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 3من  2صفحة 

 

තිරසාර ක්රියා ා යා  ම නිස් ව ්ගයගයා ා ය යා හඳ ජ විතයේ   

අඛණ්ඩේා්යා  සහතික කර්න අ ජති්ාරම ්න අේර එයා ට 

විතයේ   සියා ලු අංශ ඇතුළු  ේ. එයා ට ඳරිසරයා , ආගයථික, සමාජ, 

සං වකෘතික  හෝ ආගනික  ේ්ා,  සියා ලු ප්රජා්්  සහ අනාගේ 

ඳරම්ඳරා්්  සහා  මයා  ඉමහ ජ උඳකාරී  ේ. ඉහේ සහ්  

නි මම හා තයෂයා  ඳථයා   නොසලකා හරිනි්  මාන් ්ගයගයා ාට සතුට 

 ගන ඒමට අ්ශය තිරසාර භා්යා  සම්පූගයණ කළ  නොහැකියා . 

ආගම සෑම ප්රජා්කම සමාජ හා සං වකෘතික අනනයේා්   

අස්්ාර්ය අංගයා ක් බැතය් , ස්ල ආයා ේන ඒ පිළිබ් සැලකිලිම ජ වී 

ඇති අේර, ඔවු්  ය තයතයධ තයශ්්ාසයා ්  කුමක් වු් ජ ප්රජා 

සං්ගයධනයා  සහා ප්රමාණ් ජ සහ යා ෝගිේා ඳරම්ඳරා්ක් ඇති 

කිරීම සහා ඉ්සීම තිරසාර කිරීමට ක්රම  සොයා ා  ගන ඇේ.   ම් 

අ ම්, නිස්සු් ට ්ඩා ජ ්ටිනාම සං වකෘතික ්ාසි ්්  ්  

සං වකෘතික, ආගනික හා ජන්ාගයගික ප්රජා්්  අේර ඉ්සීම 

අ් බෝධ කර ගැනීමයි. එබඳු සාරධගයම උසුලා  ගන ප්රජා හෘද 

සාක්ෂියා ට අ ම් තිරසාර ්්  ්   ක  වද යා ් න පිළිබ 

අභි යා ෝගයා   නොේකා ඔවු්  ය එදි නදා විතයේ   දී ඳමණක් 

 නෝ, ඔවු්  ය අනාගේ ඳරම්ඳරා් තුළ ද තයතයධාකාර හා 

 ්න ව ්න සමාජ අ්ශයේා සමඟ ඒකාබද්ධ ් ඳරි්ගයේනයා  

කර  ගන  ඇේ.  ගෝලීයා  ්ශ යා ්  ඉ්සී ම් තිරසාර බ් 

අ්ශයේා්යා  ඉ වමතු කිරීම මුලි් ම ඇති ව   1987 දී එක්ස ජ 

ජාතී්   ්ේ ඉදිරිඳ ජ කරන ලද ඳාරිසරික සං්ගයධන 

්ාගයේා ්ස්. අඳ ද් නා ඳරිදි සංකල්ඳයා  ේ්දුරට ජ  ගෝලීයා ් 

්යාප්ේ කිරීමට අධයයා න හා  යා දුම් තයසි්   ම හයා ්න ලද අදාළ 

සං්ගයධන ්යාඳෘති ඳසු් දායා ක තයයා .  එඳමණක්  නෝ, ්ගයෂ 

1995 දී  නෝැම්බගය 16 ්න දින ඳැරීසි   ඳැ්ති යු න ව කෝ ේ 

මහා සම් ම්ලනයා  28 ්න සැසි   දී අ මගමනයා  කරන ලද 

මූලධගයමයා , ඉ්සී ම් ප්රකාශයා  යි. අද දක්නට ලැ බන ඳරිදි, ඉ්සීම 

පිළිබ සංකල්ඳයා  ්ගයෂ 1995 දී තයශාල කාගයයා භාරයා ක් ඉටු ක ේයා . 



 

 

 3من  3صفحة 

 

එයා ට  ේතු්, ඉ්සීම සහ එහි ආයා ේනයා  ්ඩා ජ තිරසාර බ් 

සහා ප්රසිද්ියයා ට ඳ ජ කිරීම සහා එයා  ඳැහැදිලි්ම ඉල්ලා සිටි 

බැතයස්. එයා ට අමේර්, ආග ම්   හෝ  ඳෞද්ගලික තයශ්්ාස යා ්  

ඉ වමතු ්න කිසිදු සං වකෘතියා ක්, තයශ්්ාසයා ක්  හෝ ක්රියා ා්ක් 

 ්ේ සෘජු ්  හෝ ්ක්ර් බැහැර කිරීමකි්   ේොර් 

ස් ස් ේදනයා  සහ තය්ෘේභා්යා  තුළි්  අ නකා පිළිගැනී ම් හා 

අගයා  කිරී ම් අ්ශයේා්යා  අ්ධාරණයා  කරයි. ඉ්සී ම් 

තිරසාර ජ්   ්ැදග ජකම අනාගේ ඳරපුරට ේ්දුරට ජ 

සං්ගයධනයා  කිරීම සහා අේය්ශය මාන් සම්ඳ ජ රැක බලා 

ගැනීමයි.  ක  ව  ්ේ ජ, එ්ැස් ්යාඳෘතියා ක් ක්රියා ා ජමක කිරීම 

සහා සමාජ සං වකෘතියා ට හා ්ය් වථාදායා කයා ට අදාළ 

අේය්ශය මාන් චි් ේන අංගයා ්  ඒකාබද්ධ කිරීම මගි්  

සහවි්නයා  සහ සාමයා  අ ප්ක්ෂා  ක ගය. 


