
ශ්රී ලංකාව ම ලංන  ම ලංමිකමව ක ලංවන්සිලයක 3 ලං3ව ලංමි ස ලංසිලයම ට ස ලංසාග  ව ලං මි 

 
එක්වත් ජාතීන්ගේ මානල හිමිකම් කවුන්සිය වෑම ලවරකම ගෙලරක් සිය නිෙය වසසිලාර ඳලත්ලි.  
ඒ ගඳබරලාරි-මාර්තු, ජූනි, වශ වසප්ෙසම්බර් යන මාවලය  දසනට ඳසලසත්ගලන කවුන්සිගේ 37 ලසනි 

වසසිලාරය 2018 ගඳබරලාරි 26 ලසනි දින ආරම්භ වූ අෙර මාර්තු 23 ලසනි දින අලවන් ගේ1.  

 
වි්ල කාාන්ෙර වමාගෝචන ක්රියාලයේගේ තුන්ලසනි චරය යටගත් ගකුණු  ්රී ාකාගේ විශ්ම ලං

ව ක සිතට ලං සන  කෝච   ලං පිළිබ ලාර්ොල 2018 ලං න ර්තු ලං 19 ලං මි ස ලං සඳු ලං දි  කවුන්සිගේ 37 ලසනි 
වසසිලාරගේදී වම්මෙ කරගසනීමට නියමිෙය  වි්ල කාාන්ෙර වමාගෝචනය යනු වෑම ලවර ඳශකට 
ලරක්ම එක්වත් ජාතීන්ගේ වාවිධානගේ වාමාජික රටලල් 193 හිම මානල හිමිකම් ෙත්ත්ලය 
කාාන්ෙර ලගයන් වමාගෝචනය කසගරන අද්විතීය ක්රියාලයේය.  එය ලනාහී තුය වමාගෝචනය 
මෙ ඳදනම් වූ වෑම රටක්ම වම ෙත්ත්ලගයහි ා වකන ක්රියාලයේයක්ද ගේ   2007 ලවගර්දී වි්ල 
කාාන්ෙර වමාගෝචනය ශඳුන්ලා දුන් ෙසන් ඳටන් ගම් දක්ලා පූර්ණ වමාගෝචන චර ගදකක් 
ඳලත්ලා ඇති අෙර ඒලාගයන් එක්වත් ජාතීන්ගේ වාවිධානගේ වාමාජික රටලල් 193 හිම මානල 
හිමිකම් ෙත්ත්ල වමාගෝචනය කරන දී  ලර්ෙමාන ගෙලසනි වමාගෝචන චරය 2017 මසි. 
මාවගේදී ඇරඹී දසනට ක්රියාත්මක ලමින් ඳලතිි.   2017 ගනොලසම්බර් මව 6-17 යන දිනලදී ඳසලති 
වි්ල කාාන්ෙර වමාගෝචන ක්රියාකා ක කඩායායගම් 28 ලසනි වසසිලාරගේදී ගෙලසනි වමාගෝචන 
චරය යටගත් ්රී ාකාල වමාගෝචනයට ක්ගකරිණි  එහිදී ්රී ාකාල වමග ගච.යාල, 
ආර්ගජන්ටිනාල, ගසගබොන්, ඝානාල, ගප්ුණ, ගුලාෙමාාල,  ව්විට්වර්න්ෙය,  ගකොරියානු ජනරජය, 
ගබනින්, ඳා.ව්ථානය, වසම්බියාල, ජඳානය වශ යුක්ගර්නය යන රටලල්ද වමාගෝචනයට බඳුන් විය   
වි්ල කාාන්ෙර වමාගෝචන ක්රියාකා ක කඩායායගම් 28 ලසනි වසසිලාරගේදී ගනොලසම්බර් මව 15 
ලසනි දින ඳසලති එකී වමාගෝචනයට වශභාගී වූ ්රී ාකා නිගයෝජිෙ පිරිගව  නායකත්ලය දරනු 

සබූගේ ජාතික ප්රතිඳත්ති වශ ආර්ික කටයුතු පිළිබ නිගයෝජය අමාෙය ශර් ද සිල්ලා මශො විසිනි2. 
ගෙලසනි වමාගෝචන චරය යටගත් ගකුණු  ්රී ාකා වමාගෝචනගේ ලාර්ොල දසනට ඳසලසත්ගලන 
මානල හිමිකම් කවුන්සිගේ 37 ලසනි වසසිලාරගේදී මාර්තු 19 ලසනි දින වම්මෙ ගකගරනු ඇෙ  ගමම 
වසසිලාරගේදී ්රී ාකාල නිගයෝජනය කරනු බන්ගන් ජිනීලා නුලර එක්වත් ජාතීන්ගේ ්රී ාකා නිෙය 
නිගයෝජිෙ රවිනාථ ආර්යසිාශ මශො විසිනි   
 
2015 ඔක්ගෙෝබර් 01 ලසනි දිනසති අාක 30/1 දරන ගයෝජනා වම්මෙය3 ක්රියාත්මක . කම වකා බස  
මානල හිමිකම් කවුන්සිය, 2017 ගඳබරලාරි 27 සිට මාර්තු 24 ලසනි දින දක්ලා ඳසලසති සිය 34 ලසනි 

වසසිලාරගේදී 2017 මාර්තු 23 ලසනි දින අාක 34/1 දරන ගයෝජනාල4 වම්මෙ කරගත්ගත්ය  සිය 
නිර්ගද්ත් ්රී ාකාගේ වාහියායාල, ලගම ම ශා මානල හිමිකම්ලට වම්බන්ධ ගවසු අදා 

                                                            
1
 මානල හිමිකම් කවුන්සිගේ 37 ලසනි වසසිලාරය (2018 ගඳබරලාරි 26-මාර්තු 23): 

http://www.ohchr.org/EN/HRBODIES/HRC/RegularSessions/Session37/Pages/37RegularSession.aspx 
 
2
 2017 ගනොලසම්බර් 15 ලසනි දින ්රී ාකාගේ වි්ල කාාන්ෙර වමාගෝචන ගෙලසනි චරගේදී ගුණ (ආචාර්ය) ශර් ද සිල්ලා මශො 
විසින් කරන ද ප්රකාය:  

http://mfa.gov.lk/index.php/en/media/statements/7257-statement-by-hon-dr-harsha-de-silva-deputy-minister-of-
national-policies-and-economic-affairs-at-the-third-cycle-of-the-universal-periodic-review-of-sri-lanka-geneva-15-
november-2017; 
 
ගනොලසම්බර් 17 ලසනි දින ්රී ාකාගේ වි්ල කාාන්ෙර වමාගෝචන ගෙලසනි චරගේ ක්රියාකා ක කඩායායගම් ලාර්ොල වම්මෙ වූ 
අලව්ථාගේදී ගුණ (ආචාර්ය) ශර් ද සිල්ලා මශො විසින් කරන ද ප්රකාය:  

 
http://mfa.gov.lk/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/7260-remarks-by-hon-dr-harsha-de-silva-
mp-deputy-minister-of-national-policies-and-economic-affairs-at-the-adoption-of-the-working-group-report-of-the-
3rd-cycle-of-the-universal-periodic-review-of-sri-lanka-geneva-17-november-2017- 
 
3
 2015 ඔක්ගෙෝබර් 01 ලසනි දිනසති අාක 30/1 දරන ගයෝජනා වම්මෙය : 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/236/38/PDF/G1523638.pdf?OpenElement 
 
4
2017 මාර්තු 23 ලසනි දිනසති අාක 34/1 දරන ගයෝජනා වම්මෙය:  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/082/56/PDF/G1708256.pdf?OpenElement 

 

http://www.ohchr.org/EN/HRBODIES/HRC/RegularSessions/Session37/Pages/37RegularSession.aspx
http://mfa.gov.lk/index.php/en/media/statements/7257-statement-by-hon-dr-harsha-de-silva-deputy-minister-of-national-policies-and-economic-affairs-at-the-third-cycle-of-the-universal-periodic-review-of-sri-lanka-geneva-15-november-2017
http://mfa.gov.lk/index.php/en/media/statements/7257-statement-by-hon-dr-harsha-de-silva-deputy-minister-of-national-policies-and-economic-affairs-at-the-third-cycle-of-the-universal-periodic-review-of-sri-lanka-geneva-15-november-2017
http://mfa.gov.lk/index.php/en/media/statements/7257-statement-by-hon-dr-harsha-de-silva-deputy-minister-of-national-policies-and-economic-affairs-at-the-third-cycle-of-the-universal-periodic-review-of-sri-lanka-geneva-15-november-2017
http://mfa.gov.lk/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/7260-remarks-by-hon-dr-harsha-de-silva-mp-deputy-minister-of-national-policies-and-economic-affairs-at-the-adoption-of-the-working-group-report-of-the-3rd-cycle-of-the-universal-periodic-review-of-sri-lanka-geneva-17-november-2017-
http://mfa.gov.lk/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/7260-remarks-by-hon-dr-harsha-de-silva-mp-deputy-minister-of-national-policies-and-economic-affairs-at-the-adoption-of-the-working-group-report-of-the-3rd-cycle-of-the-universal-periodic-review-of-sri-lanka-geneva-17-november-2017-
http://mfa.gov.lk/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/7260-remarks-by-hon-dr-harsha-de-silva-mp-deputy-minister-of-national-policies-and-economic-affairs-at-the-adoption-of-the-working-group-report-of-the-3rd-cycle-of-the-universal-periodic-review-of-sri-lanka-geneva-17-november-2017-
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/236/38/PDF/G1523638.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/082/56/PDF/G1708256.pdf?OpenElement


ක්රියාඳරිඳාටිත් ක්රියාත්මක . කගම් ප්රගතිය අණඩායල ගවොයා බා මානල හිමිකම් කවුන්සිගේ 37 
ලසනි වසසිලාරයට, එනම්, එහි ලර්ෙමාන වසසිලාරයට යේඛිෙ යාලත්කාලීන ලාර්ොලක් ඉදිරිඳත් කරන 
ගව එම ගයෝජනා වම්මෙය ශරශා කවුන්සිය විසින් මානල හිමිකම් පිළිබ මශ 

ගකොමවාරිව්ලරයාගේ කාර්යාගයන් ඉල්ා සිටිනු සබිණි. ඒ අනුල, කවුන්සිය විසින් ඉල්ා සිටිනු 

සබූ ඳරිදි, මානල හිමිකම් පිළිබ මශ ගකොමවාරිව්ලරයාගේ කාර්යාය 2018 ලංන ර්තු ලංනස ලං21 ලංමි ස ලංදි  ලං

අඳර භාගගේදී ලිඛිත ලං   මත්ව ලී  ලං ම ර්ත මක් කවුන්සියට ඉදිරිඳත් කරනු ඇෙ  මාර්තු මව 21 
ලසනිදා ඳසලසත්ගලන වසසිලාරගේදී ්රී ාකාල නිගයෝජනය කරනු බන්ගන් විගද් කටයුතු අමාෙය 
තික් මාරඳන වශ විග  කාර්යභාර අමාෙය වරත් අුණු ගම යන මශත්ලුණන් විසිනි   
 
 
 
විගද් කටයුතු අමාෙයාාය 
ගකොෂඹ 

 
2018 මාර්තු 16 ලසනිදා 


