
ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපන්ත්රවාපී  ලංමමපජාවාපී  ලංජානජජාේ  ලංිදේශ  ලංඅමපනය ලංගරු ලංදිේ්තෂ් ලංගුණවාර්ධන ලංමැතිතුමප 

2020 ලංඔක්ේනෝබර් ලං01 ලංවාැනි ලංදින ලංඳැවාැත්ේවාන ලං ප්තනපවා්ත ලංපිළිබ ලං4 ලංවාැනි ලංේකෝ  ලංමමුළුේේ 

25 ලංවාන ලංමාවාත්මජේ  ලංඉහළ ලංේඳේළේ ලංරැම්වීේේ ලංී  ලංඳවාත්වානු ලංකබන ලංේශ නය 

තේභාව: “ස්ත්රී රුරුස සභානාේභවාවස සස යසලුභ කාන්වාවන් සා ගැසැණු ළභයින් සවිඵල ගැන්වීභ 
සාක්සාේ කර ගැනීභ තේගවේ කිරීභ” 

ආජේභ  ලංඅදහම් ලංදැක්වීම: 

සබාඳතිතුභනි, 

භසතේකම්තුභනි, 

ගරු භැතිතුතභනි, 

සම්බාවනීස නිතසෝජිවවරුනි, 

තනෝනාවරුනි භසේවරුනි, 

 කාන්වාවන් පිළිඵ 4 වැනි තලෝක සමුළුතේ 25 වැනි සංවේසරස සැභරීභ සසා ඳැවැේතවන 

තභභ ඉසළ තඳතළේ රැස්වීභ සසා ශ්රී ලංකාව නිතසෝයනස කිරීභල ලැම භ භල භසේ තගෞරවසකි. 

 නිසැකවභ, 1995 දී ඳැවති කාන්වාවන් පිළිඵ 4 වැනි තලෝක සමුළුතේ දී සම්භව කරගන්නා ලද 

ම ජිං ප්රකානනස සස ්රිසාකාරී තේකාකාව කාන්වාවන් සවිඵල ගැන්වීභ සසා ව වැදගේ 

සන්ධිස්ථානසක් සනිටුසන් කරන තගෝලීස නයාස ඳරසකි. තභභ සවිස්වරාේභක ප්රතිඳේති 

තේඛනස, තගෝලීස වනතසන් කාන්වාවන්තේ වැඩිකායුණුව සා සත්්රී රුරුස සභානාේභවාවස 

සාක්සාේ කර ගැනීභ සසා භඟ තඳන්වීභක් සා ප්රතඵෝධසක් ලඵා තදන ඳදනභක් තලස මීල වසර 

25 කල තඳර දී තභන්භ අදලේ අදාළ තලස ඳවතී.  

 ස්ත්රී රුරුස සභානාේභවාවස සාක්සාේ කර ගැනීභ සස කාන්වාවන් සවිඵල ගැන්වීභ සසා 

තගෝලීස ප්රයාව වියන් වැදගේ පිසවර රැසක් තගන ඇති ඵව පිළිගන්නා අවරභ, කාන්වාවන්තේ 

සභාය-ආර්ථික සා තේනඳාලනික සංවර්ධනසල ඵාධා ඳමුණුවන අභිතසෝග සස ඵාධක ද අඛණ්ඩව 

ඳවතින ඵව අපි පිළිගනිමු. 

 තසෞඛයතේ යල ආර්ථිකස දක්වා සෑභ ක්තසේරසකභ තකොවිඩ්-19 හි ඍණාේභක ඵලඳෑම් තලොව 

රුරා කාන්වාවන් සා ගැසැණු ළභයින් තකතරහි ඵලඳා තිතේ. එඵැවින්, තභභ වසංගව 

වේේවතසන් ප්රකතතිභේ වීභ සසා වන තගෝලීස ප්රසේනසන් භධයතේ ස්ත්රී රුරුස 

සභානාේභවාවස සස කාන්වාවන් ඉකාරිතසන් යටීභ අවයවනය තේ. 

සබාඳතිතුභනි, 

 ඓතිසායක වනතසන්, රතේ සභාය සා ආර්ථික සංවර්ධනස සසා කාන්වාවන් වියන් ලඵා තදන 

ලද අගනා දාසකේවස පිළිඵව දැනුවේව යටිමින්, ස්ත්රී රුරුස සභානාේභවාවස සස කාන්වාවන් 

සවිඵල ගැන්වීභ සසා ව කැඳවීභ සස තේනඳාලනික කැභැේව ශ්රී ලංකාව වියන් ප්රදර්නනස කර 

තිතේ. 

 අඳතේ යනගසනතසන් අඩකලේ වඩා වැඩි සංඛයාවක් යටින ශ්රී ලංකාතේ කාන්වාවන්, සාක්සරවා 

අනුඳාව, සභායසල අන්වර්ගව වීභ සස ආයු අතේක්සාව වැනි සභාය සංවර්ධන දර්නක සාක්සාේ 

කරතගන යටින අවර, ඒවා සංවර්ධිව රලවලල සභාන භේලභක ඳවතින ඵව සසන් කිරීභ ඉවා 

කාරිගන්වන සුළුස. 

 සෑභ ක්තසේරසක දීභ වැදගේ කාර්සබාරසක් ඉටු කරන භතේ රතේ කාන්වාවන්තේ යසග්රසණ 

පිළිගැනීභල ලැම භ පිළිඵව භභ ආඩම්ඵර තවමි. 1931 දී ශ්රී ලාංකික කාන්වාවන්ල ්න්ද අයිතිස 

(සර්වයන ්න්ද ඵලස) ලඵා තදන ලදී. ශ්රී ලංකාව 1960 දී තලොව ප්රථභ කාන්වා අග්රාභාවයවරිස 

බිහි කළාස. ඳාර්ලිතම්න්තු  සස ඳළාේ ඳාලන ආසවන භන්ත්රීවරිසන්, අභාවයාංන තේකම්වරිසන්, 



රායයවාන්්රික දව භණ්ඩල ප්රධානීන් සස අධිකරණස සන අංනවල ශ්රී ලාංකික කාන්වාවන් කාගින් 

කාගලභ රතේ ඉසළ වනතුරු ගණනාවක් දරා තිතේ. කාන්වාවන් රතේ වැඩ කරන යනගසනතසන් 

අඩක් නිතසෝයනස කරන අවර, ඔවුන් උසස් අධයාඳනතේ දීද දස්කම් දක්වයි. යාතික ආර්ථිකස 

සසා ඔවුන්තේ දාසකේවස ඉවා වැදගේ තේ. කාන්වාවන් ශ්රභ ඵලකාතසන් 34.5% ක් 

නිතසෝයනස කරන අවර, විතේශීස ශ්රභ ඵලකාතසන් 39% ක් කාන්වාවන්තගන් සභන්විව තේ. 

සබාඳතිතුභනි, 

 ශ්රී ලංකාතේ යනවාව වියන් අතිභසේ යනවරභක් ලඵා දී ඇති යනාධිඳති තගෝඨාබස රායඳක්ස 

භැතිතුභාතේ නාසකේවතසන් යුේ රයස තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක (SDGs) සසා ඇඳකැඳවී 

යටින අවර, ඒ අවර ඳසව්ැනි ඉලක්කස වන්තන් “ස්ත්රී රුරුස සභානාේභවාවස සාක්සාේ කර 

ගැනීභ සස යසලුභ කාන්වාවන් සා ගැසැණු ළභයින් සවිඵල ගැන්වීභයි”.  

 අඳතේ රයතේ යාතික ප්රතිඳේති රාමුව (“රල සදන තසෞබාගයතේ දැක්භ”) තුළ, ‘පලදායී 

රුරවැයතසක්, වතේතිභේ ඳවුලක්, විනසගරුක සා සාධාරණ සභායසක් සස සභතේධිභේ යාතිසක්’ 

සන යේ වැදෑරුම් ප්රතිපලසක් ළඟාකර ගැනීභ සසා ප්රධාන ප්රතිඳේති ක්තසේර 1  ක් සුනනාතගන 

තිතේ. තභභ රාමුව තුළ සත්්රී රුරුස සභායබාවස ඳදනම් කරගේ සභානාේභවාවස, කාන්වාවන් 

සවිඵල ගැන්වීභ සස ස්ත්රී රුරුස සභායබාවස භව ඳදනම් ව හිංසනස අවභ කිරීභ සසා ප්රමුඛවාවස 

ලඵා දී ඇව. 

 ඉසව ප්රතිඳේති රාමුවල අනුකලව, කාන්වාවන්ල ඔවුන්තේභ තීරණ ගැනීභල සා ඔවුන්තේ 

අභිලාසසන් කරා ළඟා වීභ සසා නිදසස ඳවතින සස ඔවුන් කියදු ප්රචණණ්ඩේවසකල තසෝ තවනස් 

තකොල සැලකීභකල සලේ තනොවන වාවාවරණසක් තුළ, අතේ සභායතේ අභිවතේධිස සසා සභාන 

භේලතම් ්රිසාකාරිකතසකු තලස ශ්රී ලාංකික කාන්වාවන්තේ දාසකේවස ලඵාදීභ ස්ථිර කිරීභ 

පිණිස රයස වියන් ඳසසුකම් සඳසනු ඇව.  

 තභභ සන්දර්බස තුළ, ශ්රී ලංකාව තභභ රැස්වීතම් තේභාවල එනම්, “ස්ත්රී රුරුස සභානාේභවාවස 

සාක්සාේ කර ගැනීභ සස යසලු කාන්වාවන් සා ගැසැණු ළභයින් සවිඵල ගැන්වීභ තේගවේ 

කිරීභ” සසා පූර්ණ සසස දක්වයි.  

 අවසාන වනතසන්, ශ්රී ලංකාව ස්ත්රී රුරුස සභානාේභවාවස සාක්සාේ කර ගැනීභ සස යසලු 

කාන්වාවන් සා ගැසැණු ළභයින් සවිඵල ගැන්වීභ සසා ව යස ඇඳ කැඳවීභ සළි වසවුරු කරයි. 

 තම් වසතර් ශ්රී ලංකාතේ යාවයන්වර කාන්වා කාන තේභාව වන “ඇස කාරිභේ - රල සවිභේ” සන 

ඳාඨස උරුලා දක්වමින් අවසන් කිරීභල භභ කැභැේතවමි.  

ස්තුතියි. 


