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மனித உரிமமகள் ஆமை த்தின் 16/21 தீர்மோனத்துடன் இமைக்கப்ெட்டுள்ள 5வது ெந்திக்கு 
அமமவோக சமர்ப்பிக்கப்ெட்ட யதசி  அறிக்மக 

 

இலங்மக 

 

• அறிமுகம் 

 பின்னணி 

1. இலங்கையானது அண்கைக்ைாலத்தில் நாட்டில் ைனித உரிகைைளின் முன்னனற்றத்தில் 

தாக்ைம் செலுத்திய மிை முக்கியைான ைாற்றசைான்கறக் ைண்டுள்ளது. அத்துடன் 2015 ஜனவரியில் 
இடம்செற்ற ஜனாதிெதி னதர்தகல சதாடர்ந்து புதிய கூட்டு அரொங்ைசைான்று 

அகைக்ைப்ெட்டதனூடாை னைலுசைாரு ஜனநாயை ைாற்றம் இடம்செற்றது. அதன் பின்னர் 2015 
ஆைஸ்ட் ைாதம் நகடசெற்ற ொராளுைன்றத் னதர்தகல சதாடர்ந்து தற்னொகதய அரொங்ைம் 

நிறுவப்ெட்டுள்ளது. 

2. 2015ல் இடம்செற்ற னதர்தல்ைளின் பின்னர் சதாடர்ந்து இடம்செற்ற அரசியலகைப்பு 
ைற்றும் நிருவாை ைாற்றங்ைளுக்கூடாை இலங்கையில் மிைப்செரியசதாரு ஜனநாயை இகடசவளி 

னதற்றுவிக்ைப்ெட்டுள்ளது.  இந்த செயற்ொடுைளானது ஊடைச் சுதந்திரத்கத மீளக்சைாண்டு வருவது 
ைற்றும் முக்கிய சொது நிறுவனங்ைளின் சுயாதீனத்தன்கையிகன மீளக்சைாண்டுவந்த 

அரசியலகைப்பின் 19ஆவது திருத்தச்ெட்டத்திகன சைாண்டுவருதல் ஆகியவற்கற உள்ளடக்கும். 
இந்த புதிய அரொங்ைைானது ெைாதானம் ைற்றும் மீளிணக்ைம் ஆகியவற்றில் ைாணப்ெட்ட 
னொருக்குப் பிந்திய சிக்ைல்வாய்ந்த அரசியல் ெவால்ைள் உட்ெட னதசியப் பிரச்சிகனைளுக்கு 

தீர்வுைகளக் ைாண்ெதில் ஒரு திடைான அர்ப்ெணிப்பிகன சவளிக்ைாட்டியது. 

3. அகனத்துலை ைாலாந்தர மீளாய்வின் (Universal Periodic Review) மூன்றாவது சுற்றிலும் 

ெங்குெற்றுவதற்ைான வாய்ப்கெ இலங்கை வரனவற்கிறது. 2012 இல் இலங்கையின் இரண்டாவது 
அகனத்துலை ைாலாந்தர மீளாய்வு இடம்செற்றதிலிருந்து இலங்கையின் ைனித உரிகைைள் மீதான 

ொதுைாப்பு ைற்றும் ஊக்குவிப்பு சதாடர்ொன முன்னனற்றங்ைள் ைற்றும் 2015 இல் உருவாக்ைப்ெட்ட 
புதிய அரொங்ைம் சதாடர்பில் சவளிப்ெடுத்துவகத தற்னொகதய அறிக்கை இலக்ைாைக் 

சைாண்டுள்ளது. முகறனய 2008 ைற்றும் 2012 ஆம் ஆண்டுைளில் இடம்செற்ற முதலாவது ைற்றும் 

இரண்டாவது UPRைளின் னொது வழங்ைப்ெட்ட இலங்கைக்ைான சிொரிசுைகள அமுல்ெடுத்துவகத 

சவளிப்ெடுத்துவதாை இந்த அறிக்கை ைட்டகைக்ைப்ெட்டுள்ளது.   

சனத்மதோமகத் தரவு 

4. இலங்கையின் ெனத்சதாகையானது 2013 நடுப்ெகுதில் 20,483,000 ஆை ைாணப்ெட்டது. 

இந்த ெனத்சதாகையின் ொல்நிகலப் ெரம்ெலானது 51.5 வீதம் செண்ைளும்ää 48.5 வீதம் 

ஆண்ைளும் என்ெதாை ைாணப்ெடுகின்றது. ெல்லின ைற்றும் ெல ைதங்ைகளக் சைாண்டதாைவும் இந்த 

ெனத்சதாகை ெரம்ெல் ைாணப்ெடுகின்றது. சைாத்த ெனத்சதாகையில் 74.9 வீதைானவர்ைள் 



சிங்ைளவர்ைளாைவும், தமிழர்ைளும் னொனைர்ைளும் முகறனய 11.2 வீதம், 9.3 வீதம் என்ற 

அடிப்ெகடயில் ைாணப்ெடுகின்றது. செருந்னதாட்டத்துகறயில் இருக்கின்ற இந்திய 

வம்ொவளிகயச் னெர்ந்த தமிழ் ெமூைம் னைலும் 4 வீதத்திகன இந்த ெனத்சதாகைப் ெரம்ெலில் 

பிரதிெலிக்கின்றது. இனதனவகள, சைாத்த ெனத்சதாகையில் 70 வீதைானவர்ைள் செௌத்தர்ைளாைவும் 

இந்துக்ைள், முஸ்லிம்ைள் ைற்றும் கிறிஸ்த்தவர்ைள் முகறனய 12.6%, 9.7%, 7.6% ஆைவும் 

ைாணப்ெடுகின்றனர். 

 

5. தற்னொகதய நிகலயில் இலங்கையின் ெனத்சதாகை வளர்சி வீதம் 0.8 ஆை 

ைாணப்ெடுகின்றது. வயதுப் ெரம்ெலின் அடிப்ெகடயில் இச் ெனத்சதாகையானது, 0 சதாடக்ைம் 

14இற்கு இகடப்ெட்ட வயதினர் 5.1 மில்லியனாை ைாணப்ெடுகின்றனர். 13.7 மில்லியன் 

ெனத்சதாகை 15 – 64 இற்கிகடப்ெட்ட வயதுப் பிரிவில் ைாணப்ெடுகின்ற அனதனவகள 1.6 

மில்லியன் னெர் 65 வயகத தாண்டியவர்ைளாைவும் ைாணப்ெடுகின்றனர். 2013ல் இலங்கையின் 

ெனத்சதாகை அடர்த்தியானது ஒரு ெதுர கினலா மீட்டருக்கு 327 நெர்ைளாகும். 

 

6. இலங்கை உயர்தரத்திலான எழுத்தறிவு வீதத்கதக் சைாண்டுள்ளது. இதன்ெடி 2012ல் 

இலங்கையின் ெராெரி எழுத்தறிவு வீதம் 95.6 ஆைவும், இதில் ஆண்ைளின் எழுத்தறிவு வீதம் 96.8 

ஆைவும் செண்ைளின் எழுத்தறிவு வீதம் 94.6 ஆைவும் ைாணப்ெட்டது. அனதனவகள, 2014இல் 

ஒட்டுசைாத்தைாை இலங்கையின் ஆரம்ெக் ைல்வி ைட்டைானது 99.7 வீதத்கத அகடந்துள்ளது. 

 

7. இலங்கையின் சுைாதாரத்துகற புள்ளிவிெரங்ைளும் நம்பிக்கையூட்டக்கூடியதாை உள்ளது. 

பிறப்பின் னொதான ெராெரி ஆயுள் எதிர்ொர்க்கையானது 75 வருடங்ைளாைக் ைாணப்ெடுகின்றது. 

னைலும், சிசு ைரணவீதம் (2012இல் 1000 உயிர்ப்பிறப்புக்ைளுக்கு) பிறந்தவுடன் (ஒரு வயது வகர - 

neonatal), ெச்சிளம் ெருவம் (ஒன்று முதல் இரண்டு வயது - infant), ைற்றும் ஐந்து வயதுக்கு 

கீழ்ப்ெட்ட (2சதாடக்ைம் 5 வயது வகர) ஆகிய பிரிவுைளில் முகறனய 6.8 வீதம், 9.2 வீதம் ைற்றும் 

10.4 வீதம் என்ற அடிப்ெகடயில் ைாணப்ெடுகின்றது. 1990இல் (100,000 உயிர்ப்பிறப்புக்ைளுக்கு)  

33ஆை ைாணப்ெட்ட பிரெவ ைரணங்ைள் பின்னர் குறிப்பிடத்தக்ை முன்னனற்றத்கத ைண்டுள்ளதுடன் 

2010இல் அது 33 ஆை ைாணப்ெடுகின்றது. 

 

II. முமறமமயும் ஆயலோசமனகளும் 

8. இந்த அறிக்கையிகன தயாரிப்ெதற்ைாை ைகடப்பிடிக்ைப்ெட்ட முகறகையானது இரண்டு 

வகையானதாகும்: முதலாவது, சதாடர்புகடய அரெ முைவர்ைகள கூட்டி தைவல்ைள் ஒன்று 

திரட்டப்ெட்டது: இரண்டாவதாை, சிவில் ெமுைத்துடன் சதாடர்புெட்ட பிரச்சிகனைகளயும் 
அவர்ைளின் எதிர்ொர்ப்புக்ைகளயும் ைண்டறிவதற்ைாை அரெ ொர்ெற்ற ெங்குதாரர்ைள் சொதுைக்ைள் 

ஆகினயாரிடம் ைருத்துக்ைளும் ஆனலாெகனைளும் செற்றுக்சைாள்ளப்ெட்டன. 

 



தரவு யசகரிப்பு மற்றும் மதோகுப்ெோக்கம் 

9. முன்கனய இரண்டு சுற்று அகனத்துலை ைாலாந்தர மீளாய்வு கூட்டங்ைளிலும் (Universal 

periodical Review – Cycle) இலங்கை செற்றுக்சைாண்ட சிொரிசுைகள அமுல்ெடுத்துகின்ற 
நிகலப்ொடு சதாடர்ொை ெம்ெந்தப்ெட்ட அகைச்சுக்ைள் ைற்றும் திகணக்ைளங்ைளின் 
அலுவலர்ைகள உள்ளடக்கி அகைச்சுக்ைளுக்கிகடயிலானசதாரு செயற்குழு அகைக்ைப்ெட்டு 

தைவல்ைள் சதாகுக்ைப்ெட்டன. தைவல்ைகள ஒன்றுதிரட்டி அகவ ெற்றி சதாடர்புகடய 
ெங்குதாரர்ைளுக்கு சதரியப்ெடுத்துதல் என்ற முக்கிய விடயத்திற்கு ஐக்கிய நாடுைள் சவளிவிவைார 

அகைச்சுப் பிரிவில் United Nations (UN) Division of the Ministry of Foreign Affairs (MFA) 

உடன்ொடு எட்டப்ெட்டது. 

10. 2012ம் ஆண்டு நகடசெற்ற அகனத்துலை ைாலாந்தர மீளாய்வு கூட்டத்சதாடரின்னொது 
இலங்கை ஏற்றுக்சைாண்டதும் இலங்கையினால் முன்கவக்ைப்ெட்டதுைான தன்னார்வ 

உறுதிசைாழிைள் ைற்றும் சிொரிசுைளின் விடயத்தில் வினேடைானசதாரு ைவனம் செலுத்தப்ெட்டது. 

2012இல் செற்றுக்சைாண்ட சிொரிசுைளில் மீதைாைவுள்ளவற்றிகன அமுல்ெடுத்துவது ைற்றும் 

2008இல் இடம்செற்ற அகனத்துலை ைாலாந்தர மீளாய்வு சுற்றுக் கூட்டத்சதாடரின் னொது 
செற்றுக்சைாண்ட சிொரிசுைள் ைற்றும் வழங்ைப்ெட்ட தன்னார்வ உறுதிசைாழிைள் னொன்றகவ 

சதாடர்ொன னைலதிை தைவல்ைள் னெைரிக்ைப்ெட்டன. இந்த விடயத்தில் இரண்டு தைவல் மூலங்ைள் 

ைருத்தில் சைாள்ளப்ெட்டன: 

a. முதலாவதாை, சொருத்தைான சிொரிசுைகள அமுல்ெடுத்துவது சதாடர்ொை ெம்ைந்தப்ெட்ட 
வரிகெ அகைச்சுக்ைள் ைற்றும் திகணக்ைளங்ைளிடமிருந்து தைவல்ைகள செற்றுக்சைாள்வதற்ைாை 

சவளிவிவைார அகைச்சு னைற்சைாண்ட ைலந்துகரயாடல்ைள். 

b. இரண்டாவதாை, திட்டத்தில் உள்வாங்ைப்ெட்டுள்ள அகனத்துலை ைாலாந்தர மீளாய்வு சுற்றின் 
சிொரிசுைளின் அளவிகன ஆராய்ந்து அறிந்து சைாள்வதற்ைாை சவளிவிவைார அகைச்சு ஒரு 

மீளாய்விகன செய்தது. 2016ஆம் ஆண்டு இத்திட்டம் உருவாக்ைப்ெட்ட செயன்முகறக்கூடாை 

திட்டத்தின் ெல்னவறு ைருப்சொருள் தகலப்புக்ைளுடன் அகனத்துலை ைாலாந்தர மீளாய்வு (UPR 

Cycle) சுற்றின் சிொரிசுைகள ஒருங்கிகணப்ெதற்சைன வினேடைான அர்ப்ெணிப்சொன்று 

இடம்செற்றுள்ளது. 

 

யதசி  ஆயலோசமனகள் 

11. இந்த அறிக்கையிகன வடிவகைப்ெதற்ைான னதசிய ஆனலாெகனைள் இரண்டு ைட்டங்ைளாை 

இடம்செற்றன: முதலாவதாை, இரண்டு அகனத்துலை ைாலாந்தர மீளாய்வு சுற்றுக்ைளினதும்(UPR 

Cycle) சிொரிொை கூட்டிகணக்ைப்ெட்டு திட்டைாக்ைப்ெட்டுள்ள தற்னொது நகடமுகறயிலுள்ள 

NHRAP தயாரிக்ைப்ெட்ட நகடமுகற ஆனலாெகனயின் முதற்ைட்டைாை ைருத்தில் சைாள்ளப்ெட்டது. 

இந்த நகடமுகற பின்வரும் அம்ெங்ைகள உள்ளடக்கியுள்ளது: 

a. (இவ்வறிக்கையின்) தயாரிப்பு நகடமுகறைளுக்கு னதகவயான பூரணைான 

வழிைாட்டுதல்ைகள வழங்குவதற்ைாை அரொங்ை இகணப்புக் குழுசவான்றும் (குடியியல்) சிவில் 

ெமுை இகணப்புக் குழுசவான்றும் தாபிக்ைப்ெட்டது. 



b. அரொங்ை உத்தினயாைத்தர்ைள் ைற்றும் சிவில் ெமுை செயற்ொட்டாளர்ைகள சைாண்டு 10 னெர் 
சைாண்ட வகரபுக் குழுசவான்று நியமிக்ைப்ெட்டு னதசிய ைனித உரிகைைள் செயற்திட்டத்திற்ைான 

முக்கிய ைருத்திட்ட தகலப்புக்ைள் சதாடர்ொை ஆராயப்ெட்டது. 

c. னதசிய ைனித உரிகைைள் செயற்திட்டத்தில் (NHRAP) உள்ளடக்ைப்ெட னவண்டிய 
செயற்ொட்டு விடயங்ைள் சதாடர்ொன சொதுைக்ைள் சிொரிசுைகள செற்றுக்சைாள்வதற்ைாை 

உத்தினயாைப்பூர்வ இகணயத்தளப் ெக்ைசைான்று ஏற்ெடுத்தப்ெட்டது. 

d. நாட்டில் நிலவும் ைனித உரிகை நிகலகைைளுடன் சதாடர்புெட்ட தங்ைளது 

அவதானிப்புைள், சிொரிசுைள் ைற்றும் செயற்திட்டத்தில் உள்ளடக்ைப்ெடனவண்டிய விடயங்ைள் 

ஆகியவற்கற முன்கவப்ெதற்ைாை, சொதுைக்ைள் ைற்றும் சிவில் ெமுை உறுப்பினர்ைள் 

அகழக்ைப்ெட்டு ெகிரங்ை ஆனலாெகனைள் செறப்ெட்டன. 

e. வரிகெ அகைச்சுக்ைள் ைற்றும் அவற்றின் திகணக்ைளங்ைள், இலங்கை ைனித உரிகைைள் 

ஆகணக்குழு, ஐக்கிய நாட்டு முைவர்ைள் ைற்றும் ெல்னவறு உயர்ைட்ட ைனித உரிகைைள் 
சதாடர்ொன விற்ென்னர்ைள் ஆகினயாரிகடனய அவர்ைளின் பின்னூட்டகல செற்றுக்சைாள்ளும் 

னநாக்ைத்திற்ைாை உத்னதெ னதசிய ைனித உரிகைைள் செயற்திட்ட வகரபு அனுப்பி கவக்ைப்ெட்டது. 
இதன்னொது அகைச்ெரகவ அனுைதிக்ைான ெைர்ப்பிக்கும் னொது செறப்ெடும் பின்னூட்டல்ைள் 

உத்னதெ திட்டத்தினுள் உள்ளடக்ைப்ெடும்.  

12. அரொங்ை தரவுைளின் சதாகுப்பு ைற்றும் னதசிய ைனித உரிகைைள் செயற்திட்டத்தின் 
ஆலாெகனைள் ஆகியவற்றுக்கூடாை கிகடக்ைப்செற்ற தைவல்ைகள அடிப்ெகடயாை சைாண்டு 

உத்னதெ னதசிய அறிக்கைசயான்று (Draft National Report) தயாரிக்ைப்ெட்டது. அறிக்கையின் 

ைட்டகைப்பு ைற்றும் அதகன முன்னளிப்பு செய்தல் (Presentation) சதாடர்ொன தீர்ைானங்ைகள 
எடுப்ெதற்ைாை இலங்கைகய தளைாை சைாண்ட ைனித உரிகைைள் உயர்ஸ்தானிைராலய 

(OHCHR)ைனித உரிகைைள் சதாடர்ொன சினரஸ்ட ஆனலாைர் ஊடாை ைனித உரிகைைள் 

உயர்ஸ்தானிைராயத்துடன் சதாடர்புசைாண்டு ஆனலாெகனைள் செறப்ெட்டன. 

யதசி  அறிக்மகயிமன இறுதிப்ெடுத்தல்  

13. ெைல தைவல்ைளும் னெைரிக்ைப்ெட்டு ஆனலாெகனைளும் முடிவுறுத்தப்ெட்டதும், 2011 

ஜூகல 19 ம் திைதி 16/21 தீர்ைானத்திற்கூடாை ஐக்கிய நாடுைள் ைனித உரிகைைள் ெகெ (UNHRC) 

இனால் வழங்ைப்ெட்ட வழிைாட்டுதல்ைளுக்ைகைவாை னதசிய அறிக்கை தயாரிக்ைப்ெட்டது.   

 

III. சட்ட மற்றும் நிறுவன ரீதி ோன கட்டமமப்பு 

A. அரசி லமமப்பு மற்றும் சட்ட ரீதி ோன கட்டமமப்பு 

அரசி லமமப்பு 

உலைளாவிய ைால மீளாய்வு (UPR) செயற்குழு அறிக்கை 2008 இன் 93வது ெந்தியில் சதளிவாை 
குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள தன்னார்வ உறுதிசைாழிைள் 

14. இலங்கையானது அரசியலகைப்பின் ஏற்ொடுைள், உள்நாட்டு ெட்டவாக்ைம் ைற்றும் 
முதன்கைச் ெட்டங்ைளினால் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள ைட்டுப்ொடுைள் ஆகியவற்றிற்கும் ெர்வனதெ 
உடன்ெடிக்கைைளின் பிரைாரம் னதகவப்ெடுகின்ற ைடப்ொடுைகளயும் நிகறனவற்றனவண்டிய 

சொறுப்பிலுள்ள இரட்கடத்தன்கையுகடய ஒரு நாடாகும். நாட்டில் நிலவுகின்ற ெட்ட ைற்றும் 



அரசியல்யாப்புொர் ைற்றும் நீதி நிர்வாை நடவடிக்கைைளுக்கூடாை ெர்வனதெ உடன்ெடிக்கைைளில் 

ஒரு தரப்ொைவும் அங்கீைரிக்ைப்ெட்டுள்ளது.  

15. இலங்கையின் அரசியலகைப்பு அடிப்ெகட உரிகைைள் சதாடர்ொை தனியான அத்தியாயம் 

ஒன்கறக் சைாண்டுள்ளது. இந்த அத்தியாயைானது ஏகனயகவைளுடன் சிந்தகனச் சுதந்திரம், 

ைனச்ொட்சியும் ெையமும், சித்திரவகதயிலிருந்து விடுெட்டிருத்தல், ெைத்துவைாைவும் ொகுொடற்ற 

நிகலயிலும் இருத்தல், ஒருதகலப்ெட்ெைாை கைதுசெய்யப்ெடுவதிலிருந்து விடுெட்டிருத்தல், 

தடுத்துகவத்து தண்டித்தல் ைற்றும் னெச்சுச் சுதந்திரம், கூடிவாழ்தல், கூட்டாை இயங்குதல் 

ஆகியவற்றுக்ைான உரிகைைள் உள்ளிட்ட விடயங்ைகள அதன் உள்ளடக்ைைாை சைாண்டுள்ளது. 
வாழ்வுக்ைான உரிகையானது அரசியலகைப்பின் அடிப்ெகட உரிகைைள் என்ற அத்தியாயத்தில் 

ெந்னதைத்திற்கு இடைற்று சதளிவான முகறயில் உள்ளடக்ைப்ெட்டிருக்ைவில்கல. எவ்வாறாயினும் 

Sriyani Silva v. Iddamalgoda [2003] 2 Sri.L.R. 63 என்ற வழக்கின் தீர்ப்பில் வாழ்வுக்ைான 
உரிகையானது அரசியலகைப்பில் ைகறமுைைாை உள்ளடக்ைப்ெட்டுள்ளதாை இலங்கையின் உச்ெ 

நீதிைன்றம் அங்கீைரித்துள்ளது. 

16. தற்னொது அரசியலகைப்பு ைாற்றத்தின் ஒரு அங்ைைாை உரிகைைள் சதாடர்ொன புதிய ெட்ட 

ைனொதாசவான்று ைருத்தில் சைாள்ளப்ெட்டு வருகின்றது. அரசியலகைப்பு ைாற்றத்திற்ைாை 
அடிப்ெகட உரிகைைள் சதாடர்ொன சிொரிசுைகள அரசியலகைப்பு ெகெக்கு முன்கவப்ெதற்ைாை 
ஏற்ெடுத்தப்ெட்ட ொராளுைன்ற உெ குழு தனது இறுதி  அறிக்கையிகன ஏற்ைனனவ 

முன்கவத்துள்ளது. இந்த ைனொதாவானது அத்தகைய ொகுொடாை நடாத்தப்ெடுவகத 
தகடசெய்திருக்கின்ற ைற்றுசைாரு அடிப்ெகடயிகன உள்ளடக்கியிருப்ெதனூடாை வாழ்க்கை 
ைற்றும் தனிச்சிறப்பு ஆகியவற்றுக்ைான உரிகையிகன சதட்டத்சதளிவான முகறயிலும் ைற்றும் 
ொகுொடற்றிருப்ெதற்ைான உரிகை னைம்ெடுத்தப்ெட்ட நிகலயிலான விடயங்ைகளயும் அந்த 

அறிக்கை உள்ளடக்கியுள்ளது. உதாரணைாை, ொலியல் னநாக்கு,ொல்நிகல அகடயாளம் ைற்றும் 

ைாற்றுத்திறன் னொன்றவற்கறக் குறிப்பிடலாம். 

சித்திரவமதச் சட்டம் மற்றும் குடியி ல் மற்றும் அரசி ல் உரிமமகள் மதோடர்ெோன சர்வயதச 

உடன்ெடிக்மக. 

17. குறிப்பிடத்தக்ை ைனித உரிகை உடன்ொடுைள் ெட்டவாக்ைத்தினூடாை இலங்கையின் னதசிய 

ெட்ட முகறகைக்குள் னெர்க்ைப்ெட்டுள்ளது. உதாரணைாை, 1994ஆம் ஆண்டின் 22ஆம் இலக்ை 

சித்திரவகதயும் ஏகனய சைாடூரைான தண்டகணைள், ைனிதத்தன்கையற்ற விதத்தில் அல்லது 
தரக்குகறவாை நடாத்துவதும், தண்டகண வழங்குவதும் ஆகியவற்றுக்சைதிரான ெட்டம் 

(Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CAT) Act, No. 22 of 1994) உள்நாட்டுச் ெட்டத்தில் இகணக்ைப்ெட்டகையிகன குறிப்பிடலாம். 

அதுைாத்திரைன்றி 2007ஆம் ஆண்டின் 56ஆம் இலக்ை சிவில் (குடியியல்) ைற்றும் அரசியல் 

உரிகைைள் சதாடர்ொன ெர்வனதெ உடன்ெடிக்கையானது (International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR)) ஏற்ைனனவ இலங்கையின் அரசியல் யாப்பில் னநரடியாைனவா அல்லது 
ைகறமுைைாைனவா ஏற்றுக்சைாள்ளப்ெட்டிருக்ைாத அதன் குறிப்பிடத்தக்ை ஏற்ொடுைகள 

இகணத்துக்சைாள்கின்றது. எடுத்துக்ைாட்டாை, குழந்கதைள் சதாடர்ொன ெைல விவைாரங்ைளும் 
அகவ ெகிரங்ை அல்லது தனியார் ெமூை நலன்புரி நிறுவனங்ைளினானலா அல்லது 

நீதிைன்றங்ைளினானலா, அல்லது நிர்வாை துகறயினரானலா, அல்லது ெட்டவாக்ை 
அகைப்புக்ைளினானலா முன்சனடுக்ைப்ெட்ட னொதிலும் பிள்கள நலச்சிறப்பு னைாட்ொடு என்ெது 
மிை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாை இருக்ை னவண்டும் என்ெகத வலியுறுத்துவதன் மூலம் சிவில் 

ைற்றும் அரசியல் உரிகைைள் சதாடர்ொன ெர்வனதெ உடன்ெடிக்கையின் (ICCPR Act) ெகுதி 5 (2) 



ஆனது இலங்கையின் னதசிய ெட்டமுகறகைக்குள் உள்வாங்ைப்ெட்டதானது “பிள்கள நலச் சிறப்பு” 

னைாட்ொடு ெற்றி நம்பிக்கைகய ைட்டிசயழுப்புகின்றது. 

18. இலங்கையிலுள்ள ஒவ்சவாரு தனிநெருக்கும் தங்ைளது உரிகைைள் மீறப்ெடுகின்ற 
ெந்தர்ப்ெங்ைளில் அதற்ைான தீர்வுைகள செற்றுக்சைாள்வதற்கு ெல்னவறு ைார்க்ைங்ைள் 

ைாணப்ெடுகின்றன. அரசின் நிகறனவற்றுத் துகற அல்லது நிர்வாைத்துகறயினரால் 
நிைழ்த்தப்ெடுகின்ற அடிப்ெகட உரிகை மீறல் ெம்ெவங்ைகள விொரிப்ெதற்ைான நியாயாதிக்ை 

எல்கலயிகன இலங்கையின் உச்ெ நீதிைன்றம் சைாண்டுள்ளது.  

அடிப்ெகட உரிகை மீறல் சதாடர்பில் ொதிக்ைப்ெட்ட எந்தசவாரு தரப்பும் அல்லது அவனது 
அல்லது அவளது ெட்ட ரீதியான பிரதிநிதியினானலா குறிப்பிட்ட அடிப்ெகட உரிகை மீறல் 
நிைழ்த்தப்ெட்டு ஒரு ைாதத்திற்குள்ளாை அல்லது அவ்வாறான அடிப்ெகட உரிகை 
மீறப்ெடுவதற்ைான திட்டவட்டைாை ைருதப்ெடுகின்ற திைதிக்கு ஒரு ைாதத்திற்கு முன்னராை 
இலங்கையின் உச்ெ நீதிைன்றத்தில் அடிப்ெகட உரிகை மீறல் வழக்சைான்றிகன தாக்ைல் செய்ய 

முடியும். அதுைாத்திரைன்றி சித்திரவகதயும் ஏகனய சைாடூரைான தண்டகணைள், 
ைனிதத்தன்கையற்ற விதத்தில் அல்லது தரக்குகறவாை நடாத்தும் தண்டகண வழங்குவதும் 

ஆகியவற்றுக்சைதிரான ெட்டம் (CAT Act) ைற்றும் சிவில் ைற்றும் அரசியல் உரிகைைள் சதாடர்ொன 

ெர்வனதெ உடன்ெடிக்கை (ICCPR Act) ஆகியவற்றின் கீழான வழக்குைகள சைாண்டு 

நடாத்துவதற்ைான நியாயாதிக்ைத்திகனயும் இலங்கையின் உச்சி நீதிைன்றம் சைாண்டுள்ளது. 

குற்றத்தோல் ெோதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கும் மற்றும் சோட்சிகளுக்கும் உதவி ளித்து ெோதுகோப்ெதற்கோன 
சட்டம் 

அமனத்துலக கோலோந்தர மீளோய்வு மச ற்குழுவின் அறிக்மக (2012)ii – 25 இன் 128வது ெந்தியினோல் 

வழங்கப்ெட்டுளள சிெோரிசுகள், மற்றும் (2008) இன் 90வது ெந்தியில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள தன்னோர்வ 

உறுதிமமோழிகளுக்கமமவோனது.  

19. குற்றங்ைளால் ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைள் ைற்றும் ொட்சிைளுக்கு உதவியளித்து ொதுைாப்ெதற்ைான 

2015ஆம் ஆண்டின் 4ஆம் இலக்ை ெட்டத்திகன இலங்கை 2015 ைார்ச் ைாதத்தில் நிகறனவற்றியது. 

குற்றத்தினால் ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைள் ைற்றும் ொட்சிைளின் உரிகைைள் ைற்றும் தகைகைைள் (Rights 

and entitlements) ைற்றும் அத்தகைய உரிகைைள் ைற்றும் தகைகைைகள ொதுைாத்து 

னைம்ெடுத்துவது ெற்றியும் இந்த ெட்டம் குறிப்பிடுகின்றது. அது ைாத்திரைன்றி இது குற்றத்தால் 
ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைளுக்ைான நஷ்டஈட்டிகன செற்றுக் சைாடுப்ெதற்ைான ஏற்ொடுைகளயும் 
வழங்குகின்ற அனத னநரம் குற்றத்தால் ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைள் ைற்றும் ொட்சிைகள உதவியளித்து 

ொதுைாப்ெதற்ைான நிதியசைான்றிகனயும் இச்ெட்டம் தாபிக்கின்றது. அத்துடன் இச்ெட்டைானது 
குற்றத்தால் ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைகளயும் ொட்சிைகளயும் ொதுைாப்ெதற்ைான னதசிய அதிைார 
ெகெயிகன தாபிக்கின்ற அனத னநரம் குற்றத்தால் ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைள் ைற்றும் ொட்சிைளுக்கு 

உதவியளித்து ொதுைாப்ெதற்ைான இலங்ைகை சொலிஸ் பிரிசவான்கறயும் தாபிக்கின்றது. 2016 

ஜனவரி 08ஆம் திைதி ஜனாதிெதி கைத்திரிொல சிறினென அவர்ைள் இந்த அதிைார ெகெயின் 

ஆரம்பித்து கவத்தார். இந்த அதிைார ெகெயின் அகைப்புப்ெணிைகள னைற்சைாள்வது சதாடர்ொன 

ஆரம்ெக்ைட்ட ெணிைகள முன்சனடுப்ெசதற்சைன 2016ஆம் ஆண்டுக்ைாை நீதியகைச்சு ரூொ 

இரண்டு மில்லியகன ஒதுக்கீடு செய்தது. இந்த அதிைார ெகெயிகன வெதிப்ெடுத்துவதனூடாை 

அதன் ெணிைகள ஆரம்பிக்கும் னநாக்ைத்திற்ைாை 2017இல் இந்த ஒதுக்கீடு அதிைரிக்ைப்ெட்டது. இந்த 

அதிைார ெகெயின் முைாகைத்துவ ெகெயானது செயற்திட்டசைான்கற தயாரித்தது. அத்துடன் 



ொட்சிைகள ொதுைாக்கும் பிரிவிகன தாபிப்ெகத இலக்ைாை சைாண்ட செயற்ொடுைகளயும் 

சொலிஸ் ைா அதிெர் முன்சனடுத்தார். 

புதி  உள்நோட்டு சட்டம் 

20. இலங்கை 2016 செப்ரவரி 08ல் ைாற்றுத்திறனாளிைளின் உரிகை சதாடர்ொன 

உடன்ெடிக்கையிலும், 2015 டிெம்ெர் 10ம் திைதி வலிந்து ைாணாைலாக்ைப்ெடுவதிலிருந்து 

ெைலகரயும் ொதுைாப்ெதற்ைான ெர்வனதெ உடன்ெடிக்கையிலும் கைச்ொத்திட்டது, அதகன 
சதாடர்ந்து இந்த உடன்ெடிக்கைைளின் ஏற்ொடுைகள உள்நாட்டு ெட்டத்துடன் 
இகணத்துக்சைாள்ளத்தக்ை வகையிலான ஆக்ைபூர்வைான ெட்டவாக்ைத்திகன ஏற்ெடுத்துவதற்கு 

னதகவயான நடவடிக்கைைள் முன்சனடுக்ைப்ெட்டன. ைாற்றுத்திறனாளிைளின் உரிகைைள் 
சதாடர்ொை முன்கவக்ைப்ட்ட ெட்டவாக்ைத்தின் கீழ் ைாற்றுத் திறனாளிைளின் உரிகைைள் 
சதாடர்ொன செயற்ொடுைகள னைற்ொர்கவ செய்வதற்ைான புதிய அதிைார ெகெசயான்றும் 

தாபிக்ைப்ெடவுள்ளது. வலிந்து ைாணாைலாக்ைப்ெடுவதிலிருந்து ெைலகரயும் ொதுைாப்ெதற்ைான 
ெர்வனதெ உடன்ெடிக்கை சதாடர்ொன ெட்ட வகரபுக்கும் அகைச்ெரகவயின் அங்கீைாரம் 
செறப்ெட்டு அதகன விவாதித்து நிகறனவற்றுவதற்ைாை ொராளுைன்ற நிகலயியற் ைட்டகளயில் 

னெர்க்ைப்ெட்டுள்ளது. 

B. அமுல்ெடுத்துவது மதோடர்ெோக தோபிக்கப்ெட்ட மெோறிமுமறகள் 

 

இலங்மக மனித உரிமம ஆமைக்குழு 

(2012) 127வது ெந்தியின் - 127 (2012) – 30, 31, 32, 23, 34, 36, 37, 38, 39, மற்றும் 40 உம் (2012) 

128வது ெந்தியின் - 14 மற்றும் 28அத்துடன், (2008) ஆண்டின் 89வது ெந்தியில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள 
தன்னோர்வ உறுதிமமோழிகளுக்கமமவோன சிெோரிசுகள் 

21. இலங்கை ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழுவானது ைனித உரிகை சதாடர்ொன 

விவைாரங்ைகள கையாள்கின்ற முன்னணி நிறுவனைாகும். 2015 னை 15ம் திைதி அரசியலகைப்பின் 

19வது திருத்தச் ெட்டம் நிகறனவற்றப்ெட்டகதத் சதாடர்ந்து இலங்கை ைனித உரிகைைள் 

ஆகணக்குழுவின் சுயாதீனத்தன்கை மீளக் சைாண்டுவரப்ெட்டுள்ளது. இந்த அரசியலகைப்பு 
திருத்தைானது இலங்கை ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழு உட்ெட ெட்டரீதியான அதிைாரிைகள 
நியமிப்ெதற்கு ஏற்ைனனவ ஜனாதிெதியிடம் ஒப்ெகடக்ைப்ெட்டிருந்த சுயவிருப்பு அதிைாரத்திகன 

ைட்டுப்ெடுத்துகின்றது. இவ்வாறான நியைனங்ைள் தற்னொது ெலதரப்ெட்ட அரசியல் ைட்சிைகள 
பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தும் ொராளுைன்ற உறுப்பினர்ைள் ைற்றும் அரசியல் ொராத உயர்ைட்ட 
செயற்ொட்டாளர்ைள் ஆகினயாகர சைாண்ட அரசியலகைப்பு ெகெயினால் 

ெரிந்துகரக்ைப்ெடுகின்றது. அதற்ைகைவாை ைனித உரிகைைளுக்ைாை அதிைம் வாதாடக்கூடியவசரன 
ொராட்டப்ெட்ட முன்னணி செயற்ொட்டாளரான ைலாநிதி தீபிைா உடைை அவர்ைள் இலங்கை ைனித 

உரிகைைள் ஆகணக்குழுவின் புதிய தகலகை உத்தினயாைத்தராை 2015 ஒக்னடாெர் ைாதத்தில் 

நியமிக்ைப்ெட்டுள்ளார். 

22. இலங்கை ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழுவிற்கு மீறப்ெட்ட அடிப்ெகட உரிகைைள் 
அல்லது திட்டவட்டைாை மீறப்ெடவுள்ள அடிப்ெகட உரிகைைள் சதாடர்ொன முகறப்ொடுைகள 
கையாள்வதற்கும் அவற்றுக்கு நல்லிணக்ைம் ைற்றும் நடுநிகல வகிப்ெதன் ஊடாை தீர்வுைகள 

வழங்குவதற்குைான அதிைாரத்திகன சைாண்டுள்ளது. அத்துடன் அடிப்ெகட ைனித உரிகை 
மீறல்ைள் சதாடர்ொை விொரகணைகள முன்சனடுப்ெதற்கும் ைற்றும் தடுத்து 
கவக்ைப்ெட்டுள்ளவர்ைளின் நலன்புரி விடயங்ைகள னைற்ொர்கவ செய்வதற்குைான 



அதிைாரத்திகனயும் சைாண்டுள்ளது. அது ைாத்திரைன்றி, ைனித உரிகைைகள னைம்ெடுத்தி 
ொதுைாப்ெதுடன் சதாடர்புெட்ட சைாள்கைைகள வகுப்ெதிலும் ைற்றும் அதற்ைான 
ெட்டவாக்ைங்ைகள வடிவகைப்ெதிலும் அரொங்ைத்திற்கு உதவுதற்கும் ஆனலாெகன 

வழங்குவதற்குைான அதிைாரத்திகனயும் இந்த ஆகணக்குழு சைாண்டுள்ளது. அத்துடன் ைனித 
உரிகைைள் சதாடர்ொன ெர்வனதெ விதிமுகறைள் ைற்றும் தரத்திற்கும் அகைவாை னதசிய ெட்டங்ைள் 
ைற்றும் நிருவாை செயற்ொடுைள் முன்சனடுக்ைப்ெடுவகத உறுதிப்ெடுத்தும் வகையிலான 
ைண்டிப்ொன நகடமுகறைள் முன்சனடுக்ைப்ெடுவது சதாடர்ொை அரொங்ைத்திற்கு 

ெரிந்துகரைகளயும் இந்த ஆகணக்குழு முன்கவக்ை முடியும். 

மெண்கள் மற்றும் சிறுவர் விவகோர அமமச்சு 

23. ைைளிர் ைற்றும் சிறுவர் விவைார அகைச்ொனது ைைளிர் சதாடர்ொன சைாள்கைைகள 
அமுல்ெடுத்துவது ைற்றும் செண்ைளுக்சைதிரான ெைல வடிவங்ைளிலுைான ொகுொடான 
செயற்ொடுைகள இல்லாசதாழிப்ெதற்ைான உடன்ெடிக்கையின் கீழான ைடப்ொடுைகள 

அமுல்ெடுத்துவதற்குைான சொறுப்புவாய்ந்த நிறுவனைாகும். அதுைாத்திரைன்றி, ைைளிர் 

அபிவிருத்தி உத்தினயாைத்தர்ைள், ைைளிர் ைற்றும் சிறுவர்ைள் சதாடர்ொன சொலிஸ் உதவி தளம் 

(Police Help Desks)இ பிரனதெ செயலை ைட்டத்திலான செண்ைள் ைற்றும் சிறுவர்ைளுக்ைான பிரிவு 
ஆகிய ைைளிர் வலுவூட்டல் சதாடர்ொைவும் ைற்றும் செண்ைள் உரிகையிகன னைம்ெடுத்தி 

ொதுைாப்ெதற்குைான முக்கிய ெணிைகள ஆற்றிவருகின்றன.  

24. சிறுவர்ைளுகடய பிரச்சிகனைள் சதாடர்ொை கையாள்வதற்கும் ைற்றும் சிறுவர் உரிகைைள் 
சதாடர்ொன ெட்டயத்கத அமுல்ெடுத்துவதற்குைான உயர் ெகெயாைவும் ைைளிர் ைற்றும் சிறுவர் 

விவைார அகைச்சு ைாணப்ெடுகின்றது. னதசிய சிறுவர் ொதுைாப்பு அதிைார ெகெ ைற்றும் 
நன்னடத்கத ைற்றும் சிறுவர் ொராைரிப்பு னெகவைள் திகணக்ைளம் உள்ளிட்ட நிறுவனங்ைள் ைைளிர் 

ைற்றும் சிறுவர் விவைார அகைச்சுக்கு வழங்ைப்ெட்டுள்ள ெட்டரீதியான நிறுவனங்ைளாகும்.  

சிறுவர் நலன் ைற்றும் சிறுவர் ொதுைாப்பு சதாடர்ொன குறிப்பிட்ட சில விவைாரங்ைள் ெமுை 

வலுவூட்டல் ைற்றும் நலன் புரி அகைச்சு, நீதி அகைச்சு, ைல்வி அகைச்சு ைற்றும் சுைாதார அகைச்சு 

உள்ளிட்ட ெல்னவறு அகைச்சுக்ைள் கையாளப்ெட்டு வருகின்றது. ைைாணைட்டத்தில், நன்னடத்கத 
ைற்றும் சிறுவர் ெராைரிப்பு னெகவைள் திகணக்ைளைானது ைாைாண ஆகணயாளர்ைளினால் 

நிருவகிக்ைப்ெடும் அதன் ைாைாண திகணக்ைளங்ைகள ஒன்ெது ைாைாணங்ைளிலும் சைாண்டுள்ளது. 
ைாைாண நன்னடத்கத திகணக்ைளைானது அதற்ைான நிதிைகள ைத்திய அரசின் நன்னடத்கத 

ைற்றும் சிறுவர் ெராைரிப்பு திகணக்ைளத்தினூடாை செற்றுக்சைாள்கின்றது. ைாவட்ட ைட்டத்தில், 
ஒவ்சவாரு ைாவட்டத்திலும் சிறுவர் உரிகைைளின் முன்னனற்றத்துடன் சதாடர்புெட்ட ெைல 

அம்ெங்ைகளயும் ைண்ைாணிப்ெதற்ைாை ைாவட்ட சிறுவர் அபிவிருத்தி குழுக்ைள் நிறுவப்ெட்டுள்ளன. 
இத்தகைய குழுக்ைள் ெல்னவறு துகறைளிலுமிருந்தும் அகழத்துவரப்ெட்ட குறித்துகரக்ைப்ெட்ட 
அரெ ெணியாளர்ைள் அனத னொன்று அரெ ொர்ெற்ற நிறுவனங்ைளின் பிரதிநிதிைள் ைற்றும் சிறுவர் 
நலன் ொர் விடயங்ைளில் ஈடுெட்டு வருகின்ற ெையத் தகலவர்ைள் ஆகினயாகர சைாண்டு 

அகைக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

அரச கரும மமோழிகள் ஆமைக்குழு  

25. அரெ ைருை சைாழிைள் ஆகணக்குழுவானது 1991ஆம் ஆண்டு தாபிக்ைப்ெட்டு சைாழி 
சதாடர்ொை அரசியலகைப்பில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள ஏற்ொடுைள் அமுல்ெடுத்தப்ெடுவதகன 

உறுதிப்ெடுத்துவதற்ைான ெைல அதிைாரங்ைளும் கையளிக்ைப்ெட்டுள்ளன. சைாழிக்சைாள்கையிகன 

ெரிந்துகரத்தல், அரெ ைருை சைாழிைகள ெயன்ெடுத்துவதகன னைம்ெடுத்துவதும் ொராட்டுதலும் 



ைற்றும் சைாழிச்ெட்ட மீறல் சதாடர்ொன எந்தசவாரு முகறப்ொடு சதாடர்ொைவும் 

விொரகணைகள நடாத்துவதும் ைட்டாயைாக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

அரச சோர்ெற்ற நிறுவன யமற்ெோர்மவ 

(2012) – 85 128ஆம் ெந்தியில் விெரிக்கப்ெட்டுள்ள ெரிந்துமரகள்  

26. இலங்கையிலுள்ள அரெ ொர்ெற்ற நிறுவனங்ைகள ைட்டுப்ெடுத்துவதற்ைான சொறுப்பிகன 

சைாண்;ட அரெ முைவரைைான அரெ ொர்ெற்ற நிறுவனங்ைளின் செயலைைானது னதசிய ெைவாழ்வு, 

ைலந்துகரயாடல் ைற்றும் அரெ ைருை சைாழிைள் அகைச்சுக்கு வழங்ைப்ெட்டுள்ளது. இச் செயலைம் 

ஏற்ைனனவ ொதுைாப்பு அகைச்சின் கீழ் இருந்தது. ஆயினும் தற்னொது அரெ ொர்ெற்ற நிறுவனங்ைகள 

னைற்ொர்கவ செய்யும் ெணி ஒரு சிவிலியன் அதிைார ெகெக்கு ஒப்ெகடக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

C. யதசி  மனித உரிமமகள் மச ற்திட்டம் 

(2012) 127வது ெந்தியில் -  5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 29, 41;  

(2013) 4.2 iii ெந்தியில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள தன்னோர்வ உறுதிமமோழிகள்  

27. 2011 - 2016 ைாலப்ெகுதிக்கு ைனித உரிகைைகள னைம்ெடுத்தி ொதுைாப்ெதற்ைான னதசிய 
னவகலத்திட்டைானது ைடந்த ைனித உரிகைைள் ைற்றும் அனர்த்த முைாகைத்துவ அகைச்சினால் 

(Ministry of Human Rights and Disaster Management) தயாரிக்ைப்ெட்டு 

ெைர்ப்பிக்ைப்ெட்டதற்ைகைவாை, 2011 னை ைாதத்தில் அகைச்ெரகவயினால் 

ஏற்றுக்சைாள்ளப்ெட்டது. அதகனத் சதாடர்ந்து அதன் அமுல்ெடுத்துகையிகன 

ைண்ைாணிப்ெதற்ைாை அகைச்ெரகவ உெ குழுசவான்று நியமிக்ைப்ெட்டது. எவ்வாறாயினும், இதன் 
அமுலாக்ைத்திகன உறுதிப்ெடுத்துவதற்சைன குறித்சதாதுக்ைப்ெட்ட வளங்ைளின் மிைக் 
குகறந்தளவிலான ஒதுக்கீடு ைற்றும் பூரண ஈடுொட்டுடனான நிகலயான முைவரைமின்கை 
உள்ளிட்ட ெல்னவறு குறிப்பிடத்தக்ை ெவால்ைகள இந்த திட்ட அமுலாக்ைத்தின் னொது முன்கனய 

அரொங்ைம் ைடந்து வந்துள்ளது. இந்த நிகலயில், இத்திட்டத்திகன ெரப்புவதற்கும் ைற்றும் 

அமுல்ெடுத்துவதற்குைான நடவடிக்கைைள் ைடந்த அரொங்ைத்தின் னொது கைவிடப்ெட்டிருந்தன. 

28. எவ்வாறாயினும் 2015 ஜனவரியில் நிைழ்ந்த அரொங்ை ைாற்றத்திகன சதாடர்ந்து, 
தற்னொகதய அரொங்ைம் முன்கனய செயற்திட்டத்திலிருந்து கீழ்வரும் செயற்ொடுைகள 
அகடயாளம் ைண்டு அவற்கற தற்னொகதய மீளகைக்ைப்ெட்ட நிைழ்ச்சி நிரலுடன் 

ஒருங்கிகணத்துள்ளன: 

a. ெர்வனதெ நியைங்ைகள அகடயக்கூடிய வகையில் 1979ஆம் ஆண்டின் ெயங்ைரவாத தகடச் 
ெட்டத்கத மீளாய்வு செய்தல் 

b. ஒரு கைது சதாடர்பில் அதன் குடும்ெ உறுப்பினர்ைளுக்கு சதரியப்ெடுத்துவகத 

உறுதிப்ெடுத்துவதற்கும், தடுத்து கவக்ைப்ெட்டுள்ள இடங்ைகள நீதவான்ைள் சென்று 
ொர்கவயிடுவதற்கு முடியுைாயிருப்ெதற்கும் அத்துடன் ெட்டத்தரணிைள் நடவடிக்கை 
னைற்சைாள்வதற்கு ஏற்றவகையில் வழிவகை செய்வதற்கும் ஏற்ற வகையில் குற்றவியல் 

நகடமுகறச் ெட்டக் னைாகவயிகன திருத்தம் செய்தல். 

c. வலிந்து ைாணாைலாக்ைப்ெடுவகத குற்றைாைக் சைாள்ளல் 



d. ொட்சி, ொதிக்ைப்ெட்டவர் ஆகினயாகர ொதுைாக்கும் ெட்டத்கத நிகறனவற்றி முழுகையாை 

அமுல்ெடுத்துதல். 

e. தைவலறியும் உரிகை சதாடர்ொன ெட்டவாக்ைத்கத னைற்சைாள்ளல் 

f. நீதி நிர்வாை செயற்ொடுைளின் தாைதத்திகன அறிவிப்ெதற்ைான முகறசயான்றிகன 
அறிமுைம் செய்தல் 

g. அரொங்ைத்துகற நிறுவனங்ைளில் ொலியல் துன்புறுத்தலுக்சைதிரான சைாள்கையிகன 

மீளாய்வு செய்து அமுல்ெடுத்தல். 

 

29. முன்கனய செயற்திட்டங்ைகள அமுல்ெடுத்தும் செயன்முகறயின் னொது ைற்றுக்சைாண்ட 

ைடுகையான ொடங்ைள் தற்னொகதய னதசிய ைனித உரிகைைள் செயற்திட்டம் 2017 - 2021 இன் 

உருவாக்ைம், ெரப்புகர செய்தல் ைற்றும் அமுல்ெடுத்துகை செயற்திட்டங்ைளின் னொது 

ைருத்திசலடுக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

30. னதசிய ைனித உரிகைைள் செயற்திட்டம் 2017 – 2021ற்கு அகைச்ெரகவயின் அனுைதி 
செறப்ெட்டு அது தற்னொது சிங்ைள ைற்றும் தழிழ் சைாழிைளிலான சைாழிசெயர்ப்பு 

இடம்செற்றுக்சைாண்டிருக்கின்றது. இத்திட்டைானது 10 பிரதான ைருப்சொருட் ெரப்புக்ைளின் 
கீழும் ைனித உரிகைைகள னைம்ெடுத்தி ொதுைாப்ெதுடன் சதாடர்புகடயதும் அளவிடக்கூடியதும் 

ொத்தியைானதுைான செயற்ொட்டு னநாக்குைகள சைாண்டுள்ளது.iv இத்திட்டம் சவளிவிவைார 
அகைச்சிகன பிரதானைாை சைாண்ட அகைச்சுக்ைளுக்கிகடயிலான குழுசவான்றிற்கூடாை 

அமுல்ெடுத்தப்ெடும். 

 

D. மனித உரிமமகள் கல்வி  

(2012) 127ம் ெந்தியில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள ெரிந்துமரகள் - 35, 80, 81, 86 மற்றும் 87 அத்துடன் 

(2008) 91,92 மற்றும் 112 ெந்திகளில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள தன்னோர்வ உறுதிமமோழிகள் 

31. ‘ைனித உரிகைைள்’ என்ற விடயம் இரண்டாம் நிகல ைல்வி ொடத்திட்டத்தில் 

உள்ளடக்ைப்ெட்டுள்ளகத ைல்வி அகைச்சு உறுதிப்ெடுத்தியுள்ளது. அதுைாத்திரைன்றி ைனித 

உரிகைக் ைல்வியானது ெைல ெட்ட அமுலாக்ைல் அதிைாரிைள், ஆயுதம் தாங்கிய ெகட ைற்றும் 
சிகறச்ொகல உத்தினயாைத்தர்ைள் ஆகினயாருக்கு அவர்ைளது ெயிற்சியின் ஒரு ெகுதியாை 

ைாணப்ெடுகின்றது. அத்தகைய ெயிற்சியானது அரசியல் யாப்பினால் உத்தரவாதைளிக்ைப்ெட்ட 

அடிப்ெகட உரிகைைள் ெற்றிய விரிவுகரைகளயும், ைனித உரிகை சதாடர்ொன ெர்வனதெ 

விதிமுகறைகளயும், குற்றவியல் நகடமுகற சதாடர்ொன ெட்டத்திகனயும், ஒரு பிரகஜயின் 
உரிகைைள் சதாடர்ொைவும் ைற்றும் ெட்டத்கத அமுல்ெடுத்தும் அதிைாரிைளின் ைடகைைள் ைற்றும் 

சொறுப்புக்ைள் ஆகியவற்றிகனயும் சைாண்டுள்ளது. 

32. இலங்கை இராணுவைானது அதன் ெைல ெகடயணிைளுக்கும் ைனித உரிகைைள் ைற்றும் 
ெர்வனதெ ைனிதாபிைான ெட்டங்ைள் சதார்ொன ெயிற்சிைகள வழங்கும் னநாக்ைத்கத இலக்ைாைக் 

சைாண்ட ஒரு இயக்குனர் ெகெயிகன சைாண்டுள்ளது. அதற்கு னைலதிைைாை ெர்வனதெ 

செஞ்சிலுகவ ெங்ைம் (ICRC) இலங்கை இராணுவப் ெகடைகள னெர்ந்தவர்ைளுக்கு ெர்வனதெ 



ைனிதாபிைான ெட்டம் சதாடர்ொை சதாடர்ச்சியான ெயிற்சிைகள நடாத்தி வருகின்றது. சொலிஸ் 
ைல்லூரிக்கு புதிதாை னெர்த்துக்சைாள்ளப்ெடும் ெைலருக்கும் தைது அடிப்ெகட ெயிற்சியின் ஒரு 

ெகுதியாைவும், சொலிஸ் உயர் ெயிற்சி நிறுவைத்தினால் ெதவி உயர்வு சதாடர்ொைவும் புதிய 
வலுவூட்டல்  நுட்ெங்ைள் சதாடர்ொைவும் நடாத்தப்ெடுகின்ற ெரீட்கெைளின் னொதும் ைனித 

உரிகைைள் சதாடர்ொன விடயம் ஒரு ெகுதியாை ைாணப்ெடுகின்றது. 

33. ைனித உரிகைைள் சதாடர்ொன விழிப்புணர்வுைகள ஏற்ெடுத்துவதற்ைான நடவடிக்கைைளும் 

முன்சனடுக்ைப்ெட்டுள்ளன. உதாரணைாை, இலங்கைப் ொராளுைன்றமும் சொதுநலவாய 

ொராளுைன்ற கூட்டகைப்பும் இகணந்து 2016 செப்ரவரி ைாதத்தில் ைனித உரிகைைகள 
னைம்ெடுத்துவதிலும் ொதுைாப்ெதிலும் ொராளுைன்ற உறுப்பினர்ைளின் வகிொைம் என்ற தகலப்பில் 

சொதுநலவாய பிராந்திய ைருத்தரங்சைான்றிகன நடாத்தியது. இலங்கை ைற்றும் ெங்ைளானதஸ், 

இந்தியா, ொகிஸ்தான் ைற்றும் ைாகலதீவு ஆகியன உள்ளிட்ட சொது நல வாயத்தில் உள்ள ஆசிய 

நாடுைளிருந்து ொராளுைன்ற உறுப்பினர்ைள், அகைச்ெர்ைள் ைற்றும் ைனித உரிகைைள் சதாடர்ொன 

விற்ென்னர்ைள் ஆகினயார் இந்த ைருத்தரங்கில் ெங்குெற்றினர். 

IV. தன்னோர்வ உறுதிமமோழிகள் மற்றும் ெரிந்துமரகமள அமுல்ெடுத்துதல் 

 

இமடமவட்டு பிரச்சிமன 

 

சமத்துவமும் ெோகுெோடற்றிருத்தலும் 

 

128 (2012) - 53 ஆம் ெந்தியில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள ெரிந்துமரகள்  

 

34. ெைத்துவம் ைற்றும் ொகுொடற்றிருப்ெதற்ைான உரிகை சதாடர்ொை இலங்கை 

அரசியலகைப்பின் 12வது ெரத்து உத்தரவாதைளிக்கின்றது. னைலு, ொலியல் னநாக்கு,ொல் நிகல 
அகடயாளம் ைற்றும் இயலாகை என்ெவற்றின் அடிப்ெகடயிலான ொகுொடானது தற்னொது 

இலங்கை அரசியலகைப்பில் சதளிவான முகறயில் தகடசெய்யப்ெடவில்கல. 

35. எவ்வாறாயினும், அடிப்ெகட உரிகைைள் சதாடர்ொன ொராளுைன்ற உெ குழுவின் இறுதி 
அறிக்கையானது இலங்கை அரசியலகைப்பின் அடிப்ெகட உரிகைைள் ெற்றிய அத்தியாயைானது 

ொலியல் னநாக்கு, ொல் நிகல அகடயாளம் ைற்றும் இயலாகை அகியவற்றின் அடிப்ெகடயில் 

ொகுொடற்றிருப்ெதற்ைான உத்தரவாதங்ைகள உள்ளடக்கியுள்ளதாை சிொரிசு செய்துள்ளது. அது 

ைாத்திரைன்றி தற்னொகதய னதசிய ைனித உரிகைைள் செயற்திட்டம் (NHRAP)2017 - 2021 
இலங்கையின் தண்டகனக்னைாகவயிலுள்ள ெைலவிதைான ொகுொடுைள் சதாடர்ொன 

ஏற்ொடுைகளயும் இல்லாசதாழிப்ெதற்கு நடவடிக்கை னைற்சைாள்கின்றது.  

36. இலங்கை அரசியகைப்பின் 16(1) ெரத்தில் அரசியலகைபிென் அடிப்ெகட உரிகைைள் 

ெற்றிய அத்தியாயத்தில் "ஏற்ைனனவ உள்ள ெைல எழுதப்ெட்ட ெட்டங்ைள் ைற்றும் எழுதப்ெடாத 

ெட்டம் ஆகியகவ செல்லுெடியாகுவதுடன், நகடமுகறப்ெடுத்தப்ெடும்' என்றுள்ளது. 

இருந்தனொதிலும், குறிப்பிட்ட ஒரு தனிநெருக்னைா அல்லது ெமூைத்திற்னைா எதிராை நிைழ்த்தப்ெடும் 



குற்றவியல் ெட்ட விதிைள் ைற்றும் ெைனற்ற அல்லது குற்றவியல் ெட்டங்ைகள இந்த ைட்டுகர 

ஏற்றுக்சைாள்ளாது என்ெகத சொருளாதார, ெமூை ைற்றும் ைலாச்ொர உரிகைைள் மீதான ஐக்கிய 

நாடுைள் னெரகவக்கு முன்னதாை இலங்கை சதளிவுெடுத்துகின்றது. இலங்கை அரசியகைப்பின் 

80(3) ெரத்தின் கீழ் ெட்டத்தின் பின்விகளவு நீதித்துகற மீளாய்வு நீக்ைப்ெட்டுள்ளது.  

37. குறிப்பிட்ட சில அரசியலகைப்பு சீர்திருத்தம் தற்னொகதய அரசியலகைப்பு சீர்திருத்த 

உள்ளடக்ைத்தில் ைவனம் செலுத்தப்ெட்டு வருகின்றன. அரசியலகைப்ெபு ைற்றும் ெட்ட மீளாய்வு 

அறிமுைம் ஆகியவற்றின் 16(1) ெரத்திற்ைகைய, விதிைள் மீதான சொதுைக்ைள் பிரதிநிதி ெகெ ைற்றும் 

அடிப்ெகட உரிகைைள் மீதான ொராளுைன்ற உெக் குழுவிற்கு சிொரிசு செய்யப்ெட்டுள்ளன. இந்த 
சிொரிசுைள் தற்னொது அரசியலகைப்பு சீர்திருத்தம் சதாடர்ொன ொராளுைன்ற இயக்ைக்குழுவினால் 

ைண்ைாணிக்ைப்ெட்டு வருகின்றது.  

நல்லிைக்கமும் மெோறுப்புக்கூறலும் 

127வது ெந்தி (2012) –   8, 9, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 42, 45, 46, 52, 59, 75, 76, 77, 78, 82, 85, 

89 இல் விவரிக்ைப்ெட்டுள்ள ெரிந்துகரைள் 

38. இலங்கையில் நல்லிணக்ைம், சொறுப்புக்கூறுதல் ைற்றும் ைனித உரிகைைகள 

னைம்ெடுத்தவது சதாடர்ொை ஐக்கிய நாடுைள் ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழு 2015 செப்டம்ெர் 

ைற்றும் 2017 ைார்ச் ைாதத்திலும் நிகறனவற்றிய தீர்ைானங்ைளான முகறனய 30/1 ைற்றும் 34/1 

ஆகிய தீர்ைானங்ைளுக்கு இலங்கை அரொங்ைம் இகண அனுெரகணயிகன வழங்கியுள்ளது. இந்த 

தீரைானங்ைள் நல்லிணக்ை னைம்ொடு, யுத்தத்தின் னொது ெர்வனதெ ைனித உரிகைச் ெட்டம் ைற்றும் 
ெர்வனதெ ைனிதாபிைான ெட்டம் ஆகியகவ துஷ்பிரனயாைம் செய்யப்ெட்டதாை 
முன்கவக்ைப்ெட்டுள்ள குற்றச்ொட்டுக்ைளுக்கு சொறுப்புக் கூறுவகத உறுதிப்ெடுத்தவது ைற்றும் 
நாட்டில் ைனித உரிகைைள் சதாடர்ொன நிலகையிகன முன்னனற்றுவது ஆகியகவ சதாடர்பில் 

இலங்கைக்குள்ள ெரந்துெட்ட ைடப்ொடுைகள எடுத்துகரக்கின்றது. ைற்றுக்சைாண்ட ொடங்ைள் 
ைற்றும் நல்லிணக்ை ஆகணக்குழுவின் ஆக்ைபூர்வைான ெரிந்துகரைள் இத் தீர்ைானத்தின் 

ொரம்ெத்தில் ஒரு ெகுதியாை சைாண்டுவரப்ெட்டுள்ளது. னதசிய ைனித உரிகைைள் செயற்திட்டம் 

2017 – 2021 இகன வடிவகைப்ெதிலும் ைற்றுக்சைாண்ட ொடங்ைள் ைற்றும் நல்லிணக்ை 

ஆகணக்குழுவின் (LLRC) அறிக்கை ஒரு இகண ஆவணைாை ைாணப்ெட்டது. ஆனனொதிலும் னதசிய 

ைனித உரிகைைள் செயற்திட்டத்தில் (NHRAP) குறிப்பிடப்ெட்ட செயற்ொடுைள் ைற்றும் இத் 
தீர்ைானம் ஆகியவற்றின் கீழ் னதகவப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள விடயங்ைகள நிகறனவற்றுவதன் ஊடாை 
ைற்றுக்சைாண்ட ொடங்ைள் ைற்றும் நல்லிணக்ை ஆகணக்குழுவின் ெரிந்துகரைகள 

அமுல்ெடுத்துவதற்கு அரொங்ைம் முகனப்புக் ைாட்டியது. ைாணாைல் னொனனார் சதாடர்ொன ஒரு 

அலுவலைம் (Office on Missing Persons), ஒரு உண்கைகயக் ைண்டறியும் ஆகணக்குழு (truth-

seeking commission), யுத்தப் ொதிப்புக்ைளுக்ை நஷ்டஈடு வழங்குவதற்ைான ஒரு அலுவலைம் (Office 

on Reparations) ைற்றும் சுயாதீன ெட்ட ஆனலாெைர்ைளுடன் கூடிய ஒரு நீதிைன்றம் ஆகியன 
உள்ளடங்ைலாை இகட நிகல நீதி சொறிமுகறயிகன தாபிப்ெதற்கு இந்த தீர்ைானங்ைள் 

வினேடைாை உறுதியளிக்கின்றது. 

39. இலங்கை, நாட்டில் ஐக்கியம் ைற்றும் நல்லிணக்ைத்திகன ொதுைாப்ெதற்சைன, அதினைதகு 

ஜனாதிெதி அவர்ைகள அகைச்ெராை சைாண்ட னதசிய ஒருகைப்ொடு ைற்றும் நல்லிணக்ை அகைச்சு, 

னதசிய ெைவாழ்வு, ைலந்துகரயாடல் ைற்றும் அரெ ைருை சைாழிைள் அகைச்சு ைற்றும் னதசிய 
ஒருகைப்ொடு ைற்றும் நல்லிணக்ை அகைச்சின் ஒரு முைவரைைாை னதசிய ஐக்கியத்திற்கும் 



நல்லிணக்ைத்திற்குைான அலுவலைம் ஆகிய மூன்று புதிய முைவரைங்ைகள தாபித்தது. 
சதாடர்புகடய இரண்டு அகைச்சுக்ைளினதும் ஆனலாெகனயுடன் ெலதரப்ெட்ட ெங்குதாரர்ைளுடன் 
ஒரு வருடம் முழுவதும் னைற்சைாண்ட ஆனலாெகனைள் ைற்றும் ைற்றுக் சைாண்ட ொடங்ைள் ைற்றும் 
நல்லிணக்கு ஆகணக்குழு அறிக்கை உட்ெட ஏற்ைனனவ ைாணப்ெடுகின்ற நல்லிணக்ைம் 
சதாடர்ொன முன்கவத்தல்ைள் ஆகியவற்றின் மீதான மீள்ெரிசீலகன ஆகியவற்றுக்கூடாை னதசிய 
ஐக்கியம் ைற்றும் நல்லிணக்ைம் சதாடர்ொன அலுவலைம் நல்லிணக்ைம் சதாடர்ொன னதசி 

சைாள்கை வகரசொன்கற தயாரித்தது. இந்தக் சைாள்கையானது நாட்டின் நல்லிணக்ை 
செயற்ொடுைளுக்கு வழிைாட்டுவதுடன் னதசிய நல்லிணக்ைத்திற்ைான சீரானதும் 
ஒத்திகெவானதுைான அணுகுமுகறசயான்றிகன எதிர்சைாண்டு நல்லிணக்ைத்திற்ைாை 

ெணியாற்றுகின்ற ெைல ெங்குதாரர்ைகளயும் வழிநடாத்துகின்றது. னதசிய ஒருகைப்ொடு ைற்றும் 

நல்லிணக்ை அகைச்ெர் என்ற வகையில் அதினைதகு ஜனாதிெதி அவர்ைளினால் னதசிய ெைவாழ்வு, 
ைலந்துகரயாடல் ைற்றும் அரெ ைருை சைாழிைள் அகைச்ெர் ஆகினயாரினால் கூட்டாை 

அகைச்ெரகவக்கு அகைச்ெரகவ ெத்திரசைான்று ெைர்ப்பிக்ைப்ெட்டகத சதாடர்ந்து, 2017 னை 

ைாதத்தில் இந்த சைாள்கையிகன நிகறனவற்றுவதற்கு அகைச்ெரகவ அங்கீைாரைளித்தது. னதசிய 
ஐக்கியம் ைற்றும் நல்லிணக்ைத்திற்ைான அலுவலைைானது அரெ ைற்றும் தனியார் ஊடைங்ைள் 
வாயிலாைவும் ைற்றும் ெமுை வகலத்தளங்ைள் ஊடாைவும் ென்கைத்துவ ைற்றும் உள்ளீர்க்கும் 
இலங்கை ெற்றிய னநாக்சைல்கலயிகன வளர்ப்ெதற்ைான னதசிய ைட்டத்திலான ஊடைப் 

பிரச்ொரத்திகனயும் ஆரம்பித்தது. 

40. 2015 டிெம்ெரில், ஐக்கிய நாடுைள் ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழுவின் தீர்ைானம் 30/1 இன் 
கீழான ைடப்ொடுைள் நிகறனவற்றப்ெடுவகத உறுதிப்ெடுத்தும் வகையில் அரொங்ைம் பிரதைர் 

அலுவலைத்தின் கீழ் ஒருங்கிகணந்த நல்லிணக்ைப் செறிமுகறச் செயலத்திகன (Secretariat for 

Coordinating Reconciliation Mechanisms (SCRM)) தாபித்தது. ஒருங்கிகணந்த நல்லிணக்ை 

சொறிமுகறக்ைான செயலைைானது, அரொங்ைத்தின் இகடநிகல நீதிச்செயற்ொட்டு 

சொறிமுகறயின் அமுலாக்ைத்கத வடிவகைத்து வெதிப்ெடுத்துவகத இலக்ைாை சைாண்டிருந்தது. 

அத்துடன், னதசிய ஐக்கியம் ைற்றும் நல்லிணக்ைத்திற்ைான அலுவலைத்தின் (ONUR) மீள் 
நிைழ்வுக்குட்ெடாத நிைழ்ச்சி நிரகல அகடந்துசைாள்வதற்கு னதகவயான உதவிைகள வழங்கி 

வெதிப்ெடுத்துவதற்ைாைவும் ெணியாற்றுகின்றது. 

41. ஒருங்கிகணந்த நல்லிணக்ைப் செறிமுகறச் செயலைைானது அது தாபிக்ைப்ெட்டதிலிருந்து, 
இலங்கையின் நல்லிணக்ைப் சொறிமுகறகய வடிவகைப்ெதில் ெர்வனதெ ரீதியான சிறப்புச் 

செயன்முகறைள்ழூ(international best practices) உள்வாங்ைப்ெடுவகத உறுதி செய்யும் வகையில் 

ஐக்கிய நாடுைளின் இலங்கை அணியின் (UN Country Team) கூட்டுப்ெங்ைாண்கையில் 

இகணந்துசைாண்டது. இந்த கூட்டுப்ெங்ைாண்கையானது UNDP, OHCHR, UN DPA, IOM, UNICEF, 

ைற்றும் UN Women ஆகிய அணிைகள உள்ளடக்கியதாகும். அதற்ைகைவாை, அரொங்ைத்தின் 
நல்லிணக்ைம் சதாடர்ொன நிைழ்ச்சி நிரலில் ைாணப்ெடும் நடவடிக்கைைள் னைற்சைாள்ளத்தக்ை 
விடயப்ெரப்புக்கு ஒத்தாகெ வழங்குவதற்ைாை ெைாதானத்கத ைட்டிசயழுப்புவதற்ைான முன்னுரிகை 

னவகலத்திட்டம் ஒன்று ஏற்ெடுத்தப்ெட்டது. ஒருங்கிகணந்த நல்லிணக்ைப் செறிமுகறச் 
செயலைைானது அரொங்ைத்தின் முக்கிய ெங்குதாரர்ைள் ைற்றும் ஐக்கிய நாடுைள் முைவரைங்ைளுடன் 

சநருங்கிய உறவிகன ஏற்ெடுத்திய (அதன் திட்ட முன்சைாழிவு சதாடர்ொன) 
ைருத்துப்ெடிவத்திகன இறுதிப்ெடுத்துவதற்கு னைலதிைைாை ஐக்கிய நாடுைளுடன் இகணந்து 
திட்டத்தின் ைண்ைாணிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீடு சதாடர்ொன ஆக்ைக் கூறுைகள இறுதிப்ெடுத்தும் 

ெணிைளில் தன்கன ஈடுெடுத்தி வருகின்றது.  

 



42. இலங்கையின் நல்லிணக்ைம் ைற்றும் மீள் நிைழ்வுக்குட்ெடாதிருத்தல் (non-recurrence) 
சதாடர்ொன ெைல செயற்ொடுைளுக்குைான ஒட்டுசைாத்த வழிைாட்டுதல்ைகள வழங்குவதற்சைன 

நல்லிணக்ைம் சதாடர்ொன உயர் ைட்ட வழிநடாத்தல் குழுசவான்று தாபிக்ைப்ெட்டது. னதசிய 
ஐக்கியம் ைற்றும் நல்லிணக்ைம் சதாடர்ொன அலுவலைத்தின் தகலவரான முன்னாள் ஜனாதிெதி 
ெந்திரிைா ெண்டாரநாயை குைாரதுங்ை இந்த குழுவுக்கு தகலகை வகிப்ெதுடன் கூட்டு நல்லிணக்ை 
சொறிமுகறக்ைான செயலைத்தின் செயலாளர் நாயைம் அதன் செயற்ெணிநடத்துனராைவும் 

ைடகையாற்றுகின்றார். 

43. 2016 ஜனவரியில், அரொங்ைம் நல்லிணக்ைம் ைற்றும் இகடநிகல நீதிச்செயற்ொடு ஆகிய 

செயன்முகறைகள சதாடர்ொன ஆனலாெகன ெகடயணிசயான்றிகனயும் (Consultation Task 

Force (CTF)) நியமித்தது. இந்த ஆனலாெகன ெகடயணியானது புைழ்வாய்ந்த சிவில் ெமுை 
பிரதிநிதிைகள உள்ளடக்கியிருந்ததுடன் இந்த ெகடயணிக்கு உரிய ெங்குதாரர்ைளுடன் 
சதாடர்பிகன ஏற்ெடுத்திய பிரதிநிதிைள் குழுசவான்று ைற்றும் நிபுணர் குழுசவான்று 

ஆகியவற்றினால் உதவியளிக்ைப்ெட்டது. இந்த ஆனலாெகன ெகடயணியானது னதசிய 

ைட்டத்திலான ஆனலாெகனைகள னைற்சைாண்டு சுைார் 7000 இற்கும் னைற்ெட்ட ெைர்ப்ெணங்ைகள 

செற்றுக்சைாண்டது. 2017 ஜனவரியில் அதன் இறுதி அறிக்கை அரொங்ைத்திற்கு ெைர்ப்பிக்ைப்ெட்டு 
இகடநிகல நீதி செயற்ொட்டு செறிமுகறயிகன தாபிக்கும் வகையிலான ெட்டவாக்ை 

வகரசொன்கற தயாரிக்கும் நகடமுகறயின் னொது ைருத்தில் சைாள்ளப்ெட்டு வருகின்றது. 

44. அரொங்ைம் 30/1 ைற்றும் 34/1 ஆகிய தீர்ைானங்ைளுக்ைகைவாை 
உறுதியளிக்ைப்ெட்டுள்ளவாறு நான்கு நீதிச்செயற்ொட்டு சொறிமுகறைகள தாபிப்ெதற்கு 

நடவடிக்கை னைற்சைாண்டுள்ளது. முதலாவதாை, 2016 ஓைஸ்ட்டில் ைாணாைல் னொனவர்ைள் 

சதாடர்ொன அலுவலைசைான்கற தாபிப்தற்ைான ெட்டவாக்ைத்திகன னைற்சைாண்டது. 

இரண்டாவதாை, உண்கைகயக் ைண்டறியும் சொறிமுகற சதாடர்ொன ெட்டவாக்ை 

வகரசொன்றிகன னைற்சைாள்வதற்ைான செயற்குழுவுக்கு சினரஸ்ட ைல்வியியலாளர்ைள், அரொங்ை 

அதிைாரிைள் ைற்றும் இகடநிகல நீதிச்செயற்ொடு சதாடர்ொன நிபுணர்ைள் (transitional justice 

experts) ஆகினயார் நியமிக்ைப்ெட்டனர். னைனல குறிப்பிடப்ெட்ட ஆனலாெகனப்ெகடயின் 

ெரிந்துகரைள் வகரபுச் செயன்முகறயின் னொது முற்றுமுழுதாை ைருத்த்தில் சைாள்ளப்ெட்டது. 

மூன்றாவதாை,யுத்தப்ொதிப்புைளுக்கு நஷ்டஈடு வழங்குவற்ைான அலுவலைசைான்கற தாபிப்ெது 
சதாடர்ொன ெட்டவாக்ை வகரபிகன னைற்சைாள்வதற்ைாை யுத்தப்ொதிப்புைளுக்கு நஷ்டஈடு 

வழங்குவது சதாடர்ொன சதாழிநுட்ெ வல்லுனர் குழுசவான்று நியமிக்ைப்ெட்டது. இந்த 

ெகடயணியின் அறிக்கை, ெல்னவறு அரெ அகைச்சுக்ைளின் னநாக்குைள் ைற்றும் யுத்த 
ொதிப்புக்ைளுக்ைான நஷ்ட ஈடு வழங்குவதில் அனுெவம் வாய்ந்த ெகிரங்ை உத்தினயாைத்தர்ைளின் 

ைருத்துக்ைள் ஆகியன இதன் வகரபு நடவடிக்கையின் னொது ைருத்தில் சைாள்ளப்ெட்டன. 
உண்கைகயக் ைண்டறியும் சொறிமுகற ைற்றும் யுத்தப் ொதிப்புைளுக்கு நஷ்ட ஈடு 

வழங்குவதற்ைான அலுவலைம் ஆகியகவ சதாடர்ொன ெட்ட வகரொனது, அதற்ைான 
அரசியலகைப்பு இணக்ைப்ொடு சதாடர்ொை ெட்ட ைா அதிெரினால் ெரினொதிக்ைப்ெட்டு அனுைதி 

கிகடக்ைப்செற்றதும் அகைச்ெரகவக்கு ெைர்ப்பிக்ைப்ெடும். 

45. ைாணி, ைல்வி,வாழ்வாதாரம், சைாழி ைற்றும் உளவியல் ரீதியிலான உதவிைள் ஆகிய 
விடயங்ைளில் குறுகிய ைற்றும் இகடக்ைால நம்பிக்கையிகன ைட்டிசயழுப்பும் 
நடவடிக்கைைளுக்கூடாை நல்லிணக்ைத்தகத னைம்ெடுத்துவதற்கு அரொங்ைம் ஆர்வத்திகன 

சவளிக்ைாட்டுகின்றது. இவ்வாறான நடவடிக்கைைளில் அனனைைானகவ உண்கையில் 



ைற்றுக்சைாண்ட ொடங்ைள் ைற்றும் நல்லிணக்ை ஆகணக்குழுவினால் 

ெரிந்துகரக்ைப்ெட்டகவைளாகும். 

46. இராணுவத்தினரால் ஆட்சைாள்ளப்ெட்டிருக்கும் தனியார் ைாணிைகள விடுவிப்ெது 

அரொங்ைத்தின் ைற்றுசைாரு ொரிய முன்னுரிகைகய சைாண்ட ெணியாகும். 2009இல் யுத்தம் 

முடிவுக்கு சைாண்டுவரப்ெட்டதிலிருந்து 24,336.25 ஏக்ைர் தனியார் ைாணிைள் 

விடுவிக்ைப்ெட்டுள்ளன, அதில் 4,190.58ஏக்ைர் ைாணிைள் 2015 ஜனவரிக்குப்பின்னர் 

விடுவிக்ைப்ெட்டுள்ளன.  சைாத்தைாை கையைப்ெடுத்தப்ெட்டிருக்கும் 6051.36 ஏக்ைர் தனியார் 

ைாணிைள் இன்னும் விடுவிக்ைப்ெடனவண்டியுள்ளன. 

47. யுத்தத்தினால் ொதிக்ைப்ெட்ட வடக்கு கிழக்கு ைாைாணங்ைளில் 2009 இல் யுத்தம் முடிவுக்கு 

சைாண்டுவரப்ெட்டகதத் சதாடர்ந்து அங்குள்ள ொடொகலைள் மீளவும் திறக்ைப்ெட்டுள்ளன. 
தமிழீழ விடுதகலப்புலிைளினால் இகணத்துக்சைாள்ளப்ெட்ட முன்னாள் சிறுவர் னொராளிைள் 

உட்ெட சிறுவர்ைள் தற்னொது ொடொகலக்குச் செல்கின்றனர். அனதனநரம், 2009 இலிருந்து தமிழீழ 
விடுதகலப் புலிைளின் நடவடிக்கைளால் ைல்வி சிகதக்ைப்ெட்ட முன்னாள் செண் சிறுவர் 
னொராளிைள் இலங்கைப் ெரீட்கெத் திகணக்ைளத்தினால் நடாத்தப்ெடுகின்ற ைல்விப் சொதுத் தராதர 

ொதாரண தரம் ைற்றும் உயர் தரம் ஆகிய ெரீட்கெைளுக்கு னதாற்றியுள்ளனர். 

48. வடக்கு கிழக்கில் 23.4 வீதைான குடும்ெங்ைள் செண்ைள் தகலகை தாங்கும் குடும்ெங்ைளாை 

இருக்கையில், 2015 ைார்ச்சில் அரொங்ைம் செண்ைள் தகலகை தாங்கும் குடும்ெங்ைளின் னதசிய 

குழு (National Committee on Female-Headed Households (FHHs)) இகன உருவாக்கியதுடன் 

கிளிசநாச்சியில் செண்ைள் தகலகை தாங்கும் குடும்ெங்ைளின் னதசிய நிகலயத்கதயும் தாபித்தது. 
இந்த குழுக்ைள் செண்ைள் தகலகை தாங்கும் குடும்ெங்ைகள சதாழிற்ெகடயுடன் ஒருங்கிகணத்து 

நிகலனெறான வாழ்வாதாரத்திற்கு வழினைாலியது. 

49. 2015 இல் அரொங்ை ைாற்றம் நிைழ்ந்தகத சதாடரந்து, அரொங்ைம் தமிழ் சிங்ைளம் ஆகிய 

இரண்டு னதசிய சைாழிைளிலும் னதசிய கீதத்கத ொடும் நகடமுகறயிகன அறிமுைம் செய்தது. 

அதன்ெடி, 2015, 2016 ைற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுைளில் செப்ரவரி 04ம் திைதி சுதந்திர தின 

சைாண்டாட்டங்ைளின் னொது இரண்டு சைாழிைளிலும் னதசிய கீதம் இகெக்ைப்ெட்டது. 

50. யுத்தத்தால் ொதிக்ைப்ெட்ட ெமுைங்ைளுக்கு உளவியல் ெராைரிப்பு ஏற்ொடுைளுக்ைான 
ைட்டகைப்பிகன வலுவூட்டுவதற்கு னதகவயான நடவடிக்கைைகளயும் அரொங்ைம் 

முன்சனடுத்துள்ளது. உதாரணைாை, னதசிய ஐக்கியம் ைற்றும் நல்லிணக்ைத்துக்ைான அலுவலைம் 

(ONUR) ஆனது, வடைாைாணத்தில் ெயிற்றுவிப்ொளர்ைளுக்ைான ெயிற்சிைகள (‘training of trainers’) 
நடாத்துவதற்ைாை ைனநல கவத்திய நிபுணர்ைள் ைற்றும் உளவியலாளர்ைளுடன் இகணந்து 

ெணியாற்றியுள்ளனர். இந்த ெயிற்சிப் ெட்டகறைளானது ஆயிரத்துக்கும் னைற்ெட்ட அபிவிருத்தி 
உத்தினயாைத்தர்ைகள அவர்ைள் அங்ைம் வகிக்கும் ெமூைத்தில் ைாணப்ெடும் உளவியல் ரீதியாை 
ொதிக்ைப்ெட்ட நெர்ைளுக்கு உதவிபுரியும் ஏற்ொட்டுக்ைாை ெயிற்சியளிப்ெகத இலக்ைாை 

சைாண்டதாகும். 

B. சிவில் மற்றும் அரசி ல் உரிமமகள் 

 வாழ்வுரிகை, சுதந்திரம் ைற்றும் தனிைனித ொதுைாப்பு 

 



127 (2012) ெந்தியின் 54, 74, 79, 83, 84, 110, ெந்தியின் – 57, 94ஆகி வற்றில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள 
ெரிந்துமரகள் 

4.9 (2013) ெந்தியில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள தன்னோர்வ உறுதி மமோழிகள் 

 

51. னதசிய ைனித உரிகைைள் செயற்திட்டம் (NHRAP) 2017 – 2021 ஆனது, இலங்கையின் 
அரசியலகைப்பில் வாழ்வுரிகை சதாடர்ொன சதட்டத் சதளிவான அங்கீைாரத்திகன 
வழங்ைக்கூடிய மிைச் ெரியான ைாற்றசைான்றிகன அறிமுைம் செய்வதற்ைான 

அர்ப்ெணிப்சொன்றிகன உள்ளடக்கியுள்ளது. அரசியலகைப்பின் அடிப்ெகட உரிகைைள் 
சதாடர்ொன அத்தியாயத்தில் வாழ்வதற்ைான உரிகையிகன உள்வாங்குவது சதாடர்ொை 
அடிப்ெகட உரிகைைள் சதாடர்ொன ொராளுைன்ற உெகுழு சொல்லப்ெடனவண்டிய எல்லா 

விடயங்ைகளயும் உள்ளடக்கிய ெரிந்துகரைகள முன்கவத்துள்ளது, அரசியலகைப்பு ைாற்றத்தின் 

விகளவாை அத்தகைய உட்னெர்க்கை இடம்செறும் என எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகின்றது. 

52. ைடந்த ைாலங்ைளில் நகடசெற்ற ெட்ட வினராத சைாகலைள் சதாடர்ொை அரொங்ைம் 

விொரகணைகள ஆரம்பித்துள்ளது. உதாரணைாை, அரொங்ைம் சவளிநாடுைளில் வசித்துவரும் 
குறிப்பிட்ட ொட்சிைளுக்கு நிலுகவயிலுள்ள நீதித்துகற நகடமுகறைள் சதாடர்பில் 
ொட்சியைளிக்குைாறு அகழப்ொகண அனுப்பியுள்ளதுடன் அவர்ைள் குற்றத்தால் 
ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைள் ைற்றும் ொட்சிைளுக்கு உதவியளிப்ெதற்கும் ொதுைாப்ெதற்குைான ெட்டத்தின் 
கீழ் விைான நிகலயத்திலிருந்து விைான நிகலயம் வகரயான ொதுைாப்பு உட்ெட உச்ெக்ைட்ட 

ொதுைாப்பு அளிக்ைப்ெடுவர் என அறிவித்துள்ளது. இலங்கைக்கு சவளியில் உள்ள 

அதிைாரைளிக்ைப்ெட்ட “தூர அகைவிடத்தில் (‘remote location’) இருந்து ொட்சிைள் ஒலி – ஒளி 

(audio-video linkage) சதாடர்பூடைங்ைள் வாயிலாை ொட்சியைளிப்ெதற்கு வாய்ப்ெளிக்கும் 

வகையில் ெட்டத்தின் 31வது ெரத்தில் திருத்தம் னைற்சைாள்ளும் ைனொதா அகைச்ெரகவயினால் 

அங்கிைரிக்ைப்ெட்டுள்ளது. 2013ஆம் ஆண்டு ரத்துெஸ்சவல என்ற இடத்தில் ஆர்ப்ொட்டக்ைாரர்ைள் 
மீது துப்ொக்கிச் சூடு நிைழ்த்துைாறு ைட்டகள பிறப்பித்ததாை கூறப்ெடும் ெந்னதை நெரான இராணுவ 

அதிைாரி ஒருவர் சொலிஸ் குற்றப்புலனாய்வுத் திகணக்ைளத்தினால் 2017 ைார்ச் ைாதத்தில் கைது 

செய்யப்ெட்டுள்ளார். 

53. இலங்கை 1976ஆம் ஆண்டிலிருந்து தனது ஆட்சிப்ெரப்பிற்குள் நீதித்துகற 
ைட்டகளசயான்றின் னெரில் ைரண தண்டகண நிகறனவற்றும் நகடமுகறயிகன 

இல்லாைலாக்கியுள்ளது. னைலும், ைரண தண்டகண நிகறனவற்றுவகத நிறுத்தி கவப்ெதற்ைான 

ஐக்கிய நாடுைள் சொதுச்ெகெயின் தீர்ைானத்திற்கும் இலங்கை வாக்ைளித்திருந்தது. 

54. சிகறச்ொகல ைறுசீரகைப்பு, ெட்ட ஆனலாெகனகய செறுதல் ைற்றும் தீவிரவாதத்திற்கு 

எதிராயிருத்தல் உள்ளிட்ட குறிப்பிடத்தக்ை சில விடயப்ெரப்புைளில் வாழ்வுரிகை, சுதந்திரம் ைற்றும் 
தனிைனித ொதுைாப்பு ஆகிய விடயங்ைகள ொதுைாப்ெதற்கும் னைம்ெடுத்துவதற்கும் 

ைதிப்ெளிக்கின்ற வகையிலும் இலங்கை நடவடிக்கைைகள முன்சனடுத்துள்ளது. 

55. இலங்கையில் சிகறச்ொகல முகறயின் விகனத்திறகன னைம்ெடுத்தும் னநாக்கிலும் 
சிகறச்ொகலைளின் சநருக்ைடி சதாடர்ொன பிரச்சிகனைகள குகறக்கும் னநாக்கிலும் சிகறச்ொகல 
நிர்வாைம் சதாடர்ொன புதிய ைனொதசவான்றின் ெணிைள் தற்னொது முடிவுறுத்தப்ெடும் தறுவாயில் 

இருக்கின்றது. வகரபு ைனொதாசவான்று அகைச்ெரகவக்கு ெைர்ப்பிக்ைப்ெட்டு 
அகைச்ெரகவயினால் திருத்தங்ைள் சிொரிசு செய்யப்ெட்டு தற்னொது அத்தகைய திருத்தங்ைள் 



னெர்க்ைப்ெடும் ெணிைள் இடம்செற்றுக்சைாண்டிருக்கின்றன. அதுைாத்திரைன்றி, சிகறக்கைதிைளின் 
சநருக்ைடிைகள குகறப்ெதற்ைாை நைரப்புற சிகறச்ொகலைகள இடம்ைாற்றும் திட்டசைான்றும் 

அறிமுைப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

56. சிகறச்ொகலைள் திகணக்ைளமும் ஐக்கிய நாடுைளின் சநல்ென் ைண்னடலா விதிைள் ைற்றும் 
னெங்சைாக் விதிைள் ஆகியவற்றின் னொக்கிகன சிகறச்ொகல நிர்வாை முகறக்குள் 

சைாண்டுவருவதற்ைான நடவடிக்கைைகள முன்சனடுத்துள்ளது. சவலிக்ைகட சிகறச்ொகலயில் 
கைதிைள் தங்ைளின் குடும்ெத்துடன் சதாடர்பு சைாள்வதற்ைாை அவர்ைளுக்கு சதாகலனெசி வெதிைள் 

வழங்ைப்ெட்டுள்ளன. அத்தகைய வெதிைள் எதிர்ைாலத்தில் ஏகனய சிகறச்ொகலைளுக்கும் 

வழங்ைப்ெடும். னைலும், கைதிைள் அவர்ைள் ெதிவு செய்யப்ெட்ட திைதியிலிருந்து விடுதகலயாகும் 
திைதி வகரயான ெதிவுைகள செயற்திறனான வகையில் னெணத்தக்ை வகையில் சிகறச்ொகல 

தைவல் முைாகைத்துவ முகறகைசயான்றும் அறிமுைம் செய்யப்ெட்டுள்ளது. 

57. சொலிஸ் ெட்டத்தின் 55வது பிரிவின் கீழ் சொலிஸ் ைா அதிெரினால் 2012 இல் 

விதிக்ைப்ெட்டுள்ள ைட்டுப்ொடுைளுக்கூடாை, ெந்னதை நெசராருவர் னதகவயான ெட்ட 

ஆனலாெகனகய செற்றுக்சைாள்வதற்ைான உரிகை வலுவூட்டப்ெட்டுள்ளது. இது சொலிஸ் 
தடுப்புக்ைாவலில் கவக்ைப்ெட்டுள்ள ெந்னதெ நெசராருவரின் நலகன பிரதிநிதிப்ெடுத்தும் 
ெட்டத்தரணி ஒருவருக்கு அத்தகைய ெந்னதை நெர் தடுத்து கவக்ைப்ெட்டுள்ள சொலிஸ் நிகலயத்தின் 
சொறுப்ெதிைாரிகய சென்று ெந்தித்து குறித்த கைது சதாடர்ொன ைாரணங்ைகள னைட்டறிந்து 
சைாள்வதற்கும் அதற்ைாை சொலிஸ் உத்தினயாைத்தரிடம் தன்கன ெந்னதை நெரின் ொர்ொை 

பிரிதிநிதித்துவப் ெடுத்துவதற்குைான உரிகையிகன வழங்குகின்றது. அனதனவகள, சொலிஸ் ைா 
அதிெரினால் விதிக்ைப்ெட்ட ைட்டுப்ொடுைகள ெட்டத்தின் வடிவத்திற்கு ைாற்றுவதகன இலக்ைாைக் 

சைாண்ட குற்றவியல் நகடமுகற (வினேட ஏற்ொடுைள்) சதாடர்ொன திருத்தச்ெட்ட ைனொதாவுக்கு 

அகைச்ெரகவ அனுைதி வழங்கியுள்ளது. இலங்கை ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழு, ஐக்கிய நாட்டு 
முைவரைங்ைள் ைற்றும் சிவில் ெமுைம் ஆகிய தரப்புக்ைளின் பின்னூட்டகல அடிப்ெகடயாை 
சைாண்ட னைலதிை முன்னனற்றங்ைகள இகணத்துக்சைாண்ட பின்னர் இந்த ைனொதா 

ொராளுைன்றத்திற்கு ெைர்ப்பிக்ைப்ெடவுள்ளது. 

58. நீதி அகைச்ெர் அவர்ைள் குற்றவியல் நகடமுகறக் னைாகவ (Criminal Procedure Code) 

ைற்றும் தண்டகணக் னைாகவ (Penal Code) அகியவற்கற மீளாய்வு செய்வதற்ைாை உச்ெ நீதிைன்ற 
நீதியரெர்ைளின் தகலகையிலானதும் சிறந்த ெட்டத்தரணிைளின் ெங்குெற்றுதலுடன் இகணந்த 

வகையிலும் இரண்டு வினேட குழுக்ைகள நியமித்துள்ளார். ெர்வனதெ நியைங்ைளுக்ைகைவாை 
குற்றவியல்ொர் நீதி நிர்வாை முகற சதாடர்ொை சொருத்தைான ைாற்றங்ைகள ெரிந்துகர செய்வதற்கு 

இந்த குழுக்ைள் எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகின்றன.  

59. 2015 டிெம்ெரில், குற்றப்ெத்திரமின்றி தடுத்துகவக்ைப்ெட்டுள்ளவர்ைளின் 

எண்ணிக்கையிகன பூச்சியைாை குகறப்ெதற்கு (ெயங்ைரவாத தகடச்ெட்டம் ைற்றும் அவெரைால 

ெட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ்) அரொங்ைம் சைாள்கைத் திட்டசைான்கற வகுத்துள்ளது. அதகனத் 

சதாடர்ந்து, தற்னொது வினேட ொதுைாப்பு ெட்டங்ைளின் கீழ் எந்தசவாரு ெந்னதெ நெரும் ைாரணைற்ற 

விதத்தில் தடுத்துகவக்கும் ெம்ெவங்ைள் இடம்செறவில்கல. அனதனவகளயில் இந்தச் ெட்டங்ைளின் 
கீழ் விொரகணைள் நடாத்தப்ெட்டு ெந்னதெ நெர்ைளுக்சைதிராை சதாடரப்ெட்ட வழக்குைளில் 
நிலுகவயாை ைாணப்ெட்ட வழக்குைகள முடிவுறுத்துவதற்கும் நடவடிக்கைைள் 

னைற்சைாள்ளப்ெட்டுள்ளது. அதன் பிரைாரம் ெயங்ைரவாதத் தகடச்ெட்டம் ைற்றும் முன்கனய 
அவெரைாலச் ெட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் தாக்ைல் செய்யப்ெட்டு நிலுகவயாை உள்ள வழக்குைகள 



துரிதைாை முடிவுறுத்துவதற்சைன சைாழும்பிலும் அனுராதபுரத்திலும் வினேட உயர் நீதிைன்றங்ைள் 

தாபிக்ைப்ெட்டன. 

60. ெயங்ைரவாதத் தகடச் ெட்டத்திகன மீள்ெரிசீலகன செய்வதற்கும் அதகன இரத்துச் 
செய்வது அதற்கு ெதிலாை ெர்வனதெ ைனித உரிகை நியைங்ைளுடன் இணங்கும் வகையில் 

ெயங்ைரவாதத்திற்சைதிரான ெட்டவாக்ைத்திகன னைற்சைாள்வதற்கு அரொங்ைம் தீர்ைானித்துள்ளது. 

அதற்ைகைவாை, முன்சைாழியப்ெட்ட ெயங்ைரவாத்திற்சைதிரான ெட்டத்திற்ைான சைாள்கை 
வகரபும் ெட்டரீதியான ைட்டகைப்புக்ைளும் நிபுணர் குழுசவான்றினால் தயாரிக்ைப்ெட்டு 

அகைச்ெரகவயின் அனுைதி செறப்ெட்டுள்ளது. ஐக்கிய நாடுைள் அகைப்பின் ெயங்ைரவாதத்திற்கு 
எதிரான குழுவின் நிகறனவற்றுப் ெணிப்ொளர் ெகெயின் உள்ளிடுகைைள் வகரபு நகடமுகற 

சதாடர்ொை னைற்சைாள்ப்ெட்ட ைவனைான ெரிசீலகனயின் னொது ைவனத்தில் சைாள்ளப்ெட்டன. 

சித்திரவமதயிலிருந்து விடுெடுதல் 

128 (2012) ெந்தியில் - 60, 61, 62, 63 76 மற்றும் 76 இல் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள ெரிந்துமரகள் 

61. நாட்டில் னொர்க்ைள எதிரிைளின் சித்திரவகதயுடன் சதாடர்புகடய சதாடர்ச்சியான 

ெவால்ைகள ைடந்துவந்த அனுெவத்திகன இலங்கை சைாண்டுள்ளது. அந்த சித்திரவகத 

சதாடர்ொன பூச்சிய ெகிப்புத்தன்கை சைாள்கையிகன (‘zero tolerance policy’) ைகடப்பிடித்து 
வருவதுடன் அரெ அதிைாரிைளின் தகலயீட்டின் ைாரைாை அவர்ைளுக்சைதிராை னைற்சைாள்ளப்ெட்ட 

குற்றச்ொட்டுக்ைகள மிைக் ைடுகையாை கையாள்கின்றது. இந்நிகலயில், ைடந்த இரண்டு வருட 

ைாலத்தில் ெல்னவறு ொத்தியைான அபிவிருத்தி ெணிைள் இடம்செற்றுள்ளது. இந்த அபிவிருத்திைள் 
சித்திரவகத சதாடர்ொன இலங்கை அரொங்ைத்தின் னநரடியான சைாள்கைப் னொக்கிகன 

சவளிக்ைாட்டுகின்றது. 

62. முதலாவதாை, இலங்கை ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழுவின் சுயாதீனத் தன்கை 

வலுப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. அத்தகைய சுயாதீனத் தன்கை தற்னொது நாட்டிலுள்ள ைனித உரிகைைள் 
சதாடர்ொன நிகலகையில ைாணப்ெடும் இகடசவளிைகளயும் ைற்றும் ெந்தர்ப்ெங்ைகளயம் மிைச் 
ெரியாை அறிக்கையிடுவதற்கு வாய்ப்ெளித்துள்ள முன்ைாதிரியான னதசிய ைனித உரிகைைள் 

நிறுவனம் என்ெகத உறுதிப்ெடுத்தியுள்ளது, அத்துடன் னதகவக்னைற்ெ அவசியைான முன்னனற்ற 
செயற்ொடுைகள அறிமுைப்ெடுத்துவதில் அரொங்ைத்கத முகறயாைவும் ஆக்ைபூர்வைாைவும் 

ஈடுெடுத்துகின்றது. சித்திரவகத சதாடர்ொை இலங்கை ைனித உரிகை ஆகணக்குழுவின் 
தற்னொகதய அறிக்கையிடலானது புதிதாக்ைப்ெட்ட சுயாதீனத் தன்கையின் னநரடியான 

விகளவாகும். னொர்க்ைள சித்திரவகத சதாடர்ொன ஒட்டுசைாத்த மூனலாொயமும் இலங்கை 

ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழுவின் தகலயீட்டிற்கூடாை நிகலனெறாை வலுவூட்டப்ெட்டுள்ளது. 

63. இரண்டாவது, சித்திரவகத சதாடர்ொன நிலகைைளின் னொது ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைள் 
தீர்வுைகள செற்றுக்சைாள்வதற்ைாை ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைள் னைலுசைாரு ெர்வனதெ 

சொறிமுகறயுடனான வாய்பு வழங்ைப்ெட்டுள்ளனர். 2016. ஆைஸ்ட் 06 இல், இலங்கை 

சித்திரவகதக்சைதிரான ெட்டயத்தின் 22வது ெரத்தின் கீழ் சித்திரவகதக்சைதிரான குழுவுக்கு 

இலங்கையினால் ெட்டயத்தின் ஏற்ொடுைள் மீறப்ெட்டதன் மூலம், இலங்கையின் 
நீதிச்செயற்ொடுைளால் ொதிக்ைப்ெட்டதாை சதரிவிக்கின்ற நெர்ைளிடமிடுந்து அல்லது அவர்ைள் 
ொர்ொை சதாடர்ொடல்ைகள செற்றுக்சைாள்வதற்கும் அவற்கற ைருத்திற்சைாளவதற்கும் 

ைாணப்ெடும் ஆற்றகல அங்கிைரிக்கும் வகையில் பிரைடனசைான்கற ெைர்ப்பித்தது. இவ்வாறு 
சித்திரவகதயினால் ொதிக்ைப்ெட்ட எந்தசவாரு தனி நெரும் சித்திரவகதக்சைதிரான குழுவிடம் 

தைது முகறப்ொடுைகள ெைர்ப்பிக்ை முடியும். அதற்ைகைவாை இலங்கை அரொங்ைம் இந்தக் 



குழுவுடன் கூட்டுறவாகி நாட்டிலுள்ள ெட்டங்ைளுடன் ஒத்திகெவான அதன் ெரிந்துகரைகள 

அமுல்ெடுத்தவதற்கும் நகடமுகற னைற்சைாண்டுள்ளது. இக்குழுவின் ஆற்றல் சதாடர்ொன 
அங்கிைாரைானது சித்திரவகதயினால் ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைளுக்கு உள்நாட்டில் தீர்வு 

கிகடக்ைாதனொது தீர்விகன செற்றுக்சைாள்ளக்கூடிய வாய்ப்புக்ைகள னைம்ெடுத்துகின்றது. 
ஆகையினால் இது இலங்கையில் னொர்க்ைால சித்திரவகதைளுடன் சதாடர்புகடய ஒட்டுசைாத்த 

ைட்டகைப்பிகனயும் வலுப்ெடுத்துகின்றது. 

64. மூன்றாவதாை, சித்திரவகத நிைழ்த்தப்ெடுவகத இல்லாசதாழிக்கும் னநாக்ைத்துடன் ெந்னதை 

நெர்ைளின் கைது ைற்றும் தடுத்து கவத்தல் சதாடர்ொன ெணிப்புகரைள் வழங்ைப்ெட்டுள்ளன. 
ெயங்ைரவாத தகடச் ெட்டத்தின் கீழ் ெந்னதெ நெர்ைகள கைது செய்யும் னொதும் தடுத்து கவக்கும் 
னொதும் உரிய நியைங்ைளும் நகடமுகறைளும் பின்ெற்றப்ெடுவதன் அவசியம் ெற்றி அதினைதகு 
ஜனாதிெதி அவர்ைளும் இலங்கை ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழுவும் ொதுைாப்பு ெகடயினர் 

ைற்றும் சொலிொருக்கு ெணிப்புகரைகள வழங்கியுள்ளனர். இந்த ெணிப்புகரைள் 2016 னை 

ைாதத்தில் வழங்ைப்ெட்டுளளன. சித்திரவகத செயற்ொடுைகள தகட செய்தல், விொரகணைகள 

னைற்சைாள்வதற்ைான அரசியல் விருப்ெத்திகன மீள வலியுறுத்தல் ைற்றும் 1994ஆம் ஆண்டின் 
சித்திரவகதைள் ெட்டத்தின் கீழ் வழக்குத் சதாடர்தல் ைற்றும் குற்றவாளிைகள தண்டித்தல் 

ஆகியவற்றிகன அவர்ைள் வினேடைாை உள்ளடக்குகின்றனர். 

வலிந்து கோைோமலோக்கப்ெடுதல் 

127 (2012) ெந்தியில் - 3, 4, 60, மற்றும் 128 (2012) ெந்தியின் 1, 2, 3, 4, 5 ஆகி வற்றில் 
விவரிக்கப்ெட்டுள்ள ெரிந்துமரகள் 

65. இலங்கை அரொங்ைம் ைடந்த ைாலங்ைளில் இடம்செற்ற ைாணாைல் னொன ெம்ெவங்ைள் 
சதாடர்பில் விொரகண நடாத்துவதற்கும் எதிர்ைாலத்தில் ைாணாைல் னொகும் நிைழ்வுைள் மீளவும் 
இடம்செறாதிருப்ெகத உறுதிப்ெடுத்துவதற்குைான ொதைைான நடவடிக்கைைகள 

னைற்சைாண்டுள்ளது. ஊடைவியலாளர் பிரகீத் எக்சநலியசைாட உட்ெட ஊடைவியலாளர்ைள் 

ைாணாைால் னொனகை சதாடர்ொன விொரகணைளிலும் முன்னனற்றத்கத சைாண்டுவந்துள்ளது. 

ெல்னவறு ெந்னதை நெர்ைள் கைது செய்யப்ெட்டு பிகண வழங்ைப்ெட்டுள்ளனர். விொரகணைள் 

முடிவுறுத்தப்ெட்டதும் வழக்குத் சதாடர்வதற்கு எதிர்ொக்ைப்ெடுகின்றது. 

66. இலங்கை 2016 னை ைாதத்தில் வலிந்து ைாணாைலாக்ைப்ெடுவதிலிருந்து ெைலகரயும் 

ொதுைாப்ெதற்ைான ெர்வனதெ ெட்கடயத்தில் கைச்ொத்திட்டது. கைச்ொத்திடகல சதாடர்ந்து நிபுணர் 
குழுசவான்றினால் இந்த ெட்கடயத்தின் ஏற்ொடுைகள உள்நாட்டு ெட்டத்துடன் இகணப்ெதற்ைான 

ெட்டவாக்ைம் தயாரிக்ைப்ெட்டது. வலிந்து ைாணாைலாக்ைப்ெடுவதிலிருந்த ெைலகரயும் 

ொதுைாப்ெதற்ைான ெர்வனதெ ெட்டயம் சதாடர்ொன ைனொதாவுக்கு (ICPPED) அகைச்ெரகவ 

அங்கீைாரம் செறப்ெட்டு 2017 ைார்ச் ைாதத்தில் ொராளுைன்ற நிகலயியற் ைட்டகளயில் 

இடப்ெட்டுள்ளது. வலிந்து ைாணாைலாக்ைப்ெடுவகத குற்றைாக்குதல் ைற்றும் 
ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைளின் குடும்ெங்ைளுக்கு ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைள் இருக்குமிடம் ெற்றிய 
தைவல்ைகள செற்றுக்சைாள்வதற்கும் நஷ்ட ஈடுைகள செற்றுக்சைாள்வதற்கும் விகணத்திறனான 

ெரிைாரங்ைகள வழங்குவதகன இந்த ைனொதா முன்சைாழிகின்றது. 

67. வலிந்து அல்லது அறியாைல் நிைழ்த்தப்ெடுகின்ற ைாணாைலாக்ைப்ெடுதல் சதாடர்ொன 

ஐக்கிய நாடுைள் செயற்குழுவினால் ெரிசீலிக்ைப்ெட்ட 1688 ைாணாைல் னொன ெம்ெவங்ைளுக்கு 

இலங்கை அரொங்ைம் ெதிலளித்துள்ளது. அதுைாத்திரைன்றி 2015 நவம்ெர் 9 சதாடக்ைம் 18ம் திைதி 



வகர செயற்குழு இலங்கைக்கு விஜயசைான்கற னைற்சைாண்டு தடுத்து கவக்ைப்ெட்டுள்ள 

இடங்ைளுக்கு தகடயின்றி செல்வதில் அரொங்ைத்தின் ஒத்துகழப்பிகன அவதானித்தது. 

68. அனனைைான ைாணாைல் னொன ெம்ெவங்ைகள சொறுத்தவகரயில் ைாணாைல் னொனனாரின் 

குடும்ெத்தினர், ைாணாைல் னொன நெர் இன்னும் உயிருடன் வாழ்வதாை 

நம்பிக்சைாண்டிருக்கின்றனர். இந்த நிகலயில், அரொங்ைம், ைாணாைல் னொனவர்ைளின் 
குடும்ெத்தினர் ைாணாைல் னொனனாரின் செயரிலுள்ள ைாணிைகள ெயன்ெடுத்திக் சைாள்வதற்கும் 
அவர்ைள் செயரிலான வங்கிக் ைணக்குைளிலுள்ள ெணத்திகன செற்றுக்சைாள்வதற்கும் 
உரிகையிகன வழங்கும் வகையில் ைாணாைல் னொனனாருக்கு ெதிலாை இறப்புச் ொன்றிதழிகன 

வழங்குவதற்ைாை இறப்புக்ைகள ெதிவு செய்தல் (தற்ைாலிை ஏற்ொடு) ெட்டத்திகன 

சைாண்டுவந்துள்ளது. னதசிய ஐக்கியம் ைற்றும் நல்லிணக்ைத்திற்ைான அலுவலைைானது இந்த 

நகடமுகறைளின் செயற்ெடுதகல வெதிப்ெடுத்தியது, அத்துடன் பிறப்பு ைற்றும் இறப்பு ெதிவாளர் 
நாயைம் ைாணாைல் னொனனாருக்ைான ொன்றிதழ்ைகள வழங்குவதற்ைான விண்ணப்ெங்ைகள 

னைாரியுள்ளார். 

யெச்சு மற்றும் கருத்துத் மதரிவிப்ெதற்கோன சுதந்திரம் 

128 (2012) ஆம் ெந்தியின் - 27, 49, 83, 87ஆகி வற்றில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள ெரிந்துமரகள்  

69. 2016 ஆைஸ்ட் ைாதத்தில், அரொங்ைம் 2016ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்ை தைவலறியும் 

ெட்டத்திகன சைாண்டு வந்துள்ளது. இந்த புதிய ெட்டைானது இலங்கையில் னெச்சு ைற்றும் ைருத்து 

சதரிவிக்கும் சுதந்திரம் ைற்றும் ஊடை சுதந்திரம் ஆகியவற்றிகன னைம்ெடுத்துகின்றது. இந்த 
ெட்டத்தின் கீழ் ஒவ்சவாரு சொது நிறுவனமும் சொது ைக்ைளால் னைாரப்ெடும் தைவல்ைகள 

வழங்குவதற்ைாை தைவல் உத்தினயாைத்தர் ஒருவகர நியமிக்ை ைடகைப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

னைலும், இந்த புதிய ெட்டம் சொது நிறுவனங்ைள் சவளிப்ெகடத்தன்கைக் ைலாச்ொரசைான்கற 
னைம்ெடுத்துவதற்ைாை முன்சனச்ெரிக்கையாை சவளிப்ொடாை தைவல்ைகள சவளியிடுவதற்கு 

னைாரிக்கை விடுக்கின்றது. இந்த புதிய ெட்டைானது னைலும் இந்த புதிய ெட்டத்தின் 
அமுலாக்ைத்திகன உறுதிப்டுத்துவதற்ைாைவும் பிரகெைளிடமிருந்து முகறப்ொடுைகள 
செற்றுக்சைாள்வதற்கும் அவற்கற முடிவுறுத்தவதற்குைாை சுயாதீன தைவலறியும் 

ஆகணக்குழுசவான்கறயும் தாபிக்கின்றது. இந்தச் ெட்டம் 2017 செப்ரவரியிலிருந்து அமுலுக்கு 
வந்துள்ளதுடன் பிரகெைள் தைவல்ைகள செற்றுக்சைாள்வதற்ைாை ெட்டத்கத ெயன்ெடுத்த 

ஆரம்பித்துள்ளனர். 

70. 2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து இலங்கையில் ஊடைச் சுதந்திரம் சதாடர்ொன நிகலப்ொடு 

குறிப்பிடத்தக்ைளவு முன்னனற்றம் ைண்டுள்ளது. சதாகலத்சதாடர்புைள் ஒழுங்குெடுத்தும் 
ஆகணக்குழுவுக்கு ஜனாதிெதியின் அறிவுகரைள் அனுப்பிகவக்ைப்ெட்டகத சதாடர்ந்து செய்தி 

வகலத்தளங்ைள் மீது விதிக்ைப்ெட்டிருந்த ெைல ைட்டுப்ொடுைளும் நீக்ைப்ெட்டன. அதற்ைகைவாை, 
அரசுக்கு ெவாலான செய்தி வகலத்தளங்ைள் உட்ெட ெைல செய்தி தளங்ைளும் எவ்விதைான 

ைட்டுப்ொடுைளுமில்லாைல் சுமூைைாை செயற்ெட முடியும். னைலும், சவளிநாட்டு 
ஊடைவியலாளர்ைள் உட்ெட ஊடைவியலாளர்ைள் வடக்கு ைற்றும் கிழக்கிற்கு செல்வதற்ைான 

சுதந்திரத்திற்கு இருந்த ைட்டுப்ொடுைளும் நீக்ைப்ெட்டுள்ளன. 

71. ெட்ட அமுலாக்ைல் அதிைாரெகெைள் ைடந்த ைாலங்ைளில் ஊடைவியலாளர்ைள் மீது 

னைற்சைாள்ளப்ெட்ட தாக்குதல்ைள் சதாடர்ொை விொரகணைகள நடாத்துகின்றது. உதாரணைாை, 

2009 இல் ெடுசைாகல செய்யப்ெட்ட ெண்னட லீடர் செய்திப்ெத்திரிகையின் பிரதை ஆசிரியரான 



லெந்த விக்கிரைதுங்ை சதாடர்ொன விொரகணைள் மீள ஆரம்பிக்ைப்ெட்டுள்ளன. 2017 

செப்ரவரியில், இந்த சைாகலயுடன் ெம்ைந்தப்ெட்டதாை ைருதப்ெடும் ெல்னவறு ெந்னதெ நெர்ைள் 

கைது செய்யப்ெட்டனர். 

சிந்தமன, மனச்சோட்சி மற்றும் சம ம் மதோடர்ெோன சுதந்திரம் 

127 (2017) ெந்தி – 56, 57; 128 (2012) - 91 ஆகி வற்றில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள ெரிந்துமரகள் 

72. இலங்கையில் யுத்தத்திற்கு பின்னரான ைாலப்ெகுதியில், நாட்டில் ெையங்ைளுக்கிகடயிலான 
பிரச்சிகனைளின் ெதட்ட நிகல ைாரணைாை ைதச் சுதந்திரம் ஒரு முக்கியைான பிரச்சிகனயாை 

ைாணப்ெட்டது. னதசிய ைனித உரிகைைள் செயற்திட்டம் 2017 – 2021 ஆனது ைதவினராத 
செயற்ொடுைகள குற்றைாை சைாள்ளும் சிவில் ைற்றும் அரசியல் உரிகைைளுக்ைான ெர்வனதெ 

உடன்ெடிக்கைச் ெட்டத்தின் (ICCPR Act) 3 (1) பிரிவிகன வலுப்ெடுத்துவதற்கு ைாத்திரைான 

அர்ப்ெணிப்பிகன சைாண்டுள்ளது.  

73. னதசிய ஐக்கியம் ைற்றும் நல்லிணக்ைம் சதாடர்ொன அலுவலைத்தின் ைட்டகளயானது 

ெையம்ொர் ெைவாழ்விகன னைம்ெடுத்துவதில் குறிப்பிடத்தக்ை ைரிெகனயிகன சைாண்டிருக்கின்றது. 
இது ைதங்ைளுக்கிகடயிலான புரிந்துணர்கவ னைம்ெடுத்துவதற்ைாை எல்லா ைதங்ைகளயும் னெர்ந்த 

ைாணவர்ைள் ைத்தியில் நிைழ்வுைகள நடாத்தகின்றது. 2016 இல் 21 ைாவட்டங்ைளிலிருந்து 1009 

ொடொகலைகள னெர்ந்த 47,500 க்கும் னைற்ெட்ட ைாணவர்ைளின் ெங்குெற்றலுடன் 133 ெைய 

ைற்றும் ைலாொர விழாக்ைள் சைாண்டாடப்ெட்டிருந்தன.  

74. னதசிய ஐக்கியம் ைற்றும் நல்லிணக்ைம் சதாடர்ொன அலுவலைைானது, 
ெையங்ைளுக்கிகடயிலான வன்முகறயின் குறிப்பிடத்தக்ை ொதிப்புக்ைளுடன் சதாடர்புெட்ட 

புவியியல் ரீதியான அகைவிடத்திகன அகடயாளப்ெடுத்தியுள்ளது, அத்துடன் இவ்வாறான 
பிரனதெங்ைளில் முரண்ொடுைகள இல்லாைலாக்கி ெைாதானத்கத நிகலநாட்டுவதற்ைான 

இகடத்சதாடர்புப் ெயிற்சிைகள நடாத்தியது. 2016 இல், செௌத்த, இஸ்லாமிய, இந்து ைற்றும் 

கிறிஸ்தவ ைதகுருக்ைள், சதாழில்வாண்கையாளர்ைள், அபிப்பிராய தகலவர்ைள் (Opinion leaders) 

ைற்றும் அரொங்ை உத்தினயாைத்தர்ைள் ஆகினயாகர உள்ளடக்கிய 12000 இற்கும் னைற்ெட்டவர்ைள் 

ெயிற்சியளிக்ைப்ெட்டனர். 

75. 2014 ஜுகல ைாதம் அளுத்ைைவில் இடம்செற்ற வன்முகற ெம்ெவங்ைளுடன் சதாடர்புகடய 

ெந்னதை நெர்ைளுக்கு எதிராை 200 இற்கும் னைற்ெட்ட சொலிஸ் அறிக்கைைள் நீதிைன்றத்தில் ெதிவு 

செய்யப்ெட்டுள்ளன. இந்த அறிக்கைைளில் ைாணப்ெடும் ஆதாரங்ைளின் அடிப்ெகடயில் ெந்னதை 

நெர்ைளுக்சைதிரான குற்றப்ெத்திரிகை தயாரிக்ைப்ெடும். 

மமோழிகள் 

127 (2012) – 55 ெந்தியில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள ெரிந்துமரகள்; மற்றும் 105 (2008) ஆம் ெந்தியின் 

குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள தன்னோர்வ உறுதி மமோழிகள் 4.1 (2013) ெந்தியில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள 
தன்னோர்வ உறுதிமமோழிகள் 

76. இலங்கை அரொங்ைைானது, இலங்கையில் அரெ ைருை சைாழிக் சைாள்கையிகன 

அமுல்ெடுத்துவதகனயும், மும்சைாழி ஆற்றலுள்ள இலங்கை என்ற ெத்து வருட னதசிய 

னவகலத்திட்டத்திகனயும் முன்னுரிகைப்ெடுத்தியுள்ளது. இந்த சைாள்கையிகனயும் 
திட்டத்திகனயும் அமுல்ெடுத்துவதானது நாட்டில் நல்லிணக்ைத்கத னைம்ெடுத்தவதற்கும் 



பிரகெைளுக்கு அர்த்தபுஷ்டியான அரெ னெகவயிகன செற்றுக்சைாள்வதற்கு வாய்ப்ெளிப்ெதற்கும் 

முக்கியைானதாை ைருதப்ெடுகின்றது. 2016 இல் ஏற்றுக்சைாள்ளத்தக்ை ைற்றும் நிகலனெறான 

ெைாதானம் ைற்றும் அபிவிருத்தியிகனயும் சநறிமுகற, ைல்வி ைற்றும் ெக்தியளித்தல் 

(empowerment) ஆகிய மூன்று தூண்ைளின் ஊடாை ெைவாழ்வு ைற்றும் நல்லிணக்ைம் ைற்றும் ெமுை 

ஒருகைப்ொட்டுக்ைான னதசிய ெைவாழ்வு னவகலத்திட்டம் தயாரிக்ைப்ெட்டது. 

77. இந்த நிகலயில், இலங்கை அரொங்ைம் சைாழி உரிகைைள் சதாடர்ொன தனது இலக்கை 

அகடந்துசைாள்வதற்ைாை ெல்னவறு ஆக்ைபூர்வைான நடவடிக்கைைகள முன்சனடுத்துள்ளது. 

முதலாவதாை, வீதிக்ைட்டகைப்பிலான சைாழி வகரெடத்திற்கூடாை (Language Road Map) vi 

னதசிய இயலுகைகய ைட்டிசயழுப்புவகத இலக்ைாை சைாண்டுள்ளது. னதசிய ெைவாழ்வு, 

ைலந்துகரயாடல் ைற்றும் அரெ ைருை சைாழிைள் அகைச்சில் ெதிவு செய்யப்ெட்ட 4861 க்கும் 

னைற்ெட்ட சைாழி / ெைவாழ்வு ெங்ைங்ைள் ெமுதாயத்தில் தாபிக்ைப்ெட்டுள்ளன. தற்னொது 15000 கும் 

னைற்ெட்ட நெர்ைளுக்கு அரெ ைருை சைாழிைகள ைற்றுக்சைாடுப்ெதற்ைாை 600 னைற்ெட்ட சைாழி 

வகுப்புக்ைள் நடாத்தப்ெட்டு வருகின்றன.  

78. இரண்டாவதாை, சொது ைக்ைள் பின்னூட்டல் ைற்றும் ைல்விக்ைாைவும் அரொங்ைம் 

தளங்ைகள உருவாக்கியுள்ளது. இது சொது ைக்ைள் முகறப்ொடுைகள செற்றுக்சைாள்வதற்ைான 

அகழப்பு கையசைான்;கறத் தாபித்துள்ளது. 2012 இல் அது தாபிக்ைப்ெட்டதிலிருந்து, 

ைாதசைான்றுக்கு 100 சதாடக்ைம் 150 அகழப்புக்ைகள செற்றுக்சைாண்டுள்ளது. சிங்ைள ைற்றும் 
தமிழ் ெமுைங்ைளிகடனய ைாணப்ெடும் சதாடர்பிகடசவளியினால் னதான்றிய பிரச்சிகனைகள 

அறிவிப்ெதற்ைாை www.bashawa.lk என்ற இகணயத்தளம் ஆரம்பிக்ைப்ெட்டுள்ளது. இந்த 
இகணயத் தளம் இருசைாழி அல்லது மும்சைாழி சைாழிசெயர்ப்ொளரின் னெகவ 

னதகவப்ெடுகின்றவர்ைகள இலக்ைாை சைாள்கின்றது. 

79. மூன்றாவதாை, உள்ளுர் னெகவ வழங்குவகத னைம்ெடுத்துவதற்ைாை, சதரிவு செய்யப்ெட்ட 

ைாநைர ெகெைள், நைர ெகெைள், சொலிஸ் நிகலயங்ைள் ைற்றும் சொது கவத்தியொகலைள் 

ஆகியவற்றில் ைாணப்ெடும் ைாதிரி ெக்ைங்ைள், அத்துடன் இரு சைாழி ைாவட்டங்ைள் ைற்றும் இரு 

சைாழி பிரனதெ செயலை பிரிவுைளில் 72 இரு சைாழி ைருை பீடங்ைள் ஆகியன தாபிக்ைப்ெட்டுள்ளன. 

இந்தப் ெக்ைங்ைள் ஏகனய இடங்ைளிலும் எதிசராலிக்கும். நாட்டிலுள்ள எல்லா சொலிஸ் 
நிகலயங்ைளிலும் இருெத்து நான்கு ைணி னநரமும் இரு சைாழித் திறகையுள்ள அலுவலர் ஒருவகர 

ைடகையில் கவத்திருப்ெதற்ைான நடவடிக்கைைளும் னைற்சைாள்ளப்ெட்டு வருகின்றன.  

80. அரெ ைருை சைாழிக்சைாள்கையிகன முகறயாை அமுல்ெடுத்துவகத 

உறுதிப்ெடுத்துவதற்ைாை ஏற்ைனனவ னைற்சைாள்ளப்ெட் செயற்ொடுைளுக்கு னைலதிைைாை, சொது 
ைக்ைளுக்கு வழிைாட்டுவதற்ைாைவும் அவர்ைளின் செௌைரியத்திற்ைாைவும் நாட்டிலுள்ள ெைல சொது 

ைற்றும் ெகுதியளவில் அரசுடகையான (Semi Government) நிறுவனங்ைள், அனத னொல சொது 

இடங்ைள் ஆகியவற்றில் இரு சைாழி, மும்சைாழிைளிலான விளம்ெர அட்கடைகள 

ைாட்சிப்ெடுத்துவதற்கு 2017 ைார்ச் 09ம் திைதி அகைச்ெரகவ தீர்ைானித்துள்ளது. ெமீெத்திய 

அரசியலகைப்பு சீர்திருத்தம் இத்திட்டத்தின் அமுலாக்ைத்கத பிரதிெலித்திருந்தன. உதாரணத்திற்கு, 

னதசிய ைருந்தாக்ைல் ெட்ட அதிைாரெகெயின் 120(5) ைற்றும் 2015 இன் 5 ஆம் இலக்ைம் 

வழங்ைப்ெடுவதாவது:  

 

http://www.bashawa.lk/


"ைருந்துைள், ைருத்துவ ைருவிைள் அல்லது எல்கல உற்ெத்திைகள வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கும் 

னொது வாடிக்கையாளரினால் னைாரப்ெடும் சைாழியில் ைருந்து, ைருத்துவ ைருவிைள் அல்லது 

எல்கல உற்ெத்திைள் சதாடர்ொன விளக்ைத்கத ைருந்தாளர் வழங்குதல் னவண்டும்."  

மெோருளோதோர, சமுக மற்றும் கலோசோர உரிமமகள் 

சுகோதோரத்திற்கோன உரிமம 

95 (2008) ெந்தியின் தன்னோர்வ உறுதி மமோழிகள்  

81. சுைாதார னெகவயில் சதாடர்ச்சியான முதலீட்டிகன னைற்சைாள்வதனூடாை வறுகைகய 
இல்லாசதாழிப்ெதற்கும் மினலனியம் அபிவிருத்தி இலக்குைகள அகடந்து சைாள்வதற்கு 

ெணியாற்றும் னநாக்ைத்தில் இலங்கை தன்னார்வ உறுதிசைாழிசயான்கற பிரஸ்தாபித்துள்ளது. 

மூன்று வயதுக்கு கீழ்ப்ெட்ட சிறுவர்ைளுக்கு னநாய் எதிர்ப்பு திறகண வழங்குவதில் 98.5 வீதத்தகன 
அகடந்துசைாண்டதனால் இலங்கை உலைளாவிய சிறுவர் னநாசயதிர்ப்புத் திறன் சதாடர்ொன 
அதன் இலக்குைகள அகடந்துள்ளதன் ஊடாை இந்த விடயத்தில் குறிப்பிடத்தக்ை முன்னனற்றத்கத 

ைண்டுள்ளது. 5 வயதுக்கு கீழ்ப்ெட்ட பிள்களைளுக்ைான OPV/DT (சதாண்கட ைரப்ொன் (ஏற்பு 

வலி), னொலினயா ஆகியவற்றுக்சைதிரான னநாய் எதிர்ப்புத் திறன்) வழங்குவதில் 86.6 வீதைான 

அகடவிகனக் ைண்டுள்ளது. அனதனநரம், 1996 இலிருந்து இலங்கையில் னொலினயா னநாயாளிைள் 

எவரும் ைண்டுபிடிக்ைப்ெட்டிருக்ைவில்கல. னைலும், 1991 இல் ஆயிரம் உயிர் பிறப்புைளுக்கு 22.2 

ஆை ைாணப்ெட்ட பிறப்பின்; னொதான குழந்கத இறப்பு விகிதம் 2013ல் 6.5 ஆை 

குகறவகடந்துள்ளது. 

82. 2013 இல் 99.8 வீதைான பிரெவங்ைள் னதர்ச்சி செற்ற பிரெவ ெணியாளர்ைளால் (skilled birth 

attendants) ொர்க்ைப்ெட்டுள்ளன. சுைாதார அகைச்சினால் னைற்சைாள்ளப்ெட்ட அவெர ைைப்னெற்று 

ெராைரிப்பு சதாடர்ொன ைணக்சைடுப்பு (2012 / 2013) இன் பிரைாரம் ஏறத்தாழ இலங்கையில் 
நிைழ்த்தப்ெடும் ெைல பிரெவங்ைளும் ெயிற்றப்ெட்ட ெராைரிப்புடன் கூடிய நிறுவன ரீதியான 

பிறப்புக்ைளாைனவ அகைந்துள்ளதுடன் 70 வீதத்திற்கு னைற்ெட்டகவ சிறப்புப் பிரிவுைளில் 

இடம்செறுகின்றன. 

83. னதசிய சுைாதார செருந்திட்டம் (2012 – 2017) ஆனது ைனித வளங்ைகளயும் நிதி 
வளத்திகனயும் னதசிய ைற்றும் ைாைாண ைட்டங்ைளில் அதிைரிப்ெகத 

முன்னுரிகைப்ெடுத்தியுள்ளது. இந்த திட்டம் 2017 அளவில் 3000 நெர்ைளுக்கு ஒருவர் என்ற 

அடிப்ெகடயில் சொதுச்சுைாதார ைருத்துவ ைாதர்ைகள (Public Health Midwives) அதிைரிப்ெதற்கும் 

சதாண்கடக்ைரப்ொன், குக்ைல் ைற்றும் ஏற்பு வலி (DPT3) ஆகியவற்றுக்சைதிரான தடுப்பூசி 

வழங்கும் அளவிகன 2017 அளவில் 100 வீதைாை அதிைரிப்ெதகனயும் இலக்ைாை சைாண்டுள்ளது. 

கல்விக்கோன உரிமம 

95 (2008) இல் விவரிக்கப்ெட்டு தன்னோர்வ உறுதி மமோழிகள் 

84. இலங்கை ைல்வியினூடாை வறுகைகய இல்லாசதாழித்தல் என்ற தன்னார்வ 

உறுதிசைாழிகய செய்துள்ளது. இந்த நிகலயில், அரசு முதலாம் தரம் சதாடக்ைம் ெல்ைகலக்ைழைம் 
வகர இலவெக் ைல்வியிகன வழங்குவதுடன் ெைைானதும் ெைத்துவைானதுைான ைல்விகய 
செற்றுக்சைாள்வதகன உத்தரவாதம் செய்யும் னநாக்கில் இன்னும் ெல ஊக்குவிப்புக்ைகள வழங்கி 

வருகின்றது. இலங்கை 99.5 வீதம் என்ற உயர் தரைான ஆரம்ெ ைல்வி ைட்டத்திகன சைாண்டுள்ளது. 



ஆரம்ெ ைல்விக்கு னெர்க்ைப்ெடுகின்ற வீதம் 98.26 ஆைவும் ஆரம்ெ ைல்வியின் இகடவிலைல் வீதம் 

0.23 ஆைவும் ைாணப்ெடுகின்றது. தரம் ஐந்தில் ைல்வி ைற்னொரின் வீதம் தற்னொது 98.5 ஆைவும் தரம் 

ஒன்ெதில் ைல்வி ைற்னொரின் வீதம் 97.8 ஆைவும் ைாணப்ெடுகின்றது. அனதனவகள, இரண்டாம் 

நிகல ைல்வி ைற்ெதற்ைான நுகழவு வீதம் 98.5 ஆைவும் இரண்டாம் நிகலக் ைல்வியிகன 

பூர்த்திசெய்னவாரின் வீதம் 98.5 ஆைவும் ைாணப்ெடுகின்றது. 

85. ைாைாண ைல்வி அதிைாரிைள் ைற்றும் னதசிய ைட்ட ைல்வி முைவரைங்ைளின் 

ஆனலாெகனயுடன் 2012 – 2017 வகரயான ைாலப்ெகுதிகய உள்ளடக்கி தற்னொகதய ைல்வித் 

திட்டத்திகன ைல்வி அகைச்சு தயாரித்துள்ளது. இது னதசிய ைல்விக் சைாள்கைைள், ெர்வனதெ 

ைடப்ொடுைள், ைல்வி சதாடர்ொன அரசின் சைாள்கைப் பிரைடனங்ைள் ைற்றும் ைாைாண ைல்வி 

அதிைாரிைளுகடய ைருத்துக்ைள் ஆகியவற்றின் அடிப்ெகடயில் ெரந்துெட்ட திட்டசைான்றாகும். 

அனதனவகள, ைல்வி அகைச்சின் ஆரம்ெக் ைல்விப் பிரிவானது 2009 இல் அவுஸ்தினரலிய 
அரொங்ைம் ைற்றும் யுனிசெப் ஆகியவற்றுடன் இகணந்து பிள்கள னநய வழிைாட்டுதல்ைகள 

தயாரித்தது. பிள்கள னநயப் ொடொகல (Child-Friendly School Approach) நகடமுகறயானது ஐந்து 

ைாைாணங்ைளில் 1500 ொடொகலைளில் ெரீட்சிக்ைப்ெட்டு அதன் முக்கிய ெண்புைள் தற்னொது 

நாட்டிலுள்ள 9905 ொடொகலைளின் ைல்விக்சைாள்கைைளுடன் னெர்க்ைப்ெட்டுள்ளது. 

86. இலங்கை அரொங்ைம் ைல்வி முகறகைக்கிகடயிலான பிள்களைளின் அனுெவத்திகன 

விருத்தி செய்தற்ைான நடவடிக்கைைகள முன்சனடுத்துள்ளது. அது ைாணவர்ைளுக்கு ைதிய 

உணவுைளுடன் சீருகடைள் ைற்றும் ைற்றல் ொதனங்ைகளயும் வழங்கியுள்ளது. அது ைாத்திரைன்றி, 
ெைல அரெ ொடொகலைளிலும் சிறுவர் ொதுைாப்பு குழுக்ைகள அகைக்குைாறு சுற்று 

நிருெசைான்றும் அனுப்பி கவக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

87. இனத னவகளயில் அரொங்ைம் இலங்கையில் தமிழ் சைாழி மூலைான ஆசிரியர்ைளின் 

எண்ணிக்கையிகன அதிைரிக்ை னவண்டியுள்ளகதயும் அகடயாளப்ெடுத்தியுள்ளது. அதற்ைகைவாை, 

ெல்னவறு ைாைாணங்ைளுக்ைாை 2,631 தமிழ் சைாழி மூலைான ஆசிரியர்ைள் 

இகணத்துக்சைாள்ளப்ெட்டுள்ளனர். 

வீட்டுரிமம 

127 (2012) - 88 ஆம் ெந்தியில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள சிெோரிசுகள்  

88. 2015 நவம்ெரில் அரொங்ைத்தினால் னைற்சைாள்ளப்ெட்ட ஆரம்ெ ைட்ட னதகவ 

ைதிப்பீடானது யுத்தத்தினால் ொதிக்ைப்ெட்ட பிரனதெங்ைளில் 137,500  வீடுைள் என்ற 

பிரைாண்டைான னதகவப்ொட்டிகன சவளிக்ைாட்டுகின்றது. இந்த சைாத்த னதகவப்ொட்டில் 

65000 வீடுைள் இலங்கை அரொங்ைத்தினால் ெலுகை அடிப்ெகடயிலான நிதி ஏற்ொட்டிகன 

சைாண்டு ைட்டப்ெடனவண்டும் என்ற அகைச்ெரகவ தீர்ைானங்ைளுடன் இருக்கின்றது. இந்த 
நிைழ்ச்சித்திட்டைானது உள்நாட்டில் இடம் செயர்ந்தவர்ைள் ைற்றும் மீளத்திரும்பும் அைதிைள் 
ஆகினயாருக்கு ெமூை ைட்டகைப்பு ைற்றும் வாழ்வாதார ொதுைாப்பு ஆகியவற்றுடன் 

சொருத்தைானதும் ைலிவானதுைான வீடகைப்புத் தீர்வகன வழங்கும். அவெரைான ைற்றும் 

உடனடியான னதகவைகள பூர்த்தி செய்யும் வகையில் 8000 வீட்டுத் சதாகுதிைகள வடக்கு ைற்றும் 
கிழக்கு ைாைாணங்ைளில் அகைப்ெதற்ைான நிதி இலங்கை அரொங்ைத்தின் வரவு செலவுத்திட்ட 

ஏற்ொடுைளுக்கூடாை ஒதுக்கீடு செய்யப்ெட்டுள்ளது. னைலும், வடக்கு ைற்றும் கிழக்கு 

ைாைாணங்ைளில் ெகுதியளவில் னெதைகடந்துள்ள 1000 வீடுைள் திருத்தம் செய்யப்ெடும். 



 

89. அனதனநரம், 46000 வீடுைகள அகைப்ெதற்ைான வீடகைப்புத்திட்டம் ஏற்ைனனவ இந்திய 

அரொங்ைத்தின் நிதியுதவியுடன் ஆரம்பிக்ைப்ெட்டுள்ளது. இந்த நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 

அவ்வாறான 33,145 வீடுைள் முடிவுறுத்தப்ெட்டுள்ளன. னைலும், இடம்செயர்ந்த ைக்ைளுக்ைாை 

ொகிஸ்தான், ைஸகிஸ்தான் ைற்றும் ெஹ்கரன் ஆகிய அரொங்ைங்ைளின் நிதியுதவியுடன் 518 வீடுைள் 

ைன்னாரில் நிர்ைாணிக்ைப்ெட்டு வருகின்றன. இதற்கு னைலதிைைாை ஐனராப்பிய ஒன்றியத்தின் 

நிதியுதவியுடன் முல்கலத்தீவு, கிளிசநாச்சி ைற்றும் ைட்டக்ைளப்பு ஆகிய ெகுதிைளில் 3000 

வீடுைளும் நிர்ைானிக்ைப்ெடவுள்ளன. 

90. செருந்னதாட்டத்துகறயில் வசித்துவரும் சுைார் 169,000 குடும்ெங்ைளின் வீடகைப்பு 
ைற்றும் வாழ்வியல் நிலகை சதாடர்ொை செருந்னதாட்டத்துகற ைனித அபிவிருத்தி நம்பிக்கை 

நிதியத்தினூடாை ெல்னவறு ெந்தர்ப்ெங்ைளில் உரிய அகைச்சுக்ைளினால் எடுத்துகரக்ைப்ெட்டுள்ளது. 
செருந்னதாட்டத்துகற ெமுதாயத்தின் சைௌரவத்கத மீளக்சைாண்டு வருவதற்கும் அதகன 

முன்னனற்றுவதற்குைாை, நீர்வழங்ைல், ைழிவைற்றும் வெதிைள், னொக்குவரத்து ொகதைள், மின்ொரம், 

ெனெமூை நிகலயங்ைள், சிறுவர் அபிவிருத்தி நிகலயங்ைள்,னைாயில்ைள் ைற்றும் ஏகனய சொது 
வெதிைள் ஆகியவற்றுடன் வட்டார அடிப்ெகடயிலான வீடகைப்பு நிைழ்ச்சித் திட்டசைான்று 

தயாரிக்ைப்ெட்டு அமுல் ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.iii அனதனவகள,  ெதுகள, நுவசரலியா ைற்றும் 

ஹட்டன் ஆகிய பிரனதெங்ைளில் இந்திய அரொங்ைத்தினால் வழங்ைப்ெட்ட 4000 வீட்டுைகளக் 

சைாண்ட திட்டத்தின் ெணிைள் 2015 ஜனவரியில் ஆரம்பிக்க்ெட்டது. இந்த திட்டம் 2017 இல் 

முடிவுறுத்தப்ெடவுள்ளது. செருந்னதாட்டத் துகறயினரின் சொருளாதாரம், ெமுை ைற்றும் 
வாழ்வியல் நிலகைைளின் னைம்ொட்டுக்ைான செருந்னதாட்டத்துகற ெமுதாயத்தின்  ெமுை 

அபிவிருத்திக்ைான னதசிய செயற்திட்டம் (2015 – 2025) ஆரம்பிக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

வோழ்வோதோரமும் வறுமம ஒழிப்பும் 

127 (2012) ெந்தியின் - 58, 67, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109; 4.6, 4.16 (2013) 
ெந்திகளில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள தன்னோர்வ உறுதிமமோழிகள் 

91. வறுகை ஒழிப்புக்கு இலங்கை அரொங்ைம் அதிை முன்னுரிகை சைாடுப்ெதுடன், 
ஐக்கிய நாடுைளினால் பிரைடனப்ெடுத்தப்ெட்ட நிகலயான அபிவிருத்தி திட்டத்தின் முதன்கை 

னநாக்ைைாைவும் உள்ளது. ெமூை ொதுைாப்பு, வருைான ெகிர்விலுள்ள ஏற்றத்தாழ்வுைள், 
சொருளாதார ைற்றும் ெமூை எல்கல துகறைள் அத்துடன் ைாைாண ைற்றும் ைாவட்டங்ைளில் 
நிலவும் அபிவிருத்தி ஏற்றத்தாழ்வு பிரிவுைள் மீது அரசின் புதிய சொருளாதார திட்ட 
னநாக்குநிகல ைவனம் செலுத்தி வருகிறது. 

92. ஜனாதிெதி அவர்ைளின் முன்சைாழிவுக்ைகைய, 2016 ஓைஸ்ட் ைாதம் வறுகைகய 

ஒழிப்ெதற்ைாை 2017 ஆம் ஆண்டிகன 'வறுகை ஒழிப்பு' ஆண்டாை அரசு பிரைடனம் செய்திருந்தது. 

ஜனாதிெதி தகலகை தாங்குவதுடன், சைௌரவ. பிரதை ைந்திரி ைற்றும் ெம்ெந்தப்ெட்ட அகைச்ெர்ைள் 

உள்ளடங்ைலாை உயர் ெக்திமிக்ை குழு நியமிக்ைப்ெட்டகை தீர்ைானிக்ைப்ெட்டது. அகைச்ெர்க்ள, 

ைாைாண ெகெைள், ெட்ட அதிைாரிைள் ைற்றும் கூட்டாண்கை நிறுவனங்ைள், தனியார் துகற ைற்றும் 
அரெ ொர்ெற்ற ெங்குதாரர்ைள் ஆகினயாரின் ெங்குெற்றலுடன் வறுகைகய ஒழிப்ெதற்ைான னதசிய 

திட்டத்கத அமுலாக்ைல் ைற்றும் னதகவயான வழிைாட்டல்ைள் வழங்ைப்ெடுகின்றன. 2030 ஆம் 
ஆண்டளவில் இலங்கைகய வறுகையற்ற நாடாை உறுதிப்ெடுத்துவனத இந்த திட்டத்தின் 

ஒட்டுசைாத்த இலக்ைாை உள்ளது. ஜனாதிெதியின் னநரடி தகலகையின் கீழுள்ள ெணியைைானது 



வறுகை ஒழிப்பு குகறப்புக்ைான தனியார், அரெ ைற்றும் சொதுைக்ைள் ஒத்துகழப்புைாைவும், 
கிராமிய அபிவிருத்தி அணுகுமுகறக்ைான ெமூை இயக்ை ஒத்துகழப்பு அமுலாக்ைத்திற்ைாைவும் 

நிறுவப்ெட்டுள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்டளவில் 15,000 கிராமிய ைக்ைளின் னதகவைகள பூர்த்தி 

செய்யும் வகையில் 2017 னை 04 ஆம் திைதி அறிமுைம் செய்யப்ெட்ட "கிராை ெக்தி ைக்ைள் இயக்ைம்" 

திட்டம் நகடமுகறப்ெடுத்தப்ெட்டது. தத்தைது உரிகைைள் ைற்றும் ைடகைைகள புரிந்துசைாள்ள 
ஏதுவாை சொருளாதார னைம்ொடு சைாண்ட குடிைக்ைகள உருவாக்குவனத இந்த இயக்ைத்தின் 

னநாக்ைைாை உள்ளது.  

93. திட்டமிடல் அகைச்சு ைற்றும் ONUR ஆகியன இகணந்து வடக்கு ைற்றும் கிழக்கு 

ைாைாணங்ைளில் ைாவட்ட அபிவிருத்தி திட்டங்ைகள விருத்தி செய்துள்ளது. இந்த திட்டைானது 

ைாவட்ட செயலாளர், அபிவிருத்தி முைவர்ைள் ைற்றும் ெமூை தகலவர்ைளின் ஆலாெகனயுடன் திட்ட 

வகரபுைள் னைற்சைாள்ளப்ெடுகின்றன. வீதி,நீர்ொெனம், கிராமிய ைருத்துவ நிகலயங்ைள், 

ொடொகலைள், வீடு ைற்றும் நீர்த்சதாட்டி மீளகைப்பு னொன்றகவ மீதும் ைவனம் 

செலுத்தப்ெடுகின்றன.  

94. வறுகைகய ஒழிக்கும் னநாக்கில் ெல்னவறு வாழ்வாதார திட்டங்ைள் தற்னொது 

அமுல்ெடுத்தப்ெட்டு வருகின்றன. உதாரணைாை, யாழ்ப்ொண ெல்ைகலக்ைழைத்தின் 

னைற்ொர்கவயின் கீழ் கிளிசநாச்சியில் ஒன்றும், றுகுணு ெல்ைகலக்ைழைத்தின் னைற்ொர்கவயின் 

கீழ் ஹம்ைாந்னதாட்கடயில் ஒன்றுைாை இரண்டு ைாதிரிப் ெண்கணைள் சொட்டு நீர்;ப்ொெனத்கத 

ெயன்ெடுத்தி உலர் நிலங்ைளில் ைரக்ைறி ைற்றும் ெழவகை ெயிர்ச்செய்கை முகறைகள சுைார் 300 

சிறு விவொயிைளுக்கு ைற்றுக்சைாடுப்ெதற்ைாை நிர்ைானிக்ைப்ெட்டு வருகின்றன. இந்த முகறகை 
விவொயிைளுக்கு நீர் ைற்றும் உரத்திகன மீதப்ெடுத்தி அவர்ைளின் விகளச்ெகலயும் 

வருைானத்கதயும் இரட்டிப்ொக்ைக் கூடியதாகும். 

95. புனர்வாழ்வு அதிைார ெகெயானது சுய சதாழில் ைடன் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்ைனனவ 

இடம் செயர்ந்துள்ள 6286 குடும்ெங்ைளுக்கு வாழ்வாதார வழிமுகறைகள வழங்குவதற்கு 

நடவடிக்கைைகள எடுத்துள்ளது. அது ைாத்திரைன்றி, புனர் வாழ்வு அதிைார ெகெயானது 60,000 

னைற்ெட்ட குடும்ெங்ைளுக்கு நஷ்ட ஈட்டிகனயும், 4000 குடும்ெங்ைளுக்கு சுயசதாழிலுக்ைான 

உதவிைகளயும் ைற்றும் மீள் குடினயற்றப் பிரனதெங்ைளில் உள்ள 500 னைற்ெட்ட குடும்ெங்ைளுக்கு 

வீடகைப்பு ைடன்ைகளயும் வழங்கியுள்ளது. 1V 

96. இனதனவகள, ெமுை ைற்றும் சொருளாதார உரிகைைள் சதாடர்ொன பிரச்சிகனைகள 

அகடயாளம் ைாண்ெதற்ைாை, இலங்கை அரொங்ைம், ெமுை சொருளாதார நிலகைைள் சதாடர்ொன 

புள்ளி விெரங்ைகள சதாடர்ச்சியாை னெைரித்து வருகின்றது. x 

யவமல மசய்வதற்கும் யவமலத்தளத்தில் மனித உரிமமகமள ெோதுகோப்ெதற்குமோன உரிமமகள் 

4.19 (2013) ெந்தியில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள தன்னோர்வ உறுதிமமோழிகள் 

97. ெர்வனதெ சதாழிலாளர் அகைப்பின் ெட்கடயம் 155ற்ைகைவாை ஏற்றுக்சைாள்ளப்ெட்ட 

சதாழில் ொர் ொதுைாப்பிகன உறுதிப்ெடுத்தும் வகையிலானதும், னவகலத்தள சுைாதாரம் ைற்றும் 
நலன்புரி வியடங்ைள் சதாடர்ொன முன்னனற்ொடாை ெட்டவாக்ைம் ைற்றும் நியதிக் 

ைட்டுப்ொடுைகள அறிமுைம் செய்வதற்கு இலங்கை அரொங்ைம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. 

சதாழில்ொர் ொதுைாப்பும் சுைாதாரமும் சொதுவாை 1942 ஆம் ஆண்டின் 45 ஆம் இலக்ை 



சதாழிற்ொகல ெட்டத்திற்குள் உள்வாங்ைப்ெட்டுள்ளது. இந்த ெட்டத்திற்கு னைலதிைைாை, 

சதாழில்ொர் ொதுைாப்பு, சுைாதாரமும் நலன்புரியும் சதாடர்ொன ெட்டசைான்றின் வகரபு இடம் 

செற்று வருவதுடன் அது அகைச்ெரகவக்கு ெைர்ப்பிக்ைப்டவுள்ளது. 

98. சதாழில்ொர் ொதுைாப்பு ைற்றும் சுைாதாரம் சதாடர்ொன னதசிய சைாள்கைத் 

திட்டசைான்கற சுைாதார அகைச்சுடன் இகணந்து சதாழில் அகைச்சு 2014 ஜுன் ைாதத்தில் 

தயாரித்துள்ளது. இந்த சைாள்கைத் திட்டம் விவொயம், கைத்சதாழில், ைட்டுைானம், சுற்றுலாத்துகற 

ைற்றும் னொக்குவரத்து உள்ளிட்ட எல்லா துகறைளுக்கும் சொருந்துகின்றது. னதசிய சதாழில் ொர் 
ொதுைாப்பும் சுைாதார முகறயும் ைற்றும் னவகலச் சூழகல முன்னனற்றுவதற்ைான நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

ஆகியவற்கற தாபிப்ெனத இக் சைாள்கைத் திட்டத்தின் பிரதான குறிக்னைாளாகும். 

99. அது ைாத்திரைன்றி, சதாழில் ொர் ொதுைாப்பிற்கும் சுைாதாரத்திற்குைான னதசிய நிறுவைம் 

2009 இல் தாபிக்ைப்ெட்டது. சதாழிலாளர்ைள், சதாழில் சைாள்னவார், சதாழிற் ெங்ைங்ைள் ைற்றும் 
அரெ உத்தினயாைத்தர்ைள் ஆகினயாருக்கு அறிவூட்டுவதற்கும் ெயிற்சி வழங்குவதற்குைான 
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள இந்த நிறுவைம் நடாத்துவதுடன் சதாழில் சதாடர்ொன ொதிப்புக்ைள் 

(ைாயங்ைள்) ைற்றும் னநாய்ைகள குகறக்கின்றது. 

C. குறித்துமரக்கப்ெட்ட நெர்கள் அல்லது குழுக்களின் உரிமமகள் 

 

மெண்கள் 

127 (2012) ெந்தியின் - 2, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 128 (2012) ெந்தியின் - 55;  

98, 99 (2008) ெந்தியில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள தன்னோர்வ உறுதி மமோழிகள் ; 4.10, 4.11, 4.12 (2013) 
ெந்தியில் விவரிக்கப்ெட்டுள்ள தன்னோர்வ உறுதி மமோழிகள் 

100. செண்ைளின் உரிகைைகள னைம்ெடுத்தி ொதுைாப்ெதற்கு ொத்தியைான நடவடிக்கைைகள 

இலங்கை அரொங்ைம் முன்சனடுத்துள்ளது. செண்ைளின் உரிகைைகள னைம்ெடுத்தக்கூடிய முக்கிய 

ெர்வனதெ ைருவிைளுக்கு அது அண்கையில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. உதாரணைாை, 2015 ஜுன் 15ம் 

திைதி ைகறத்து கவத்து தண்டித்தலும் ைடத்திச் சென்று அடிகைப்ெடுத்தகலயும், (வினேடைாை 

செண்ைள் ைற்றும் சிறுவர்ைள்) தடுப்ெதற்ைான (Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons Especially Women and Children (Palermo Protocol) உடன்ெடிக்கையில் 

கைச்ொத்திட்டது. இலங்கை அரொங்ைம் 2016 செப்ரவரியில் நீதி அகைச்சினால் ஆட்ைகள ைடத்திச் 

சென்று அடிகைப்ெடுத்தலுக்கு எதிரான மூனலாொயத் திட்டத்திகனயும் தயாரித்து ெைர்ப்பித்தது. 

101. னைலும், 2016 ஜனவரி 12 இல், இலங்கை அரொங்ைம், யுத்த சூழ்நிகலயில் ொலியல் 
வன்முகற இடம்செறுவகத இல்லாசதாழிப்ெதற்ைான அர்ப்ெணிப்பு சதாடர்ொன பிரைடனத்திற்கு 

ஒப்புதலளித்தது. அரொங்ைம் இதன் மூலம் ெைாதானத்திற்கும், ொதுைாப்பு ைற்றும் நிகலனெறான 
அபிவிருத்தி ஆகியவற்றுக்கு குந்தைம் விகளவிக்கின்ற னொர்ைால ொலியல் வன்முகறயிகன 
தகடசெய்வதகன அங்கிைரித்துள்ளதுடன் அவ்வாறான குற்றங்ைகள புரிகின்றவர்ைள் 
தண்டகனயிலிருந்து தப்பித்துக்சைாள்வகத தடுப்ெதற்குைான தனது அர்ப்ெணிப்பிகன மீள 

வலியுறுத்தியுள்ளது. 

 



102. இலங்கையில் ொல்நிகல அடிப்ெகடயிலான வன்முகறயிகன தடுப்ெதற்ைான ெல்னவறு 

நடவடிக்கைைள் முன்சனடுக்ைப்ெட்டுள்ளன. முதலாவதாை, வடக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைாைாணம் 
உட்ெட ெைல சொலிஸ் நிகலயங்ைளிலும் செண் உத்தினயாைத்தர்ைகள சைாண்ட செண்ைள் ைற்றும் 

சிறுவர்ைளுக்ைான சொலிஸ் உதவி னைகெ பிரிவு ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. சிறுவர், செண்ைள் ைற்றும் 
சிறுமிைள் ைற்றும் அவர்ைளின் செற்னறாருக்கு துஷ்பிரனயாைம் ைற்றும் சுரண்டல் சதாடர்ொன 
ெம்ெவங்ைள் சதாடர்ொை சொலிஸ் நிகலயத்திற்கு சென்று முகறப்ொடு செய்வதற்கு ொதைைானதும் 
ொதுைாப்ொனதுைான சூழ்நிகலயிகன ஏற்ெடுத்திக் சைாடுப்ெதற்சைன வினேடைாை 
ெயிற்றுவிக்ைப்ெட்ட சொலிஸ் உத்தினயாைத்தர்ைள் அவ்வாறான உதவி னைகெைளில் 

ெணியாற்றுகின்றனர். இந்த வகலயகைப்பு னதசிய சிறுவர் ொதுைாப்பு அதிைார ெகெயுடனும் 

சதாடர்புறுத்தப்ெட்டுள்ளது. அனதனவகள, ொல் நிகல அடிப்ெகடயிலான உதவி னைகெைள் 

யுத்தத்தினால் ொதிக்ைப்ெட்ட பிரனதெங்ைளின் கவத்தியொகலைளிலும் தாபிக்ைப்ெட்டுள்ளன. 

103. இரண்டாவதாை, இலங்கை சொலிஸின் செண்ைள் ைற்றும் சிறுவர் ெணியைம் ொல் நிகல 
அடிப்ெகடயிலான வன்முகறைள் சதாடர்ொை நாடு முழுவதிலுமிருந்து செண்ைளிடமிருந்து 
முகறப்ொடுைகள செற்றுக்சைாள்வதற்ைாைவும் அத்தகைய முகறப்ொடுைளுக்கு உரிய ெதிகல 
செற்றுக்சைாள்வதற்கு வெதியளிக்கும் வகையிலும் அவெர சதாகலனெசி இலக்ைசைான்றிகன 

நகடமுகறப்ெடுத்துகின்றது. 

104. மூன்றாவதாை, ொல்நிகல அடிப்ெகடயிலான வன்முகறைகள - குறிப்ொை வீட்டு 
வன்முகறகய தடுப்ெதற்ைாைவும் அவற்றுக்கு சிறந்த தீர்விகன வழங்குவதற்ைாைவும் ெலனவறு 
துகறயினரிடமிருந்து ஆனலாெகனைகள செற்றுக்சைாள்கின்ற புதிய அணுகுமுகறசயான்று 

அறிமுைம் செய்யப்ெட்டுள்ளது. ெட்ட அமுலாக்ைல் அதிைாரிைள், கவத்தியர்ைள், சுைாதார 

ொராைரிப்பு சதாழிலாளர்ைள், ஊர்த் தகலவர்ைள் ைற்றும் ொடொகலைளிலிருந்து அகழக்ைப்ெட்ட 
பிரதிநிதிைள் ஆகினயாருடன் ொல்நிகல அடிப்ெகடயிலான வன்முகறைளுக்கு தீர்வு வழங்கும் 

சொறிமுகறைகள மீளாய்வு செய்வதற்ைான கூட்டம் நகடசெற்றது. 

105. நான்ைாவது, ெட்டவாக்ைம் ைற்றும் சைாள்கை வகுப்பு ைட்டத்திலான நிபுணர் 

குழுசவான்றினால் 2005 ஆம் ஆண்டின் 34ஆம் இலக்ை வீட்டு வன்முகற தடுப்புச் ெட்டத்திற்கு, 

அச்ெட்டத்திகன வலுப்ெடுத்துவதற்ைாை திருத்தம் ஒன்று வகரயப்ெட்டுள்ளது. னைலும், ைைளிர் 
ைற்றும் சிறுவர் விவைார அகைச்சு இலங்கையின் ொல்நிகல அடிப்ெகடயிலான வன்முகற 

சதாடர்ொை முன்னிகல னதசிய செயற்திட்டசைான்கற அறிவித்துள்ளது. னதசிய ைட்டத்திலான 

ஆனலாெகனைளுக்கூடாை இத்திட்டம் தற்னொது திருத்தப்ெட்டுக்சைான்டிருக்கின்றது. அனதனவகள, 
செண்ைள் உரிகைைள் மீறப்ெட்ட ெந்தர்ப்ெங்ைள் சதாடர்பில் விொரகணைகள நடாத்தக்கூடிய 

னதசிய செண்ைள் ஆகணக்குழுவிகன தாபிப்ெதற்கு அகைச்ெரகவ அனுைதி வழங்கியுள்ளது. 

106. இந்த நடவடிக்கைைள் ொல்நிகல அடிப்ெகடயிலான வன்முகறைளுடன் சதாடர்புகடய 

ெம்ெவங்ைகள விொரிப்ெதற்கும் வழக்குத்தாக்ைல் செய்வதற்கும் வெதிைகள எற்ெடுத்தியுள்ளது. 

இலங்கை சொலிஸ், ொல்நிகல வன்முகறச் ெம்ெவங்ைள் சதாடர்ொன குற்றச்ொட்டுைள் 
சதாடர்பில் விொரகணைகள நடாத்தி பின்னர் குற்றச்ொட்டுப் ெத்திரத்கத தயாரிப்ெதற்ைாை 

ொன்றுைகள ெட்ட ைா அதிெர் திகணக்ைளத்திற்கு ெைர்ப்பிக்ைப்ெடுகின்றது. 2015 ஒக்னடாெர் 07ம் 

திைதி, யாழ்ப்ொண உயர் நீதிைன்றம் செண்சணாருவகர ைற்ெழித்தகை சதாடர்ொைவும் விஸ்வைடு 
என்ற இடத்தில் ைற்றுசைாரு செண்ணுக்கு ொலியல் சதாந்தரவு சைாடுத்தகை சதாடர்ொைவும் 

நான்கு ொதுைாப்புப் ெகட உத்தினயாைத்தர்ைகள குற்றவாளியாை ைண்டுள்ளது. அனதனவகள வீட்டு 
வன்முகற தடுப்புச் ெட்டம் வீட்டு வன்முகற சதாடர்ொன ெம்ெவங்ைளுக்கு 

ொதுைாப்புக்ைட்டகளைகள வழங்கும் அகைப்பில் குவாசி நீதிைன்ற தீர்வுைகள வழங்குகின்றது. 



சொலிஸ் பிரதானைாை வீட்டு வன்முகற சதாடர்ொன முகறப்ொடுைகள செறுகின்றது. இவ்வாறு 
சொலிஸ் உத்தினயாைத்தர்ைள் செண்ைள் உரிகைைள் ைற்றும் வீட்டு வன்முகற உள்ளடங்ைலாை 

ொலியல் வன்முகறைள் சதாடர்ொை ெயிற்சிைள் வழங்ைப்ெட்டுள்ளனர். 

107. செண்ைள் உரிகைைகள னைம்ெடுத்துவதற்ைான ஏகனய நடவடிக்கைைள் முன்னாள் 

னொராளிைளுக்ைான சதாழிற்ெயிற்சிைகள வழங்குதல், நீதிகய செற்றுக்சைாள்ள வெதியளித்தல் 

ைற்றும் ெட்ட ைறுசீரகைப்பு ஆகியவற்கற உள்ளடக்குகின்றது. புனர்வாழ்வளிக்ைப்ெட்ட முன்னாள் 
செண் னொராளிைகள சதாழில் வாய்ப்கெ செற்றுக்சைாள்ளக் கூடியவர்ைளாை ைாற்றுவதற்ைாை 

வினேடைான சதாழிற்ெயிற்சி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் உருவாக்ைப்ெட்டன. இவ்வாறான நிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் முன்னாள் செண் னொராளிைளுக்கு அவர்ைள் உள்நாட்டிலும் சவளிநாட்டிலும் சதாழில் 

வாய்ப்பிகன செற்றுக்சைாள்வதற்கு வெதியளிக்கின்றது. அனதனநரம், ஒவ்சவாரு அகைச்சிலும் 
ஆளுகை ைற்றும் சைாள்கை வகுப்பு ஆகிய எல்லா ைட்டங்ைளிலும் ொல்நிகல 
சொறுப்புடகையிகன உறுதிப்ெடுத்துவதற்ைான ொல்நிகல னநாக்கு புள்ளிைள் 

தாபிக்ைப்ெட்டுள்ளன. 

108. வடக்கு கிழக்கு ைாைாணங்ைளில் ெட்ட அமுலாக்ைத்தில் செண்ைகள ஈடுெடுத்துவகத 
வெதிப்ெடுத்துவதற்ைாை தமிழ் னெசும் செண் சொலிஸ் உத்தினயாைத்தர்ைள் 

ஈடுெடுத்தப்ெட்டுள்ளனர். உளவள ஆனலாெகன, ெட்ட உதவி ைற்றும் ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைளுக்கு 

உகறவிடத்திகன வழங்குதல் னொன்ற ஆனலாெகன னெகவைள் வலுவூட்டப்ெட்டுள்ளன. 

109. னதசிய ைனித உரிகைைள் செயற்திட்டம் 2017 - 2021 செண்ைளுக்சைதிரான ெைல 

வடிவங்ைளிலுைான ொரெட்ெத்திகன இல்லாசதாழிப்ெதற்ைான உடன்ெடிக்கையின் கீழ் (CEDAW) 

உத்தரவாதைளிக்ைப்ெட்ட உரிகைைளில் தாக்ைம் செலுத்தும் வினேட ஏற்ொடுைகள சைாண்டுள்ளது. 
செண்ைள் உரிகைைள் ொதுைாக்ைப்ெடுவகத உறுதிப்ெடுத்துவதற்ைாை குற்றவியல் ெட்டம் ைற்றும் 
ஏகனய சதாடர்புகடய ெட்டவாக்ைங்ைளில் அவெர ெட்டத் திருத்தங்ைகள ஏற்ெடுத்துைாறு 

இத்திட்டம் ெரிந்துகர செய்கின்றது. உதாரணைாை, ைர்ப்பிணிைளுக்ைான ைருத்துவ ைால முடிவு, 

திருைணத்தின் செயராலான ைற்ெழிப்பு, ொரெட்ெைான தனியார் ெட்டங்ைள் ைற்றும் வீட்டு 

வன்முகறைள் சதாடர்ொன ெட்ட ைறுசீரகைப்பு செயற்குறிப்புக்ைகள இது சைாண்டுள்ளது. 

110. னைலும், அரசியலில் செண்ைளின் ெங்குெற்றுதகல அதிைரிப்ெதற்குரிய ொதைைான 

நடவடிக்கைைள் முன்சனடுக்ைப்ெட்டுள்ளன. உதாரணைாை, 2016 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்ை 

உள்ளுராட்சி அதிைார ெகெைள் னதர்தல் (திருத்தச்ெட்டம்) உள்ளுராட்சி ைன்றங்ைளின் சைாத்த 

ஆெனங்ைளில் 25 வீதைானவற்கற செண் னவட்ொளர்ைளுக்ைாை ஒதுக்குகின்றது. 

சிறுவர்கள் 

127 (2012) ெந்தியின் - 70, 71, 72, 73; தன்னோர்வ உறுதி மமோழிகள் 97 (2008); தன்னோர்வ 

உறுதிமமோழிகள் 4.8, 4.13, 4.19 (2013) 

111. இலங்கை அரொங்ைம் சிறுவர்ைகள சதாழிலில் ஈடுெடுத்துதல் (குழந்கத சதாழிலாளர்ைள்) 
இல்லாசதாழிப்ெதற்கு அவசியைான நடவடிக்கைைகள முன்சனடுத்துள்ளதுடன் சிறுவர் 
துஷ்பிரனயாைம் ைற்றும் சிறுவர்ைளின் ஊழியச் சுரண்டல்ைளுடன் சதாடர்புகடய 

குற்றச்ொட்டுக்ைளுக்சைதிரான வழக்குைகள துரிதப்ெடுத்தகின்றது. 

 



112. இலங்கை அரொங்ைம் குழந்கதைள் னவகலக்ைைர்த்தப்ெடுவகத இல்லாைலாக்குவதற்குரிய 

ொதைைான நடவடிக்கைைகள னைற்சைாண்டுள்ளது. அத்தகைய நடவடிக்கைைள் சிறுவர்ைள் 

னவகலக்ைைர்த்தப்ெடுவது தடுக்ைப்ெட்ட 51 ொரதூரைான சதாழில்ைள் அல்லது னவகலச் 

சூழ்நிகலைகள உள்ளடக்குகின்றது. அது ைாத்திரைன்றி, 14 வயதுக்கு கீழ்ப்ெட்ட சிறுவர்ைகள 

சதாழிலுக்ைைர்த்துவது ெட்டப்பிரைாரம் தடுக்ைப்ெட்டுள்ளது. அனதனவகளயில், இலங்கையில் 
சிறுவர்ைள் சதாழிலுக்ைைர்த்தப்ெடுவகத இல்லாைலாக்குவதற்ைான னதசிய சைாள்கைத் 

திட்டசைான்றும் தயாரிக்ைப்ெட்டு அகைச்ெரகவயின் அங்கிைாரத்திகன செற்றுள்ளது. இந்த 
சைாள்கைத் திட்டத்திகன அமுல்ெடுத்துவதற்ைான செயற்திட்டசைான்றும் தயாரிக்ைப்ெட்டுக் 

சைாண்டிருக்கின்றது. 1939 ஆண்டின் 31ஆம் இலக்ை ைல்விச் ெட்டத்தின் கீழ் வழங்ைப்ெட்ட 

ைட்டுப்ொடுைளுக்கூடாை ைல்வி ைற்ைனவண்டிய ைட்டாய வயசதால்கல 14 வயதிலிருந்து 16 வயதாை 

அதிைரிக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

113. சிறுவர்ைள் னவகலக்ைைர்த்தப்ெடுவதிலிருந்து சிறுவர் உரிகைைளின் ொதுைாப்கெ 
வலுப்ெடுத்த னவண்டியது சதாழில் ைற்றும் சதாழில் உறவுைள் அகைச்சின் கீழ் உள்ள சதாழிற் 

திகணக்ைளத்தின் சொறுப்புவாய்ந்த ெணியாகும். இந்த திகணக்ைளம் சிறுவர்ைகள 

னவகலக்ைைர்த்துவதன் னைாெைான வடிவங்ைள் மீதான பூச்சிய ெகிப்புத்தன்கையிகன (zero 

tolerance of the worst forms of child labour) வலியுறுத்துகின்றது.  உதாரணைாை, குழந்கத 
சதாழிலாளர்ைளற்ற வலயம் என்ற நிைழச்சித்திட்டத்தின் முதலாவது நிைழ்ச்சித்திட்டம் 
நகடமுகறப்ெடுத்தப்ெட்ட இரத்தினபுரி ைாவட்டத்தில் சிறுவர்ைகள னவகலக்ைைர்த்துதல் முற்றாை 

தடுக்ைப்ெட்டுள்ளது. இரத்திரபுரியில் செற்றுக்சைாண்ட அனுெவம் நாட்டின் 25 ைாவட்டங்ைளிலும் 

அனதனொன்ற நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளில் பிரதிெலித்துக்சைாண்டிருக்கின்றது. 

114. 2015 இல் ெர்வனதெ சதாழிலாளர் அகைப்பின் சதாழிநுட்ெ ைற்றும் நிதி உதவிைளுடன் 
நடாத்தப்ெட்ட “சிறுவர்ைகள சதாழிலுக்ைைர்த்துவகத எதிர்ப்னொம் தரைான ைல்விக்கு 

ஆதரவளிப்னொம் (No to Child Labour and Yes to Quality Education)” என்ற பிரச்ொரம் உள்ளிட்ட 
பிரச்ொரங்ைளினால் சிறுவர்ைகள னவகலக்ைைர்த்துதல் சதாடர்ொன சொதுைக்ைள் விழிப்புணர்வு 

அதிைரிக்ைப்ெட்டுள்ளது. னைலும், இந்த விடயத்தில் சொதுைக்ைள் விழிப்புணர்விகன 

அதிைரிப்ெதற்ைாை யாழ்ப்ொணம், சைாழும்பு ைற்றும் ெதுகள ைாவட்டங்ைளில் “சொது ைக்ைள் 

நடாைாடும் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் (public walking programmes)” ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டது. 

அதற்ைகைவாை, 2016 ஜூனில், அதினைதகு ஜனாதிெதி அவர்ைள் சிறுவர்ைகள 
னவகலக்ைைர்த்துவதற்சைதிரான தினம் சைாண்டாடப்ெட்ட னொது “சிறுவர்ைகள 

னவகலக்ைைர்த்துவதற்சைதிரான பூச்சிய ெகிப்புத்தன்கை” என்ற உறுதிசைாழியில் கைச்ொத்திட்டார். 

115. ெர்வனதெ சதாழிலாளர் அகைப்பின் உதவியுடன், பூச்சிய ெகிப்புத்தன்கை சதாடர்ொை 
விழிப்புணர்விகன அதிைரிப்ெதற்ைாை நாட்டில் சிறுவர்ைகள சதாழிலுக்ைைர்த்துவது சதாடர்ொன 

பூச்சிய ெகிப்புத்தன்கைக் சைாள்கை (zero tolerance policy) சதாடர்ொை ஊடைவியலாளர்ைளுக்ைான 

ெயிற்சிப் ெட்டகறைள் நடாத்தப்ெட்டன. அனத னொன்ற ெயிற்சிப் ெட்டகறைள் செண்ைள் ைற்றும் 

ைைளிர் விவைார பிரிவுக்குரிய சொலிஸ் உத்தினயாைத்தர்ைளுக்கும் நடாத்தப்ெட்டது. 

116. னதசிய சிறுவர் ொதுைாப்பு அதிைார ெகெயினாலும் ைற்றும் சதாழிற் திகணக்ைளத்தினால் 
னநரடியாைவும் சிறுவர்ைகள னவகலக்ைைர்த்துதல் சதாடர்ொை செற்றுக் சைாள்ளப்ெடும் 

முகறப்ொடுைள் திகணக்ைளத்தின் சதாழிற் ைாரியாலயத்தினால் விொரிக்ைப்ெடுகின்றது. 
திகணக்ைளத்தின் இத்தகைய ெணியானது நாட்டில் சிறுவர்ைள் னவகலக்ைைர்த்தப் ெடுவதில் 

குறிப்பிடத்தக்ை வீழ்ச்சியிகன ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. நாட்டின் ைதிப்பிடப்ெட்ட சிறுவர் 



ெனத்சதாகையில் (5 வயது சதாடக்ைம் 17 வயது) 1 வீதைான சிறுவர்ைள் ைாத்திரனை குழந்கதத் 

சதாழிலாளர்ைளாை ஈடுெடுத்தப்ெட்டுள்ளதாை அண்கைய புள்ளி விெரங்ைள் சுட்டிக்ைாட்டுகின்றன. 

117. சிறுவர் துஷ்பிரனயாைம் ைற்றும் ஊழியச் சுரண்டல் ெம்ைந்தைாை நகடமுகறயிலுள்ள 
வழக்குைள் சதாடர்பில் நிலவுகின்ற ெவால்ைள் சதாடர்ொை இலங்கை அரொங்ைம் 

குறிப்செடுத்துள்ளது. இலங்கையின் ெட்டத்திற்ைகைவாை, சிறுவர் ொட்சிைளின் பிரதான ொட்சியம் 

ஒளிப்ெதிவு வடிவத்தில் ெதிவு செய்யப்ெட்ட ொட்சியங்ைளாை முன்கவக்ைப்ெடலாம். இவ்வாறு 
சொலிஸ் நிகலயங்ைளும் நீதி ைன்றங்ைளும் வீடினயா வெதிைளுடன் வெதிெடுத்துவதற்கு 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்ெட்டுள்ளன. அனதனவகள, சிறுவர் துஷ்பிரனயாைம் ைற்றும் சுரண்டலுடன் 
சதாடர்புகடய வழக்குைகள கையாள்வதற்கும் அவற்கற துரிதைாை முடிவுறுத்துவதற்குைாை 

அனுராதபுரத்தில் வினேட உயர் நீதிைன்றசைான்று தாபிக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

118. னைலும், அரொங்ைம் சிறுவர் ொதுைாப்புக்கும் நீதிக்குைான ைனொதாவிகன இறுதிப்ெடுத்தும் 

நகடமுகறயில் ஈடுெட்டு வருகின்றது. இந்த ைனொதா 1939ஆம் ஆண்டின் 48ஆம் இலக்ை சிறுவர் 

ைற்றும் இகளனயார் ெட்டத்திகன இரத்துச் செய்யும், அத்துடன் பிள்கள நலச் சிறப்பு சதாடர்ொன 
இலங்கையின் ெட்ட முகறகையிகன ெர்வனதெ நியைங்ைளுக்கு ஏற்புகடயதாை சைாண்டு 

வருவதற்கு எதிர்ொரக்கின்றது. இந்த ைனொதா முரன்ொட்டின் னொது, ொதுைாப்பும் ெராைரிப்பும் 
னதகவயாைவுள்ள சிறுவர்ைளுக்கு ெட்டத்துடனான வினேடைான ொதுைாப்பு நகடமுகறயிகன 

அறிமுைம் செய்யும். ‘சிறுவர்ைளுக்ைான வன்முகறயிகன முடிவுக்கு சைாண்டுவருவதற்ைான னதசிய 

ெங்குடகை’ இகன 2017 ஜூன் 02ல் ஆரம்பிப்ெதற்கு அகைச்சு நம்பிக்கை சைாண்டுள்ளது. 
சிறுவர்ைளுக்சைதிரான வன்முகறைகள முடிவுக்கு சைாண்டு வருவதற்ைான உலைளாவிய 

ெங்குடகைக்ைான (Global Partnership to End Violence Against Children) புதிய ைார்க்ைங்ைகள 
அறிமுைம் செய்யும் ென்னிசரண்டு நாடுைளில் ஒரு நாடாை இலங்கை தனது தன்னார்வ 

அர்ப்ெணிப்பிகன சவளிப்ெடுத்தியுள்ளது. புதிய ைார்க்ைங்ைகள அறிமுைம் செய்கின்ற ஒரு 

நாசடன்ற வகையில் இலங்கை, நிகலனெறான அபிவிருத்தி இலக்குைள் 2030 நிைழ்ச்சி நிரலுக்கு 
ெைாந்தரைாை ெைல சிறுவர்ைளும் வன்முகற ைற்றும் சுரண்டல்ைளிலிருந்து விடுெட்டு வளர்தல் என்ற 
உலகின் தூரனநாக்கிற்கு ெக்தியளிக்கும் வகையில் புதிய மூனலாொயசைான்கற அபிவிருத்தி செய்து 

அமுல்ெடுத்துவதற்கு உறுதி பூண்டுள்ளது. 

மோற்றுத் திறனோளிகள் 

127 (2012) ெந்தியின் - 1இ 90; தன்னோர்வ உறுதி மமோழிகள் ெந்தி 111 (2008); தன்னோர்வ உறுதி 

மமோழிகள் ெந்தி 4.15 (2013)  

119. 2016 செப்ரவரியில் இலங்கை ைாற்றுத் திறனாளிைளின் உரிகைைள் சதாடர்ொன 

ெட்கடயத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதற்ைான ெட்டவாக்ைம் 

வகரபுக்குட்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளதுடன் அது 2017 செப்சடம்ெர் இறுதியளவில் அகைச்ெரகவயின் 

அனுைதிக்ைாை ெைர்ப்பிக்ைப்ெடும். 

120. ெமூை வலுவூட்டல் ைற்றும் நலன்புரி அகைச்சு, சதாழில் ைற்றுை சதாழில் உறவுைள் 

அகைச்சு, சொது நிர்வாை ைற்றும் முைாகைத்துவ அகைச்சு ைற்றும் ெமுை னெகவைள் திகணக்ைளம் 
உள்ளிட்ட ெல்னவறு அரெ முைவர்ைள் ைாற்றுத் திறனாளிைள் சதாழில் வாய்ப்பிகன 

செற்றுக்சைாள்வதற்ைான வினேட ஏற்ொடுைகள செய்துள்ளது. 

 



121. 1988 ஆைஸ்ட் 18ம் திைதி 27/88 இலக்ை சொது நிர்வாை சுற்றறிக்கை, ைாற்றுத் திறனாளிைள் 
சதாழில் வாய்ப்புக்ைகள செற்றுக்சைாள்வதற்கு ொதைைான செயற்ொடுைள் 

முன்சனடுக்ைப்ெடனவண்டியதன் அவசியத்கத வலியுறுத்தியுள்ளது. அதற்ைகைவாை சொது நிர்வாை 

அகைச்ொனது ெைல அகைச்சுக்ைள், திகணக்ைளங்ைள் ைற்றும் கூட்டுத்தாெனங்ைள் ஆகியவற்றுக்கு, 

நிலவுகின்ற சைாத்த ஆளணி சவற்றிடத்திற்கு ஆட்னெர்ப்பின் னொது ஆைக் குகறந்தது 3 வீதைான 
ஆட்னெர்ப்பிகனயாவது அடிப்கட தகைகைைளின் னதகவப்ொடுைகள பூர்த்தி செய்கின்ற ைாற்றுத் 
திறனாளிைளுக்கு வழங்ைனவண்டும் என்றும் அவர்ைளது உடல் ரீதியான இயலாகை அவர்ைளின் 

ைடகையிலீடுெடுவதற்கு ஒரு தகடயல்ல என்றும் அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது. 

122. ைாற்றுத் திறனாளிைள் ைல்வி, சதாழிற் ெயிற்சி, சதாழில்வாய்ப்பு ைற்றும் அபிவிருத்தி உதவி 
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் ஆகியவற்றில் ஈடுெடுவதற்கு ெல்னவறு பிரச்சிகனைகளயும் ெவால்ைகளயும் 

எதிர்சைாள்வதாை,னதசிய ைனித வள ைற்றும் சதாழில் வாய்ப்புக் சைாள்கை – 2012 

சதரிவிக்கின்றது. இந்த சைாள்கை, ைாற்றுத் திறனாளிைள் சதாழில் வாய்ப்பிகன செற்றுக்சைாள்ள 

உதவும் வகையிலான குறிப்பிடத்தக்ை செயற்திட்டங்ைகள வழங்குகின்றது. உதாரணைாை, ைாற்றுத் 
திறனாளிைகள ஆட்னெர்ப்பு செய்வதற்ைாை சதாழில் வழங்குனர்ைளுக்கு செௌதீை வளங்ைகள 

ஏற்ெடுத்திக் சைாடுப்ெதுடன் ஊக்குவிப்புக்ைகளயும் வழங்குதல். 

123. ெமுை னெகவைள் திகணக்ைளம் ைாற்றுத் திறனாளிைளுக்ைாை வினேடைாை வடிகைக்ைப்ெட்ட 

ெயிற்சி நிகலயங்ைளுக்கூடாை இலவெைான சதாழிற்ெயிற்சிைகள வழங்குகின்றது. சவற்றிைரைாை 
ெயிற்சிகய முடிக்கும் ெயிற்சியாளர் அவர் ெயிற்சியளிக்ைப்ெட்ட துகறயில் சுயைாை சதாழிகல 

சதாடங்குவதற்ைான உெைரண சொதியிகன இலவெைாை செற்றுக்சைாள்வார். னைலும், ைாற்றுத் 
திறனாளிைளுக்ைான னதசிய செயலைத்தினால் அவர்ைளுக்கு சுயசதாழில் உதவிைளும் 

வழங்ைப்ெடுகின்றன. குகறந்த வருைானம் செறும் ைாற்றுத் திறனாளிக்கு அவர் புதிய சுய 
சதாழிசலான்கற ஆரம்பிப்ெதற்கு அல்லது ஏற்ைனனவ உள்ள சுய சதாழிகல விருத்தியகடயச் 

செய்வதற்ைாை ரூொ 25,000 வகரயான அளிப்புத் சதாகைசயான்று வழங்ைப்ெடும். 

124. சதாழில் ைற்றும் சதாழில் உறவுைள் அகைச்சினால் ொதைைான சதாழில் வழங்குனர்ைளுடன் 
ைாற்றுத் திறனாளிைகள சதாடர்புறுத்துவதில் அவர்ைளுக்கு உதவுவதற்ைாை சதாழில் வாய்ப்பு 

சதாடர்ொன தரவுத்தளசைான்று உருவாக்ைப்ெட்டுள்ளது. எந்தசவாரு ைாற்றுத் திறனாளிக்கும் 

www.employmentforpwds.org என்ற இகணயத்தளத்திற்கு பிரனவசித்து சதாழில் 

வாய்ப்சொன்றுக்ைாை விண்ணப்ெசைான்கற ெதிவுசெய்ய முடியும். 

125. 2006 அக்னடாெரில் சவளியிடப்ெட்ட 2006 ஆம் ஆண்டின் ைாற்றுத் திறனாளிைள் (அணுகிச் 

செல்லல்) ெட்ட ைட்டுப்ொடுைள், ெைல சொதுக் ைட்டிடங்ைள், சொது இடங்ைள், சொதுச் னெகவைள் 
வழங்ைப்ெடும் இடங்ைள் ஆகியவற்றில் இலகுவாை உள்நுகளவதற்ைான ஏற்ொடுைள் 

செய்யப்ெட்டுள்ளன. 

உள்நோட்டில் இடம் மெ ர்ந்தவர்கள் மற்றும் அகதிகள் 

127 (2012) ெந்தியின் - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;  

தன்னோர்வ உறுதி மமோழிகள் 106, 107 (2008); 

தன்னோர்வ உறுதி மமோழிகள் 4.4 (2013) 
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126. 2016 இறுதியில், இலங்கை அரொங்ைம் 253,231 குடும்ெங்ைகள னெர்ந்த 882,392 நெர்ைகள 

வடக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைாைாணங்ைளில் அவர்ைளது சொந்த இடங்ைளில் மீளக் குடியைர்த்தியது. 

தற்னொதும் 35 நலன்புரிமுைாம்ைளில் 1,608 குடும்ெங்ைகள னெர்ந்த 5,732 நெர்ைள் 

வடைாைாணத்தில் இருக்கின்றனர். னைலுசைாரு 172 குடும்ெங்ைகளச் னெர்ந்த 486 நெர்ைள் கிழக்கு 

ைாைாணத்தில் இன்னும் நலன் புரி முைாம்ைளில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். னைலும், சுைார் 11,073 

குடும்ெங்ைள் வட ைாைாணத்திலும் 1,498 குடும்ெங்ைள் கிழக்கு ைாைாணத்திலும் உறவினர் 

வீடுைளில் வாழ்ந்து வருவதால் அவர்ைள் இன்னும் இடம் செயர்ந்னத உள்ளனர். அனதனநரம், 4,870 

அைதிைள் பிரதானைாை இந்தியாவிலிருந்து நாடு திரும்பியுள்ளனர். இன்னும் 102,000 அைதிைள் 

நாட்டுக்கு சவளியினலனய இருக்கின்றனர். 

127. நீண்ட ைாலைாை உள்நாட்டில் இடம்செயர்ந்து அைதிைளாை வாழ்ந்னதார் எதிர்சைாள்ளும் 
மிைவும் சிக்ைல் வாய்ந்த பிரச்சிகனைளுள் ஒன்று அவர்ைளது ைாணிக்ைான உறுதிப்ெத்திரத்கத 

சதாகலத்திருப்ெதாகும். இரண்டாவதாை, குடியிருப்ொளர்ைள் ஆட்சி அதிைாரம் செலுத்துதல். 

அதாவது, இடம் செயர்ந்த ஒருவருகடய ைாணிகய அடாத்தாை பிடித்து வாழ்ந்துவந்த ஒருவர் ெத்து 

வருடங்ைளுக்கு னைலதிைைாை அந்தக் ைாணியில் தகட பிெைற்ற ஆட்சிகய நடாத்தியிருத்தல். 

எவ்வாறாயினும், 2016 ஆம் ஆண்டின் 05ஆம் இலக்ை ஆட்சியுரித்து (வினேட ஏற்ொடுைள்) ெட்டம்  
ஆயுதக் குழுக்ைளின் நடவடிக்கையின் ைாரணைாை இடம்செயர்ந்தவர்ைளுக்கு தங்ைளது ைாணியிகன 

உரகையயிகன மீளப் செற்றுக்சைாள்வதற்கு அனுைதியளிக்கின்றது. அனதனநரம், 2003ஆம் 

ஆண்டின் 21ஆம் இலக்ை ைத்தியஸ்த்தம் (வினேட பிரிவுைளிலான ெர்ச்கெைள்) ெட்டத்தின் கீழ் ைாணி 
சதாடர்ொன ெர்ச்கெைகள தீர்த்துக்சைாள்ள வெதியளிக்கும் வகையில் ெட்ட ஏற்ொடுைள் 

வழங்ைப்ெட்டுள்ளது. யாழ்ப்ொணம், கிளிசநாச்சி, திருனைாணைகல, ைட்டக்ைளப்பு ைற்றும் 
அனுராதபுரம் ஆகிய பிரனதெங்ைளில் வினேட ைத்தியஸ்த ெகெைள் ைாணி சதாடர்ொன 

ெர்ச்கெைளுக்கு ைத்திஸ்தம் வகிப்ெதற்ைாை வர்தைானியில் பிரசுரிக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

128. சிகறச்ொகல ைறுசீரகைப்பு, புனர்வாழ்வு, மீள் குடினயற்றம் ைற்றும் இந்துக் ைலாொர 
அகைச்சு யுத்தத்தின் ைாரணைாை இடம்செயர்ந்த ைாரணத்தினால் ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைளுக்கு நீடித்த 

தீர்விகன வழங்குவதற்ைான சைாள்கைத் திட்டசைான்கற வகுத்துள்ளது. அந்த சைாள்கைத்திட்டம் 

அகைச்ெரகவ அங்கிைராத்திகன செற்றுள்ளது.  

இடம்செயர்ந்தவர்ைளின் உரிகைைகள உத்தரவாதப்ெடுத்துவது ைற்றும் அவரைளின் உடனடி, 
இகடக்ைால ைற்றும் நீண்டைால ொதுைாப்பிகனயும் னதகவப்ெடும் உதவிைகளயும் 
வழங்குவதற்ைான நடவடிக்கைைகள னைம்ெடுத்தவதகனயும் அவர்ைளின் இடப்செயர்வுக்கு நீண்ட 

ைால தீர்சவான்றுக்ைாை வெதிப்ெடுத்துவகதயும் இலக்ைாை சைாண்டுள்ளது. xi (அனர்த்த 

முைாகைத்துவம் ைற்றும் அனர்த்தம் சதாடர்ொை செறப்ெட்ட தைவல்ைகளயும் உள்ளடக்ைல்) 

முன்னோள் யெோரோளிகள்  

127 (2012) ெந்தியின் - 48, 49, 50; 

தன்னோர்வ உறுதி மமோழிகள் - ெந்தி 4.5 (2013) 

129. 2009 னை ைாதத்தில் யுத்தம் முடிவுற்ற தறுவாயில் 594 சிறுவர் னொராளிைள் உள்ளடங்ைலாை 

12,156 முன்னாள் னொராளிைள் ொதுைாப்புப் ெகடயினரிடம் ெரனகடந்தனர். அவர்ைளுக்கு மீள் 
ஒருங்கிகணப்கெ ஏற்ெடுத்துவதற்ைாை வடிவகைக்ைப்ெட்ட ஒரு வருட புனர்வாழ்வு 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு உள்ளாக்ைப்ெட்டனர். புணர்வாழ்வளிக்ைப்ெட்ட முன்னாள் னொராளிைள் 



ைற்றும் சிறுவர் னொராளிைள் மீண்டும் ெமுைத்துடன் ஒருங்கிகணக்ைப்ெட்டனர். புனர் 

வாழ்வளிப்ெதற்ைான மூனலாொயம் ைற்றும் செயற்ொடுைள் அகனத்தும் னைென், தச்சுத் சதாழில் 
ைற்றும் தைவல் சதாழிநுட்ெம் ஆகியன உள்ளிட்ட சதாழில் ைற்றும் சதாழிநுட்ெ ெயிற்சி என ஆறு 

ைாத ெயிற்சியிகனத் சதாடர்ந்து ஆண்மீை வழிமுகற, ெமுை உளவியல், ஆளுகை விருத்தி ைற்றும் 
தகலகைத்துவ ெயிற்சி ஆகியவற்றின் உடாை அவர்ைளின் உடல் ைற்றும் உள விருத்தியிகன 

உள்ளடக்கியதாை அகைந்திருந்தது.  

130. இலங்கையின் புனர்வாழ்வு அதிைார ெகெ புனர்வாழ்வு ஆகணயாளர் நாயைத்தினால் 2012, 

2013ஆம் ஆண்டுைளில் புனர்வாழ்வளிக்ைப்ெட்டிருந்த 1,799 முன்னாள் னொராளிைளுக்கு 

சுயசதாழில் ைடன்ைகள வழங்கியுள்ளது. இந்னநாக்ைத்திற்ைாை 302 மில்லியன் 

செலவிடப்ெட்டுள்ளது. 

131. ைல்விப் சொதுத் தராதர ொதாரண தரத்திற்கு னதாற்றிய 361 முன்னாள் னொராளிைளில் 212 

னெர் சித்தியகடந்தனர். இதில் 65 ெரீட்ொர்த்திைள் செண் முன்னாள் னொராளிைளாவர். இவர்ைளில் 

37 முன்னாள் னொராளிைள் 2010ல் இடம்செற்ற ைல்விப் சொதுத் தராதர உயர்தரப் ெரீட்கெயில் 

சித்தியகடந்தகத சதாடர்ந்து ெல்ைகலக் ைழைத்திற்கு சதரிவாகியுள்ளனர். இதில் 29 ெரீட்ொர்த்திைள் 

முன்னாள் செண் னெராளிைளாவர். செண் ைற்றும் சிறுவர் முன்னாள் னொராளிைள் உள்ளடங்ைலாை 
முன்னாள் னொராளிைகள ெமுைத்துடன் மீளவும் இகணக்கும் ெணிைள் குறிப்பிடத்தக்ை 

முன்னனற்றத்கத ைாட்டியுள்ளது. இன்னும் சைாத்தைாை 6 முன்னாள் னொராளிைள் புனர் 

வாழ்வளிக்ைப்ெட னவண்டியுள்ளதுடன் 2017 டிெம்ெரில் அவர்ைளுக்ைான புனர்வாழ்வளிக்கும் 
நிைழ்ச்சித்திட்டம் நிகறவு செற்றதும் அவர்ைள் விடுவிக்ைப்ெட்டு ெமுைத்துடன் மீளவும் 

இகணக்ைப்ெடுவர். னைலுமுள்ள புனர்வாழ்வளிக்கும் ெம்ெவங்ைள் சதாடர்பில் ெயங்ைரவாதத் 
தகடச்ெட்டத்தினால் வழங்ைப்ெட்டுள்ள சதரிவுைளின் கீழ் தாைாைனவ புனர்வாழ்வு நடவடிக்கைக்கு 

உள்ளாகி வழக்கு சதாடரப்ெடுவதிலிருந்து விடுெட முடியும். 

V. சர்வயதச சமுகங்களின் அதிகரித்து வரும் பிரச்சிமனகள் மற்றும் உதவிகள் 

அதிகரித்துவரும் பிரச்சிமனகள்  

132. 2012ல் இடம்செற்ற இலங்கையின் இரண்டாவது ைால மீளாய்வு சுற்றிகன சதாடர்ந்து 

ைனித உரிகைைளுடன் சதாடர்புகடய ெல்னவறு பிரச்சிகனைள் அதிைரிக்ைத் சதாடங்கின. 

முதலாவதாை, நிகலனொறான அபிவிருத்தி இலக்குைளின் உச்ெத்கத எட்டிய உலைளாவிய 
நிகலனெறான அபிவிருத்திக்ைான நிைழ்ச்சி நிரல் இலங்கையில் ைனித உரிகைைகள னைம்ெடுத்தி 

ொதுைாப்ெது சதாடர்ொன சைாள்கைைகள னைலும் கூர்கைப்ெடுத்தியது. குறிப்ொை நிகலனெறான 
அபிவிருத்திக்ைாை னைம்ெட்ட அகைதியான ைற்றும் உள்வாங்ைக் கூடிய ெமுைங்ைகள இலக்ைாைக் 
சைாண்டதும் ெைல ைட்டங்ைளிலும் செயற்திறனானதும் செறுப்புக் கூறத்தக்ைதும் ைற்றும் 

உள்வாங்ைத்தக்ை நிறுவனங்ைகள இலக்ைாை சைாண்ட நிகலனெறான அபிவிருத்தி இலக்குைள் 16 

இதனுடன் சதாடர்புகடயது. நிகலனெறான அபிவிருத்தி இலக்குைள் வினேடைாை ைனித 

உரிகைைளுடன் சதாடர்புகடய விடயங்ைகள இலக்ைாை சைாண்டுள்ளது: அகவ பின்வருைாறு, 

a. னதசிய ெட்டவாக்ைம் ைற்றும் ெர்வனதெ உடன்ெடிக்கைைளுக்கு ஏற்புகடயவாறு சொதுைக்ைள் 

தைவல்ைகள செற்றுக்சைாள்வகதயும் அடிப்ெகட உரிகைைளின் ொதுைாப்கெயும் உறுதிப்ெடுத்தல். 

அத்துடன், 



b. சதாடர்புகடய னதசிய நிறுவனங்ைகள வலுப்ெடுத்துதல், ெைல ைட்டங்ைளிலும் இயலளகவக் 
ைட்டிசயழுப்புவதற்ைாை அபிவிருத்தியகடந்து வரும் நாடுைள் உட்ெட ெர்வனதெ உடன்ொடுைகள 

உள்வாங்குதல் ைற்றும் வன்முகறைள் ெயங்ைரவாதம் ைற்றும் குற்றங்ைகள இல்லாசதாழித்தல். 

133. நிகலனெறான அபிவிருத்தி மீதான னதசிய சைாள்கை அமுலாக்ைத்கத விருத்தி செய்தல் ைற்றும் 

17 நிகலனெறான அபிவிருத்தி இலக்குைள் சதாடர்பில் பின்சதாடர்தல் ைற்றும் முன்னனற்றங்ைகள 

ைண்ைாணிக்ை ெைல சொறுப்புமிக்ை முைவர்ைளுக்கும் வெதினயற்ெடுத்தல் அத்துடன் 2015 ஐக்கிய 

நாடுைளினால் பின்ெற்றப்ெடும் சதாடர்புகடய 166 இலக்குைள் ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய 

வகையில்; குறிப்பிடத்தக்ை அபிவிருத்தி திட்டத்கத உருவாக்குதல் எனும் தீர்ைானத்கத இலங்கை 

அரொங்ைம் எடுத்தது. னைலும், நிகலனெறான அபிவிருத்தி சதாடர்ொன மூனலாொயங்ைள் ைற்றும் 
னதசிய சைாள்கைத் திட்டங்ைள் ஆகியவற்கற அபிவிருத்தி செய்வதற்ைாை இலங்கையின் 

நிகலனெறான அபிவிருத்திக்ைான ெட்ட ைனொதாவிற்கு 2016 ஜுகல ைாதம் அகைச்ெரகவ அனுைதி 

வழங்கியது. இது ொராளுைன்றத்தில் விகரவில் ெைர்ப்பிக்ைப்ெடும் 

134. இரண்டாவதாை, இலங்கையில் அரசியல் யாப்பு ைறுசீரகைப்பு சதாடர்ொன பிரச்சிகனைள் 

2012 இலிருந்து சதாடர்கின்றது. தற்னொகதய அரசியலகைப்பு ைாற்றம் சதாடர்ொன நிைழ்ச்சி 

நிரலானது நிகறனவற்று அதிைார ஜனாதிெதியின் அதிைாரங்ைகள மீளகைப்ெதற்கும், அதிைார 
ெரவலாக்ைத்தின் ஊடாை அர்த்தமுள்ள அதிைார ெகிர்சவான்றிகன வழங்குதல் ைற்றும் விகிதாொர 
னதர்தல் முகறயிலிருந்து ைலப்பு னதர்தல் முகறசயான்கற னநாக்கி நைரும் வகையில் னதர்தல் 

முகறயிகன திருத்தம் செய்தல் ஆகியவற்றிற்கு முன்னுரிகை வழங்குகின்றது. இந்த மீளகைப்பு 

ஜனநாயை சொறுப்புக்கூறகல முன்னனற்றுதல், சுயாட்சிப் ெண்புைகள னைம்ெடுத்தல் ைற்றும் 

வாக்குரிகைகய னைம்ெடுத்தல் ஆகியவற்கற இலக்ைாை சைாண்டுள்ளது. இந்த முன்னுரிகைைள் 

தற்னொது னதசிய ைனித உரிகைைள் செயற்திட்டம் 2017 – 2021ல் பிரதிெலிக்கின்றன. 

135. மூன்றாவதாை, ைால நிகல ைாற்றம் ைற்றும் ைனித உரிகைைளுக்கு அதனுடன் ைாணப்ெடும் 

சதாடர்பு ஆகியன இலங்கை அரொங்ைத்திற்கு ொரிய முன்னுரிகைகய ஏற்ெடுத்துகின்றது. ஐக்கிய 

நாடுைள் சொதுச்ெகெயின் 71வது அைர்வில் சுற்றாடல் னைம்ொட்டின் முக்கியத்துவத்திகன 

அதினைதகு ஜனாதிெதி அவர்ைள் னைாடிட்டு ைாண்டினார். இவ்வாறு இலங்கை அரொங்ைம் ைனித 
உரிகைைள் ொதுைாப்பு ைற்றும் னைம்ொடு ொர் விடயங்ைகள அதன் சுற்றாடல் சைாள்கைைள் ைற்றும் 

அனர்த்த நிவாரண மூனலாொயங்ைள் ஆகியவற்கற ஒருங்கிகணப்ெதில் அர்ப்ெணிப்பிகன 

சவளிக்ைாட்டுகின்றது. 

136. இலங்கை அரொங்ைம் னைற்சைாள்ளப்ெட்ட சைாள்கைத்தீர்ைானத்துக்கூடாை இலங்கை 

அரொங்ைம் திறந்த அரொங்ை ெங்குடகையுடன் 2015 இகணந்து சைாண்டதுடன் ஜனநாயைம், 

ஆளுகை, சவளிப்ெகடத்தன்கை, ெட்ட ஆட்சி ைற்றும் ஊழலுக்சைதிரான நடவடிக்கை 

ஆகியவற்கற இலக்ைாை சைாண்டு னதசிய செயற்திட்டசைான்கற நிகறனவற்றியது. 

ஐக்கி  நோடுகளின் கூட்டுறவு மற்றும் உதவிகள் 

127 (2012) ெந்தியின் - 43, 44, 47மற்றும் 128 (2012) ெந்தியின் 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52; 

தன்னோர்வ உறுதிமமோழிகள் 88 (2008): 4.7 (2013  

 

 



137. இலங்கை அரொங்ைம் ஐக்கிய நாடுைள் ைற்றும் ெர்வனதெ ெமுைத்திடமிருந்து மிைவும் 

முகனப்ொை உதவிைகள செற்றுக்சைாண்டது. 2015 நவம்ெரில், இலங்கை அரொங்ைம் ஐக்கிய 
நாடுைளின் அகைதிகய ைட்டிசயழுப்பும் நிதியத்தின் நீண்ட ைாலத்திற்கு ெைாதானத்கத 
ைட்டிசயழுப்புதல் ைற்றும் மீளப்செற்றுக்சைாள்ளும் வெதிைளுக்ைான நிதி உதிவிைகள 

செற்றுக்சைாள்வதற்கு தகுதி செற்றுள்ளது. அரொங்ைமும் ஐ.நா வும் இகணந்து ெைாதானத்கத 

ைட்டிசயழுப்புவதற்ைான முன்னுரிகை னவகலத்திட்டத்திகன னநாக்கி முன்னனறிச் செல்கின்றது. 

138. இலங்கை அரொங்ைத்திற்கும் ஐக்கிய நாடுைள் நிறுவைங்ைளுக்கும் இகடயிலான கூட்டுறவு 
நகடமுகறைள் ைடந்த இரண்டு வருடங்ைளுக்கு னைலாை குறிப்பிடத்தக்ை முன்னனற்றத்கத 

ைண்டுள்ளது. ஐக்கிய நாடுைள் ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழுவின் தீர்ைானங்ைள் 30/1 ைற்றும் 34/1 
ஆகியவற்றின் இகண அனுெரகண வரலாற்றுக்கு அப்ொல் இலங்கை அரொங்ைம் ஐக்கிய 

நாடுைளின் உடன்ெடிக்கைைள் சதாடர்ொை அறிக்கையிடும் ைடப்ொட்கட எட்டியுள்ளது, xii 
அத்துடன் ஐக்கிய நாடுைள் ைனித உரிகைைள் உயர் ஆகணயாளர் ைற்றும் ஐக்கிய நாடுைள் வினேட 

நகடமுகறைள் ஆகியவற்றுடன் இணங்கியுள்ளது. இலங்கை அரொங்ைத்தின் அகழப்பின் னெரில் 

2015 செப்ரவரி 6 முதல் 9 ஆம் திைதி வகரயான ஐக்கிய நாடுைள் உயர் ஆகணயாளர் செய்ட் ரா அட் 

ஹ{கென் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்திருந்தார். சுயாதீன நீதிெதிைள் ைற்றும் வழக்ைறிஞர்ைள் மீதான 

உண்கை, நியாயம், ைறுதலிப்பு ைற்றும் மீளநிைழாகைக்ைான உத்தரவாதம் ைற்றும் சித்திரவகத 

ைற்றும் ஏகனய குரூரங்ைள், ைனிதாபிைானைற்ற அல்லது இழிவான ைற்றும் தண்டகனைள், 

செயல்ெடுத்தல் அல்லது தன்னிச்கெயற்ற ைாணாைல்னொதல் சதாடர்ொன ஐக்கிய நாடுைள் 

ெணிக்குழு ஆகினயார் ைடந்த இரு வருடங்ைளில் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ளனர். 

இதற்கிகடனய, 2015 டிெம்ெர் 17 ஆம் திைதி அகனத்து வினெட நகடமுகற ஆகண 

கவத்திருப்னொருக்கும் திறந்த அகழப்பு விஸ்தரிக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

  


