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සුභ උදෑසනක්. ශ්රී් ලංකාවේ සහ මාලදිවයිවේ එක්සත් ජනපද තානාපති ඇලියිනා වෙප්ලිට්ස් වවනුවවේ 

නීති විව ෝධී මිනිස් ජාවා ම සම්බේධවෙේ අද දිනවේ ඔබ ඇමතීමෙ ආ ාධනා කිරීම ගැන ආසිො 

පදනමෙ හා එහි වේශීෙ නිවෙෝජිත දිවේෂ ්වික්රාමනාෙකෙ ස්තූතියි. වමම අවස්ථාවෙ පැමිණි  ඔබ සැම 

සාද වෙේ පිළිගේනා අත  නීති විව ෝධි මිනිස් ජාවා මෙ විරුේධව සෙේ ක න ඔවේ ප්රීෙත්නෙේ ගැන 

මවේ ස්තූතිෙ පළ ක මි. 

එක්සත් ජනපදවේ හා ශ්රී් ලංකාවේ  ාජට වමේ ම සිවිල් සමාජ හා ලාභ වනො ලබන පාර්ශවකරුවේ සමඟ 

හවුවල් පැවැත්වවන වමම උත්සවෙෙ සහභාගී වීමෙ ලැබීම ගැන මම ආඩම්බ  වවමි. අද දින ඉදිරිපත් 

වකව න පර්වේෂණවල කතුවරුේ වන නීල්සේ සමාගම සහ කාේතා මාධට සාමූහිකෙෙ ස්තූති කිරීමෙ 

දිවේෂා සමග එක් වීමෙ ද මම කැමැත්වතමි. ඔවේ ශක්තිෙ හා උේවෙෝගෙ අපි ඉතා අගෙ ක න බව 

පැවසිෙ යුතුයි. 

නීති විව ෝධී මිනිස් ජාවා මෙ විරුේධ ජාතික කාර්ෙ සාධන බලකාෙ ෙෙවත් ශ්රී් ලංකා  ජවේ අමාතටංශ 

මගිේ  ලබා දුේ නාෙකත්වෙ ගැන සඳහේ කිරීමෙ ද මා කැමතියි. නීති විව ෝධී මිනිස් ජාවා ම් මර්දනෙ 

කිරීමෙ ඔවුේ ගේනා උත්සාහෙ අගෙ කළ යුතුයි. විවශේෂවෙේ ම, නීතිපති වදපාර්තවම්ේතුව, පරිවාස හා 

ළමා ක්ෂක වසේවා වදපාර්තවම්ේතුව, කාේතා හා ළමා කෙයුතු අමාතටංශෙ, විවේශ කෙයුතු අමාතටංශෙ 

සහ විවේශ වසේවා නියුක්ති කාර්ොංශෙ වවත මවේ ස්තූතිෙ පළ ක  සිටිමි. 

අවසාන වශවෙේ, පර්වේෂකෙේ වවනුවවේ ඔවුේවේ කාලෙ හා විවශේෂඥතාව ලබා දුේ සිවිල් සමාජ 

සංවිධානවලෙ මාවේ ස්තුතිෙ පුද ක මි. වමම වාර්තාව සකස් කිරීමෙ විවිධ සිවිල් සමාජ කණ්ඩාෙම් 49 ක් 

සහභාගී වූ අත , එයිේ වමම වටාපිතිවේ පුළුල් බව සහ විෂෙ ප ාසෙ ගැන අදහසක් ලබා ගත හැකියි. 

දිවේෂා එයිේ කීපෙක නම් සඳහේ කළාෙ. 

ජනාධිපති ට්රනම්ප් විසිේ ඔහුවේ පාලනවේ ප්රීමුඛතතාව ලැබිෙ යුතු කරුණක් වලස නීති විව ෝධී මිනිස් 

ජාවා ම හඳුනා වගන ඇති අත  එක්සත් ජනපදවේ වමේ ම ජාතටේත  වශවෙේ ද එම ගැෙලුව විසඳීමෙ 

කැප වී තිවේ. මිනිස් ජාවා ම වැළැක්වීම සඳහා පුළුල්, බහු-ශික්ෂණ ප්රීවේශෙක් අවශට වේ. වමයිේ අදහස් 

වකව ේවේ වගකීම් ප ාසෙක් සහිත ආෙතන ගණනාවක් සම්බේධීක ණෙ ක න   ජවේ 

වැඩපිළිවවළකි. 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙ තුළ, වමෙ සිදු වේවේ නීති විව ෝධී පුේගල ජාවා ම් අධීක්ෂණෙ කිරීම හා 

වැළැක්වීම සඳහා වන ජනාධිපතිව ොවේ අේතර් ආෙතන කාර්ෙ සාධන බලකාෙ ෙෙවත්යි. ඊෙ අමත ව 

වෙඩ ල්  ජෙ, නීති විව ෝධී මිනිස් ජාවා ම පිළිබඳ එක්සත් ජනපද උපවේශක මණ්ඩලෙ හ හා මිනිස් 

ජාවා වමේ දිවි ගලවා ගත් අෙවේ වතො තුරුවලෙ ප්රීමුඛතත්වෙක් ලබා වදයි. මිනිස් ජාවා ම්කරුවේවගේ  

වේරුණ අෙෙ, ජනාධිපතිතුමාවේ අේතර් කාර්ෙ සාධක බළකාෙෙ නීති විව ෝධි මිනිස් ජාවා මෙ විරුේධ 

ප්රීතිපත්ති  පිළිබඳ  උපවදස් හා නිර්වේශ ඉදිරිපත් කිරීමෙ, වමම මණ්ඩලෙ විධිමත් වේදිකාවක් සපෙයි. 

ශ්රී් ලංකාව තුළ,  නීති විව ෝධී මිනිස් ජාවා ම් වැළැක්වීවම් කෙයුතු සඳහා එක්සත් ජනපදෙ කැප වී සිටී. 

වර්තමානවේ එක්සත් ජනපද  ාජට වදපාර්තවම්ේතුව ශ්රී් ලංකාව තුළ වඩොලර් මිලිෙන 3.5 ක් වැෙ 



වකව න වටාපිති  හත කෙ අ මුඛදල් සපෙයි. උදාහ ණෙක් වශවෙේ මිනිස් ජාවා ම් පිළිබඳ විමර්ශන හා  

නඩු පැවරීම් සම්බේධවෙේ අධික ණෙ ශක්තිමත් කිරීම, නීති විව ෝධී මිනිස් ජාවා ම් පිළිබඳ දත්ත ලබා 

ගැනීම හා වාර්තාක ණ ක්රාමවේදෙක් වගොඩනැගීම, මිනිස් ජාවා මෙ වගොදුරුවූවේෙ අවශට වසේවා  සහ 

ආ ක්ෂාව සැපයීම ආදි විවිධ ප ාසෙක කෙයුතු සඳහා වමම ආධා  වෙොදා ගැවේ. වමම ප්රීෙත්නෙේෙ සහ 

අද වමහි පැමිණ සිටින වම් සම්බේධවෙේ කැප වූ  සංවිධානවල කෙයුතුවලෙ ආධා  කිරීමෙ ලැබීම ගැන  

එක්සත් ජනපද  ජෙ ආඩම්බ  වන බව කිව යුතුයි. 

ශ්රී් ලංකාවේ නීති විව ෝධී මිනිස් ජාවා ම පිළිබඳ දත්ත සිතිෙම් ගත කිරීවම් වටාපිතිෙ ආ ම්භ ක න ලේවේ 

මිනිස් ජාවා ම් දත්ත එකතු කිරීම හා වාර්තාක ණ ක්රාමවේදෙක් වගොඩනැගීමෙ ශ්රී් ලංකා  ජෙ ලබා දුේ 

ප්රීමුඛතතාවෙ ප්රීතිචා ෙක් වශවෙනි. 

වමම වටාපිතිවෙේ වැදගත් ප්රීතිඵල තුනක් ලැවබනු ඇත. 

පළමුඛවැේන, වේවේ නීති විව ෝධී පුේගල ජාවා ම් පිළිබඳ දත්ත එකතු කිරීවම් සහ වාර්තාක ණ 

ක්රාමවේදෙක් දියුණු කිරීමයි. 

වදවනුව, වමම  මිනිස් ජාවා ම් පිළිබඳ වතො තුරු රැස් කිරීවම් හා වාර්තා කිරීවම් පේධතිෙෙ දාෙක වීමෙ 

ප්රීධාන පාර්ශවකරුවේවේ ධාරිතාව වගොඩ නැගීමයි. 

අවසාන වශවෙේ වගොඩ නගන ලද පේධතිවේ ඇති වතො තුරු අදාළ පාර්ශවකරුවේෙ  ලබා දීමයි. 

වමම ප්රීතිඵල ලබා ගැනීම අතිශයිේ ම වැදගත් වේවේ ඇයි ද ෙේනත්, එෙ අවප්  පිළිගැනීමෙ ලක් විෙ 

යුත්වත් මේද ෙේනත් මා අවධා ණෙ කිරීමෙ කැමතියි. ආසිොනු පදනවම් සහ එහි හවුල්කරුවේ විසිේ 

සාර්ථක වලස නිම ක  ඇති වමම වටාපිතිෙ නිසා  ශ්රී් ලංකා  ජෙෙ පළමුඛ වැනි ව ෙ ඉතා පහසුවවේ 

ජාතික මට්ෙවම් දී  මිනිස් ජාවා ම්  හඳුනා ගැනීමෙ, නිරීක්ෂණෙ කිරීමෙ සහ විශ්වල්ෂණෙ කිරීමෙ 

හැකිොව ලැබී තිවේ. 

තව ද, වාර්තාක ණවේ දී රැස් ක  ගත් වතො තුරු මගිේ   ජවේ ආෙතනවලෙ මිනිස් ජාවා මෙ වගොදුරු වූ 

අෙ හඳුනා ගැනීමෙත්  ජාවා ම් අවවබෝධ ක  ගැනීමෙ සහ ඒවා වැළැක්වීම  සඳහා අවශට වමවලම් 

සැලසුම් කිරීමෙත් හැකි වේ.  

අවසාන වශවෙේ, වමම වාර්තාව වපේවා වදේවේ, ජාවා ම්කරුවේවගේ  ගැලවුණු අෙ හඳුනා ගැනීම, 

රැකව ණෙ ලබා දීම සහ ආධා  කිරීම අවනටෝනට ප්රීමුඛතතාවක් බවත්, මිනිස් ජාවා මෙ වගොදුරුවූවේ 

හඳුනා ගැනීම සහ සහාෙ වීවමහි ලා  ජෙ සහ එහි හවුල්කරුවේ වැදගත් කාර්ෙභා ෙක් ඉටු කළ යුතු 

බවත්ෙ. 

වමම වාර්තාව සම්පූර්ණ කිරීමෙ සහාෙ වූ  ජවේ වහෝ සිවිල් සමාජවේ සිෙලු වදනාෙම එක්සත් ජනපද 

තානාපති කාර්ොලෙ වවනුවවේ මවේ ප්රීශංසාව හිමි වේ. ඔවේ උත්සාහෙ නිසා මිනිස් ජාවා ම පැතිරී ඇති 

ආකා ෙ ගැන වමේ ම  මිනිස් ජාවා මෙ වගොදුරු වීවම් අවදානමෙ ලක් විෙ හැකි ජනගහනෙ පිළිබඳ 

තී ණාත්මක වතො තුරු  වහළිද ේ වීම නිසා  දැේ අපෙ වමම තී ණාත්මක මානව හිමිකම් අභිවෙෝගෙ 

වඩාත් ඵලදායි වලස මර්දනෙ කිරීවම් හැකිොව ලැබී තිවේ.  

 

ඔබ සැමෙ ස්තුතියි. 

 


