
බැැංක ොක්හි ඳැලැති ධරණීය සැංලර්ධනය පිළිබ හත්ලැනි ආසියා ඳැසිෆික් සැංසදකේ සභාඳතිත්ලයට  රී ැං ාල 

කත්රී ඳත්කලයි  

ධරණීය වංලර්ධනය වශා ව ශත්ලැනි ආසියා ඳැසිෆික් වංවදය (APFSD) ලත්මන් ක ොවිඩි-19 ලවංගත 
තත්ත්ලය කශේතුකලන් 'නල යථාර්ථයන්ට' අනුගතල ප්රථම ලතාලට අන්තර්ජාය ඔව්කවේ ‘ලර්චුලල්’ රැව්වීමක් 
කව මැයි 20 ලැනිදා තායින්තකේ බැංක ොක් නුලරදී ඳැලැත්වුණු අතර, එක්වත් ජාතීන්කේ ආසියා වශ 
ඳැසිෆික්  ාපීය ආර්ථි  ශා වමාජ  වුන්සිකේ (UNESCAP)  රී ං ා නිතය නිකය ිතත කමන්ම 
තායින්තකේ  රී ං ා තානාඳති කව  ටයුතු  රන වමන්තා කක්.  ජයසරිය මශත්මිය එම 7 ලැනි ආසියා 
ඳැසිෆික් වංවදකේ වභාඳති ධුරයට ඒ මති ල කත්රී ඳත් වලාය. ඒ අනුල තානාඳතිතුමිය ඉදිරි ලවර  
 ායක් වභාඳති ධුරය කශොබලනු ඇත.  

‘ආසියා ඳැසිෆික්  ාඳකේ 2030 ධරණීය වංලර්ධන නයාය ඳත රය ක්රියාත්ම  රීරීම වශා  ඩිනම් 
  රියාමාර්ග’ යන කත්මාල යටකත් 7 ලැනි ආසියා ඳැසිෆික් වංවදය ඳැලත්විණි. 2030 ධරණීය වංලර්ධන නයාය 
ඳත්රය වාක්ාත්  රගැනීම වශා එක්වත් ජාතීන් ‘  රියා ාරී ද ය’ ඳ ර ායට ඳත් ෂ බල වමාරම්භ  
වැසිලාරය අමතමින් සිහිඳත්  ෂ තානාඳතිනි ජයසරිය මශත්මිය එම අරමුණු අත්ඳත්  රගැනීකම්දී සියලූම 
ආයතන ශා වමාජකේ සියලූම වාමාිත යන් කමන්ම බහුඳාර්්වි  වශකය ගීතා රාමුලක් තුෂ සියලුම 
ඳාර්ල රුලන්කේ ශවුල් ාරීත්ලකයන් ජාති  ශා  ාපීය මට්ටමින් මනා කව වම්බන්ධී රණය  ෂ 
ප්රතිාාරයන්කේ ලැදගත් ම අලධාරණය  ෂාය.   

අන්තර්ජාය ඔව්කවේ ආරම්භ  වැසියට එක්කලමින් නිව් කය ර්ක් නුලර සිටින එක්වත් ජාතීන්කේ නිකය ජය 
මශ කල් ම්  අමීනා කේ. කමොකශොමඞ් මශත්මිය, එක්වත් ජාතීන්කේ උඳ කල් ම් කමන්ම ආසියා වශ ඳැසිෆික් 
 ාපීය ආර්ථි  ශා වමාජ  වුන්සිකේ විධාය  කල් ම් අර්මිදා වල්සියා අලිව්ජාබානා මශත්මිය වශ 
තායින්තකේ විකේ වම්බන්ධතා අමාතය ක ොන්. ඳ රමුේවිනායි මශතාද වැසිය අමතමින් ක ොවිඩ් 19 ලවංගත 
තත්ලය කශේතුකලන් උේගතල ඇත් අභිකය ගයන් මතින් නල අලව්ථාලන් උදා ර ගත යුතුබල අලධාරණය 
 ෂශ. විදයාත්ම  වශකය ගීතාල තුන්න් ආසියානු ඳැසික්ක්  ාඳකේ වමාජ ආරක්ණය, කවෞඛ්යය ඳශසු ම් 
පුළුල් රීරීම, ශරිත රැරීයා අරමුණු  රගත් ආර්ථි  කමො යක් වංලර්ධනය රීරීම වශා ආකය ජන පුළුල් 
කීරීමත්,  ාඳකේ ඩිිතටල් යටිත ඳශසු ම් ක්න්බ ඇති විමතාල අලම රීරීම ක්න්බ  ටයුතු රීරීමත් 
අලධානය  ෂශ. 

ක ොෂඹ සිට අන්තර්ජාය ඔව්කවේ වමුළුල අමතමින් ශ්රී ං ාකව් ධරණීය වංලර්ධනය ක්න්බ  වුන්සිකේ 
අධයක් ජනරාල් ආාාර්ය සුගත් යාකල්ගම මශතා ක ොවිඩ් 19 වලරවය ලයාප්තිතිය මැ ඳැලැත්වීමට වශ 
ධරණීය වංලර්ධනය ක්න්බ 2030 නයාය ඳත්රය ක්රියාලට නැංවීමට ශ්රී ං ාකව් ප්රතිාාර වමුළුලට ඉදිරිඳත් 
 කෂේය. ඳ්ාාත් ක ොවිඩ් 19 වංදර්භය ශමුකව් ශදිසි වශ මධය  ාීනන උඳාය මාර්ග කලත අලධානය 
කයොමුරීරීකම් ලැදගත් ම හුලා දක්ලමින් 2030 ධරණීය වංලර්ධනය ක්න්බ නයාය ඳත්රයට උේගතල ඇති නල 
යථාර්ථයන් ඇතුෂත්  ෂ යුතු බල ඔහු තලදුරටත් ඳැලසීය. 

වාමාිත  රටලල්, ප්රධාන ශවුල් රුලන්, සිවිල් වමාජ නිකය ිතතයන් වශ රාජය කනොලන වංවිධාන නිකය ජනය 
 රමින් 730 ට අධි  ක්රිවක් අන්තර්ජාය ඔව්කවේ කමම වැසියට එක්ව අතර ධරණීය වංලර්ධනය ක්න්බ 
ශයකලනි ආසියානු ඳැසික්ක් වමුළුකව් වභාඳතිත්ලය දැර ටිකම ර් කවකත් රාජයකේ නීති ප්රතිවංවිධාන වශ 
ඳාර්ලිකම්න්තුල භාර අමාතයලරයා ලන ෆික ලිව් මගල්ශයිව් මශතා විසින් වමුළුල ආරම්භ රීරීම ප්ර ායට ඳත් 
 රන දී. ලාර්ෂි ල ඳැලැත්කලන කමම වමුළුල සියලු ඳාර්ල රුලන් එක්ව අන්තර් රාජය වමුළුලක් ලන 
අතර, ප්රධාන ලකයන්ම විකේ අලයතා ඇති රටලල් ඇතුළු වාමාිත  රටල ධරණීය වංලර්ධනය ක්න්බ 
2030 නයාය ඳත්රය ක්රියාත්ම  රීරීම ක්න්බ ව  ාපීය කව්දි ාලක් කව්.  

ජාති  වැසුම් කදඳාර්තකම්න්තුකව් අතිකර්  අධයක් ජනරාල් ිරරන්ති රත්නාය , ධරණීය වංලර්ධනය 
ක්න්බ  වුන්සිකේ අධයක් වමන්ති කවේනානය , වශ ාර අධයක් ැකරොන් කශේලාලුගකේ යන අය 
ක ොෂඹ සිට අන්තර්ජාය ඔව්කවේ වමුළුලට එක්ව අතර තායින්තකේ ශ්රී ං ා තානාඳති  ාර්යාකේ 
ාාන්වරි ප්රධානී, පර්ණිමා ගුණකවේ ර,  වුන්වර් (ලාණිජ) අනිල් සිරිමාන්න ශා කදලනි කල් ම් වරිතා 
රණතුංග යන අයද කමම වමුළුකව් ශ්රී ං ා නිකය ිතත ක්රිවට ඇතුෂත් වශ. 
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