
1 

 

 
 
 

மனித  உரிமமகள் பேரமை, 
 

ஐக்கிய நாடுகள் அமமே்பின் ேட்டயத்தின் பநாக்கங்கமளயும் பகாடே்ா-

டுகமளயும் மீளஉறுதிே்ேடுத்துதல், 

 

மனித உரிமமகளின் பூபகாள பிரகடனதத்ினாலும் மனித உரிமமகள் 

மீதான சரை்பதச சமைாயங்களினாலும் பிற இமைே்புள்ள சாதனங்களி-

னாலும் ைழங்கே்ேடும் ைழிகாட்டல், 

 

இலங்மகயில் நல்லிைக்கத்மதயும் போறுே்புக் கூறமலயும் ஊக்கு-

வித்தல் மீது நிமறபைற்றே்ேட்ட 2012 மாரச் ் 22ஆம் திகதியிடே்ேட்டதும் 

19/2ஆம் இலக்கதம்தக் பகாை்டதும் 2013 மாரச் ் 21ஆம் திகதியிடே்ேட்-

டதும் 22/1ஆம் இலக்கத்மதக் பகாை்டதும் 2014 மாரச் ்27 ஆம் திகதியிடே்-

ேட்டதும் 25/1ஆம் இலக்கத்மதக் பகாை்டதுமான மனித உரிமமகள் 

பேரமைத் தீரம்ானங்கமளயும் நிமனவு கூருதல், 
 

இலங்மகயின் இமறமமக்கும் சுதந்திரத்திற்கும் ஒருமமே்ோடட்ிற்கும் 

ஆள்புலமுழுமமக்குமான தனது போறுே்மே மீள உறுதிே்ேடுத்துதல்,  
 

நாடு ஒை்பைான்றும் தனது மக்கள் அமனைரக்ளினதும் சகல மனித உரி-

மமகளும் அடிே்ேமடச ் சுதந்திரங்களும் அைரக்ளினால் முழுமமயாக 

அனுேவிக்கே்ேடுைமத உறுதிே்ேடுதத்ிக் பகாள்ளுதல் நாடு ஒை்பைான்-

றினதும் போறுே்பு என்ேமத மீள உறுதிே்ேடுத்திக் பகாள்ளுதல், 
 

இலங்மகயில் 2015 ஜனைரியிலும் ஆகஸ்டிலும் ைரலாற்று  சுதந்திரமா-

னதும் நியாயமானதுமான முமறயிலும் ஜனநாயக முமறயிலும் நடத்-

தே்ேட்ட பதரத்ல்களும் சமாதானமான முமறயில் இடம்பேற்ற அரசியல் 

மாற்றமும் ைரபைற்கே்ேடுகின்றன, 
 

இலங்மகயின் ஜனாதிேதியின் அரசியலமமே்புக் கடமமகளுக்குள்ளும் 

பதசிய நல்லமமே்புக்கடமமகளுக்குள்ளும் பதசிய நல்லிைக்கத்மதயும் 

ஒருமமே்ோடம்டயும் ஊக்குவித்தல் மீதான ஏற்ோடம்டயும் உள்ளடக்கி 

முக்கியமான நிறுைனங்களின் ஜனநாயக ஆட்சிமயயும் சுதந்திரமான 

பமற்ோரம்ைமயயும் ஊக்குவிே்ேதற்காக இலங்மகயின் அரசியல-

மமே்பின் ேத்பதான்ேதாைது திருத்தத்தின் நிமறபைற்றத்மதயும் 

பசயற்ேடுத்துமகமயயும் கைனத்திற்கு எடுதத்ுக்பகாள்கின்றது, 

 

மனித உரிமமகளுக்கு மதிே்ேளிே்ேதற்கும் நல்லாடச்ிமயயும் ஜனநாயக 
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நிறுைனங்கமளயும் ேலே்ேடுத்துைதற்குமாக 2015 ஜனைரியிலிருந்து 

இலங்மக அரசாங்கத்தினால் எடுக்கே்ேட்ட நடைடிக்மககமள ைர-

பைற்கின்றது,  
 

இலஞ்சம்> ஊழல்> பமாசடி> அதிகார துஷ்பிரபயாகம் ஆகிய குற்றசச்ாட்-

டுகமள விசாரமை பசய்ைதற்கும் அத்தமகய விசாரமையின் முக்கி-

யத்துைத்மதயும் தை்டமனயிலிருந்து விலக்களிக்கே்ேடுைதற்கு 

போறுே்ோகவுள்ளைரக்ளுக்கு எதிராக ைழக்குத்பதாடுே்ேதற்கும் நல்-

லாடச்ிமய ஊக்குவிே்ேதற்கும் இலங்மக அரசாங்கதத்ினால் பமற்-

பகாள்ளே்ேடும் முயற்சிமய ைரபைற்கின்றது,  
 

முன்மனய பமாதலினால் ோதிக்கே்ேட்ட ைடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகா-

ைங்களில் சிவில் நிருைாகத்மதே் ேலே்ேடுத்துைதற்கு எடுக்கே்ேட்ட நட-

ைடிக்மககமளயும் உட்கடட்மமே்மே மீளக்கட்டி எழுே்புதல்> கை்ைி-

பைடி அகற்றுதல்> உள்நாட்டில் இடம்பேயரந்்த மக்கமள மீளக்குடியமர-்

த்தல் ஆகியைற்றில் இலங்மக அரசாங்கத்தினால் அமடயே்ேட்ட முன்-

பனற்றத்மதயும் இந்த முயற்சிகமள பமலும் விரிைாக்குைதற்கு விபசட-

மாக உள்நாட்டில் இடம்பேயரந்்த சகல மக்களுக்கும் நமடமுமறமய 

துரிதே்ேடுதத்ுைதன் போருடட்ு ஐக்கிய நாடுகள் அமமே்மேயும் உள்ள-

டக்கி சரை்பதச சமூகதத்ிடம் பகாரிக்மக விடுக்கே்ேட்டமமயும் ைரபைற்-

கே்ேடுகின்றது, 
 

ோல் மற்றும் ோல் அடிே்ேமடயிலான ைன்பசயல்> சித்திரைமத> ஆடக்-

டத்தல்கள் மற்றும் மனித உரிமம ோதுகாே்ோளரக்ள்> சிவில் சமூக 

உறுே்பினரக்ள் ஆகிபயாருக்கு எதிராக மிரடட்ல்கள்> அசச்ுறுத்தல்கள் 

விடுத்தல்களில் சம்ேந்தே்ேட்டைரக்ளின் விடயங்கமளயும்  உள்ளடக்கி 

இந்த விடயங்களுக்கு கைனம் பசலுதத்ே்ேடுைதற்கான இலங்மக அர-

சாங்கத்தின் பதரிவிக்கே்ேட்ட போறுே்மே ஏற்றுக்பகாை்டும் இடம்-

பேற்றுக்பகாை்டிருக்கும் ைன்பசயல்கள் மற்றும் மனித உரிமம துஷ்பி-

ரபயாகம் ேற்றிய கரிசமனமய பதரிவிக்கின்ற அபதபைமள> இலங்மக-

யிலுள்ள சிவில் சமூகத்தின் உறுே்பினரக்ளின் திருத்தமமடந்த சூழல் -

அங்கீகரிக்கே்ேடுகிறது, 
 

ஓர ் சமாதானமானதும்  ஒன்றிமைக்கே்ேட்டதுமான நாட்டில் சமயம்> 

நம்பிக்மக அல்லது இனம் ேற்றிய விடயத்மதக் கைனதத்ிற்கு எடுதத்ுக்-

பகாள்ளாமல் ஒதுக்கி மைத்துவிடட்ு சகல இலங்மகயரக்ளுக்கும் அைரக்-

ளுமடய மனித உரிமமகமள முழுமமயாக அனுேவிே்ேதற்கு உரிமமயு-

மடயைரக்ள் என்ேது மீள உறுதிே்ேடுத்தே்ேடுகின்றது, 
 

ேயங்கரைாதத்மத எதிரத்்துே் போராடுைதற்கு எடுக்கே்ேடும் எந்த நடை-

டிக்மகயும் சரை்பதச சட்டத்தின் கீழ் குறிே்ோக ஏற்பு-
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மடத்தாகவிருக்குமிடத்து சரை்பதச மனித உரிமமகள் சட்டம்> சரை்பதச 

அகதிகள் சட்டம் மற்றும் சரை்பதச மனிதாபிமானச ் சட்டம் ஆகிய-

ைற்றின் கீழ் உள்ள கடே்ோடுளுக்கு அமமைாக இருே்ேமதயும்கூட 

நாடுகள்  மீள உறுதிே்ேடுத்த பைை்டும்,  
 

2015 பேே்ரைரி 4ஆம் திகதியன்று விடுக்கே்ேட்ட அரசாங்கங்கமளயும் 

சமயங்கமளயும் பசரந்்தைரக்ளின் உயிரிழே்பும் ைன்பசயல்களினால் 

ோதிக்கே்ேட்டைரக்ள் ேற்றி அரசாங்கதத்ினால் விடுக்கே்ேட்ட ஏற்பு அறி-

வித்தலும் ைரபைற்கே்ேடுகின்றது, 
 

பிறைற்றுள் தனியாள் ைழக்குத ் பதாடுே்புக்கள்> ஈடுபசய்தல்கள்> 

உை்மமத ்பதடல்> நிறுைன  ரீதியான சீரத்ிருத்தம்> அரசாங்க ேைியா-

ளரக்ளினதும் உத்திபயாகத்தரக்ளினதும் விசாரமை பசய்தல்> அல்லது 

பிறைற்றுள் போறுே்புக்கூறமல உறுதிே்ேடுத்துைதற்கும் நீதிமய ைழங்-

குைதற்கும் பமாசமாக ோதிக்கே்ேட்டைரக்ளுக்கு நிைாரைம் ைழங்குை-

தற்கும் காயத்மத ஆற்றுைதற்கும் நல்லிைக்கத்மத ஏற்ேடுத்துைதற்கும் 

ோதுகாே்பு முமறயின் சுதந்திரமான பமற்ோரம்ைக்கும் அரசாங்க நிறு-

ைனங்களில் நம்பிக்மகமய மீட்படடுே்ேதற்கும் ைன்பசயல்கள் மற்றும் 

துஷ்பிரபயாகங்களின் மீள்நிகழ்மைத் தடுக்கும் பநாக்கத்துடன் சரை்-

பதச மனித உரிமமகள் சட்டத்திற்கு அமமைாக சட்ட ஆட்சிமய ஊக்கு-

விே்ேதற்குமாக நீதி மற்றும் நீதியல்லாத முழுமமயான நடைடிக்மக-

கமள ஒன்றிமைத்து கடந்த காலத்துடன் மகயாளுைதற்கான அகல்வி-

ரிைான அணுகுமுமறபயான்றின் முக்கியத்துைத்மத ைலியுறுத்துை-

துடன் இதுபதாடரப்ில்  சகல ேங்குதாரரக்ளுடன் கலந்துமரயாடலும் 

ேரந்த அளவிலான உசாவுதல்களும் உறுதிே்ேடுத்துைதற்கு அரசாங்கத-்

தினால் பதரிவிக்கே்ேட்டுள்ள போறுே்பு ைரபைற்கே்ேடுகின்றது, 

 

கடந்தகால துஷ்பிரபயாகங்களுக்கும் ைன்பசயல்களுக்கும் நிைரத்்தி 

ைழங்குைதற்கான போறிமுமறகள் சுதந்திரமானமைகளும் ோரேட்ச-

மற்றமைகளுமாகவுமிருக்கும் அமை பதாழில்சார ் திறமமகமளயும் 

முழுமமமயயும் ோரேட்சமின்மமமயயும் அதியுயர ்அளவில் காை்பிக்-

கின்ற நேரக்ளினால்  அமை ோதிக்கே்ேட்டைரக்ள்> பேை்கள்> இமள-

ஞரக்ள்> ேல்பைறு சமயங்கள்> இனங்கள்> புவியியல் அமமவிடங்கமள 

பசரந்்தைரக்மளயும் உள்ளடக்கியும்  அைரக்ளுடன் மாத்திரம் மட்டுே்ே-

டுதத்ே்ேடாதைரக்மளயும்  ஓரம்கடட்ே்ேட்ட பதாகுதியினரக்மளயும்  

உள்ளடக்கே்ேடுகின்றதுடன் இமை இமயபுள்ள சரை்பதச மற்றும் உள்-

நாட்டு அனுேைத்மதயும் பகாை்டைரக்ளின் நிபுைத்துை ஆபலாச-

மனயின் அடிே்ேமடயில் ைடிைமமக்கே்ேடட்ு நமடமுமறே்ேடுதத்ே்ேடு-

கின்றது, 

 

ைன்முமறச ் பசயல்களுக்கும் துஷ்பிரபயாகங்களுக்கும் மிகவும் 
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போறுே்ோகவிருந்தைரக்ளுக்கு எதிரான நம்ேகத்தன்மம ைாய்ந்த 

போறுே்புக்கூறல் நமடமுமறமய பமற்பகாள்ைதும் இராணுைத்தினரக்-

ளுக்குள் பகௌரைத்துடனும் பதாழில்சார ் திறனுடன் போருத்தமான 

முமறயில் தங்கமள நடத்திக்பகாை்டைரக்ளின் நற்பேயமர ோது-

காக்கும், 

 

தை்டமனயிலிருந்து விலக்களித்தமல முடிவுக்கு பகாை்டுைரும் பநாக்-

குடன் சரை்பதச சட்டத்தின் கீழ் குற்றங்கமள உள்ளடக்கியுள்ள சரை்பதச 

மனிதாபிமானச ்சட்டத்தின் மனித உரிமமகளின் முழுமமயான மீறல்க-

ளுக்கும் போறுே்புள்ளைரக்ளுக்கு எதிராக ைழக்கு பதாடருைதற்கான 

தங்களுமடய போறுே்புக்கமளக் கமடே்பிடிே்ேதற்கான நாடுகளின் 

போறுே்பு நிமனவு கூரே்ேடுகின்றது,  

 

அரசாங்கதத்ினால் போறுே்பேற்கே்ேட்டுள்ள உயரே்ாதுகாே்பு ைலயங்-

களின் மீளாய்மைக் கைனதத்ிற்கு எடுதத்ுக்பகாள்ளே்ேடட்ு உரிமமயு-

மடய சிவில் பசாந்தக்காரரக்ளுக்கு காைிகமள திருே்பி ைழங்குை-

தற்கும் சீைபனாோயங்கமள உள்நாட்டு மக்கள் ஆரம்பிே்ேதற்கும் ைழக்-

கமான சிவில் ைாழ்க்மகமய அைரக்ள் திரும்ேவும் பமற்பகாள்ைதற்கும் 

ஆரம்ே நடைடிக்மக எடுக்கே்ேட்டுள்ளமம கைனத்திற் பகாள்ளே்ேடுகி-

றது,  

 

அரசியல் அதிகாரத்மதே் ேகிரை்தற்கான இலங்மக அரசாங்கத்தின் 

போறுே்பேற்புகளும் ைரபைற்கே்ேடுகின்றன,  

 

கற்றறிந்த ோடங்கள் மற்றும் நல்லிைக்க ஆமைக்குழுவின் அறிக்-

மகயில் பசய்யே்ேட்டுள்ள ஆக்கபூரை்மான சிோரிசுகமள விமளேய-

னுள்ள முமறயில் நமடமுமறே்ேடுதத்ுமாறு இலங்மக அரசாங்கதத்ிற்கு 

பகாரிக்மக விடே்ேடுகின்றது, 
 

உை்மம, நீதி, ஈடுபசய்தல், மீள நிகழாமமக்கான உத்தைாதம் ேற்றிய 

விபசட ேத்திரிமகச ்பசய்தியாளரக்ளினால் 2015 மாரச் ்30ஆம் திகதியிலி-

ருந்து ஏே்ரல் 3ஆம் திகதிைமர பசய்யே்ேட்டுள்ள விஜயமும் அைதானிே்-

புக்களும்  மற்றும் நைம்ேர ் மாதத்தில் நேரக்ளின் ேலாதக்ாரமான 

காைாமல்போதல்கள் மற்றும் நேரக்ளின் தன்னிசம்சயற்ற காைாமல் 

போதல்கள் ேற்றிய பதாழிற்ேடு பதாகுதியின் திடட்மிடே்ேட்ட விஜயமும் 

ைரபைற்கே்ேடுகின்றன, 

 

போறுே்புக்கூறலின் நம்ேகதத்ன்மம ைாய்ந்த பதசிய நமடமுமறயானது 

இல்லாமலிருந்த நிமலமமபய  25/1ஆம் இலக்க மனித உரிமம மன்றத் 

தீரம்ானத்தில் பகாரே்ேட்ட இலங்மகயில் இடம் பேற்றதாக குற்றம்சாட்-

டே்ேட்ட ோரதூரமான ைன்பசயல்கள்> மனித உரிமமகளின் துஷ்பிர-



5 

 

பயாகங்கள் மற்றும் இமை பதாடரப்ிலான குற்றங்களுக்கான விசார-

மைமய பதமைே்ேடுத்தியுள்ளன என்ேது ஏற்றுக்பகாள்ளே்ேடுகின்றது, 
 

 

1. மனித உரிமமகள் பேரமையின் இருேத்பதழாைது அமரவ்ில் மனித 

உரிமமகள் மன்றத்தின் உயர ் ஆமையாளரினால்  ைாய்பமாழி 

மூலமான இற்மற ைமரயாக்கே்ேட்டதும் இலங்மகயில் நல்லிைக்கத-்

மதயும் போறுே்புக்கூறமலயும் ஊக்குவிே்ேதற்கான அைருமடய 

அலுைலகத்தின் அறிக்மக ோராடட்ுதலுடன் கைனதத்ிற்கு எடுதத்ுக்-

பகாள்ளே்ேட்டுள்ளது. இலங்மக மீதான உயர ்ஆமையாளரின் அலு-

ைலகத்தின் அறிக்மகயின் 25/1ஆம் தீரம்ானமானது தனது காை்புக-

மளயும் முடிவுமரகமளயும் உள்ளடக்கியுள்ளதுடன் உை்மமமயத் 

பதடுதல்> நீதி> ஈடுபசய்தல்கள்> மீை்டும் நிகழாமமக்கான உதத்ர-

ைாதங்கமள நமடமுமறே்ேடுத்தும் போது அதன்கை்ணுள்ள சிோரி-

சுகமள நமடமுமறே்ேடுத்துமாறு இலங்மக அரசாங்கத்திற்கு ஊக்கு-

விே்பு ைழங்குகின்றது@ 

 

2. 2015 ஜனைரியிலிருந்து இலங்மக அரசாங்கதத்ிற்கும் உயர ்ஆமை-

யாளருக்கும் உயர ்ஆமையாளரின் அலுைலகதத்ுடனும் சாதகமான 

பதாடரப்ு இருே்ேமத ைரபைற்கின்றதுடன் உை்மமமயயும்  நீதி-

மயயும்  பதடுைதற்கான இலங்மகயின் நமடமுமறகளில்  சரை்பதச 

ஆதரவின் இமயபுள்ள ைடிைங்கமளக் கை்டறிைதிலும்  பதாடரச்ச்ி-

யான ஈடுோடு பமற்பகாள்ளே்ேடுைதற்கு ஊக்குவிே்பு ைழங்குகின்-

றது@  
 

3. உை்மமமயத் பதடுதல்> நீதி> ஈடுபசய்தல்> மீை்டும் நிகழாமமக்-

கான உதத்ரைாதங்கள் ஆகிய நமடமுமறகள் பதாடரப்ில் சரை்பதச 

நிபுைதத்ுைம் உதவி மற்றும் ைடிைமமே்பு நமடமுமறே்ேடுத்தல் 

ஆகியைற்மறே் ேற்றி அறிவிக்கும்  சகல ோதிக்கே்ேட்ட சமூகங்களி-

லிருந்தும் அரசாங்கம் சாராத அமமே்புக்கமளயும் உள்ளடக்கி 

ோதிக்கேட்டைரக்மளயும் சிவில் சமூகதம்தயும் உள்ளடக்கி ேரந்த 

பதசிய கலந்துமரயாடல்களில் ஈடுேடுைதன் மூலம் அைற்மறே் ேலே்-

ேடுத்துைமதயும் நம்ேகத்தன்மமமயே் ோதுகாே்ேதற்குமான இலங்-

மகயின் போறுே்பிற்கு ஆதரவு ைழங்குகின்றது@  
 

4. நீதி மற்றும் நீதியல்லாத நடைடிக்மககளின் முழுத்பதாடமரயும் 

கடந்த காலத்துடன் ஒன்றிமைத்து இமதக்மகயாள்ைதற்கான 

இலங்மக அரசாங்கத்தின் அகல்விரிைான அணுகுமகமய ைரபைற்-

கின்றது. இது பதாடரப்ில் உை்மம> நீதி> நல்லிைக்கம்> மீள் 
நிகழாமம> ஓர ்காைாமல் போபனாரக்ள் அலுைலகம்> ஓர ்ஈடுபசய்-



6 

 

தலுக்கான அலுைலகம் ஆகியைற்மற நிறுவுைதற்கான இலங்மக அர-

சாங்கத்தின் முன்பமாழிமை ைரபைற்கின்றது. ஐக்கிய நாடுகள் மனித 

உரிமமகள் உயர ்ஆமையாளர ்அலுைலகதம்தயும் உள்ளடக்கி நிதி>  

போருள் மற்றும் பதாழினுட்ே உதவிகமள மனித உரிமம உயர ்

ஆமையாளரின் அலுைலகத்மதயும் உள்ளடக்கி சரை்பதச ேங்காளர-்

களின் உதவிமயே் பேறும் சுதந்திரத்மத ைழங்கும் போறிமுமற-

பயான்மற இமை ஒை்பைான்றுக்கும் ைழங்குைதற்கான 

அரசாங்கத்தின் விருே்ேத்மத ைரபைற்கின்றது. அத்துடன்  இது இந்த 

போறுே்புகள் முழுமமயாகவும் நம்ேகதத்ன்மமயுடனும் நமடமு-

மறே்ேடுதத்ுமிடத்து இது சகல தரே்பினரக்ளினதும் ோரதூரமான குற்-

றங்களுக்குமான போறுே்புக் கூறமல முன்பனற்றிக் பகாை்டு பசல்-

ைதற்கு உதவுபமன்ேதுடன் நல்லிைக்கம் எய்தே்ேடுைதற்கும் 

உதவும்@  
 

5. இலங்மக மீதான விசாரமை அறிக்மகயில் துலாம்ேரமாகக் காை்-

பிக்கே்ேட்டுள்ளதன்ேடி தமிழீழ விடுதமலே் புலிகளினால் புரியே்ேட்ட 

ைன்பசயல்களுக்கும் துஷ்பிரபயாகங்களுக்குமான போறுே்புக்கூறல் 

மற்றும் நல்லிைக்க நமடமுமறபயான்றுக்கான பதமைமய ஏற்று-

கின்றது@  

 

6. நீதித்துமறக்குட்ேட்ட சட்டத்தின் ஆடச்ிமய நிமலநிறுத்தும்> 

அமனத்து சமூகங்கமள பகாை்ட இலங்மக மக்கள் மத்தியில் நம்-

பிக்மகமய கட்டி எழுே்பும் போறுே்பு கூறலுக்கு இலங்மக அரசு 

ைழங்கியிருக்கும் அங்கீகாரம் ைரபைற்கே்ேடுகின்றது@ புகார ்கூறே்-

ேட்டுள்ள மனித உரிமம மீறல்கள் மற்றும் துஷ்பிரபயாகங்கள்> சரை்-

பதச மனிதபநய சட்ட மீறல்கள் மற்றும் அமை பதாடரே்ானைற்மற 

விசாரிக்க விபசட சட்டவுமரஞருடன் கூடிய நீதித்துமற போறிமுமற 

ஒன்மற உருைாக்குகின்ற இலங்மக அரசின் முன்பமாழிவு கைனத்தில் 

பகாள்ளே்ேடட்ு ோராட்டே்ேடுகிறது@ சுதந்திரமான நீதி மற்றும் 

ைழக்கு பதாடுனர ் அமமே்புகமள பகாை்டதான நம்ேகமான நீதி 

பசயற்ோடுகள் பநரம்மயும்> ோரேட்சமின்மமயும் பகாை்டைரக்ள் 

என அறியே்ேட்ட மனிதரக்ளால்ைழி நடத்தே்ேடபைை்டும் என உறுதி-

கூறே்ேடுகின்றது@ போதுநலைாய மற்றும் ஏமனய பைளிநாட்டு நீதி-

ேதிகமள பகாை்ட விபசட சடட்வுமரஞர ் அலுைலகம்> பிரதிைாதி-

களின் ைழக்கறிஞரக்ள்> அதிகாரமளிக்கே்ேட்ட ைழக்கு பதாடுனரக்ள் 

மற்றும் விசாரமையாளரக்ள் ஆகியமை/ஆகிபயார>் இலங்மக நீதித்-

துமற போறிமுமறக்குள்பள ேங்குேற்றுைதன் முக்கியத்துைம் பமலும் 

உறுதிகூறே்ேடுகின்றது@  

 



7 

 

7. இலங்மக அரசாங்கமானது தனது உள்நாட்டுச ் சட்டத்மதசீரப்சய்-

ைதன் மூலம் தனது பசாந்த  உதத்ரைாதங்கமள விமனதத்ிறமம-

யுடன் நமடமுமறே்ேடுத்துைதற்கும்> கற்றறிந்த ோடங்கள் மற்றும் 

நல்லிைக்க ஆமைக்குழுவின் அறிக்மகயிலுள்ள சிோரிசுகமள 

நமடமுமறே்ேடுதத்ுைதற்கும்> ஐ.நா.மனிதவுரிமம ஆமையாளர ்

அலுைலகத்தின் அறிக்மகயில் கூறே்ேட்டுள்ள சிோரிசுகமளயும்> சர-்

ைபதச கடே்ோடுகளுககு இமசைானபைாரு முமறயில் கற்றறிந்த 

ோடங்கள் மற்றும் நல்லிைக்க ஆமைக்குழுவினால் ஆராயே்ேட்ட 

காலே்ேகுதிமயயும் உள்ளடக்கிய> சரை்பதச மனிதாபிமான சட்டத-்

தின்போதுக்பகாடே்ாடுகளின் கீழ் உலக நாடுகளினால் கை்டறியே்-

ேட்ட மீறுமககள்> மனித உரிமம துஷ்பிரபயாகங்கள்> சரை்பதச 

மனிதவுரிமம சட்ட மீறல்கள் ஆகியைற்றுக்கு போறுே்ோகவிருந்தைர-்

களுக்கானவிசாரமைகளுக்கும்,தை்டமனகளுக்கும் ஊக்குவிே்பு 

ைழங்கே்ேடுகின்றது@  

 

8. இராணுைத்தினரின் மதிே்மேயும் பதாழில்சார ்திறமமமயயும் அதி-

கரிே்ேதற்கு உதவுகின்ற இடமாற்ற நீதி நமடமுமறயின் ேகுதியாக 

விமன ேயனுள்ள முமறயில்  ோதுகாே்புத்துமற சீரத்ிருத்தங்கமள 

அறிமுகே்ேடுத்துமாறு இலங்மக அரசாங்கதத்ிற்கு ஊக்கமளிக்கே்ே-

டுகின்றதுடன்> இது மனித உரிமம மீறல்கமள அல்லது துஷ்பிரபயா-

கங்கமள அல்லது சரை்பதச மனிதாபிமான சட்டத்தின் மீறுமககமள 

பசய்தல் பதாடரப்ிலான ோரதூரமான குற்றங்களில்  ஈடுேட்டுள்ள 

எைமரயும் ோதுகாே்புே் ேமடயில் மைத்திராமலிருே்ேமத அல்லது 

ஆட்பசரக்்கே்ேடாமல் இருே்ேமத உறுதிே்ேடுத்தல் பைை்டும்@  

 

9. இலங்மக அரசாங்கமானது சமீேதத்ில் நிமறபைற்றி> இற்மறைமர-

யாக்கே்ேட்ட சாட்சிகள், ோதிக்கே்ேட்டைரக்ள்> ோதுகாே்புச ் சட்டத்-

மதயும் சட்டத்மத மீளாய்வு பசய்ைதற்கான அதன் போறுே்மேயும்  

ைரபைற்கின்றதுடன் சாட்சிகமளயும் ோதிக்கே்ேட்டைரக்மளயும் 

விசாரமையாளரக்மளயும் ைழக்குத்பதாடருநரக்மளயும் நீதிேதிக-

மளயும் ேயனுள்ள முமறயில் ோதுகாே்ேதற்கு குறித்த ைசதிகமள 

ைழங்குைதற்கு இமை அத்தியாைசியமான ோதுகாே்புக்களாகும்@  

 

10. காைிகமளயும் திருே்பி ைழங்குைதற்கு எடுக்கே்ேட்ட பதாடக்க நடை-

டிக்மககள் ைரபைற்கே்ேடுகின்றன. அத்துடன் காைிகமள உரிய 

சிவில் பசாந்தக்காரரக்ளுக்கு துரிதமாக ைழங்குமாறு அரசாங்கத்-

திற்கு ஊக்குவிே்பு ைழங்கே்ேடுகின்றது. பமலும் காைியின் உே-

பயாகம் மற்றும் உமடமமே் பிரபதசங்களில் மகயாள்ைதற்கு 

போறுே்பு எடுக்கே்ேடபைை்டிய முயற்சிகள் உள்ளன. குறிே்ோக 
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சிவில் நடைடிக்மககளில் இராணுை ஈடுோடம்ட முடிவுறுத்த பைை்டி-

யுள்ளது. சிவில் மக்களின் ைாழ்க்மகயில் அைரக்ளுமடய ஜீைபனாோ-

யங்கமள மீட்படடுத்தல், ைழக்கமான நிமலமமக்கு பகாை்டுை-

ருதல்>  மற்றும் இந்த முயற்சிகளில்  சிவில் சமூகத்தினதும்  சிறு-

ோன்மம மக்களினதும்  பிரதிநிதிகமளயும் உள்ளடக்கி அைரக்ளு-

மடய முழுமமயான ேங்குேற்றுதலில் முக்கியத்துைத்மத ைலியுறுத்-

திக்கூறுதல்@   

 

11. ேத்திரிமகயாளரக்ள், மனித உரிமம ோதுகாைலரக்ள், சிறுோன்மம 

பதாகுதி சமய அங்கத்தைரக்ள் மற்றும் சிவில் சமூகத்தின் ஏமனய 

உறுே்பினரக்ள் மற்றும் ைழிோடட்ுதலங்கள் மீது தனிே்ேட்டைரக்ளி-

னாலும்  பதாகுதியினரக்ளினாலும்  பமற்பகாள்ளே்ேட்டதாகச ்பசய்-

யே்ேட்டுள்ள> குற்றஞ்சாட்டே்ேட்டுள்ள தாக்குதல்கமளே் ேற்றி விசா-

ரமை பசய்யுமாறு எதிரக்ாலத்தில் அத்தமகய தாக்குதல்கமள தமட 

பசய்ைதற்கு நடைடிக்மக எடுக்குமாறும்  இலங்மக அரசாங்கத்மத 

ஊக்குவித்தல்@ 

 

12. போதுமக்கள் ோதுகாே்பு கடட்மளச ்சட்டத்மத மீளாய்வு பசய்ைதற்-

கான இலங்மக அரசாங்கத்தின் போறுே்பு ைரபைற்கே்ேடுகின்றது. 

அதத்ுடன் ேயங்கரைாத தமடச ் சட்டத்மத இரத்துச ் பசய்து அதற்கு 

ேதிலீடாக> சரை்பதச சிறந்த நமடமுமறகளுக்கு அமமைாக ேயங்கர-

ைாதத்திற்கு எதிரான சடட்ைாக்கத்மத உருைாக்குதல்@ 

 

13. ைலுக்கட்டாய காைாமல் போதலிலிருந்து சகல நேரக்மளயும் ோது-

காே்ேதற்கான சரை்பதச சமைாயத்தில் தாமதமின்றி மகசச்ாத்திடட்ு 

அமத ைலுைாக்குைது> ைலுக்கடட்ாயமான காைாமல் போகசப்சய்-

தல்கமள குற்றவியற்ேடுதத்ுைது, தற்காலிக நிைாரைமாக 

காைாமல் போனைரக்ளின் குடும்ேங்களுக்கு “இல்லாபதார ் சான்றி-

தழ்கள்” ைழங்குைது> ஆகியமை பதாடரப்ில் அரசாங்கத்தின் 

போறுே்பேற்பு ைரபைற்கே்ேடுகின்றது@ 

 

14. முன்மனய ஜனாதிேதி ஆமைக்குழுக்களின் அறிக்மககமள 

பைளியிடுைதற்கான இலங்மக அரசாங்கத்தின் போறுே்பேற்பு ைர-

பைற்கே்ேடுகின்றது@ 
 

15. அரச நிறுைனங்களினால் அல்லது தனியார ் நிறுைனங்களினால் 

நடத்தே்ேட்டிருந்த அமனத்து மனித உரிமம மீறல்கள்> 

துஷ்பிரபயாகங்கள் மற்றும் சரை்பதச மனிதாபிமான சட்ட மீறுமகள் 
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பதாடரப்ிலான சகல ேதிபைடுகமளயும்> ஆைைமிடல்கமளயும் 

பேைி மைத்திருே்ேதற்கான ைலுைான திட்டபமான்மறயும்> 

போறிமுமறமயயும் உருைாக்குமாறு இலங்மக அரசாங்கத்திற்கு 

ஊக்கமளிதத்ல்@  
 

16. பதமையான அரசியலமமே்பு நடைடிக்மககமள எடுே்ேதன் மூலம்  

அரசியல் தீரப்ைான்மற பமற்பகாள்ைதற்கான அரசாங்கத்தின் 

போறுே்பேற்பு ைரபைற்கே்ேடுகின்றதுடன்,  நல்லிைக்கத்தின் ஒரு 

ேகுதியாகவுள்ள அரசியல் அதிகாரத்மதே் ேகிரந்்துக்பகாள்ளுதல்  

மற்றும் இலங்மக மக்கள் சகலரினாலும்  மனித உரிமமகள்  

முழுமமயாக அனுேவிக்கே்ேடுைதற்குமான இலங்மக 

அரசாங்கத்தின் போறுே்புக்கமள பூரத்்தி பசய்ைதற்கு அது 

பமற்பகாள்ளும் முயற்சிகளுக்கு ஊக்குவிே்பு ைழங்கே் ேடுகின்றது. 

அத்துடன் இலங்மக அரசாங்க மானது சகல மாகாை சமேகளும்  

இலங்மக அரசியலமமே்பின் 13ஆைது திருத்தத்திற்கு அமமைாக 

விமளேயனுள்ள முமறயில் பசயற்ேடுைமத இயலுமாக்குைமத 

உறுதிே்ேடுத்துமாறு இலங்மக அரசாங்கத்திற்கு 

ஊக்கமளிக்கே்ேடுகின்றது@  
 

17. சித்திரைமத, ைன்புைரவ்ு, ோல்ைன் பசயல் ஆகியைற்மறயும் 

உள்ளடக்கி சரை்பதச மனித உரிமமகள் சட்டம் மற்றும் சரை்பதச 

மனிதாபிமானச ் சட்டம் ஆகியைற்மற மீறுமக பசய்தல் 

தமடபசய்யே்ேடட்ுள்ளன எனவும் அைற்றிற்குே் 

போறுே்ோகவுள்ளைரக்ள் ேற்றி விசாரமை பசய்யே்ேடட்ு தை்டமன 

ைழங்கே்ேடுபமன ோதுகாே்புே்ேமடகளின் சகல கிமளகளுக்கும் 

பதளிைாக அறிவுமர ைழங்குைதற்கான அரசாங்கத்தின் 

போறுே்பேற்பு ைரபைற்கே் ேடுகின்றதுடன் ோல் மற்றும் ோல் 

அடிே்ேமடயிலான ைன்பசயல் மற்றும் சித்திரைமத ேற்றிய சகல 

அறிக்மககமளயும் கைனத்திற்கு எடுத்துக்பகாள்ளுமாறு 

அரசாங்கத்திற்கு ஊக்கம் ைழங்கே்ேடுகின்றது@ 
 

18. உயர ் ஆமையாளரின் அலுைலகத் திற்கு ஐக்கிய நாடுகள் மனித 

உரிமமகள் உயர ் ஆமையாளர ்  அலுைலகத்தின் சிோ ரிசுகளின் 

நமடமுமறே்ேடுத்தலினதும் இமயபுள்ள நமடமுமறகமளயும் 

பதாடரந்்து மதிே்பீடு பசய்யுமாறு  நல்லிைக்கம், போறுே்புக்கூறல் 

மற்றும்  மனித உரிமமகள் பதாடரப்ிலான சிோரிசுகமளயும் மனித 

உரிமமகள் மன்றத்தின் முே்ேத்திரை்டாைது அமரவ்ில் ைாய்பமாழி 

மூலமான இற்மற ைமரக்குமான இை்விடயங்கள் ேற்றிய பைமலமய 

பசய்யுமாறும்  முே்ேத்தி நான்காைது அமரவ்ில்  தற்போமதய 



10 

 

அமரவ்ின் நமடமுமறே்ேடுத்தல் மீதான கலந்துமரயாடமலத் 

பதாடரந்்து அகல் விரிைான அறிக்மகமய மதிே்பீடு பசய்யுமாறும் 

பகாரே்ேடுகின்றது@  
 

19. பூரத்்தியமடயாமலுள்ள பகாரிக்மககளுக்கு விதிமுமறயாக 

அனுசரமை ைழங்குதமலயும் உள்ளடக்கி விபசட நமடமுமற 

போறுே்ோமை மைத்திருே்ேைரக்ளுடன் ஒத்துமழக்குமாறு 

இலங்மக அரசாங்கத்திற்கு ஊக்குவிே்பு ைழங்கே்ேடுகின்றது@  
 

20. இலங்மக அரசாங்கத்தின் உடன்ோடட்ுடன்> உயர ்ஆமையாளரின் 

விபசட அலுை லகத்துக்கும்> இது பதாடரப்ில் நமடமுமறே் 

போறுே்ோமை மைத்திருே்ேைரக்ளுக்கும்>  பமற்குறிே்பிடே்ேட்ட 

நடைடிக்மககமள பமற்பகாள்ளுமாறு ஊக்குவிே்பு ைழங்கே்ேடுகிறது.  


