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නිකේද්යන අං : 20210309 

ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදය සහ මානව හිමිකම් සඳහා ලබාදුන්ත් විශිෂ්ට දායකත්වය 
වවනුවවන්ත් එ.ජ. ජනාධිපති ආර්යාව  ආචාර්ය ජිල් බයිඩන්ත් අතින්ත් රනිතා ඥාණරාජා වවත 

ජාතයන්ත්තර දිරිය කාන්ත්තා සම්මානය පිරිනැවම් 

ශ්රී ලං ොකේ යුක්ිය, ෙගවීම සහ  ොන්තො අයිිෙොසි ම් සඳහො වූ  ැපවීම කෙනුකෙන්  රනිතො 
ඥොණරොජො මිය ඊකේ දිනකේ දී එක්සත් ජනපද්යකේ ජනොධිපි ආර්යොෙ ෙන ආචොර්ය ජිල් 
බයිඩන් මහත්මිය සහ  ඇන්තනි බ්ින් න් රොජය කල් ම්තුමො අින් ජොතයන්තර දිරිය 
 ොන්තො (International Women of Courage (IWOC)) සම්මොනකේ ජයග්රොහි ොෙක් ෙශකයන් 
ගරු සම්මොනයට පොත්ර වූෙොය. නීතීඥෙරිය  ෙන ඥොණරොජො මිය බලහත් ොරකයන් අතුරුද්යන් 

 රවීකමන් පීඩොෙට පත් වූ පවුල්, ස්ීපුරුෂ සමොජභොෙය පොද්ය  ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණ දී 
දිවිගලෙොගත් අය, සහ ආගමි  හො ජනෙොර්ි  සුළුතර  ණ්ඩොයම් ඇතුළු ශ්රී ලං ොකේ ෙඩොත්ම 
අෙද්යොනම්පොත්ර ජනක ොටස් කෙනුකෙන් කපනී සිටින්නී ය. 

රොජය කල් ම්තුමොකේ IWOC සම්මොනය 2007 දී ඇි රනු ලැබුකේ කලොෙ ෙොටො සොමය, 

මොනෙ හිමි ම්, සහ  ොන්තොෙන් සවිබලගැන්වීම කෙනුකෙන් උද්කද්ශනය කිරීකම් දී සුවිකශ්ෂී 
ධෛර්යයක් සහ නොය ත්ෙයක් කපන්නුම්  රන  ොන්තොෙන් අගය කිරීම පිණිස කේ. 

පුළුල් පරොසය  මොනෙ හිමි ම් ආෙරණය ෙන අන්ද්යමින් ශ්රී ලං ොකේ ආන්තී රණය වූ 
ප්රජොෙන් කෙනුකෙන් යුක්ිය කසොයොයෑම පිණිස ඥොණරොජො මිය ඇකේ ෙෘත්තීය දිවිය  ැප ර 
ිකබ්. ශ්රී ලං ොකේ ත්රසත්ෙොද්යය ෙැලැක්වීකම් පනත යටකත් කචෝද්යනො රහිතෙ රඳෙොකගන සිටින 
සිර රුෙන්ට සහ බලහත් ොරකයන් අතුරුද්යන් කිරීකම් වින්දිතයින් වූකේ යැයි විශ්ෙොස  රන 
අයට අත්වූ ඉරණම පිළිබඳ ද්යැනගැනීමට ෙෑයම් ද්යරන ඔවුන්කේ පවුල්ෙල සොමොජි යින්ට ඇය 
කනොමිලකේ නීි ආෛොර ලබොකද්යන්නීය. වින්දිතයින් කක්න්ර  රගත් ප්රකේශයක් සඳහො ඇය 
විසින් ලබොදුන් නොය ත්ෙය සහ උද්කද්ශනය රට පුරො වින්දිතයින්කේ පවුල් කබොකහෝ 
සංඛ්යොෙ ට උප ොරී වී ිකබ්. එකස් ම, ස්ී පුරුෂ සමොජභොෙය පද්යනම්  රගත් ප්රචණ්ඩත්ෙය 
සම්බන්ෛකයන්  ටයුතු  රන සහ ඉඩම් සහ කද්පළ සම්බන්ෛකයන්  ොන්තොෙන්ට සම 
අයිිෙොසි ම් ලැබීම කෙනුකෙන් උද්කද්ශනය  රන බිම් මට්ටකම් සංවිෛොනෙල ශ යතොෙ 
ෙර්ෛනය සඳහො ඇය කෙකහස කනොබලො ෙැඩ  ර ිකබ්. උද්යොහරණ ෙශකයන්, අපකයෝජන හො 



හිංසනෙින් ආරක්ෂොෙ පතො කපොලීසිය කෙත යොකම් දී  ොන්තොෙන්ට බොෛො ඇි  රෙන, 
කපොිස් ස්ථොනෙල ඇි අඩුපොඩු හඳුනොගැනීමට ඥොණරොජො මිය විසින් ගෘහස්ථ ප්රචණ්ඩත්ෙය 

සම්බන්ෛකයන්  ළ පර්කේෂණය ඔස්කස් හැකි වී ිකබ්.  ොන්තො රැ ෙරණ ස්ථොන, 

උපකද්ශන කස්ෙො, සහ ගෘහස්ථ ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණ දී දිවිගලෙොගත් අය සඳහො ධෙද්යය 
කස්ෙො කෙත  ොන්තොෙන්කේ ප්රකේශය ෙැඩිකිරීමට කහත්ු වූ ද්යැනුෙත් කිරීකම් ෙැඩසටහන් ද්ය ඇය 
විසින් කමකහයෙො ිකබ්. 

ශ්රී ලං ොෙ සහ මොලදිෙයින් සඳහො ෙන එ.ජ. තොනොපිනි ඇකලයිනො බී. කටප්ලිට්ස් මහත්මිය 

"තම සකහෝද්යර පුරෙැසියන් සියළුකද්යනොකේ යුක්ිය කෙනුකෙන් ඥොණරොජො මිය අිමහත් 

 ැපවීමක් කපන්නුම්  ර ිකබනෙො. තම රකට් ෙඩොත්ම අෙද්යොනම්පොත්ර ජනතොෙට ඔවුන්කේ 

අයිිෙොසි ම්ෙින් ප්රකයෝජන ලබොගැනීමට ඇය උද්යවු  ර ිකබනෙො, එකස් කිරීකමන් ඇය ශ්රී 

ලං ොෙටත් කලෝ යටත් ධෛර්යය පිළිබඳ ආද්යර්ශක් සපයනෙො." යනුකෙන් පැෙසුෙො ය. 

තමන්කේ ප්රජොෙන් හො රටෙල් කෙත ලබොදුන් ඉමහත් ද්යොය ත්ෙය කෙනුකෙන් පිළිගැනීමට ලක් 

වූ TBC  ොන්තොෙන් අතරට ඥොණරොජො මිය ද්ය ඇතුළත් වූෙො ය. මීළඟට, කමම අද්විතීය 
 ොන්තොෙන් ඇමරි ොනු විශ්ෙවිද්යයොල, ෙයොපොර, සහ රොජය කනොෙන සංවිෛොන සමින් 

අන්තර්ජොලය හරහො සම්බන්ෛවිය හැකි International Visitor Leadership Program (IVLP) 

ෙර්ුෙල් හුෙමොරුෙක් (virtual exchange)  සඳහො සහභොි ෙනු ඇත. ගත වූ 15 ෙසර තුළ 

රටෙල් 75 ට අධි  සංඛ්යොෙ  ජොතයන්තර දිරිය  තුන් 155 ට අධි  සංඛ්යොෙක් එ.ජ. රොජය 
කද්යපොර්තකම්න්තුකෙන් කමකස් පිළිගැනීමට ලක්  ර ිකබ්. 

 


