The Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Bangkok,
Thailand and the Permanent Mission of Sri Lanka to the UNESCAP

‘වමාජ ආරක්ණය වඳශා ඇති අලයතාාල අ්  වලරාාත්  ලාා ානෙමින්  වලී’ - එක්ව් 
ජාී් ෙේ ආසියානු ශා වනසිෆික් ආර්ථිව ශා වමාජ ෙවොිනවෙේ (UNESCAP) 6 ලනනි වමාජ
වංලර්ධම විනටුෙේදී (CSD) ශ්රී ංවාල වලව .
පලතින COVID-19 ලවංගත තත්ත්ලය වමාජ ආරක්ණය අන්කලරදාකටත් ලඩා අලය වල ප්පපු
කර ඇතැයි වැංකකොක්හි එක්වත් ජාතීන්කේ වම්මන්ත්රණ ම්යවථාානකදී 2020 පක්කතෝවර් 20 ශා
21 දිනයන්හි පැලැති එක්වත් ජාතීන්කේ ආසියානු ශා පැසිෆික් ආර්ථික ශා වමාජ කකොමිවකම්
(UNESCAP) 6 ලැනි වමාජ වංලර්්න කමිටුකේ (CSD) වභාපතිත්ලයට ඒකමතිකල පත්වූ
UNESCAP හි ශ්රී ංකා නිතය නිකයෝිත, තානාපතිනි වමන්තා කක්. ජයසූරිය මශත්මිය වැසිලාරය
ආරම්භ කරමින් පැලැසුලාය.
කමිටුකේ මූලික කත්මාල ‘වමාජ ආරක්ණය’ වූ අතර තලදුරටත් වමුළුල අමතමින්, කාපීය රටලල්
ලවංගත තත්ත්ලකයන් ඇතිලන වමාජ ආර්ථික බිඳලැටීම්ලට ප්රතිාාර දැක්ීමමට වශ ඒලායින් ආරක්ා
ීමමට වැෂසුම් වශගත ක්රමකේදයන් අනුගමනය කර තිුණණද, අප COVID-19 ලවංගත තත්ත්ලය
ශමුකේ කනොදන්නා වශ අවිනිථචිත ලාතාලරණයන් කරා තලදුරටත් පියමන් කරන වැවින් ඊට
මුහුණීකම් ප්ර්ාන කමලමක් කව, වමාජ ආරක්ණය ක්තිමත් කිරීකම් ක්රම ඇති කිරීමට වමාජ
වංලර්්න කමිටුලට අලවථාාලක් වාදිය ශැකි වල තානාපතිනි ජයසූරිය මශත්මිය සිහිපත් කෂාය.
‘ආසියා පැසිෆික් කාපකද වමාජ ආරක්ණය වඳශා කාපීය වශකයෝගීතාල ක්තිමත් කිරීම
කලනුකලන් ක්රියාකාරී වැෂැවථම’ වශ ‘ජනගශනය ශා වංලර්්නය පිළිවඳ ජාතයන්තර වමුළුකේ වශ
ජනගශනය ශා වංලර්්නය පිළිවඳ ආසියා පැසිෆික් අමාතය ප්රකාකද අන්තර්ගත කැපීමම් ක්රියාලට
නැංීමකම් ප්රගතිය අීකක්ණය වඳශා ලන ආසියා පැසිෆික් දර්ක රාමුල’ යන ප්ර්ාන කල්ණණ කදක
කමිටුල විසින් අනුමත කරන දි.
නයාය පත්රකද අංක 2 යටකත් අදශවථ දක්ලමින්, වශකාර නිතය නිකයෝිත වරිතා රණතුංග ‘ශ්රී ංකාල
කවෞණය කවලා ශා අ්යාපනය වඳශා වැමට ප්රකේය වාකදමින්ද කජයථප පුරලැසියන්, වික
අලයතා වහිත ශා අලදානමට ක්විය ශැකි කාණ්ඩයන් වඳශා වමාජ ප්රතිාභ වාීම මිනන්ද,
පුරලැසියන්ට වමාජ ආරක්ණය ශා සුභවා්නය වශතික කරමින්, සුවිකෂී ප්රගතියක් අත්පත්
කරකගන ඇති වල අල්ාරණය කෂාය. COVID-19 ලවංගත කාකදී අලදානමට ක්වූ මිලියන

6කට අධික පවුල්ල සුභවා්නය වඳශා වශ COVID-19 කවෞණය ශා වමාජ ආරක්ණ අරමුද
පිහිටීමම ඇතුළුල COVID-19 පැතිරීම පානය වඳශා ශ්රී ංකා රජය විසින් ගනුැ ක ක්රියාමාර්ග
පිළිවඳලද ඇය වඳශන් කෂාය. වමාජ ආරක්ණය වඳශා ලන ක්රියාකාරී වැැවථම ක්රියාලට නැංීමකම්
අලයතාල වශ ඊට ප්රකයෝජනලත් කමලම් කව අකනකුත් වාමාික රටලලින් ඉකගනීමට වශ
අත්දැකීම් හුලමාරු කරගැනීමට ගතික කාපීය කේදිකාලක් නිර්මාණය කිරීකම් ලැදගත්කමද ශ්රී
ංකාල විසින් අල්ාරණය කරන ී.
වමෘද්ධි, ගෘශ ආර්ථික, ක්ෂුද්ර මූය, වථලයං රැකියා වශ ලයාපාර වංලර්්න රාජය අමාතයංකද
අ්යක් (වැසුම්) එම්.රාමමූර්ති මශතා වශ ශ්රී ංකා ්රය ය වංලර්්න කවුන්සිකද වශකාර
අ්යක්, නීකා අමරසිංශ යන නි්ාරීහු කකොෂඹ සිට අන්තර්ජාය පවථකව වමුළුලට වම්වන්් වූශ.
වාමාික රටලල්, ජාතයන්තර වංවි්ාන ශා සිවිල් වමාජ වංවි්ාන නිකයෝජනය කරමින් වැංකකොක්හි
එක්වත් ජාතීන්කේ වම්මන්ත්රණ ම්යවථාානකදී කමන්ම අන්තර්ජාය පවථකවද නිකයොිත පිරිවථ
වමුළුලට වශභාගී විය.

UNESCAP හි ශ්රී ංකා නිතය ූතත මණ්ඩය ශා තානාපති කාර්යාය
වැංකකොක්, තායින්තය
2020 පක්කතෝවර් 21

