 

්ථාඳනඹ කිරීභ වා වූ නීති ක ටුම්ඳත් අභාතය භණ්ඩරඹ සිසින් දැනට ර ා ඵැකරමින් 

ඳතිනා . යුක්තිඹ ම්ඵන්ධකඹන්  ත්  ර,  ත්ර්තාදඹ ැරැක්ීයකම් ඳනත ඹටකත් ඇති නඩු 

ඹළි භාකරෝචනඹ කිරීභද එභ නඩු  ඩිනම් කිරීභද  ය තිකඵන අතය  ත්ර්තාදඹ ැරැක්ීයකම් 

ඳනත කනුට ජාතයන්තය රමීතීන්ට ව ඹව යවායඹන්ට අනුකරීයභ වති  මින් කඹෝජිත 

ත්ර්ත සිකයෝධී ඳනත වඳුන්ා ී භ වා ඳාේලිකම්න්තුකේ ා ච්ඡා ඳැැත්කමින් තිකඵනා. 

වානිපයණඹ පිළිඵ ර ා ඵැලීකම්ී , 2018 ඔක්කතෝඵේ භාකේී  ඳාේලිකම්න්තු සිසින් 

ම්භත  ය නු රැබ වානිපයණ ඳනත වානිපයණ  ාේඹාරඹක් පිහිටුීයකම් නනති  රතිඳාදන 

ඳඹා ී  ඇති අතය එඹට ඳත් කිරීභ වා ක ොභාරි්රුන් තිකදනකු ය්ථාදාඹ  බා 

සිසින් නිේකේල  යනු රැඵ තිකඵනා. ඒාට රැකඵන ඳැමිණිලි ඳරීක්ා කිරීභට, නිේණඹ 

කිරීභට, වඳුනා  ැනීභට ව පිළිඹම් කඹී භට කභභ ආඹතන ඵරාත්භ  ක ොට තිකඵනා.  එභ 

ආඹතන පිහිටුීයකම් අයමුණ ාක්ාත්  ය ැනීකම්ී ,  ඒා සිසින්  යනු රඵන ය්ථාපිත 

යාජ ාරි  ාධායණ ක්රිඹා ඳරිඳාටිරට ව ්බාසි  යුක්තිකේ රීතින්රට එ ඟ සිඹ යුතු 

තිකඵන ඵ ැරකිේරට  ත යුතුයි.   ැටුම් ඹළි ඇති කනොීයභට  ඵරා  ැනීභ වා 

ාහියාඹාකේ නයාඹ ඳත්රඹ පයණඹ කිරීභට අඳ තිය කර අදිටන්  යක න සිටිනා.  

කම් සිඹලු ඹාන්ත්රණ ව ක්රිඹා ඳරිඳාන්න් ්ථාඳනඹ ක ොට ඇත්කත් ක ටි  ාරඹක් තුශයි. කම් 

 ාරසීභා ඇතුශත, පිඹය ක්රිඹාත්භ   යන්නට භත්කතන් ාහියාඹා ඹාන්ත්රණ ම්ඵන්ධී යණ 

භවකේ ම්  ාේඹාරඹ ව  ාේඹ ාධන ඵශ ාඹ පුළුේ ඳයාඹක් පුයා සිහිදුණු උඳකේලන 

ඳැැත්වූා.  කභභ ඹාන්ත්රණර සිනිසිදබාඹ ව ඒාකේ ශ්රී රා ාකේ ජනතාකේ 

ක ොට් ාරීත්ඹ වති  කිරීභ වා එැනි උඳකේලනාත්භ  රකේලඹක් අතයලය වූකේඹ 

ඹන්න භඟ භවක ොභාරි්තුමිඹ එ ඟ නු ඇති. 
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භවක ොභාරි්තුමිඹනි, 2018 කේ අ බා කේී  වට ත් කේලඳාරන සිදුීයම් ම්ඵන්ධකඹන් 

භාන හිමි ම් භවක ොභාරි්  ාේඹාර ාේතාකේ 10-13 කේදර වන් අන්තේ තඹ සිභා 

ඵැලීකම්ී , අදාශ  ාරසීභා ඇතුශත, භතුවූ ආණ්ඩුක්රභ ය්ථාභඹ  ැටලු සිැීමභට ශ්රී රා ාකේ 

අධි යණඹ තු ්ාධීනඵ ක කයහි සිල්ාඹ ක ොඩනාමින් කරේ්නාධි යණඹ  ඩිනමින් 

 ටයුතු  ශා. තද, ආයක්  වමුදා ව කඳොලීසිඹ නීතිඹ ව ාභඹ ආයක්ා  ශ  අතය යජකේ 

කේ ඹන් ආදේලත් ආ ායඹකින්  ටයුතු  ශා.  එඹ ශ්රී රා ාකේ ලක්තිභත් රජාතන්ත්රාී  

ම්රදාඹ ව ආඹතනි  ්ථායඵ රදේලනඹ  ශා. 

15 ැනි කේදඹ පිළිඵ ර ා ඵැලීකම්ී , ාක්රාන්ති  යුක්තිඹ පිළිඵ පිඹය ඉදිරිඹට ක නඹෑභ 

පිණි දැනටභත් පිහිටුා ඇති ආඹතන නීතිකේ ආධිඳතයඹට නතු ීයභ අලය නා. ඒ ාකේභ 

එැනි ආඹතන සිසින්  යනු රඵන  ාේඹඹන්කේ රතිපරරට සිඹ වැකි ඕනෑභ අධි යණභඹ 

ක්රිඹාදාභඹ ට මුහුණ ී භට වැකිඹා තිය ඹ යුතුයි. ඒ අනු, ආඹතන ක ොඩනැාීයභ පිණි පිඹය  

ක න ඇති ඵ ාේතාකන් පිළි ැනීභ අ ඹ  යන අතයභ, එැනි ආඹතනර 

ක්රිඹා ාරීත්කඹන් අයිතිාසි ම් හිමි තනි පුේ රඹන් වට රැකඵන රතිරාබ ්බාසි  යුක්තිකේ 

මරධේභ භඟ ඳෑහිඹ යුතු ඵ සිහිඳත්  ශ යුතු කනා.  භක්නිාද ඹත්  ඩිමුඩිකේ  න්නා 

තීයණලින් ්බාසි  යුක්තිකේ මරධේභ අනතුකේ කවරන නිා.   

17 ැනි කේදඹ පිළිඵ ර ා ඵැලීකම්ී , ම්ඵන්ධී යණ ආඹතන පිහිටුීයභ වැරුණු ක ොට 

කසු රතිාා ැඵැසින්භ ක්රිඹාට නැාීයකභහිරා  ශ්රී රා ා යජඹ රභාද වූකේඹ ඹන අදවට 

ඳටවැණි කර අතුරුදන් වූ තැනැත්තන් පිළිඵ  ාේඹාරඹ ම්පේණකඹන්භ ක්රිඹා ාරී  ශ ඵත් 

ඳාේලිකම්න්තුකේ ම්භත  යනු රැබ වානිපයණ ඳනත ර ාය වානිපයණ  ාේඹාරඹ පිහිටුීයභට 

රතිඳාදන ඳඹා ඇති ඵත් ැරකිේරට  ත යුතු නා. ඒාට රැකඵන ඳැමිණිලි නීතිඹ අනු 

ඳරීක්ා කිරීභට, නිේණඹ කිරීභට, වඳුනා ැනීභට ව පිළිඹම් කඹී භටත් ඒා සිසින්  යනු රඵන 

ය්ථාපිත යාජ ාරි  ාධායණ ක්රිඹා ඳරිඳාටිරට ව ්බාසි  යුක්තිකේ රීතින්රට 

අනුකර කිරීභටත් කභභ ආඹතන ඵරාත්භ  ක ොට තිකඵනා. 2019 අඹැකඹන් වානිපයණ 

 ාේඹාරඹට මුරය රතිඳාදන කන් ක ොට ී  තිකඵනා.  

19 ැනි කේදඹ පිළිඵ ර ා ඵැලීකම්ී , 2018 ඔක්කතෝඵේ භාකේී  නනති  ඵරාත්භ  

 යනු රැබ වානිපයණ ඳනත ඹටකත් වානිපයණ  ාේඹාරඹට ඳත් කිරීභ වා ක ොභාරි්රුන් 

තිකදනකු ය්ථාදාඹ  බා සිසින් නිේකේල  යනු රැඵ තිකඵන අතය, අරාේති වති ඹ රැබ 

අතුරුදන් වූ තැනැත්තන්කේ ඳවුේරට භාසි  ී භනාක් ක ීයභ වා 2019 අඹැකඹන් යජඹ 

රුපිඹේ මිලිඹන 500 ක් කන් ක ොට තිකඵනා.   

ාේතාකේ 23 ැනි කේදකේ ඇති, 2018 භැයි 29 ැනි දින භන්නායකම්ී  මිනි් ඇටැකිළි 

කොඹා ැනීභ ම්ඵන්ධකඹන් වූ වන නාහී කම් ආ ායකේ  රුණු  යා රකේල ීයකම්ී  

අනු භනඹ  ශ යුතු රකේම් ාරීඵකහි  අලයතාට  දිභ උදාවයණඹක්. පේ ලකඹන් දැර 

භතඹට ඳටවැණි, එකේ කොඹා ත් ඇටැකිළිරට  ැටුභ වා කිසිදු ම්ඵන්ධඹක් කනොභැති ඵ 

සිදයාත්භ  ලකඹන් තවවුරු වුණා. කම් ම්ඵන්ධකඹන්, අතුරුදන් වූ තැනැත්තන්කේ 

 ාේඹාරකේ ඳවසු ම් ැඳයීභ වයවා ඇකභරි ා එක්ත් ජනඳදකඹන් රඵා  ත් ඳරීක්ණ 

රතිපරලින් එකී ඇටැකිළි ශ්රී රා ා සිලාර ලකඹන් යුකයෝපීඹ ඹටත්සිජිත ඳාරනඹට නතු  වූ 

ක්රි.. 1499-1719 ඹන  ාර  ානුට අඹත් වූ   කවළි ීය තිකඵන ඵ ැරකිේරට  ැනීභ 
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ටිනා.  එඹ,  කචෝදනා ව හුදු දත්ත එ තු කිරීභ අයුක්තිව ත අඳාද නැඟීකම් අයමුකණන් 

පේ සිනිල්චඹට බාජනඹ කනො ශ යුතු ඵ ඳැවැදිලි  ය කඳන්න තත් එක් උදාවයණඹක්. 

්ථාපිත නනති  ක්රිඹා ඳරිඳාන්න්රට අනුකර  ක කයන  නිසි සිභේලන ක්රිඹාදාභඹ ට එැනි 

කචෝදනා නියතුරුභ ඹටත් කිරීභ අලය ඵත්, ාදය උඳ ේඳන තවවුරු කිරීභට ඒා 

 ඩිමුඩිකේ කඹොදා කනො ත යුතු ඵත් එයින් භනා ඳැවැදිලි කනා.   

ාේතාකේ 25 ැනි කේදකේ වන් ක ොට ඇති, “වානිපයණ  ාේඹාරඹ” පිළිඵ ඳනත් 

ක ටුම්ඳකතහි අන්තේ තඹට කරේ්නාධි යණඹ සිසින් කඹෝජනා  යන රද ාකලෝධන, යජකේ 

ආඹතන අතය  ෘතයාත්භ  ඵරඹ කඵී ඹෑභ පිළි න්නා වූ අඳකේ ආණ්ඩුක්රභ ය්ථාකේ මලි  

ුවඹ භඟ අනුකරයි. කරේ්නාධි යණඹ සිසින් කඹෝජනා  යන රදු ඳාේලිකම්න්තු සිසින් 

ර ා ඵරනු රැබ වානිපයණ නීතිඹට  යන ාකලෝධන ා්ථා ත කිරීකම්  ටයුත්ත නාහී    

ශ්රී රා ාකේ ඇති ආණ්ඩුක්රභ ය්ථා ුවඹ ඹටකත් එකී නීතිකේ ය්ථානුකරඵ වති  

කිරීකම් අනිාේඹ ක්රිඹා ඳරිඳාටිඹක්. තද, ඔඵකේ නිරීක්ණඹට ඳටවැණි, කරේ්නාධි යණඹ 

සිසින් කඹෝජනා  ය තිකඵන ාකලෝධන වානිපයණ  ාේඹාරකඹන් වන රඵා  ත වැකි 

පුේ රඹන්කේ උඳකඹෝගීතා ඩාත් පුළුේ  යන ඵ ැරකිේරට  ත යුතුයි. භක්නිාද ඹත් 

තනි තනි කවෝ ාමහි  කවෝ වානිපයණ  ාේඹාරඹට රැබී ර ා ඵැලීභට වැකි ඳැමිණිලි 

තදුයටත් භාන හිමි ම් කවෝ ජාතයන්තය භානුෂීඹ නීතිඹ උේරාඝනඹ පිළිඵ කචෝදනාරට 

ඳභණක් සීභා කනොන නිා. ශ්රී රා ාකේ ජනතා අතය සිටින තනි තනි 

පුේ රඹන්ට,  ණ්ඩාඹම්රට කවෝ ජනක ොට්රට සිදුවූ ී ේඝ  ාලීන ව ඵයඳතශ වානිර 

්බාකඹන් යුක්ත  වානි ජීසිතඹට කවෝ සිඹ පුේ රඹන්ට කවෝ කේඳශරට සිදුීයකභන් 

වානිරට මුහුණ දුන් පුේ රඹන්ද ඳනකත් 27 ැනි  න්තිකේ ඳඹා ඇති නිේචනඹ ර ාය ඊට 

අන්තේ ත කනා. 

භවක ොභාරි්තුමිඹනි,   

දිකනන් දින ඉවශ ඹන ත්ර්තාී  ක්රිඹා වා රචණ්ඩ අන්තාදඹට කරෝ ඹ මුහුණ ී  ඇති භඹ ,  

භා කම්  වුන්සිරකේී  ඳසුගිඹ කේ ර ාල  ශ ආ ායඹට,  ැටුභ අතයතුයී  ශ්රී රා ා ආයක්  

වමුදා  ත් පිඹය  නු රැබකේ කඵොකවෝ යටේ සිසින් ත්ර්තාී  ාසිධානඹක් වැටිඹට නම් 

ක ොට තිබ  ණ්ඩාඹභ ට එකයහි සිනා කිසිඹම් ජන ක ොට ට එකයහි කනොකයි. භෑත 

ඉතිවාකේ ඳශමු යට සිතාභතාභ සිසිේ ැසිඹන් ඉරක්   ය ත් එභ ත්ර්තාී  ාසිධානකේ 

ක්රිඹා පිළිකශ දැන් කරො පුයා ත්ර්තාී  ාසිධාන අනු භනඹ  යනා. භකේ යකේ ඳැැති 

ත්ර්තාදඹට එකයහි ශ්රී රා ාකේ සිඹලු ජන ක ොට් එ ට එක්ත් වුණා. දැන් ත්ර්තාදඹ 

ඳයාජඹ ක ොට තිකඵන නිා අද සිඹලුභ ජනක ොට් ාහියාඹා කනුකනුත් ආේික  ර තිඹ 

කනුකනුත් එ ා කභන් ැඩ  යමින් සිටිනා. 

ඒ අනු  ත් සිට 27 ව 29 ඹන කේදර වන් ාඳයාධී  ීයභ පිළිඵ ැරකීකම්ී ,              

ශ්රී රා ාකේ ආණ්ඩු ක්රභ ය්ථාභඹ ව අධි යණභඹ ක්රිඹා ඳරිඳාටිඹට අනුකර යකේ සිඹලු 

පුයැසිඹන්කේ අයිතිාසි ම් ආයක්ා කිරීභට ශ්රී රා ා  ඵරා  න්නා ඵ ඹළිත් ර ාල  ශ 

යුතුයි. ක කේවුත්, කචෝදනාර ්බාඹ ව අඳයාධර ාකීේණඵ  අනු ඒ ම්ඵන්ධකඹන් 

 ටයුතු කිරීභට ාභානය ාඳයාධී යුක්ති ඳේධතිඹට කනොවැකි ඵට කඵොකවෝ ාක්ෂි ඇතැයි එකී 
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කේදකේ ඇති වන ැයදි ැටහීභක්. ඊට පුයාභ ඳටවැණි, ාකීේණ ාඳයාධී ක්රිඹා 

ම්ඵන්ධකඹන්  ටයුතු කිරීභට ශ්රී රා ාකේ අධි යණ ක්රභඹ රභාණත් කර න්නේධ ීය 

සිටිනා. වන් ක රී ඇති සිේධීන් ම්ඵන්ධ අඳයාධ සිභේලන, ්ථාපිත නනති  

ක්රිඹාඳරිඳාටිරට අනුකර සිදු කිරීභට සිභේලන නිකඹෝජිතාඹතනර අධානඹට රක් ීය තිකඵන 

අතය, අධි යණභඹ ක්රිඹාදාභඹක් භඟින්  ලින්  රට අධීක්ණඹට රක් ක කයනා. ඕනෑභ 

ාකීේණ අඳයාධ ඳරීක්ණඹ ට සිලාර  ාරඹක් ැඹ කනා. „සින්දිතඹන් කොඹ ැනීකම් 

ඳරිඳාටි‟ රට ඵහුසිධ ක්කේත්රර පේණ තක්කේරුක් අලය න ඵටත් එඹට  ාරඹ ැඹ න 

ඵටත් ාේතාකේ 20 ැනි කේදකේ ක කයන පිළි ැනීභ, එකී ර ාලඹ තවවුරු  යන දේල ඹක් 

නා. එඹ කචෝදනාර ්බාඹ ව අඳයාධර ාකීේණඵ ම්ඵන්ධකඹන්  ටයුතු කිරීභට  

ශ්රී රා ාකේ ාඳයාධී යුක්ති ඳේධතිඹට වැකිඹාක් නැතැයි ඳැකන කචෝදනාද නිකේධනඹ  ය 

දභනා.  

තද, යුද අඳයාධ කවෝ භාන ේ ඹාට එකයහි  යන රද අඳයාධ ම්ඵන්ධකඹන් තනි 

පුේ රඹන්ට එකයහි නැකඟන ඔේපු වූ කචෝදනා 2015 ශ්රී රා ා පිළිඵ භාන හිමි ම් 

භවක ොභාරි්  ාේඹාර සිභේලන (OISL) ාේතාකේ කවෝ ඊට ඳසු ාමී කිසිදු නිර ලිඹැසිේර  

වන් කනොන ඵ තයකේ කි යුතුයි. ශ්රී රා ා ආයක්  වමුදාර කවෝ කඳොලීසිකේ දැනට 

කේඹ  යන කවෝ සිරාභ රැබ කවෝ නිරධාරිඹකුට, හිමි අයිතිාසි ම් රඵා කනොී භ 

අාධායණඹක්. 

 ැටුකම් අන් අදිඹයරී  මිඹගිඹ ාඛයා කම් ඹැයි අතිලකඹෝක්තිඹට නඟන රද ාඛයා භාන 

හිමි ම් භවක ොභාරි්  ාේඹාරකේ ව කභභ  වුන්සිරකේ නිර ලිඹකිඹැසිලිර අනයත 

කර කභන්භ ඹළිඹළිත් වන් ක රී තිකඵනා. කම් ර ාල,  සිකේල තානාඳති 

 ාේඹාර, එක්ත් ජාතීන්කේ නිකඹෝජිතාඹතන කභන්භ ජාතයන්තය යතු කුරු ාසිධානඹද 

ඇතුළු කසු ජාතයන්තය ාසිධාන සිසින් ඹනු රැබ ්ාධීන තක්කේරුකිරීම්රට ජජුභ 

ඳය්ඳය සිකයෝධීයි.  ැටුකම් අන් අදිඹයරී  ක ොශම සිටි එක්ත් යාජධානි ආයක්  ඳරිාය 

නිරධාරීයඹා සිසින් ඹනු රැබ එැනි ඳණිසිඩ උපුටා දක්න, දැඩි කර ායණඹ  යනු රැබ 

ාේතා 2017 ඔක්කතෝඵේ 12 ැනි දින එක්ත් යාජධානිකේ ාමි භණ්ඩරඹ කත ඉදිරිඳත්  ශා 

ඳභණක් කනොකයි, සිේතුන් ව ජනභාධයකේී න් සිසින් ලිඹනු රැඵ රසිේධිඹට ඳත්  ශ 

ලිඹැසිලිරත්1 අන්තේ ත නා. 

තයඹ කොඹා  ත යුතු, භාන හිමි ම් පිළිඵ භව ක ොභාරි්  ාේඹාරඹ ඇතුළු 

නිකඹෝජිතාඹතන, ඉවත වන්  ශ කතොයතුරුරට ැඩිපුය අධානඹක් කඹොමු කනොකිරීභ 

ැඵැසින්භ ැයදි ව ත ඹැයි  ශ්රී රා ා යජඹ සිල්ා  යනා.     

                                                             
1 https://hansard.parliament.uk/Lords/2017-10-12/debates/14CAA83D-8895-4182-8C4F-D964E0A5B399/SriLanka;  

https://parliament.lk/uploads/documents/paperspresented/report-of-paranagama.pdf 
 
http://margastorehouse.org/The%20Last%20Stages%20of%20the%20war%20in%20Sri%20Lanka.pdf;     

 

https://hansard.parliament.uk/Lords/2017-10-12/debates/14CAA83D-8895-4182-8C4F-D964E0A5B399/SriLanka
http://margastorehouse.org/The%20Last%20Stages%20of%20the%20war%20in%20Sri%20Lanka.pdf
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31 ැනි කේදඹ ම්ඵන්ධකඹන් ර ා ඵැලීකම්ී , ආණ්ඩුක්රභ ය්ථා රතිා් යණ නාහී 

ඳාේලිකම්න්තුකේ ක්රිඹා ඳරිඳාටිරට අනුකර අඛණ්ඩ ක රී ක න ඹන ක්රිඹාදාභඹක් ඵ 

ැරකිේරට  ත යුතුයි. යකේ කසු කේලඳාරන කන් ම් තිය ඹී  වුත් එභ ක්රිඹාදාභඹ 

ඵාධාකින් කතොය ඉදිරිඹට ක ෝ තිකඵනා . කභභ ක්රිඹාදාභඹ ශ්රී රා ාකේ ඵහුසිධ 

භවජනතාට අදාශ සිඹලු  ැටලුරට ආභන්ත්රණඹ කිරීභ අලය ඵත්, එඹ ආලයකඹන්භ 

ඉදිරිඹට ක නඹන්කන්  සිඹලු ඳාේල් රුන්කේ අභිරාඹන් වඳුනා නිමින් ඵත් ැරකිේරට 

 ත යුතුයි.  

 

භවක ොභාරි්තුමිඹනි,  

 

32 ැනි කේදඹ ර ා ඵැලීකම්ී , ත්ර්ත සිකයෝධී ඳනකතහි ක ටුම්ඳතට 

ඵහුසිධ ඳාේල් රුන්ක න් අදව්ද, ජාතයන්තය ම්භතරට ව ඹවඳත් යවායඹන්ට එභ 

ක ටුම්ඳත අනුකර න ඵට  ඵරා  ැනීභ වා එකී කඹෝජිත ක ටුම්ඳත  ් කිරීභට 

පේණ ලකඹන් වබාගී වූ එක්ත් ජාතීන්කේ නිකඹෝජිතාඹතනලින් තාක්ණි  වකඹෝ ඹද 

රැබුණු ඵ ැරකිේරට  ත යුතුයි.  කම්  ේතයකේී , කඹෝජිත ඳනත් ක ටුම්ඳකත් අන්තේ තඹ 

ල් රී රා ා කරේ්නාධි යණඹ වමුකේ අභිකඹෝ ඹට රක් යන්නට සිඹලුභ ඳාේල් රුන්ට 

අ්ථා රඵා දුන්නා. ඳාේල් කිහිඳඹක්භ එභ අ්ථාකන් රකඹෝජන  ත්තා. ඒ අනු, 

අභිකඹෝ ඹට රක් ක රුණු කේද කරේ්නාධි යණකේ ර ා ඵැලීභට බාජනඹ වූ අතය ඒ 

ම්ඵන්ධකඹන් වූ කරේ්නාධි යණකේ අදව් කම් න සිට ඳාේලිකම්න්තුකේ ජාතයන්තය ඵතා 

පිළිඵ ආාශි  අධීක්ණ  මිටුට ඉදිරිඳත් ක ොට තිකඵනා. එහිී  සිසිේ භාජඹ භඟද 

ඇතුළු සුසිකලේෂී ා ච්ඡා ඳත්ා තිකඵනා. ශ්රී රා ා සිසිේ භාජකේ ඇතැම් ක ොට් 

ත්ර්තාදඹ ැරැක්ීයකම් ඳනත අරාගු  යන කරටත් ත්ර්තාදඹ ම්ඵන්ධ  රුණු පිළිඵ 

 ටයුතු කිරීභ වා තත් නීති කිසික් වඳුන්ාී භ අලය නැති ඵටත් අදව් ඳශ ක ොට ඇති 

ඵ ැරකිේරට  ැනීභ සුදුසුයි.  ඳාේලිකම්න්තුකේ ආාශි  අධීක්ණ  මිටු කත ඉදිරිඳත් 

ක ොට ඇති කභභ  රුණු කවේතුකන් ත්ර්ත සිකයෝධී ඳනත ඵරාත්භ  කිරීකභහිරා න 

ා ච්ඡාභඹ ක් රිඹාදාභඹ තදුයටත් ී ේඝ ීය තිකඵනා. 

 

35 ැනි කේදඹ ම්ඵන්ධකඹන්  තා කිරීකම්ී , ආයක්  වමුදා සිසින් අත්ඳත්  යක න සිටි ඉඩම් 

මුදා වැරීකභහිරා ශ්රී රා ා යජඹ සිසින්  නු රැබ ැරකිඹ යුතු තයකම් රඹත්න  වුන්සිරඹ සිසින් 

වඳුනා  ැනීභ ශ්රී රා ා අ ඹ  යනා. 

 

2019 භාේතු 14 ැනි දින ශ්රී රා ා ඳාේලිකම්න්තුකේී  භා ර ාල  ශ ඳරිදි,  මුදා වරිනු රැඵ 

ඇත්කත් 2009 ී  ආයක්  වමුදා සිසින් යාක න සිටි ඉඩම්ලින් 75% ක් ඳභණ ැයි ඹන 

ඵට භවක ොභාරි්රිඹකේ ාේතාකේ වන් ීය ඇති දත්ත ැඵෑ ාඛයාට ඩා කඵකවසින් 

කන් ඵ අධායණඹ කිරීභට භා  ැභැතියි.   
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ආයක්  වමුදා සිසින් අත්ඳත්  යක න සිටි යජකේ ඉඩම් අක් ය 71, 172.56 න් 2009 භැයි 

භාකේ සිට 2019 භාේතු 12 ැනි දින න සිට අක් ය 63, 257.48 ක් මුදා වැය තිකඵනා. එඹ 

මුලින් අත්ඳත්  යක න සිටි ඉඩම්ලින් 88.87% ක් මුදාවැරීභක්. 

 

ආයක්  වමුදා සිසින් අත්ඳත්  යක න සිටි කඳෞේ ලි  ඉඩම් අක් ය 28, 215.29 න් 2009 භැයි 

භාකේ සිට 2019 භාේතු 12 ැනි දින න සිට අක් ය 26,005.17 ක් මුදා වැය තිකඵනා. එහි 

රතිලතඹ 92.16% ක්.  

 

ආයක්  වමුදා සිසින් අත්ඳත්  ය නු රැබ ඉඩම් ක්රමි  ව ශී්ර කර මුදා වැරීභ වා           

යජඹ ී  ඇති ඉවශතභ රමුඛතා කභභ ැද ත් ාඛයා කේඛනලින් ඉ්භතු ීය කඳකනනා.   

 

ක කේවුත්, ජාති  ආයක්ා ඹන න්දේබකේී  අතයලය ාධ ඹක් න ඉතිරි ඉඩම් 

තදුයටත් ආයක්  වමුදා අත්ඳත්  යක න සිටිනු ඇති. එහිී  කඳෞේ ලි  ඉඩම් 

ම්ඵන්ධකඹන් න්දි රඵා ී භ සිදු ක කයනා.  

 

ඉඩම් මුදාවැරීභ ම්පේණ කිරීභට ජනාධිඳති නභත්රිඳාර සිරිකේන භැතිතුභා රඵා දුන් රතිාාත් 

2018 ජනි 05 ැනි දිනැති  ැේ නිකේදන අා  2074/11 භඟින් උතුරු ව නැක නහිය 

ඳශාත්ර ාේධනඹ වා වූ ජනාධිඳති  ාේඹ ාධන ඵශ ාඹක් පිහිටුීයභත් ඳසුගිඹ ය 

තුශ ැරකිඹ යුතු භේටභකින් එභ ක්රිඹාදාභඹ  ඩිනම් ක ොට තිකඵන ඵ භා කභහිී  අධායණඹ 

 යන්නට  ැභැතියි. ඒ ඳශාත් කදක හි ාේධන  ටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභට ව උඳකද් 

රඵාී භට නියන්තයකඹන් මුණ  ැකන කභභ  ාේඹ ාධන ඵශ ාකේ ාභාජි ඹන් කර  රු 

අග්රාභාතයතුභා, අභාතය භණ්ඩරඹ, උතුරු ව නැක නහිය ඳශාත්ර ආණ්ඩු ායරුන්, භව 

ඇභැතිරුන්, රධාන කේ ම්රුන්, සිඹලු කදඳාේතකම්න්තු රධානීන් ව උතුරු වා නැක නහිය 

ඳශාත් නිකඹෝජනඹ  යන ඳාේලිකම්න්තු භන්ත්රීරුන් කභන්භ ආයක් , මුදේ, වා සිකේල 

 ටයුතු කේ ම්රුන් ඇතුශත් නා. 

 

„ඹටිතර ඳවසු ම් හිඟඹ‟ පිළිඵ  තා කිරීකම්ී , 2009 සිට 2018 දක්ා  ාරඹ තුශ උතුරු ව 

නැක නහිය ඳශාත්ර නිා 66,100 ක් ඉදි ක ොට සිසිේ ැසිඹන් කත බායී  තිකඵනා. 

“හිමි රුා සිසින් ඉදිකිරීම්  ටයුතු  යන ආ ෘතිඹ” භත ඳදනම් වූ නිා 4750 ක් ඉදිකිරීකම් 

 ටයුතු 2019 ී  ආයම්බ වුණා. කභභ ැඩටවන 2019 ජනි භාකේදි ම්පේණ ක කයනු ඇතැයි 

අකේක්ා ක කයනා. උතුරු ව නැක නහිය ඳශාත්ර ාේධනකේ ර තිඹ දැකීභට  රු 

අග්රාභාතයතුභා දැඩි උනන්දුක් දක්නා. එතුභාකේ නිේකේලඹ භත, නිා 10,000 ක් 

ඉදිකිරීකම් ැඩටවනක් ආයම්බ ීය තිකඵනා.  

 

2015 සිට 2018 දක්ා ක්රිඹාත්භ  වූ කනත් ඹටිතර ඳවසු ම් යාඳෘති ඳවත ඳරිදි කනා:   

 

 1. ජීකනෝඳාඹ වඹ-ඳවුේ 23, 548, (එක් ඳවුර ට රුපිඹේ 100,000/- ) 

 2. කඳොදු  ෘව ළිා -1,817   
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 3. ජර ැඳයුම් ම්ඵන්ධතා - ඳවුේ 10,245- (එක් ඳවුර ට රුපිඹේ 25,000/-)  

 4. සිදුලිඵර ැඳයුම් ම්ඵන්ධතා-ඳවුේ 14, 374  

 5. අබයන්තය භාේ - 254       

6. නීඳායක්  ඳවසු ම්- ඳවුේ 14, 238- (එක් ඳවුර ට රුපිඹේ 60,000/-) 

7. කයෝවේ/ කෞඛය භධය්ථාන - 56  

 

ඉවත වන් න්කන් උතුරු ව නැක නහිය ඳශාත්ර ජනතාකේ ආේික  සුඵාධනඹ 

උකදා ශ්රී  රා ා යජඹ සිසින් දිඹත්  යන රද කඵොකවෝ ාේධන යාඳෘතිලින් කිහිඳඹක් 

ඳභණයි.  

 

“ඹළි බායී භට කඳය කේඳශ සිනාල  කශේ” ඹැයි නැකඟන කචෝදනා පිළිඵ ඳශ ක ොට ඇති 

 න්ේර ම්ඵන්ධකඹන්  තා කිරීකම්ී   එැනි යාජය රතිඳත්තිඹක් කනොභැති ඵ ඒ ාන්ත 

ලකඹන් ර ාල කිරීභ අලයඹයි. ඊට ඳටවැණි, ාභානය ැසිඹන්කේ ආයක්ා ව ඳවසු 

වා ආයක්  වමුදා එකේ කේඳශ බායී භට කඳය වමුදා ඹටිතර ඳවසු ම්  රා ඉත් ක ොට 

තිකඵනා.  

 

එකභන්භ භවක ොභාරි්තුමිඹනි, උතුරු කවෝ නැක නහිය ඳශාත්ත්, යකටහි කනත් 

ඳශාතක්ත් “ජනඳද යණඹට” රක්කිරීකම් රතිඳත්තිඹක් ශ්රී රා ා යජඹ තු කනොභැති ඵ 

වන්  ශ යුතුයි. ඔවුන්කේ ඉඩම් න වණකඹන් යුක්ත ඹැයි කවෝ පුයාසිදයා යාඳෘතිලින් 

භන්සිතඹැයි කවෝ ර ාල  යමින් ඉඩම් හිමිඹන්ට එභ ඉඩම් රඵා කනොදුන්කන් ඹ ඹන තේ ඹ 

ම්ඵන්ධකඹන් ඳැවැදිලි ව ඒ ාන්ත ලකඹන් ර ාල  ශ යුත්කත් යජඹ එැනි පිඹයක් 

ැසක න කනොභැති ඵයි. ක කේවුද, ඳරියඹ ව ා් ෘති  උරුභඹ ආයක්ා කිරීභ 

ම්ඵන්ධකඹන් ඇති සිඹ ජාතයන්තය ඵැීමම්රට අනුකර, නාන්තය ඉඩම් ව පුයාසිදයා 

යාඳෘති ආයක්ා කිරීභ ඕනෑභ යාජයඹ   කීභක් ඵ සිහිකේ තඵා  ත යුතුයි. තද, අදාශ 

නාන්තය ඉඩම් ව ා් ෘති  උරුභඹ හිත ඉඩම් වඳුනා ැනීකම්ී  අදාශ ඳශාත් ඵරධාරීන් 

භඟද ා ච්ඡා ක කයනා.  

 

භාන හිමි ම් උේරාඝනඹීයම් ැරැක්ීයභටත්, කරො පුයා භාන හිමි ම් වදිසි අ්ථාන්ට 

 ඩිනමින් රතිචාය දැක්ීයභටත් කභභ  වුන්සිරඹ තු සිධිනිකඹෝ ඹ ම්පේණකඹන්භ වඳුනා 

 න්නා අතයභ, ශ්රී රා ා සිල්ා  යන්කන් ඳල්චාත්  ැටුම් ාක්රාන්තිඹ ව ාහියාඹා ඹන 

 භන් භක හි  භන්  ශ යටේර ාන්දනාත්භ  අත්දැකීම් කභභ  වුන්සිරඹ ඉතාභත් 

කවොයාන් දන්නා ඵයි. ාක්රාන්ති  යුක්ති ක්රිඹාදාභර කේ ඹත්, ඒාකේ රතිපරලින් අකේක්ෂිත 

ගුණාත්භ බාඹ, අන්තේ තබාඹ, සි්තීේණබාඹ වා තියයබාඹත් අතය රකේම් ාරී 

තුරනඹක් ඳත්ා  ැනීභට කම් යටේ කඵොකවෝ සිට ඉතා කවොයාන් සිතා ඵරා රඹත්න දයා 

තිකඵනා. කනත් ඇතැම් ඳල්චාත්  ැටුම් තත්ත්ඹන්රී  කභන් කනො, „යාජයඹත

ක ොඩනැාීයකම්‟ කනො „ාභඹ ක ොඩනැාීයකම්‟ අභිකඹෝ ඹ හිත ශ්රී රා ා ැනි යටේ 

ම්ඵන්ධකඹන් කභඹ සිකලේකඹන්භ තයඹක්. සුඳත්කිරීභ වාත්, භාජ වජීනඹ උකදාත් 
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පරදායී වා ා් ෘති  ලකඹන් ාකේී  කභන්භ ජීය යවායඹන් කොඹා ැනීභට ශ්රී රා ා 

යජඹ ඇඳ ැඳ ීය සිටිනා.  

ක කේවුත්,  ශ්රී රා ාකේ කදෝ දකින්නන් සිසින්  යනු රඵන ඳදනම් සියහිත කචෝදනා 

ම්ඵන්ධකඹන් බාසිතා  යන්නා වූ ාක්යර රමිතීන් වා ාන්දනඹ  ය ඵරන සිට, ශ්රී රා ා 

යජඹ ම්ඵන්ධකඹන් බාසිතා  යන්නා වූ ාක්යර රමිතීන්කේ ඇති ැරකිඹ යුතු භේටකම් 

සිභබාඹ  ැටලු ව ත කභන්භ යාකරයි. කභභ න්දේබඹ තුශ, භවක ොභාරි්රිඹකේ 

ාේතාකේ 23 ැනි කේදකේ වන් න, මීට කඳය සි්තය  ය කිඹන රද භන්නායකම් මව 

මිනීශ ඊට එක් උදාවයණඹක්. කභභ ාේතා ඉකුත් භා  ණනාක් ති්කේ පිළිකඹශ 

 යන්නට ඇති වූත්, එඹ නිකුත්  යන කභොකවොත න සිටත් කෝවාරි  ාක්ෂි ඳදනම්  යක න 

එභ ඇටැකිළිර  ාරඹ ම්ඵන්ධකඹන් තීයණඹක් රඵා ී  තිබුණා.  කභභ ැද ත් කතොයතුය 

ාේතාකේ ඇතුශත් ක ොට ඇති ඵක් අඳට කඳකනන්කන් නෑ. තද, “කනත් මව මිනීශේ 

අනා තකේී  වමුීයභ අකේක්ා  ශ වැකි” ඹැයි ාේතා පේ ේඳනඹ  යනා. කභැනි 

ැද ත් වා ඵැරෑරුම්  ායණඹක් ම්ඵන්ධකඹන්, රසිේධ ාේතා  කම් ආ ායකේ 

උඳ ේඳනඹක් කිරීභ පිළි ත කනොවැකිාක් කභන්භ කම් ාේතාකේ වන් කසු ර ාල 

ම්ඵන්ධකඹන්ද ඉන් ැ ඹක් ඇති ීයභට ඉඩ තිකඵනා. 

ඳතින  රුණු කිසිඹම් නයාඹ ට කනො ැශකඳන සිට එභ නයාඹ කන්  ශ යුතු ඵ 

ාම්රදායි  රාා අඳට උ න්නා. ක කේකතත්, ශ්රී රා ා සිකඹහි ාම්රදායි  රාා 

කඹොදා  ැකනන ඵක් කඳකනන්නට නෑ. ශ්රී රා ා නිේකදෝෂීබාඹට ඳමුණුන ලක්තිභත් ාක්ෂි 

භඟින් නයාඹ සිඛණ්ඩනඹ  කශේ වුත්, ශ්රී රා ා යජඹ යකදහි ඳටරන්නට ඇතැම් ාලඹාී න් 

තැත්  ශ භන්නායම් මව මිනීකශේ සිේධිකේී  කභන්, ත දුයටත් සිභේලන කිරීභ වා එැනි 

ාක්ෂි ඳක ට දභන ඵක් කඳකනන්නට තිකඵනා.   

ඒ අතයභ, මීට කඳය කිඹන රද ආ ායඹට,  ැටුකම් අන් අදිඹකේී  ශ්රී රා ා ආයක්  

වමුදාන් ව කඳොලීසිඹ සිතා භතාභ සිසිේ ැසිඹන්ට වානි  යන රද ඵට නැකඟන 

කදෝාකයෝඳණ අභිකඹෝ ඹට රක්  යන ාක්ෂි භතු වූ සිට, එභ ාක්ෂි වා කනොර ා වරිනු 

රඵනා.  

 

භවක ොභාරි්තුමිඹනි,  

„ජාතයන්තය නීතිඹ ව ජාතයන්තය භානෂීඹ නීතිඹ උේරාඝනඹ කිරීම් පිළිඵ නැකඟන 

කචෝදනා සිභේලනඹ කිරීභ පිණි කදමුහුන් අධි යණඹක් පිහිටුීයකභහිරා ඇැසි නීති ම්භත 

 ය න්නා‟ කර ශ්රී රා ා යජඹට ක කයන නිේකේල අඩාගු භාන හිමි ම් භවක ොභාරි් 

 ාේඹාර ාේතාකේ (A/HRC/40/23) 68 (සී) කේදඹ ම්ඵන්ධකඹන්  තා කිරීකම්ී , කභභ 

 රුණ පිළිඵ අඳකේ ්ථායඹ ඳවත වන් ආ ායකඹන් ඳැවැදිලි  යන්නට භා  ැභැතියි.  

සිඹ අධි යණභඹ ක්රිඹා ඳරිඳාටිරට පුයැසිඹන් කනොන පුේ රඹන් ඇතුශත් කිරීකභන් තභන් 

ශ ාරන ය්ථාභඹ ව නනති  අභිකඹෝ  පිළිඵ ශ්රී රා ා යජඹ ඉවශභ කේලඳාරන 

භේටම්ලින් රසිේධිකේත්, ේතභාන ව හිටපු භාන හිමි ම් භවක ොභාරි්රුන් ව කසු 
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ාාද ඹන් භඟ ඳැැති ා ච්ඡාරී ත් ඳැවැදිලි  යී  තිකඵනා.  ඉදින් පුයැසිඹන් කනොන 

සිනිල්චඹ ායරුන් එැනි ක්රිඹා ඳරිඳාටිඹ ට ඳත්  යන්කන් නම් එඹ ඳාේලිකම්න්තුකේ තුකනන් 

කද   ඡන්දකඹන් කභන්භ ජනභතසිචායණඹ ී  ජනතාක න් රැකඵන අනුභතිකඹන් ක කයන 

ආණ්ඩුක්රභ ය්ථා ාකලෝධනඹකින් කතොය  කිරීභට කනොවැකි ඵ ඳැවැදිලි ක ොට ී  

තිකඵනා.  

කභභ ඳසුය භ තුශ, භ අනුග්රාව ඹන්ද ඇතුළු යටේ ා ච්ඡාරී  කභභ ඹථාේථඹන් පිළි න්නා 

අතය එභ කනො ැශපීම් ලිඛිතද කන්  ශ යුතු නා.ත සිකලේකඹන්භතභෑත ී  කඳන්වූ කරවත

අඳකේ අධි යණ, යජකේ කේඹ වා ආයක්  ආඹතන ්ාධීනත්ඹ, රතය්ිකතිඹ, 

ලක්තිභත්ඵ වා අධි්නාන ව තඵ රදේලනඹ ක ොට ඇති අ්ථා , ජාතයන්තය 

ඹවයවායඹන් අන්තේ ත නකෝත්ඳාද  වා ක්රිඹාත්භ   ශ වැකි කේශීඹ ඹාන්ත්රණ ව 

ක්රිඹාදාභ කොඹා ැනීභ වා ශ්රී රා ා දිරිභත්  ශ යුතු අතය ඊට වඹද දැක්සිඹ යුතුයි. 

භවක ොභාරි්රිඹකේ ාේතාකේ වන් ක ොට ඇති ඳරිදි „සින්දිතඹන්කේ ව ඳෘථුර 

භාජකේ සිල්නීඹත්ඹ දිනා  න්නා‟ ආ ායඹකින් කභභ සිදුීයම් අානඹක්  යා ක නඹෑභට 

අඳට වැකි න්කන් එසිට ඳභණයි.  

අඳ සිඹලු කදනාභ රතිපර දකින්නට කනොඉසිේකරන් සිටිනා. ක කේවුත්, දල   ණනාක් 

ඳැයණි, ාකේී  ව ාකීේණ  ැටලු ම්ඵන්ධකඹන් ඉක්භන් රතිපර කඳන්ීයභ වා 

 ාරසීභා ට ඹටත්  යන රද මිණුම් රකුණු නිඹභ කිරීභ අනිාේඹකඹන්භ අාේථ  නා. 

සිඹ ජනතාකේ සුඵාධනඹට ව  ේඳත්නා ාභඹට පිළිඹම් කීයකම්ී  ්ාධිඳතයකඹන් යුත් 

යාජයඹක් කර ශ්රී රා ා සිඹ රමුඛතා  ්  ශ යුතුයි. එභනිා, භාන හිමි ම් ඉවශට ඔා 

තඵමින් ඒා ආයක්ා කිරීකම් ඳයභ අයමුණ ඉටු  ය ැනීභට  ටයුතු  යන අතයභ, සිසිධ 

ඓතිවාසි , ා් ෘති  ව ආ මි  ාකේී තාන්  ශභනා යණඹ  ය  ැනීභ අලය නා.ත

කභභ  වුන්සිරඹ ව කසු සිඹලු භාන හිමි ම් ඹාන්ත්රණ භඟ ශ්රී රා ා ඳත්න 

වම්ඵන්ධතා ව මීඳ වකඹෝගීතා ැඵැසින්භ ඳැන නඟින්කන් එක්ත් වා භෘේධිභත්   

යටක් කර ජාතිකේ ඇති සිසිධත්ඹට  රු  යමින් ව එඹ භයමින් සිඹලු පුයැසිඹන්කේ 

භාන අයිතිාසි ම්, යුක්තිඹ ව අභිභානඹ වති   යමින් ජාතිකේ අනා තඹ ක ොඩනැඟීභට 

2015 කේී  ශ්රී රා ාකේ ජනතාට යජඹ රඵා දුන් රතිාාලින් ව කේලඳාරන 

අධි්නානකඹනුයි. 

භවක ොභාරි්තුමිඹනි, 

කභභ ාක්රාන්ති  යුක්ති ඹාන්ත්රණ ක ොඩනැාීයකම්ී , භාන හිමි ම් පිළිඵ භවක ොභාරි් 

 ාේඹාරඹක් ශ්රී රා ාකේ පිහිටුීයභ ාධායණී යණඹ  ශ වැකිඹැයි ශ්රී රා ා සිල්ා  යන්කන් 

නෑ.  

එකේ වුද, එක්ත් ජාතීන් ව භාන හිමි ම් පිළිඵ භවක ොභාරි්  ාේඹාරඹ සිඹ සිකලේා 

දැනුකභන් ව වකඹෝ කඹන් රඵා කදන රතිරාබඹ, සිකලේකඹන්භ තයඹ, 

යුක්තිඹ, වානිපයණඹ ව නැත ඇති කනොීයකම් වති  පිළිඵ සිකලේ නිකඹෝජිතයඹාකේ 

තාක්ණි  උඳකේල ඹන් රඵා කදන රතිරාබඹ  ශ්රී රා ා  ම්පේණකඹන්භ පිළි න්නා. 

කනත් ේසිඳාේල්සි  වා ඵහුඳාේල්සි  වවුේ රුන් කඳන්වූ අකඵෝධාත්භ ඵද, ඔවුන් සිසින් 



11 
 

රඵාී භට සදානම් තාක්ණි  වා මුරයභඹ වකඹෝ ඹද අඳ අ ඹ  යනා. ලක්නුතා ේධනඹ 

වා රඵා කදන ැඩිදුය වකඹෝ ඹද, සිකලේකඹන්භ ඔවුන්ට අදාශ ක්කේත්රඹන්කේ සිකලේා 

කුරතා ේධනඹ කිරීභ වාත් දැනට ක්රිඹාත්භ  මින් ඳතින කේශීඹ ක්රිඹාදාභර 

ක්රිඹා ාරීත්ඹ ව සිල්නීඹත්ඹ තදුයටත් ැඩි දියුණු කිරීභ වාත් අධි යණ, අභිකචෝද  

ව සිභේලන නිරධාරීන් කත රඵා කදන පුහුණු අඳ ඉතාභත්  ැභැත්කතන් බාය  න්නා.  

එක්ත් ජාතීන්කේ භාන හිමි ම් පිළිඵ භවක ොභාරි්  ාේඹාරඹ ව එක්ත් ජාතීන්කේ 

භාන හිමි ම් ඹාන්ත්රණ ව ක්රිඹාදාභඹන් භඟ අඛණ්ඩභ වම්ඵන්ධකඹන්  ටයුතු 

කිරීභටත්, සිසිේ වා කේලඳාරන අයිතිාසි ම් කභන්භ භාජ-ආේික  වා ා් ෘති  

අයිතිාසි ම් රඵා  ැනීභ  යාත් අඳකේ ජනතා කනුකන්  ේ ඳත්නා ාභඹ ව ාහියාඹා 

තවවුරු  ය  ැනීභ  යාත් අඳ ඹන  භකන්ී  ජාතයන්තය රජා භඟ මීඳ වකඹෝ කඹන් 

 ටයුතු කිරීභටත් ශ්රී රා ා යජඹ උදක්භ අකේක්ා  යනා. 

්තතියි.  


