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மனித உரிமமகளின் பாதுகாப்பிற்கும் மமம்படுத்தலுக்குமான மதசிய 
சசயல்திட்டம் (2017 - 2021) 

 

I. பின்னணி 

மனித உரிமமகளுக்கும் மமம்படுத்தலுக்குமான தற்மபாமதய மதசிய சசயல்திட்டம் 

(2011 – 2016) இவ்வாண்டின் முடிவில் காலாவதியாகின்றது. இலங்மகயில் மனித 
உரிமமகமைப் பாதுகாப்பதற்கும் மமம்படுத்துவதற்குமான தனது கடப்பாட்மடப் 
பூர்த்தி சசய்வதற்காக இலங்மக அரசாங்கமானது அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குமான 

(2017 - 2021) தனது புதிய மனித உரிமமகளுக்கும் மமம்படுத்தலுக்குமான மதசிய 
சசயல்திட்டத்மதத் தயாரித்துக் சகாண்டிருக்கின்றது.  

இந்ம ாக்கத்திற்காக சசால்லப்பட்ட மனித உரிமமகளுக்கும் மமம்படுத்தலுக்குமான 
மதசிய சசயல்திட்டத்மதத் தயாரிப்பதற்காக 116/0836/710/016 ஆம் இலக்கத்மதக் 
சகாண்ட அமமச்சரமவப் பத்திரத்தின் மூலம் 2016 மம மாதம் 10 ஆந் திகதியன்று 
மனித உரிமமகள் மீதான அமமச்சர்கள் மட்டத்திலான குழுசவான்று 
 ியமிக்கப்பட்டது.  

அமமச்சர்கள் மட்டத்திலான குழுவிற்கு பின்வரும் அமமச்சுகைின் 
அமமச்சர்கைினால் இமைத்தமலமமத்துவம் வகிக்கப்படும். 

• சவைி ாட்டு அலுவல்கள் அமமச்சு; 

• மதர்ச்சிகள் அபிவிருத்தி மற்றும் வாழ்க்மகத் சதாழில் பயிற்சி அமமச்சு; 

•  ீதி அமமச்சு; அத்துடன் 

• அபிவிருத்தித் திறமுமறகள் மற்றும் சருவமதச வியாபார அமமச்சு 

அமமச்சர்கள் மட்டத்திலான குழு புதிய மனித உரிமமகளுக்கும் 
மமம்படுத்தலுக்குமான மதசிய சசயல்திட்டத்தினால் கவனத்திற்கு எடுத்துக் 
சகாள்ைப்பட மவண்டிய அதிமுக்கியமான கரிசமனகளுக்கு வழிகாட்டுவதிலும் 
பைிப்பு விடுத்தலிலும் கைிசமான வகிபாகசமான்மற வகிக்கும். இத்சதாடர்பில் 
சவைி ாட்டு அலுவல்கள் அமமச்சானது தமலமமத்துவ வழிகாட்டும் 
அமமச்சாகவும் சசயலகமாகவும் பைியாற்றும். 
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II. நமடமுமை 

மனித உரிமமகளுக்கும் மமம்படுத்தலுக்குமான மதசிய சசயல்திட்டம் பின்வரும் 
வழிகாட்டல் மகாட்பாடுகளுக்கு அமமவாக வகுக்கப்படும் : 

• இந்த  மடமுமறயின் முக்கியத்துவம்; 

• உலக மனித உரிமமகைின் தரங்களுக்கு அமமவாக வகுக்கும் சபாறுப்பு; 

• சருவமதச கடப்பாடுகைின்  மடமுமறப்படுத்தல்; 

• மனித உரிமமகைின் ஒன்மறசயான்று சார்ந்திருக்கும்  ிமலயும் பிரிக்க 

முடியாத  ிமலயும்; 

• சசயற்பாடுகமைத் சதைிவாக மனித உரிமமகள் சார்ந்ததாக்குதல்; 

• சபாதுமக்கைின் பங்குபற்றல்; 

• கண்காைித்தலும் மதிப்படீு சசய்தலும்; 

• ஓர் சதாடர்ந்து சகாண்டிருக்கும்  மடமுமற; 

• ஓர் மதசிய சபாறுப்மபற்பு; 

• சருவமதச பரிமாைம். 

மனித உரிமமகளுக்கும் மமம்படுத்தலுக்குமான மதசிய சசயல்திட்டத்மத 
மமற்பார்மவ சசய்தல் மற்றும் வமரதல் ம ாக்கத்திற்காக பின்வரும் குழுக்கள் 
 ியமிக்கப்பட்டுள்ைன.  

1. முக்கியமான அரசாங்க  ிறுவனங்கள் மற்றும் வரிமச அமமச்சுகைின் 
பிரதி ிதிகமைக் சகாண்ட மனித உரிமமகள் வழிகாட்டல் சசயற்பாட்டுக் குழு; 

2. இலங்மக மனித உரிமமகள் ஆமைக்குழுவினால் சதரிவு சசய்து  ியமிக்கப்- 
பட்டவர்கமையும் உள்ைடக்கி முக்கியமான அரசாங்கச் 
சசயற்பாட்டாைர்கமையும் சிவில் சமூக பிரதி ிதிகமையும் சகாண்ட இரண்டு 
கூட்டிமைப்புக் குழுக்கள்; 

3. பின்வரும் கருப்சபாருள் துமறகள் மீதான வமரவுக் குழுக்கள் : 

அ. சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமமகள் 

ஆ.  சபாருைாதார, சமூக மற்றும் கலாசார உரிமமகள்  
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இ. சித்திரவமதகமைத் தமடசசய்தல் 

ஈ.  சபண்கைின் உரிமமகள் 

உ. சதாழிலாைர் உரிமமகள் 

ஊ. இடம் சபயர் சதாழிலாைர்கைின் உரிமமகள் 

எ. சிறுவர்கைின் உரிமமகள் 

ஏ. உள் ாட்டில் இடம்சபயர்ந்தவர்கைின் உரிமமகள்  

ஐ. அங்கவனீர்கைின் உரிமமகள் 

ஒ. சுற்றாடல் உரிமமகள் 

III. சபாதுமக்களின் பங்குபற்ைல் 

இத்தால் மனித உரிமமகள் பற்றிய அமமச்சர்கள் மட்டத்திலான குழுவானது மனித 
உரிமமகளுக்கும் மமம்படுத்தலுக்குமான மதசிய சசயல்திட்டத்தினால் கவனத்திற்கு 
எடுத்துக் சகாள்ைப்பட மவண்டிய வியடங்கமைக் கண்டறிந்து அவதானிப்புமரகமைச் 
சமர்ப்பிக்குமாறு அமமப்புகமையும் சதாகுதிகமையும் உள்ைடக்கி சபாது மக்கைிடம் 
மகாரிக்மக விடுக்கின்றது. அத்துடன் மமமல குறிப்பிடப்பட்ட கருப்சபாருள் 
துமறகைில் ஒவ்சவான்றின் கீழும் இத்திட்டத்தில் மசர்த்துக் சகாள்ைப்பட மவண்டிய 
இலக்குகமையும் சசயற்பாட்டு விடயங்கமையும் குறிப்பிடுமாறும் அவர்கைிடம் 
அமமச்சரமவ மட்டத்திலான குழு மகாரிக்மக விடுக்கின்றது.  

உதாரைமாக :  

கருப்சபாருள் துமறயும் சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமமகளும்  

இலக்கு குைிக்மகாள் சசயற்பாடு 

இமயபுள்ள 
முகவர் 

நிமலயம் 
(விருப்புரிமமத் 

மதர்வு) 

பூர்த்திசசய்தலுக்கான 
இலக்குத் திகதி 

சசயலாற்றுமக 
(சுட்டிக்காட்டிகள்) 
விருப்புரிமமத் 

மதர்வு) 
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சசயற்பாட்டுக் கட்டங்கமளப்பற்ைி ஆமலாசமன வழங்கும்மபாது பின்வரும் 
மகாட்பாடுகள் கவனத்திற்கு எடுத்துக் சகாள்ளப்படல் மவண்டும்.  

1. சாத்தியத்தகவு 
 

 5 ஆண்டுகளுக்குள் சசயற்படுத்தத்தக்கது.  5 ஆண்டுக்கால 
மனித உரிமமகளுக்கும் மமம்படுத்தலுக்குமான மதசிய சசயல் 
திட்டத்தில் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை ஒவ்சவாரு சசயல் கட்டமும் 
5ஆண்டுக் காலப்பகுதிக்குள்  ியாயமான முமறயில்  
 மடமுமறப்படுத்தப்படத்தக்கதாக இருப்பது முக்கியமானதாகும். 
 

 ஒவ்சவாரு சசயற்பாட்டுக் கட்டமும்  குறித்துமரக்கின்றதாகவும் 
சதைிவானதாகவும் இருத்தல் மவண்டும் 

 

 ஒவ்சவாரு சசயற்பாட்டுக் கட்டமும்  டவடிக்மக எடுக்கப்பட 
மவண்டிய காலவமரயமற ஒன்மறக் குறித்துமரக்க மவண்டும். 

2. அைவிடத்தக்க  ிமல   குறிக்மகாள் ரீதியாக சாதமன அைவிடத் தக்கதாகவிருத்தல் 
மவண்டும். சசயற்பாட்டுக் கட்டம் ஒவ்சவான்றும் அதன் 
 மடமுமறப் படுத்தல் கஷ்டமில்லாமல் அைவிடப்படத் 
தக்கதாக துல்லியமாக ஒழுங்குபடுத்தி மவக்கப்படுதல் 
முக்கியமான விடயமாகும். 
 

 கிமடக்கத்தக்கதாகவிருக்குமிடத்து சமாத்தமாகத் திரட்டப்படாத 
தரமவ வழங்கி சபறுமபறுகமை அைப்பதற்கான தர 
ரீதியானமவகளும் மற்றும் அைவு ரீதியானமவகளுமான 
சுட்டிக் காட்டிகமைப் பற்றிக் குறிப்பிடவும் 

 

 சசயற்பாட்டுக் கட்டம் ஒவ்சவான்றும் அதன் எல்லாவற்மறயும் 
உள்ைிட்ட  மடமுமறப்- படுத்தலுக்குப் சபாறுப்பான அரசாங்க 
முகவர்  ிமலயசமான்மற அங்கீகரித்தல் மவண்டும்.  

 

3. இமயபு  ிமல   சசயற்பாட்டுக் கட்டம் ஒவ்சவான்றும் பின்வருவனவற்றிற்கு 
இமயபானதாகவிருத்தல் மவண்டும். (1) அரசாங்க 
முன்னுரிமமகள்; (2) உள் ாட்டு மற்றும் சருவமதச  ிபுைத்துவ 
அமமப்புகள் (உதாரைம் இலங்மக மனித உரிமமகள் 
ஆமைக்குழு) சருவமதச சமவாய அமமப்புகள், ஐக்கிய  ாடுகள் 
மனித உரிமமகள் ஆமைக்குழு; அத்துடன் (3) சிவில் சமூகம், 
ஊடகங்கள் மற்றும் உயர் கல்விக்கழகங்கைினால் 
கண்டறியப்பட்ட முக்கியமான மனித உரிமமகள் 

4.  மனித உரிமமகைின் ஒன்றுடன் ஒன்று  
சார்ந்திருக்கும்  ிமலயும் தனித்தன்மமயும் 

 

 சசயற்பாட்டுக் கட்டம் ஒவ்சவான்றும் உலகைாவுமகஇ தனி 
 பர் தன்மம மற்றும் மனித உரிமமகைின் ஒன்மற ஒன்று 
சார்ந்திருக்கும்  ிமல என்ற கருது-மகாைிலிருந்து 
பாய்ந்துசகாண்டிருக்கும் மனித உரிமமகளுக்கான விரிவான 
அணுகுமக ஒன்மற ம ாக்கிய பங்கைிப்மப வழங்குதல் 
மவண்டும். 
 

 சசயற்பாட்டுக் கட்டம் ஒவ்சவான்றும் அதன் தனித்தன்மம 
 ிமலயிலிருந்து மட்டுமன்றி பிற உரிமமகளுடனான அதன் 
இமைப்புகைின் பிரகாரமும் கவனத்திற்கு எடுத்துக் 
சகாள்ைப்படல் மவண்டும் 
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அவதானிப்புமரகமை வழங்கும்மபாது பின்வரும் தகவல்கமைத் தயவுசசய்து 
உள்ைடக்கவும் 

1.  பரின் அல்லது அமமப்பின் சபயர் : 

2. அமமப்பின் சுருக்கமான விவரைம் : (இமயபுமடயதாகவிருக்குமிடத்து) 

3. முகவரி (விருப்புரிமமத் மதர்வு) 

4. சதாடர்பு சகாள்வதற்கான சபயரும் இலக்கமும் (விருப்புரிமமத் மதர்வு) 

அவதானிப்புமரகள் / சிபாரிசுகள் சவைி ாட்டு அலுவல்கள் அமமச்சின் பின்வரும் 
முகவரிக்கு அனுப்பி மவக்கப்படல் மவண்டும். 

 

சவைி ாட்டு அலுவல்கள் அமமச்சு 

மம / பா சிமரட்ட பைிப்பாைர்  ாயகம் / பல்தரப்பு ஒப்பந்தங்கள்  

குடியரசுக் கட்டடம் 

சகாழும்பு  -01 

சதாடர்பு சகாள்ை மவண்டிய சதாமலமபசி இலக்கம் : 011 – 2325371 - 5 

மின்னஞ்சல் முகவரி : nhrap.consultations@mfa.gov.lk  

பதிமவற்றம் : 2016, சசப்டம்பர் 01  

 

 


