
  

 

 

மனித உரிமம மீறல்கள் இடம்பெற்றுள்ளனவா என்ெமத ஆராய 

ஜனாதிெதி ஆமைக்குழு நியமனம்.. 

மனித உரிமமகள் மற்றும் சரவ்ததச மனிதாபிமான சட்ட மீறல்கள் மற்றும் இது த ான்ற 

கடுமமயான குற்றங்கமள விசாரிக்க நியமிக்க ் ட்ட ஆமைக்குழுக்கள் அல்லது 

குழுக்களின் காை்புகள் குறித்து விசாரிக்கவும், அறிக்மக சமர ்்பிக்கவும் ததமவயான 

நடவடிக்மககமள எடுக்க ஜனாதி தி தகாட்டா ய ராஜ க்ஷ அவரக்ள் மூன்று 

உறு ்பினரக்மளக் ககாை்ட விசாரமை ஆமைக்குழுகவான்மற நியமித்துள்ளார.் 

இது குறித்த வரத்்தமானி அறிவி ்பு தநற்று (21) கவளியிட ் ட்டது. 

உயர ் நீதிமன்ற நீதி தி திரு. ஏ.எச.்எம்.டி. நவாஸ் விசாரமை ஆமைக்குழுவின் 

தமலவராக நியமிக்க ் டட்ுள்ளார.் ஓய்வுக ற்ற க ாலிஸ் மா அதி ர ் சந்திரா 

க ரன்ாை்தடா மற்றும் ஓய்வு க ற்ற மாவட்ட கசயலாளர ் நிமல் அத சிரி ஆகிதயார ்

ஆமைக்குழுவின் ஏமனய உறு ்பினரக்ளாவர.் 

ஆமைக்குழுவிற்கு ஒ ் மடக்க ் டட்ுள்ள க ாறு ்புகள் பின்வருமாறு: 

 மனித உரிமம மீறல்கள் குறித்து விசாரமை கசய்வதற்காக முன்னர ்

நியமிக்க ் ட்ட விசாரமை ஆமைக்குழுக்கள் மற்றும் குழுக்களினால் 

கடுமமயான மனித உரிமம மீறல்கள், கடுமமயான சரவ்ததச மனிதாபிமான 

சட்ட மீறல்கள் மற்றும் இதுத ான்ற கடுமமயான குற்றங்கள் 

கவளிக்ககாை்டுவர ் டட்ுள்ளனவா என் மத ஆராய்தல். 

 குறித்த விசாரமை ஆமைக்குழுக்கள் மற்றும் குழுக்களினால் கை்டறிய ் ட்ட 

மனித உரிமம மீறல்கள் மற்றும் இதுத ான்ற பிற குற்றங்கள் சம் ந்தமான 

தகவல்கமள அமடயாளம் காை் து மற்றும் அவற்றின் அடி ் மடயில் 

எடுக்க ் ட தவை்டிய நடவடிக்மககள்  ரிந்துமரக்க ் டட்ுள்ளனவா என்று 

ஆராய்தல். 

 

 அந்த  ரிந்துமரகள் கதாடர ்ாக நமடமுமறயில் உள்ள சட்டங்களின் பிரகாரம் 

இதுவமரயில் சட்டம் நமடமுமற ் டுத்த ் ட்ட விதம் மற்றும் தற்த ாமதய அரச 

ககாள்மகக்கு ஏற்  அந்த  ரிந்துமரகமள கசயல் டுத்த தமலும் எடுக்க 

தவை்டிய நடவடிக்மககமள தீரம்ானித்தல். 

 முதலாவது மற்றும் இரை்டாவது  ந்திகளின் டி ததமவயான நடவடிக்மககள் 

எடுக்க ் டுகிறதா என் மதக் கை்காைித்தல். 

 ததமவயான விசாரமைகமள நடத்துவதற்கும், ததமவக்தகற்  இமடக்கால 

அறிக்மககமள ஜனாதி தி அவரக்ளுக்கு சமர ்்பி ் தற்கும் ஆமைக்குழுவிற்கு 



அதிகாரம் உள்ளது. தமலும் ஆமைக்குழுவினால் அறிவிக்க ் டும் த ாது 

ததமவயான அமனத்து உதவிகமளயும் தகவல்கமளயும் வழங்க சம் ந்த ் ட்ட 

அமனத்து அரச அதிகாரிகளுக்கும் அறிவுறுத்த ் டும். 

 ஆமைக்குழு நியமிக்க ் ட்ட நாளிலிருந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் இறுதி 

அறிக்மகமய ஜனாதி தி அவரக்ளிடம் சமர ்்பிக்க தவை்டும். 

விசாரமை ஆமைக்குழு நியமனத்தின் பின்னைி வரத்்தமானி அறிவி ்பில் 

விளக்க ் டட்ுள்ளது. 2015 ஒக்தடா ர ் மாதம் ஐ.நா மனித உரிமமகள் த ரமவயில் 

நிமறதவற்ற ் ட்ட “இலங்மகயில் நல்லிைக்கம், க ாறு ்புக்கூறல் மற்றும் மனித 

உரிமமகமள தமம் டுத்துதல்” கதாடர ்ான 30/1 தீரம்ானத்திற்கும் மற்றும் அதனுடன் 

இமைந்த 34/1 மற்றும் 40/1 தீரம்ானத்திற்கும் இமை அனுசரமை வழங்குவதிலிருந்து 

இலங்மக விலகுவதாக மனித உரிமமகள் த ரமவயின் 43 வது கூடட்த் கதாடரின் த ாது 

கதரிவித்துள்ளது. ஆயினும்கூட, நிமலயான அமமதி மற்றும் நல்லிைக்கத்மத 

அமடவதற்கு க ாறு ்புக்கூறல் மற்றும் மனிதவள தமம் ாடம்ட 

அமடந்துககாள்வதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சம  மற்றும் அதன் நிறுவனங்களுடன் 

ஒத்துமழ ்புடன் கசயற் டுவது அரசாங்கத்தின் ககாள்மகயாகும். தீரக்்க ் ட 

தவை்டிய ஏமனய பிரசச்ிமனகளுக்கு ஜனநாயக மற்றும் சட்ட கசயல்முமறகளுக்குள் 

தீரவ்ுகமள வழங்குவதற்குத் ததமவயான வமகயில் நிறுவன சீரத்ிருத்தங்கமள 

கசய்வதன் மூலம் நீதி மற்றும் நல்லிைக்கத்மத உறுதி கசய்வதற்கும் அரசாங்கம் 

உறுதிபூை்டுள்ளது. 

அரசாங்க ககாள்மக பிரகடனத்தில் கூற ் டட்ுள்ள தநாக்கங்கமள அமடவதில் 

இலங்மகயின் இமறமமமய ்  ாதுகாக்கும் அைிதசரா கவளியுறவுக் ககாள்மகமய 

பின் ற்ற தவை்டியதன் அவசியத்மத அரசாங்கம் அங்கீகரிக்கிறது. 

இடம்க ற்றுள்ளதாக கூற ் டும் மனித உரிமமகள் மற்றும் மனிதாபிமான சட்ட 

மீறல்கள் குறித்து விசாரிக்க ஆமைக்குழுக்கள் மற்றும் குழுக்கள் ஏற்கனதவ 

நியமிக்க ் டட்ு  ரிந்துமரகள் முன்மவக்க ் டட்ுள்ளமமயால் அது குறித்து 

விசாரமைகமள கசய்து எடுக்க ் ட தவை்டிய நடவடிக்மககமள 

 ரிந்துமர ் தற்காகதவ மூன்று த ர ்ககாை்ட ஆமைக்குழு நியமிக்க ் டட்ுள்ளது 

ஜனாதிெதி ஊடகெ் பிரிவு 
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