
ඒකාබද්ධ ප්රකාය 

ශ්රී ාකා - එක්සත් ජනපද හවුල්කාරිත්ල සාලාදයේ සිව්ලැනි සැසිලාරය 

2022 මාර්තු 23 ලැනි දින ක ොෂඹ දී ඳැලති සිව්ලැනි ශ්රී ා ා - එක්වත් ජනඳද ශවුල් ාරිත්ල වාලාදය 

නිමිත්කෙන් ඳශෙ ප්ර ාය ශ්රී ා ා වශ ඇමරි ා එක්වත් ජනඳද රජයන් විසින් නිකුත්  රනු ැකේ. 

 ඳාඨකේ ආරම්භය: 

ආර්ථි  වමෘද්ධිය, තිරවාර වාලර්ධනය, ප්රජාෙන්්රලාදය, මානල හිමි ම් වශ නීතිකේ ආධිඳෙයය 

වශා ලන ඔවුන්කේ ශවුල්  ැඳවීම අලුත්  රමින් ශ්රී ා ාල වශ එක්වත් ජනඳදය විසින් 2022 මාර්තු 

23 ලැනි දින ශ්රී ා ාකව් ක ොෂඹ දී සිව්ලැනි ශ්රී ා ා - එක්වත් ජනඳද ශවුල් ාරිත්ල වාලාදය 

 ැලන දී. ශ්රී ා ාකව් විකද්  ුතුතු අමාෙය මශාාාර්ය ී. එල්. පීරිව් මැතිතුමා වශ එක්වත් 

ජනඳද රාජය කදඳාර්ෙකම්න්තුකව් කද්ඳාන  ුතුතු ිළිබඳ පඳ කල් ම් වික්කු රියා නුන්් 

මැතිනියකේ ප්රධානත්ලකයන් කමම ැසව්වීම ඳැලැත්විි. 

වමාන ප්රජාෙන්්රලාදී රාජයයන් කව කඳදාශදාතත් අතයන් තුෂ ව්ථිරල ුලල් ඳැවතත් ද්විඳාර්්වි  

වඳොල වශා ව ඔවුන්කේ  ැඳවීම වශ ශවුල් ාරිත්ලය ෙලදුරුත් ක්තිමත් කිරීම වශා එක්ල 

ක්රියා කිරීකම් ඔවුන්කේ අප්ප්රාය නිකය ත ෙ  ඩායායම් කද ම යිබ ෙශවුරු  ෂශ. 

ඳසුගිය ලවකර් දී ක ොවි්-19 ලවාතෙයු ිළිබයම් කයදීම වශා COVAX වමඟ එක්ල එන්නත් 

මිලියන 3.4 ක් වශ කයොර් මිලියන 18  ු අධි  කවෞඛ්ය පඳ ර  වශ කලනත් වශන ඳා දීම 

ිළිබඳල ශ්රී ා ාල සිය ශෘදයාතම  ෘෙඥොල එක්වත් ජනඳදය කලෙ ඳෂ  කෂේය. 

එක්වත් ජනඳදය දැනුමත් ශ්රී ා ා අඳනයන වශා විාෙම කලෂකඳොෂ කව ඳලතින ඳල 

ිළිබතනිමින්, කලෂඳ ප්රකව්ය, ද්විඳාර්්වි  කලෂාම, ආකය ජන වශ වාාාර  ලයාඳාරය 

ලැඩිදිතුණු කිරීම වශා නල අලව්ථා තකව් ය කිරීම වශා ව ඔවුන්කේ අප්ප්රාය නිකය ත ෙ 

 ඩායායම් කද ම යිබ අලධාර ය  ෂශ.  ාන්ොලන්කේ ආර්ථි  වවිඳ තැන්වීකම් අලව්ථා ලැඩි 

දිතුණු කිරීම වශා සිය  ැඳවීම එක්වත් ජනඳදය ප්ර ා  කෂේය. ඒ වශා, ශ්රී ා ාකව් කුයා ශා මධය 

ඳරිමා  ලයලවාය ිනන්ු, විකේකයන්  ාන්ොලන් වතු ලයාඳාරලු ආධාර කිරීම වශා වැසුම් 

ක ොු ඇති  ය වශා කයොර් මිලියන 265 ක් දක්ලා සිය  ය  ෂඹ ඉශෂ නාලා ඇති එක්වත් 

ජනඳද ජාෙයන්ෙර වාලර්ධන ූය වාවථ්ාකව්  DFC) භූමි ාල ශ්රී ා ාල වාදරකයන් ිළිබතත්කත්ය. 

විකේකයන්ම  ාන්ො ලයලවාය ිනන් ඉක්   ර තනිමින් ශ්රී ා ාකව් ඳෂුල ලයාඳාරි  කව්තලත් 

කිරීම දියත් කිරීම වශා එක්වත් ජනඳද විසින් අරුලදල් වැඳයීම ද ශ්රී ා ාල අතය  කෂේය. 

කද්ගුි  විඳර්යාව වශ අකනකුත් ඳාරිවරි  අප්කය තලු ුලහු  දීම වශා එක්ල  ුතුතු කිරීමු 

කදරුම  ැඳවී සිටිති. 2030 ලවර ලන විු විදුලි ඳකයන් සියයු 70ක් පුනර්ජනනීය ඳක්තිකයන් 

නිඳදවීම වශ 2050 ලන විු  ාඳන් මධයව්ථභාලය ඳා තැනීම වශා ව ශ්රී ා ාකව් ඉක් ය 

එක්වත් ජනඳදය වාදරකයන් ිළිබතත්කත්ය. ලවර ඳශ  කයොර් මිලියන 19   ශ්රී ා ා ඳක්ති 

ලැයවුශනක් වශ ඳාකලන සූර්ය ඳාතාරයක් වශා ඳා කදන වශකය තය ඇතුළුල කමම ඉක්  

වපුරා තැනීම වශා දැනු ක්රියාත්ම  එක්වත් ජනඳදකේ ප්රදාන ආධාර ඇතයීමකමන් තුතුල වශන් 

 රන දී.  

ජාෙයන්ෙර වාලර්ධනය වශා ව එක්වත් ජනඳද නිකය ත ොයෙනය ශරශා ශ්රී ා ාකව් තිරවාර 

වාලර්ධනය වශා අඛ්ඩායල වශාය දැක්වීකම් අප්ප්රාය එක්වත් ජනඳදය දන්ලා සිටිකේය. ශ්රී ා ා 

රජය වමඟ වා ච්ඡා ක ොු ශ්රී ාාකි  දරුලන් අෙර ඳාවල් කඳ  ය වශ වාක්රොල ප්රලර්ධනය 

කිරීම වශා ලන සිය  ැඳවීම එක්වත් ජනඳද නිකය ත ෙ ිළරිව යිබ ෙශවුරු  ෂශ. ප්රාථමි  කරේිල 



සිසුන් 106,000  ු ලැඩි ිළරිවක් වශා ප්රතිාභ ඳා කදමින් 2021 දී දරුලන් සුරකින්න ලැයවුශන 

 Save the Children) විසින් ඳලත්ලන ද වාර්ථ  කඳ   ලයාඳාරය ශ්රී ා ාල අතය  කෂේය. 

ශ්රී ා ාල වශ එක්වත් ජනඳදය වුලරීය ආරාල ිළිබඳ වශකය ගිොල අඛ්ඩායල ඳලත්ලාකතන 

යාමු වශ නීතිරීති මෙ ඳදනම් ව ජාෙයන්ෙර අනුිළිබකල ශරශා ඉන්දියන් වාතරකේ ආර්ෂිෙ වුලර 

ලවමක් වශති  කිරීම වශා එක්ල  ුතුතු කිරීමු තීර ය  ෂශ. කමම වන්දර්භය තුෂ, නාවි  

තමනාතමනය වශ පඩින් ිළයාවර කිරීකම් නිදශව ප්රලර්ධනය  රන නිදශව්, විලෘෙ වශ වමෘද්ධිමත් 

ඉන්දු ඳැසිෆික්  ාඳයක් වශා ලන එක්වත් ජනඳද පඳායමාර්තය ලැදතත් ුලිළරීමක් කව වුශන් 

විය.  

එක්වත් ජනඳදකේ අතිරික්ෙ ආරක්  භාඩාය ලැයවුශන ශරශා මාරු  රන ද තුන්ලැනි අධි 

වාව්ථිතිකයන් තුත් එක්වත් ජනඳද කලරෂාරක්   ුර් යා්රාල අක්ක්තෙ ඳැමිණීම ශ්රී ා ාල 

ිළිබතත්කත්ය. ශ්රී ා ාකව් වුලරීය නිරීක්  ධාරිොල ක්තිමත් කිරීමු වශ මානුය ය වශ ඳ්ාාත් 

ආඳදා අලයොලු ප්රතිාාර දැක්වීම ිළිව මෑෙ  දී ප්ර ායු ඳත්  රන ද King Air ලැයවුශන 

එක්වත් ජනඳදය විසින් වශන්  රන දී. ජාලාරම් වශ කලනත් නීතිවිකර ධී ක්රියා ාර ම් ලැෂැක්වීම 

වශා එක්වත් ජනඳදය විසින් ඳා කදන වශාය ශ්රී ා ාල ිළිබතත්කත්ය. 

මානුය ය බිම්කඳ ම්ඳ ඉලත් කිරීම වශ ආඳදා වශන වශා එක්වත් ජනඳදකේ වශාය, ඒ ාඳද්ධ ශුලදා 

 ුතුතු, ශ්රී ා ා නිධාරීන් වශා මානල හිමි ම් පුහුණුල වශ එක්වත් ජනඳද නැව් වශ ශුලදා 

නිධාරීන් ඇතුළු වාාාර හුලමාරු  ර තැනීම ඇතුළුල දැනු ඳලතින ද්විඳාර්්වි  ආරක්  අා 

වශකය ගීොල නිකය ත ෙ  ඩායායම් කද  විසින් ිළිබතනු ැබීය. ශ්රී ා ාල වමඟ ඳලතින ්රව්ෙ 

විකර ධී වශකය ගීොල ෙලදුරුත් පුළුල් කිරීකම් අලව්ථා ිළිබඳල තකව් ය කිරීමු එක්වත් ජනඳදය 

තීර ය  කෂේය. 

වාලර්ධනය වශ කවෞභාතයය පකදවා ප්රතිවන්ධානය වශ මානල හිමි ම් ප්රලර්ධනය කිරීම වශා ශ්රී 

ා ාල විසින් කතන ඇති ක්රියාමාර්තය ිළිබඳල එක්වත් ජනඳදය සිය ප්රවාදය ඳෂ  කෂේය. වාහිඳියාල, 

මානල හිමි ම් ප්රලර්ධනය වශ ආරක්ා කිරීම වශ ප්රජාෙන්්රලාදය, ප්රජාෙන්්රලාදී ආයෙන වශ 

භාවිෙයන්, යශඳානය, තුක්තිය වශ නීතිකේ ආධිඳෙයය ක්තිමත් කිරීම වම්ඳන්ධකයන් සිය ප්රතතිය 

ශ්රී ා ාල කතනශැර දැක්වීය. ්රව්ෙලාදය ලැෂැක්වීකම් ඳනෙ  PTA) ප්රතිවාව් ර ය කිරීකම් ප්රයත්න, 

්රව්ෙලාදය ලැෂැක්වීකම් ඳනෙ යුකත් දිගු ාලීනල රලා සිටි අයලලුන් නිදශව් කිරීම, තුක්තිය 

ප්රතිවාව් ර  නයාය ඳ්රය වශ සිවිල් වමාජ නිකය ත ෙයන් වමඟ වම්ඳන්ධ වීම ඇතුළුල කමම 

ක්කේ්රල ප්රතතිය එක්වත් ජනඳදය ිළිබතත්කත්ය. වාහිඳියාල වශ මානල හිමි ම් වශා ලන  ැඳවීම් 

ිළිබඳ ප්රතතිය අඛ්ඩායල ඳලත්ලාකතන යන කව එක්වත් ජනඳදය ශ්රී ා ාල දිරිමත්  කෂේය. 

කදරු අෙර අධයාඳනි  ශා වාව් ෘති  ක්කේ්රකේ ඳලතින වශකය ගීොල වශා කදඳාර්්ලයම දැඩි 

වශකය තය ඳෂ  ෂශ. එක්වත් ජනඳද-ශ්රී ා ා ල්ල්රින්  ලැයවුශකන් 70 ලැනි වාලත්වරය වශ ශ්රී 

ා ාකව් වාලර්ධනය වශා එහි දාය ත්ලය ඉවම්තු  රමින්, අධයාඳනි  හුලමාරුල ඳලතින 

ලටිනා ම ිළිබඳල එක්වත් ජනඳදය අලධාර ය  කෂේය. කදරුුම ප්රකය ජනලත් ලන ඳරිදි ශ්රී 

ාාකි  සිසුන් වශා වි්ලවිදයා වශකය ගිො වශ විකද් අධයාඳනය වශා ඳලතින අලව්ථා 

ෙලදුරුත් පුළුල් කිරීම ිළිව එක්ල  ුතුතු කිරීමු එක්වත් ජනඳදය සිය  ැමැත්ෙ ඳෂ  කෂේය. 

ඳසුගිය ලවර 17 තුෂ දී, එක්වත් ජනඳදකයන් ැබුණු වාව් ෘති  පරුම අරුලදල් ශරශා ශ්රී ා ාකව් 

කඳොකශොවත් වාව් ෘති  පරුමයන් සුැසකීමු වශ වැමරීම වශා දරන ප්රයත්න නිකය ත ෙ  ඩායායම් 

කද ම විසින් ිළිබතනු ැබීය. ශ්රී ා ාකව් අධයාඳන කේ්රය ක්තිමත් කිරීම වශා ඉා්රීසි භාාල 

ඉතැන්වීම, ගුරු පුහුණුල, වියමාා වාලර්ධනය වශ අකනකුත් වශකය තය ඳා දීම වශා අඛ්ඩායල 

වශකය ගීොලකයන්  ුතුතු කිරීමු නිකය ත ෙ ිළරිව් තීර ය  ෂශ. 



ද්විඳාර්්වි  වඳොලකේ ලැදතත් ම ිළිබඳල ශ්රී ා ාල වශ එක්වත් ජනඳදය අලධාර ය  ෂ 

අෙර, අකනය නය ප්රතිාභ වශා ශවුල් ාරිත්ලය ෙලදුරුත් ක්තිමත් කිරීම ිළිව පුළුල් ඳරාවය  

වශකය ගිොල අඛ්ඩායල ඳලත්ලාකතන යාමු තීර ය  ෂශ. 

  

ඳාඨකේ අලවානය. 


