
2017 න ොවැම්බර් 15 වැනි දි , විශ්ව කාලාන්තර සමානලෝච ය පිළිබඳ ක්රියාකා ක කඩායායනම් 

28 වැනි සැසිවාරනේදී ශ්රී ලාකාව සමානලෝච යට බඳුන් නකනරයි 

විශ්ව කාලාන්තර සමාලලෝචනය යටලේ පිළිලයළ කරන ලද ශ්රී ලංකාලේ වාර්තාව එක්සේ 

ජාතීන්ලේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලලේ විශ්ව කාලාන්තර සමාලලෝචන ක්රියාකා ක කඩායායලම් 

සලකා බැලීම සඳහා 2017 ලනොවැම්බර් 15 වැනි දින ජිනීවා නුවරදී ඉදිරිපේ කි කමට නියමිතය.   

එක්සේ ජාතීන්ලේ සෑම සාමාජික රාජයයකම මානව හිමිකම් වාර්තාව ලසු  සාමාජික රාජය විසින් 

සමාලලෝචනය කරනු ලබන ක්රියාපරිපාටියක් ලලස, විශ්ව කාලාන්තර සමාලලෝචනය, 2006 

වසලර්දී එක්සේ ජාතීන්ලේ මහා මඩායලය විසින් ස්ථාපනය කරන ලදී.  

එක්සේ ජාතීන්ලේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය හරහා සිදු කරනු ලබන ලමම සමාලලෝචනය, සෑම 

රටක්ම එක්සේ ජාතීන්ලේ ප්රඥප්තිය ප්රකාරව දරන මානව හිමිකම් පිළිබඳ වකීමම් හා බැීමම්, මානව 

හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනය, එම රට පාර්ශ්වකරුවකු වන මානව හිමිකම් ගිවිු ම්, සහ 

අලනකුේ මූලාශ්ර මත පදනම් ලවි.. ලමම ක්රියාපරිපාටිලේදී, සමාලලෝචනයට බඳුන් වන රට සිය 

මානව හිමිකම් තේේවය පිළිබඳව ලිඛිත වාර්තාවක් ඉදිරිපේ ලකොට, මානව හිමිකම් කවුන්සිලය 

ඉදිරිපිට ලපනී සිටිි.. එහිදී, එම රලේ මානව හිමිකම් තේේවය සම්බන්ධලයන් වන සිය නිර්ලේශ 

එක්සේ ජාතීන්ලේ ලසු  සාමාජික රටවල් විසින් එම රටට ඉදිරිපේ කරනු ලබි.. ලමම නිර්ලේශ 

එක්ලකෝ ‘පිළිකැනීමට’ නැේනම් ‘සටහන් කරකැනීමට’ සමාලලෝචනයට භාජනය වන රාජයයට 

හැකියාව ිලේ. එලසේ පිළිකන්නා නිර්ලේශ අනාකතලේදී එම රට විසින් කළ යුතු වාර්තාවල පදනම 

බවට පේලවි..  

තම මානව හිමිකම් තේේවය සම්බන්ධලයන් එක්සේ ජාතීන්ලේ සියලුම සාමාජික රටවල් 

ප කක්ෂාවට සහ සමාලලෝචනයට බඳුන් වන එකම ක්රියාපරිපාටිය වනුලේ විශ්ව කාලාන්තර 

සමාලලෝචනයි.. ශ්රී ලංකාව සිය පළ ව විශ්ව කාලාන්තර සමාලලෝචන චරයට 2008 දීේ, ලදවැනි 

චරයට 2012 දීේ භාජනය විය. ලනොවැම්බර් මස 15 වැනි දින පැවැේලවන සමාලලෝචනය, ශ්රී 

ලංකාලේ තුන්වැනි විශ්ව කාලාන්තර සමාලලෝචනය වන අතර, ලනොවැම්බර් මස 6 සිට 17 වැනිදා 

දක්වා පැවැේලවන ක්රියාකා ක කඩායායලම් 28 වැනි සැසිවාරලේදී, විශ්ව කාලාන්තර 

සමාලලෝචනලේ තුන්වැනි චරය යටලේ ශ්රී ලංකාව සමආ ්ර්ලජන්ටිනාව, ලබනින්, ලචක් 

රාජයය, කැලබොන්, ඝානාව, ගුවාතමාලාව, ජපානය, පාකිස්තානය, ල්තරු, ලකොරියානු 

ජනරජය, ස්විේසර්ලන්තය, යුක්ලර්නය සහ සැම්බියාව යන රටවල්ද සමාලලෝචනයට බඳුන් ලේ.  

ශ්රී ලංකාලේ ජාික වාර්තාවට පහත දැක්ලවන සබැයෙලයන් අන්තර්ජාලය ්ස්ලසේ පිවිසිය හැකිය:  

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/247/34/PDF/G1724734.pdf?OpenElement  

එලමන්ම webtv.un.org  යන අන්තර්ජාල ලිපිනය ්ස්ලසේ සමාලලෝචනය සජීවීව නැරඹීලම් 

හැකියාව ඇත.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/247/34/PDF/G1724734.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/247/34/PDF/G1724734.pdf?OpenElement


ජාික ප්රිපේිය ලලස ශ්රී ලංකාලේ සියලුම රවරවැසියන්ලේ මානව හිමිකම් ු කීීමමටේ, 

ප්රවර්ධනය කි කමටේ, ඉහළට ්සවා තැීමමටේ ජාික සම් විවාදී රජලේ ඇි දෘඪ කැපවීම අනුව 

යමින්, විශ්ව සමාලලෝචනය පිණිස සහභාගී වන ශ්රී ලංකා නිලයෝජිත පිරිලසේ නායකේවය ජාික 

ප්රිපේි සහ ්ර්ිකක කටයුතු නිලයෝජය අමාතය ්චාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා විසින් දරනු ලබි.. 

විලේශ කටයුතු අමාතයාංශලේ, නීිපි ලදපාර්තලම්න්තුලේ, ජනාධිපි කාර්යාලලේ සහ ජිනීවා 

නුවර එක්සේ ජාතීන් සඳහා වූ නිතය නිලයෝජිත කාර්යාලලේ නිලධාරිු නිලයෝජිත පිරිසට ඇතුළේ 

ලවි.  

2012 පැවැේවූ ලදවැනි විශ්ව කාලාන්තර සමාලලෝචනලේදී ශ්රී ලංකාව විසින් පිළිකනු ලැ  

නිර්ලේශවල ලකොටසක් වූ ක්ලෂේත්ර ශ්රී ලංකා ජාික වාර්තාලවන් ්වරණය ලවි.. ලකොළඹ, 

මහනුවර, කාල්ල, යාපනය සහ කල් වලන් ප්රලේශවලදී කරන ලද මහජන ප්රවිචාරණද, අන්තර්ජාලය 

්ස්ලසේ සහ තැපැල් මාර්ගිකව කරනු ලැ  ප්රවිචාරණද ඇතුළේව සියලුම ලකොටස්කරුවන් සමආ 

රවළුල් ලලස කරනු ලැ  ප්රවිචාරණවලින් අනතුරුව ජාික වාර්තාව ලකුමම්පේ කරනු ලැබිණි.  

ලේශීය වශලයන් සහ ජාතයන්තර වශලයන් මානව හිමිකම් ප්රවර්ධනය කි කම සහ ු කීීමම සඳහා ශ්රී 

ලංකාව එක්සේ ජාතීන්ලේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සමආේ, එක්සේ ජාතීන්ලේ සියලුම 

සාමාජික රාජය සමආේ වැයදායක ්කාරලයන් අඛඩායව සම්බන්ධ වී කටයුතු කරි..  

 

විලේශ කටයුතු අමාතයාංශය 
ලකොළඹ 
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