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මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ ගකොමසාරිස්  
කාර්යාලයේග(  OHCHR) ශ්රී ලයේාකාව පිළිබඳ ීක්ක්ය   මානව හිමිකම් 

කවුන්සිලයේ A/HRC/25/1 ය ෝජනාව මගින් පවරන ලද විධි නිය ෝග  අනුව  
ඉදිරිපත්කිරීම් කැදවීම 

                                              2014 අග ෝස්තු 01 

පසුබිම 
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ   HRC)  නු ගලයේොව පුරා මානව 
හිමිකම් ප්රව්ධනන  සහ රරක්යා ිරක්ම සඳහා එක්සත් ජාිනන්ගේ ී්දතින  තුලයේ 
ීවත්නා ඉහළම අන්ත්ධ රන්ඩු ර තන  ගේ.  
 
2014 මා්ධතුගේ දී  එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ , මානව හිමිකම් 
පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ ගකොමසාරිස්  කාර්යාලයේ ' උඋත ත් 
ීාඩම් හා ප්රිනසානාන ගකොමිසගමන් රවර   කරන ලයේත කාලයේ  තුලයේ 
ගතීා්ධශග න්ම සිදුවී ඇතැයි ිර න බරීතලයේ මානව හිමිකම් කඩවීම් සහ 
අීහර  හා ඒ රශ්රිත අීරාන පිළිබඳව, පුල් ප ීක්ක්ය  ක් ිරරිම' බාර  න්නා 
ගලයේසත්  එහිදී තණ්ඩ මුක්ින  වැළැක්වීම හා ව වීම සහිනක කරනු සඳහා සිදුවි 
ඇතැයි ිර න ගමම ත පලයේාඝන න් සහ අීරාන න්' අතාළ සිදුවීම්වලයේ' අතාළ 

කරුණු හා සි්දධින් නි්ධ   කරන ගලයේසත්" නි්ධග්දශ කරමින් A/HRC/25/1 
ග ෝජනාව සම්මත කළා  . 

මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ගකොමසාරිස් කාර්යාලයේග( ශ්රී ලයේාකාව 
පිළිබඳ ීක්ක්ය ග හි  OISL) විධි නිග ෝ  ' අන්ත්ධ ජාිනක මානව හිමිකම් 
නීින  ත පලයේා න  සහ අීහර   ිරරිම්  සහ අන්ත්ධ ජාිනක මානුෂී  නීින  
ගකගළසීම් ගමන්ම ඊ' අතාළ අීරාන න් ත ඇතුළත් ගේ.  

ගමකී ග ොජනාව' අනුව  මානව හිමිකම් පිළිබඳ මානව හිමිකම් එක්සත් 
ජාතීන්ගේ මහ ගකොමසාරිස්වර ා විසින් ශ්රී ලයේාකාව පිළිබඳ මානව හිමිකම් පිළිබඳ 
එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ගකොමසාරිස් කාර්යාලයේග( ශ්රී ලයේාකාව පිළිබඳ ීක්ක්ය   
 OISL)  පිහිටුවා ිනගේ. A/HRC/25/1 ග ෝජනාව' අනුව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ 
ගකොමසාරිස්වර ා විසින් ීත්කරන ලයේත ම්ධතා අ්ධිනසාක් මහතා, සිලිවි ා කාට්රයිටි 
මහත්මි  සහ අස්මා ජහින්ගි්ධ මහත්මි   න ිර්ධිනනර විගශේයඥයින් ිනගතනා ශ්රී 
ලයේාකාව පිළිබඳ මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ගකොමසාරිස් 
කාර්යාලයේග( ශ්රී ලයේාකාව පිළිබඳ ීක්ක්ය  ' මු ක කාලයේ  පුරාම තීගතස් ගතමින් 
සහා  වනු ඇත. 

මානව හිමිකම් පිළිබඳ මානව හිමිකම් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ගකොමසාරිස්වර ා 
2015 මා්ධතුගේ දී මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ' ීක්ක්ය   පිළිබඳ ස්ධව සම්පූ්ධන 
ලිඛිත වා්ධතාවක් ඉදිරිීත් කරනු ඇත. 

OISL ීක්ක්ය  ' කරුණු ඉදිරිීත් ිරක්ම 
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2002 ගීබරවාරි 21 දි සි' 2011 ගනොවැම්බ්ධ 15 තා තක්වා වූ කාලයේ  තුළ  ශ්රි 
ලයේාකාගේගවහි දී සන්න්දන අර ලයේග( ීා්ධශව න් ගතගකන් කවරක් විසින් ගහෝ කරන 
ලයේතැයි ිර න බරීතලයේ මානව හිමිකම් ගකගළසීම් සහ අීහර  න් ත ඒ හා සම්බන්න 
අීරාන න් ත සම්බන්නග න් ගතොරතුරු සහ/ගහෝ ලි ැවිලි ඉදිරිීත් කරන ගලයේස 
පු්ද ලයේයින්', සාවිනාන න්' සහ රන්ඩුවලයේ' රරානන  කරනු ලයේැගේ.   
 
ඉදිරිීත් ිරක්ම්  2014 ඔක්ගතෝබ්ධ 30 දින ජිනීවා ගේලයේාගවන් මනයම රා්රි ' ගීර කළ 
යුතු  . ගම ' ගහේතුව නම්  ීක්ක්යන කන්ඩා ම' වා්ධතාව ගකටුම්ීත් ිරක්ම' ගීර, 
එක් කර  න්නා ලයේත සි  ක ගතොරතුරු විහ්ග පය   ිරක්ම' කාලයේ  ලයේබා  ැනීම පිණිස 
 . මා්ධතු මාසග( දී වා්ධතාව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ' පිළි ැන්වීම' අඩුම 
වශග න් ගතමසක' ගීර  ගකටුම්ීත් ිරක්ම අවසන් කළ   යුතු  . 
 

ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා පටිපාටි  
ඉදිරිීත් ිරක්ම් ලිඛිතව එවි  යුතු  අතර එහි එහි කතුවර ා ගහෝ කතුවරයින්ගේ 
සම්බන්නතා ගතොරතුරු සඳහන් වි  යුතු  . ඉදිරිීත් ිරක්ම් කරන ර තන ගහෝ 
පු්ද ලයේයින් විසින් එම ඉදිරිීත් ිරක්ම්හි ගකො'සක් ගහෝ සම්පූ්ධනග න් ම ගහෝ  රහසය 
ගලයේස සැළිර  යුතු නම් ඒ බව විගශේය ගකො' සඳහන් කළ යුතු  . ඉදිරිීත් ිරක්ම් ලයේත ීසු 
මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ගකොමසාරිස් කාර්යාලයේ  කතුවරුන්ගේ සහ 
ඉදිරිීත් ිරරිම්හි සඳහන් නම් අන් කවර ගහෝ පු්දලයේයින්ගේ පු්ද ලික ගතොරතුරුහි 
රහසයභාාව  සුැකකීම' අවශය සි  ක පි වර  න්නවා ඇත. 
 
ඉදිරිීත් ිරක්ම් ඉාග්රිසි ගහෝ සිාහලයේ ගහෝ ගතමළ  න කවර ගහෝ භාායාවිරන් ඉදිරිීත් කළ 
හැිර  . ඒවා පිටු 10ක' ගනොවැඩි වි  යුතු  . ශ්රී ලයේාකාව පිළිබඳ මානව හිමිකම් පිළිබඳ 
එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ගකොමසාරිස් කාර්යාලයේග( ශ්රී ලයේාකාව පිළිබඳ ීක්ක්ය    OISL)  
සඳහා වැඩි විසත්ර අවශය වන්ගන් නම් එ  කතුවර ා ගහෝ කතුවරුන්' තන්වනවා ඇත. 
ඉදිරිීත්ිරක්ම් වලයේ' සම්බන්න ශ්රවය, තෂයය ගහෝ ජා ාූපීම  ්රවය විතයුත් තැී ලයේ හරහා 
ගනොඑවි  යුතු  . එවැනි ්රවය වික පී ්රම මගින් එවීම පිණිස ශ්රී ලයේාකාව පිළිබඳ මානව 
හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ගකොමසාරිස් කාර්යාලයේග( ශ්රී ලයේාකාව පිළිබඳ 
ීක්ක්ය    OISL) ' තන්වන්න. 
 
ඉදිරිීත් ිරක්ම් සඳහා විතයුත් සහ තැීැ ප ලිපින න් ගමගසේ    
 

විතයුත් ලිපින :      OISL_submissions@ohchr.org 

තැීැ ප ලිපින     OISL 

  UNOG-OHCHR 

  8-14 Rue de la Paix 

  CH-1211 Geneva 10 

  Switzerland  

 
මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේග( ග ෝජනාව, ශ්රී ලයේාකාව පිළිබඳ මානව හිමිකම් පිළිබඳ 
එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ගකොමසාරිස් කාර්යාලයේග( ශ්රී ලයේාකාව පිළිබඳ ීක්ක්ය ග හි 

 OISL) විශ  ක්ගයේත්ර  සහ අගනක් ගතොරතුරු සඳහා ගමහි පිවිගසන්න: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx  
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