
ශ්රී ලංකාවේ ස ලංහාඳියාවේ ව ලං ීම ස ලංහම ලංසේ   ලංඳිකමව ස ලංහ ස්ධයෙ වධය ලං   ලං වෝජ ේ  ලංහ ස්ධයෙ වධය ලං

සේ   ලංඳිකමව ස ලංවවුධයික ේ ලං46 ලං   ලංහැි ලං ේර ේදී ලං(2021 ලං ේර ේරි ලං22 ලංිට ලංසේර්තු ලං24 ලං   ලංදේ ලං

දක් ේ) ලංෙැ ති ලංඡධයද ලංවිසසීසට ලං ෙර ලංඉධයිවේ  ලංවළ ලංප්රවේයව ලං 

(2021 මාර්තු 23 වන දින ජිනීවා හිදී) 

 

හභේෙති ලංුකමවනිව 

එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්රඥප්තියග  ප්රතියතත්තීන් ස  රමුණු ප්රකාාමව මානව හිමිකාම් ප්රවර්තධනන  ිරීමම ස  

ආමක්ෂා ිරීමම, සාධනනී  ජාත්යන්ත්ම සංවාද  ස  ස ග ෝගීත්ාව  උගදසා මාජය න් සු ප්රුණ  වකීම 

පිළිබඳව ඉන්දි ාව විශ්වාස කාමයි.   

සමීත රසල්වැසි මාජය ක් වශග න් ඉන්දි ාව 2009 වර්තෂග න් තසුව ශ්රී කංකාාග  ස න, නැවත් තදිංචි 

ිරීමම්, පුනරුත්ථාතන ස  ප්රතියසංස්කාම  ක්රි ාවයට ද දා කාත්ව  කබා දී .ත්.  

රතගේ සංවර්තධනන ආධනාම විගශ්ෂග න්ම ශ්රී කංකාාග  උුරු නැගකනහිම තතාත් හි වනවගනෝතා  

මාර්තක න් ප්රතියෂ්ාාතන  ිරීමම ස  ආර්තථිකකා පුනර්තවනවන  ගවත් ග ාුණ ී  රත්.  

හභේෙති ලංුකමවනිව ලං 

ශ්රී කංකාාග  මානව හිමිකාම් පිළිබඳ කැදව ව සම්බන්ධනග න් ඉන්දි ාග  ප්රග ශ  ූලයටකා කාරුු ගදකාක් 

මත් තදනම් ී  .ත්. එයින් එක් කාරු ක් වන්ගන් සමානාත්මත්ාව , යුක්තිය , රභිමාන  ස  සාම  

උගදසා ශ්රී කංකාාග  දමිත ජනත්ාව සඳ ා රතගේ ස ග ෝක යි. රගනක් කාරු  වන්ගන් ශ්රී කංකාාග  

එක්සත්භාව , ස්ථාවමත්ව  ස  ගභෞමිකා ර ණ්ඩත්ාව  ස තියකා ිරීමමයි. ගමම රමුණු ද්වවිත්ව  

එිරගනකාද ස ග ෝක  දක්වන බව ස  ශ්රී කංකාාග  ප්රකතිය  ග ාිනන්ම ත් ුරරු වන්ගන් එම රමුණු 

ගදකාම උගදසා එකා විද කාදයුු ිරීමම ුළින් බව රත  ැමවිදම විශ්වාස කාම .ත්.   

ශ්රී කංකාා වයවස්ථාග  13 වන සංගශෝධනන  ප්රකාාමව සි ු  තතාත් සභාවන්ද ඵකදායී ගකස ක්රි ාත්මකා 

වි   ැිර බව ස තියකා ිරීමම සඳ ා තතාත් සභා මැතියවම   ඉක්මනින් තැවැත්ී ම  නාදි  ුළින් 

ගද්වශතාකන රධිකාාරි  ගබදා  ැීමම සම්බන්ධනග න් වන කාැතී ම් ඉටු කාමන ගකස ශ්රී කංකාා මජග න් 

ජාත්යන්ත්ම ප්රජාව කාමන ඉල්ලීමමද ඉන්දි ාව ස ග ෝක  දක්වයි.  

එගකසම, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකාම් ම  ගකාාමසාරිස් කාාර්ත ාකග  කාදයුු එක්සත් ජාතීන්ගේ 

ම ා මණ්ඩක  විසින් කබා දී .තිය රදාත ග ෝජනාවන්හි නිග ෝක න්ද රනුකූක වි  යුු බව රපි විශ්වාස 

කාමුණ.  

සංහිින ා ක්රි ාවයට  ඉදිරි ද ගකන න ගකස ද, දමිත ප්රජාවගේ රභිකාෂ න් ආමන්ර   කාමන ගකස 

ද මගේ සි ු  පුමවැසි න්ගේ ූලයටකා නිද ස ස  මානව හිමිකාම් පූර්ත  වශග න් ආමක්ෂා ගකාගමන බව 

ස තියකා ිරීමම සඳ ා ජාත්යන්ත්ම ප්රජාව සම  ඵකදායි ගකස ර ණ්ඩව නි ැගකන ගකස ද රත ශ්රී කංකාා 

මජග න් දැඩිව ඉල්කා සිටිුණ.  

 

ස්ූතියයි.  

 


