එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලගේ 76වන සැසිවාරගේ රාජය නාක සුළුවව මමමිනන්
ජනාධිපති ග ෝඨාභක රාජපක්ෂ මැතිතුමා ළ සම්පූර්ණ ථාව

සභාපතිතුමනි, මහගේ ම්තුමනි,
රාජය නාක වුනනි, ග ෞරවනීක නිගකෝජිමයිනි,
ගනෝනාවුනනි, මහත්වුනනි,
ආයුග ෝවන්
අද ඳළළත්වන වභභ උත්කෘසට රැසවීභට ශ්රී රාකහ යෝවඹනයනඹ රීමටභට රළම භ භට ව වයඹරී
76 න භවහ භණ්ඩර ළසිහයවේ බහඳතියඹහ වර වත්මට ඳත්ව අති රු අබ්දුල්රහ හීඩ් (Abdulla
Shahid) භළතිතුභන්ට භභ ඳශමුවන් සුබඳතමි
බහඳතිතුභයෝ, ඔඵ ශ්රී රාකහවද ර්ඝ ක කහන න මිතුවයරී ිරි ව වඝ  ර් ඔඵ භ
රීමටභට අපි ඵරහවඳොවයොත්තු න්වනමු

පවඳ කටතුතු

පවට වඳය ඳළති භවහ බහ ළසිහයවේ ර් අති රු Volkan Bozkir (වොල්කන් වඵොසකීඝ ) භළතිතුභන්
දයන රද බහයකහයත්ඹ අ ඹ රීමටභට ව භව වල්කම් ඇන්වටනයෝවඹන ගුටවයස භළතිතුභන් වභභ
දුසකය අසථහවදර් රඵහවදන නහඹකත්ඹ අ ඹ වකොට ළරකීභ වහ වභඹ අසථහක් කය යෝමි
බහඳතිතුභයෝ, වකොවිඩ් - 19 ා තඹ භනුය ඝ  ඹහට විනහලකහමට ඵරඳෆභක් ඇතිකය තිවබ්
ා ත තත්ත්ඹ වමුවද තභ පවඳතභඹන් අහිමි ව සිඹලු වදනහ වත භහවේ හතිලඹ ාවද ඹ
පි වනභමි
වරො පුයහ සිටින ිරි ව වඳශ වවඛ්ය වහ අතයහලය වකිනන්වේ කළඳවීභ ළන භභ සතති කයන
අතය වරනක වවඛ්ය ාවිධහනඹ වභභ අඝ ුදදඹට ්රතිාහය දක්න කකහයඹ පිිබඵ ්රලාහ කයමි
වකොවිඩ් - 19 ා ත තත්ත්වඹන් උ ත් ඳහඩම් හුභහරු කය ළනීභට ව ඩහ ්රලසත වර නළත
යටල් ඹථහ තත්ත්ඹට ව ොඩනළගීභට වහඹ වීභ වහ ශ්රී රාකහ, වරනක වවඛ්ය ාවිධහනඹ භ
එක්, කරහපීඹ දළනුම් වක්න්ද්රඹක් ව ොඩනළගීභට අවකක්හ කයින
වයඹට එවයහි ටන් රීමටභ වහ එන්නත් ව ්රතිකහය ක්රභ වඳුන්හ ර්වම්ර් විදයහත්භක
ඳඝ වේකිනන් වහ වදය ්රයහන් විසින් සිදුකයන රද වද ත් යෝඝ භහණහත්භක කහඝ ඹබහයඹ භභ
ිතහ ිවිබන් අ ඹ කයමි
ඒ අතයභ, බඹහනක න වයස ්රවදද ඳළතියවීභ ළශළක්වීභ වහ එන්නත් යෝසඳහදනඹ, වඵදහවළමටභ,
රඵහර්භ ව පිිබ ළනීභ ම්ඵන්ධවඹන් න අභිවඹන වහභ යඹ ත තුතු ඵ වඳුනහ ත තුතු ඇත
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ෆභ තළනකභ ෆභ වකවනකුටභ එන්නත රඵහර් ඇති ඵට වතික වීභ ා තවඹන් මිර්වම් වවොභ
ක්රභවදදඹින
තභත් ාඝ ධනඹ වමින් ඳතින යහතිඹක් වුද, ශ්රී රාකහ සිඹ එන්නත් රීමටවම් ළඩටවන තුශ
ිතහ හඝ ථක වී ඇත ඹ අවුරුදු 30ට ළඩි සිඹලුභ පුද් රිනන් සිඹලු වදනහටභ ඳහවව වම් න විටත්
පඝ ණ ලවඹන් එන්නත් රඵහර්භට අපි කටතුතු කය ඇත්වතමු ඔක්වතනම්ඵඝ  භ අහනඹ න විට
ඹ අවුරුදු 20ට ළඩි ෆභ වදනහටභ පඝ ණ ලවඹන් එන්නත රඵහවදනු ඇත නුදුරු අනහ තවේර්භ
අපි අවුරුදු 15ට ළඩි දරුන්ට එන්නත් රඵහර්භ කයම්බ කයන්වනමු
එන්නත්කයණ ක්රිඹහයේවේ වද ත්බහඹට ඳහදක වවේ වවඛ්ය වකිනන්, වමුදහ ව වඳොයේස
යෝරධහමටන්, යයවේ වකිනන් ව වතනයහ ඳත් ව යනතහ යෝවඹනජිතිනන් අතය ව ම්ඵන්ධීකයණඹින
ා ත තත්ත්ඹ කශභනහකයණඹ වහ ද්විඳහඝ ලසවික ව ඵහුඳහඝ ලසවික ඳ වතයහ ලීන න් විසින්
ඳඹන රද මූරයභඹ වහ ද්රයභඹ කධහය යේන් ද ශ්රී රාකහ විලහර ්රතිරහබඹක් රළම ඹ වභභ යහතීන්ට
ව කඹතනරට ඔවුන්වේ තයහ ලීන බහඹ පිබඳඵ භභ සතතින්ත වමි වභභ ඳතින අඝ ුදදකහමට
කහරඹ තුශ ව නන ඹ ලවඹන් දක්නට රළවඵන ිභවත් වවඹනගීතහඹ වඵවවවින් රි ව න්න සුළුින
වකව වතත්, කශ තුතු තත් වඵොවවන වද් ඇත
බහඳතිතුභයෝ, ා තවේ කඝ ථික ඵරඳෆභ විවලවඹන් ාඝ ධනඹ වමින් ඳතින යටරට දළඩි
වර ඵරඳහ ඇත වභඹ 2030 තියය ාඝ ධන ිරක්ක වහ න නයහඹ ඳරඹ ක්රිඹහත්භක රීමටභ
අධහනභකට රක්කය ඇත
ාඝ ධනඹ වමින් ඳතින යහතීන්ට වභභ අවියෝලසචිත තත්ත්වඹන් මිර්භට වහඹ වීභ වහ
යහතයන්තය ඹහන්රණඹ තුිබන් ාඝ ධන මූරයකයණඹ ව ණඹ වන ඇතුළු තත් වඵොවවන
ක්රිඹහභහඝ 
ළනීභ අතයහලය කරුණරී
ා තඹ වවතුවන් ශ්රී රාකහ ද දළඩි අරුරුතහඹකට ඳත් ඇත වජදයනක විවිත වහයෝ රට
අභතය අවක කඝ ථිකඹට දළඩි ඵරඳෆම් එල්ර වී තිවබ් අගුලු දළපවම් ව හභහනය ාායණ රුභහ
ඳළනවීම්, යහතයන්තය ාාහයකිනන් ඳළමිණීභ ඳවශ ළටීභ ව භන්ද හපව ව නන ඹ ඝ ධනඹ අඳ
කඝ ථිකවේ ෆභ අාලඹකටභ ඵරඳහ ඇත
ශ්රී රාකහවද ිවශභ විවද්ල වියෝභඹ උඳඹන භහඝ  ඹක් න වහ යන වණවඹන් 14%කට කන්න
්රභහණඹක් ඹළවඳන ාාහයක ක්වරඹ දළඩි වර කඩහ ළටී ඇත වභභ කඝ භහන්තඹ ව අවනක්
වඵොවවන අාලර සුළු වහ භධය ඳ වභහණ යහඳහය වහ, වඳොන  වන ව වනත් මූරය කධහය රඵහර්භ
ළයෝ යයවේ කධහය ක්රභ භිනන් වන රඵහදුයෝ වදයෝක ළටුක රඵන්නන් ව අඩු කදහඹම්රහභී
කණ්ඩහඹම් වහ මුදල් ්රදහනඹන් ව විඹිබ රහක රඵහර්භ, අගුලු දළපවභ කයන කහරරුභහවදර්
ක්රිඹහත්භක කයන භ තුිබන් යහයය විඹදම් ළරරීඹ තුතු වර ළඩිවිඹ
ා තවේ ක්ණික ඵරඳෆම්රට අභතය වභභ ා තවේ කඝ ථික ්රතිවිඳහකඹන් අඳවේ
ාඝ ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක රීමටභ වහ ති ම මූරය අකහලඹ රුභහ කය ඇත
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බහඳතිතුභයෝ, ා තවේ ්රතිවිඳහකඹන් භනුයත්ඹට වඵවවවින් විනහලකහමට ව අතය, ිරි ව දලක
රීහිඳඹ තුශ වද්ලගුණික විඳඝ ඹහඹන් වවතුවන් ඊටත් ඩහ විලහර අභිවඹන ඹන්ට වරනකඹට මුහුණ
ර්භට සිදුවද
වද්ලගුණික විඳඝ ඹහඹන් පිිබඵ අන්තඝ  යහයය භණ්ඩරවේ භෆතකහන න හඝ තහවද අධහයණඹ කය
ඇති ඳ වරි ඳෘථිවිවේ වවඛ්යඹට භහන ක්රිඹහකහයකම්ර වඳය වනොව වි බ ඵරඳෆම් දළඩි කනසල්රට
කරුණරී වද්ලගුණික විඳඝ ඹහඹන්ව න් වහ වය විවිධත්ඹ නළතිවීවභන් සිදුන ඵයඳතශ
තඝ යනඹන්ට පිිබඹම් වඹර්භ වහ තීයණහත්භක වහ ක්ණික ඵහුඳහඝ ලසවික ක්රිඹහභහඝ  අලය වද
වද්ලගුණික විඳඝ ඹහඹන්ට ව ොදුරු විඹ වළරී යටක් ලවඹන් ශ්රී රාකහ වභහි අනතුරුදහඹක ඵ
භනහ ටවහව න ඇත ුදදුයයහණන් වන්වවේ ි ළන්වීම් භත ශ්රී රාකහවද දහඝ ලයෝක උරුභඹන්
මුල් ඵළ ඇති අතය ඳහ ව වක අ ඹ කයක්හ රීමටවම් අලයතහඹ අධහයණඹ කයින
ශ්රී රාකහ වඳොදු යහයය භණ්ඩර නීර ්රඥපකතිවේ ඳතහක වඹනධවඹකු න අතය වභයට කවඩොරහන
්රතිාසකයණඹ පිිබඵ ක්රිඹහකහමට කණ්ඩහඹභට නහඹකත්ඹ රඵහවදන්වන් වභභ න්දඝ බඹ තුශඹ
ය 2030 න විට නිනට්රයන් අඳද්රය ්රභහණඹ අඩරීන් අඩු රීමටභට ඵරහවඳොවයොත්තු න, 'තියය
නිනට්රයන් කශභනහකයණඹ පිිබඵ වකොශම ්රඥපහකතිඹ' ම්භත කය ළනීවභන් ඳ වය දූණඹ අභ
රීමටවම් ව නන ඹ ්රඹත්නඹන් වහ ශ්රී රාකහ ද දහඹක වී තිවබ්.
අව්රල් භහවේර් ඳළති පඝ -මුළුට භහඝ  ත ක්රභඹට (virtually) වබහගී වීභ තුිබන්, වභභ භ
අ ර් ඳළළත්වන එක්ත් යහතීන්වේ කවහය මුළු ව නන ඹ ලවඹන් වවඛ්යඹ ම්ඳන්න, තියය වහ
හධහයණතහත්භකතහඹරීන් තුතු කවහය ඳද්ධති ්රඝ ධනඹ වහ ක්රිඹහකහමට ්රතිපර රඵහ වදනු ඇතළින
භභ විලසහ කයමි එළයෝ ්රතිපර භහන වවඛ්යඹට වභන්භ අඳවේ ඳෘථිවිවේ වවඛ්යඹට ද ිතහ
ළද ත් නු ඇත.
තියයබහඹ ඹනු ශ්රී රාකහවද යහතික ්රතිඳත්ති යහමුවද ්රධහන අා ඹරී ඳහාශු හයත් ඵ, වය
විවිධත්ඹ, යර භහඝ  ව වවඛ්ය වකවයහි එහි ඳතින වහයෝකය ඵරඳෆභ වවතුවන් භවේ යයඹ
විසින් වම් ය මුරර් යහඹයෝක වඳොවවොය, ඳිබවඵනධනහලක ව ල් නහලක බහවිතඹ තවනම් කවශඹ
කහඵයෝක වඳොවවොය යෝසඳහදනඹ වහ වඹොදහ ළනීභ වභන්භ කහඵයෝක කෘෂිකඝ භහන්තඹ වහ කයන
කවඹනඡන රි ව ළන්මින් ඳතී. ශ්රී රාකහවද ඩහත් තියය කෘෂිකඝ භහන්තඹක් ඇති රීමටභට ත්
උත්හවඹ වනුවන් ව නන ඹ කඹතන ව යහයයඹන් වඵොවවනභඹකව න් රළුදණු රි ව ළන්වීභ භභ
අ ඹ කයමි.
අවක ඳ වයඹ සුරැකීභ අවක ්රධහන යහතික ්රමුඛ්තහඹරී ිරි ව දලක රීහිඳඹ තුශ ර් නහන්තය
කයණඹ ළරරීඹ තුතු වර ිවශ නළාවීභ අඳවේ අයමුණින. යට පුයහ පිහිටි ා හ 100 කට අධික
්රභහණඹක් පි වසිදු කය ්රකෘතිභත් රීමටභට ව ා හ වහ මුද්ර දූණඹට එවයහි ටන් රීමටභට ද අපි
කටතුතු කයමින් සිටිමු ඳහ ව වක ායක්ණඹට වහඹ ර්භක් ලවඹන් තයෝ බහවිතඹ වහ ව
කරහසටික් ද අපි තවනම් කය ඇත්වතමු.
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වඳොසිර ින්ධන බහවිතඹ අභ රීමටභ ව කහඵන්වයණඹට වහඹ වීවම් වරිසි අලයතහඹ ශ්රී රාකහ
වඳුනහව න ඇත. අඳවේ ඵරලක්ති ්රතිඳත්තිඹ භඟින් ය 2030 නවිට අඳවේ යහතික ඵරලක්ති
අලයතහවඹන් 70% ක් දක්හ සූඝ ඹඵර, සුශා ව යර විදුයේඹ ළයෝ පුනඝ යනනීඹ ්රබඹන්ව න්
රඵහවදන දහඹකත්ඹ ිවශ නළාවීභට ඵරහවඳොවයොත්තු වද
බහඳතිතුභයෝ, සිඹ කඝ ථිකඹ නළත ඳණ ළන්වීවම් වහ යහතික ාඝ ධන ළඩපිිබවශ ක්රිඹහත්භක
රීමටවම් ර් යහතයන්තය ්රයහවේ වවඹන ඹ ශ්රී රාකහ හදයවඹන් පිිබ නී. කවඹනඡන කකඝ ණඹ
කය ළනීභට ව වවශ ඵතහ පුළුල් කය ළනීභට, අඳ යවේ භ උඳහඹභහඝ ිනක පිහිටීභ ව අඳවේ
විභත් කඹතන, ලක්තිභත් භහය ඹටිතර ඳවසුකම් ව පුහුණු ශ්රභ ඵරකහඹ උඳ වභ ්රවඹනයනඹට
ළනීභට අපි අදවස කයන්වනමු
වම් වහ ඳවසුකම් ළරරුභට වභන්භ අඳවේ සිඹලුභ යනතහ භෘද්ධිභත් රීමටභ වහ නීතී,
යෝඹහභන, ඳ වඳහරන වහ අධයහඳන ඹන ක්වරඹන් හි පුළුල් ව ්රතිාසකයණ ඇතිරීමටභ වකවයහි භවේ
යයඹ අධහනඹ වඹොමු කය ඇත
යෝදව රළම භට වඳය සිටභ ශ්රී රාකහ ඝ  යන ඡන්ද ඵරඹ භුක්ති වි ඇත. ්රයහතන්රහර් ම්්රදහඹ
අවක වින යටහවද ිතහ ළද ත් අා ඹරී. ය 2019 ර් භහ වතනයහ ඳත්කය ළනීභ ව 2020 ර් ඳළති
ඳහඝ යේවම්න්තු භළතියණඹ තුිබන් පිිබබිඹු වුවේ භෘද්ධිභත් ව සථහය යටක් ව ොඩනළගීභ වහ ව
යහතික කයක්හ ව සවමටබහඹ තවවුරු රීමටභ වහ ශ්රී රාකහවද ඡන්ද දහඹකිනන් විසින් භහවේ
යයඹට රඵහදුන් ්රඵර යනයභින.
ය 2019 ර් සිදුව ඳහසකු ි වදහ ්රවහයවේර්, අන්තහර් ක මික රසතහර්න් විසින් සිදු කයන රද
විනහලඹ ශ්රී රාකහ අත්වින්වද්ඹ. එඹට වඳය, ය 2009 න වතක් ශ්රී රාකහ ය 30 ක වඵදුම්හර්
රසතහර් තුද්ධඹරීන් පීඩහ වින්වද්ඹ රසතහදඹ ඹනු ව නන ඹ අභිවඹන ඹක් න අතය එඹ යඹ
ළනීභට නම්, විවලවඹන්භ ුදද්ධි වතොයතුරු හුභහරු කය ළනීභ ළයෝ කහයණහ ම්ඵන්ධවඹන්
යහතයන්තය වවඹනිනතහ අලය වද
ඳසුිනඹ අඩ සිඹවර් ්රාණ්ඩත්ඹ විසින් ශ්රී රාකහවද දවස ණනකවේ විවිත ව දලක ණනහක
භෘද්ධිඹ අහිමිකය ඇත. වභළයෝ ්රාණ්ඩ ක්රිඹහන් නළත රීසි රිවනක ශ්රී රාකහවද සිදු වනොන ඵට
වතික වීභ වහ භවේ යයඹ කළඳවී සිටී. එභ යෝහ, ඒ පිටුඳ ඇති මූයේක ළටලු විඳීභට අපි කටතුතු
කයමින් සිටින්වනමු
කල් ඳත්නහ හභඹ හක්හත් කය ළනීභ වහ වද්ලීඹ කඹතන තුිබන් ළඩි  වීභක්, ්රතිසථහඳන
තුක්තිඹක් ව අඝ ථත් ාහිඳිඹහක් ඇති රීමටභ අතයහලය වද කඝ ථික ාඝ ධනවේ ්රතිපර වහ
හධහයණත්වඹන් තුතු වබහගීත්ඹ වතික රීමටභ ද එවභ විඹ තුතුඹ
යනහඝ ිනක, ක ම් වවන සත්රී පුරු වදදඹරීන් වතොය සිඹලු ශ්රී රහාරීකිනන් වහ භෘද්ධිභත්,
සථහය වහ සුයක්ෂිත අනහ තඹක් ව ොඩනළගීභ භහවේ යයවේ දළඩි අයමුණින.
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වභභ ක්රිඹහයේඹ වහ සිඹලුභ වද්ලීඹ ඳහඝ ලකරුන් භඟ ම්ඵන්ධ වීභට ව අඳවේ යහතයන්තය
වවුල්කරුන්වේ ව එක්ත් යහතීන්වේ වවඹන ඹ රඵහ ළනීභට අඳ සූදහනම්
වකව වතත්, සථියහය ්රතිපර රඵහ ත වළක්වක් යනතහවේ අභිරහඹන් පිිබබිඹු කයන වද්ලීඹ
කඹතන තුිබන් ඳභණක් ඵ ිතිවහඹ වඳන්හ ර් ඇත ශ්රී රාකහවද ඳහඝ යේවම්න්තු, අධිකයණඹ ව
එහි ඇති සහධීන යසථහපිත කඹතන රට තභ කහඝ ඹඹන් වහ  කීම් ිටු රීමටභ වහ රුභහ යහිත
අකහලඹක් තිබිඹ තුතුඹ
රු බහඳතිතුභයෝ, රු යෝවඹනජිතරුයෝ,අද අඳවේ භවහ මුළු විහදවේ වත්භහට අනුකර අඳ
ඵරහවඳොවයොත්තුව ත ඵ තුිබන් ළඵළවින්භ ඔවයොත්තු ර්වම් ලක්තිඹ ව ොඩනඟහ ළනීභට නම්, අඳ
ළභ වදනහභ වඳොදු ඹවඳත වහ කටතුතු කශ තුතුින.
සිඹළුභ සවමට යහයයඹන්හි ්රභහණඹ වවන ලක්තිඹ වනොරකහ හධහයණ වර ළරකීවභන් ව
ඔවුන්වේ ඹහන්රණඹන් වහ උරුභඹන් වකවයහි යෝසි ව වයවඹන් ළරකීවභන් වම් වහ ඳවසුකම්
ළරරුභ එක්ත් යහතීන්වේ කහඝ ඹබහයඹින
ඇෂස යෝසථහනවේ වඵවද්ධ උරුභඹන් කයක්හ රීමටභ රි වභත් කයන වර භභ එක්ත් යහතීන්ව න් ව
යහතයන්තය ්රයහවන් ිල්රහ සිටිමි
සිඹලු භනුය ඝ  ඹහට ඹවඳත් වහ තියය අනහ තඹක් ඇති රීමටභ වහ ළඵෆ වවඹනගීතහවඹන්,
තයහ ලීන  වවො හිත වඳයදළ ව ව අවනයනනය ව වයවඹන් එකට ළඩ කයන වර වභභ
උත්තමටතය බහවද හභහජික යටයේන් භභ ිල්රහ සිටිමි.
ඔඵට සතුතිින!
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