
 

ශ්රී ලංකාව   ලංඅසප්ෘශ්ය ලංසාස්වෘතිව ලංඋරුමයන් ලංසුරැකීම ලංපිළිබඳ ලංයුනෙස්නවෝ ලංඅන්තර් ලංර ජ්ය ලං

වමිටු ට ලංනේරී ලංපේවිය 
 

යුනෙස්න ෝ සංවිධාෙනේ 07 වැනි මහා සම්නම්ලෙනේ  පැරිස් නුවර පැවති ඡන්ද විමසීනම් දී,  ශ්රී ලං ාව 
අද දිෙ, එෙම් 2018 ජුනි මස 06 වැනි දිෙ 2018 – 2022  ාල පරිච්නේදය සඳහා අස්පෘශ්ය සංස් ෘති  

උරුමයන් සුරැකීම පිළිබඳ අන්තර් රාජ්ය  ිටුවන  ආසියා - ශ්ාන්ති ර  ලාපයට හිිට ආසෙ හතරින් 

එ ක් සඳහා නේරී පේවිය. 

ආසියා - ශ්ාන්ති ර  ණ්ඩායනමන් රටවල් 08ක්, එෙම් බංගලානේශ්ය, චීෙය, ජ්පාෙය,  ස ස්තාෙය, 

තායිලන්තය, මැනල්සියාව, පානලෝ  හා ශ්රි ලං ාව නම් සඳහා තරග  ළහ. අද දිෙ නපරවරුන  පානලෝ  

සිය අනේක්ෂ ේවය ඉල්ලා අස් රගැනීමේ සමඟ, රටවල් 07ක් ඡන්දය සඳහා ඉදිරිපේ වූහ. ඡන්ද 

විමසීනමන් ජ්යග්රහයය  රෙ ලුවව පේ රගන්ො ලද රටවල් වූනේ, චීෙය, ශ්රී ලං ාව, ජ්පාෙය හා 

 ස ස්තාෙයයි. නමම රටවල් පිළිනවලින් ඡන්ද 123, 122, 107 හා 98 බැගින් හිිට ර ගේහ. 

සංස් ෘති  විවිධේවය ප්රවර්ධෙය ිරරීම සඳහා වෙ ජ්ාතයන්තර ප්රතිපේතිවල පරියාමය පිළිබඳ 

සන්ධිස්ථාෙයක් බවට පේවූ අස්පෘශ්ය සංස් ෘති  උරුමයන් ආරක්ෂා ිරරීම පිළිබඳ සම්මුතිය, 2003 

වසනර් පැවති යුනෙස්න ෝ සංවිධාෙනේ මහා සම්නම්ලෙනේ 32 වැනි සැසිවාරනේ දී සම්මත  රගන්ො 

ලේදිර. ශ්රී ලං ාන  නමන්ම නලෝ නේ අනෙත්ේ රටවල ප්රජ්ාවන් අතර පවතිෙ වාික  සම්ප්රදායන්, 

ප්රසාංගි   ලාවන්, සමාජ් ාාවිතයන්, ාාරිත්ර, උේසව, ස්වාාව ධර්මයට අදාල දැනුම සහ පුරුුව සහ 

සම්ප්රදායි  ිලල්ප ්රම නිපදීමම සඳහා අවශ්ය දැනුම හා ත්සලතා වැනි අපන  මුුනන් ිටේතන්නගන් උරුම 

වූ සම්ප්රදායන් සහ සීවීම ප්ර ාශ්ෙයන් ආරක්ෂා ිරරීනම් අවශ්යතාවය හුනොගනිිටන්, 2008 වසනර්දී ශ්රී 

ලං ාව නමම සම්මුතිනේ පාර්ශ්ව රුනවක් බවට පේවිය. සම්මුතිනේ පාර්ශ්ව රුනවක් බවට පේීමනමන් 

අෙුනරුව  ිටුවන  ආසෙයක් සඳහා ශ්රී ලං ාව තරග  ළ ප්රථම අවස්ථාව නමයයි. 

අස්පෘශ්ය සංස් ෘති  උරුමයන්, වර්ධෙය වෙ නගෝලීය රයය හමුන  සංස් ෘති  විවිධේවය 

පවේවානගෙ යාම න නරහි බලපාෙ වැදගේ සාධ යක් වෙ බවේ, විවිධ ජ්ාතීන්න  අස්පෘශ්ය 

සංස් ෘති  උරුමයන් හුනොගැනීම අන්තර් සංස් ෘති  සංවාදයක් නගොඩෙැංීමම සඳහා උප ාරී වෙ 

අතරම නවෙේ ජ්ාතීන්න  ීවවෙ ්රම පිළිබඳ අනෙයොෙය නග රවය තතිකීරීම සඳහා දිරිගැන්ීමමක් වෙ 

බව ශ්රී ලං ාව හුනොනගෙ තත. නමම අවස්ථාන   ිටුවවට නේරී පේීමම සඳහා වෙ තීරයයට රට ුනළ 

ක්රියාේම  වෙ සංහියායා ක්රියාවලිය සඳහා රජ්ය ුනළ වෙ  ැපීමම නහ ුනවිය. නම් හරහා, එිරනෙ ාන  

ීවවෙ ්රම, පුරුුව, ාාරිත්ර හා සම්ප්රදායන් අවනබෝධ  රගනිිටන් ටට ගරු ිරරීමට දිරි ගැන්ීමමක් තති 

 රිටන්, රනටහි නවනසෙ සෑම ජ්ෙ වර්ගය ම පැරණි සම්ප්රදායන් සංරක්ෂයය ිරරීමට හා ප්රවර්ධෙය 

ිරරීමට ශ්රී ලං ාව උේසාහ ගනියි. 

නමම ඡන්ද විමසීනම්දී ශ්රී ලං ාන  ජ්යග්රහයයට නහ ුනවූ සම්මුතිනේ සියු  පාර්ශ්ව රුවන්නගන් ලද 

නෙොමද සහය ශ්රී ලං ාව ඉතා අගය  රයි. 

 

විනේශ්  ටයුුන අමාතයාංශ්ය 

න ොළඹ 

2018 ජුනි මස 06 වැනිදා 


