
மனித உரிமமகள் பேரமையின் 40ைது அமர்ைின் நிகழ்ச்சி நிரல் 2இல் 'இலங்மகயில் நல்லிணக்கம், 

பேரறுப்புக்கூறல் மற்றும் மனித உரிமமகள் ஆகியைற்மற ஊக்குைித்தல்' மீதரன மனித உரிமமகள் உயர் 

ஆமணயரளருடனரன ஊடரடும் உமரயரடலில் இலங்மகப் ேிரதிநிதிகளின் தமலைரரக ேங்பகற்றுள்ள 

இலங்மகயின் பைளிைிைகரர அமமச்சர் பகளரை திலக் மரரப்ேன ஜ.ச., ேர.உ. அைர்களினரல் பைளியிடப்ேட்ட 

அறிக்மக: 20 மரர்ச் 2019 - பஜனீைர 

 
பகௌரை தமலைர் அைர்கபள, 

 
பகௌரை உயர் ஆமணயரளர் / ேிரதி உயர் ஆமணயரளர் அைர்கபள, 

 
மனித உரிமமகள் ஆமணக்குழுைின் 40ைது அமர்லில் ேங்பகற்றுள்ள பேரமை உறுப்ேினர்கபள,  

 
சீமரட்டிகபள மற்றும் கனைரன்கபள. 

 
2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதி மதிப்பீட்டிற்குப் ேின்னரரன மனித உரிமமகள் ேற்றிய இலங்மகயின் குறிப்ேிடத்தக்க 

முன்பனற்றங்கள் குறித்து மனித உரிமமகள் பேரமையின் 40ைது அமர்ைில் ேகிர்ந்து பகரள்ைமதயிட்டு நரன் பேரும் 

மகிழ்ச்சி அமடகிபறன். நரன் எனது சக ேரரரளுமன்ற உறுப்ேினர் (கலரநிதி) சரத் அமுனுகம, ைட மரகரண ஆளுநர் 

பகௌரை (கலரநிதி) சுபரன் ரரகைன், பைளிைிைகரர பசயலரளர் ரைிநரத ஆரியசிங்க, துமண பசரலிசிட்டர் 

பஜனரல் பநரின் புல்பல மற்றும் நிரந்தர ேிரதிநிதி தூதுைர் ஏ.எல்.ஏ. அஸீஸ் ஆகிபயரருடன் இத்தருணத்தில் 

பகௌரைத்துடன் இமணந்திருக்கிபறன்.  

 
மனித உரிமமகள், நீதி, சட்ட ைிதிமுமற மற்றும் நல்லரட்சி ஆகியைற்றின் உலகளரைிய மரபுகமள உள்ளடக்கிய 

ஒரு நரட்டிற்கரன எமது அரசரங்கத்தின் பநரக்குகள் குறித்து இந்த பேரமையின் அமர்வுகளில் இலங்மக 

ஈடுேரடுகளுடன் உள்ள அபதபைமள, மக்களுக்குக்கரன அடிப்ேமட ேரதுகரப்பு மற்றும் ஒரு நிமலயரன 

எதிர்கரலத்திமன ைழங்குைதற்கரக, ைறுமமமய ஒழிக்கவும், பேரருளரதரரப் ேங்கீடுகமள அமனைருக்கும் உறுதி 

பசய்யவும் முயற்சித்துக்பகரண்டிருக்கின்றது. 

 
பகௌரை உயர் ஆமணயரளர் அைர்கபள, 

 
நரட்டிற்கு உட்ேட்ட மற்றும் பைளிநரட்டு ேங்குதரரர்களுடன் இமணந்ததும், மற்றும் இந்த சமேயின் 

பசயல்முமறகள் மற்றும் ைழிமுமறகளுடன் இமணந்ததுமரன இலங்மக அரசரங்கத்தினரல் ேின்ேற்றப்ேட்டுள்ள 

பைளிப்ேமடயரன, ஆக்கபூர்ைமரன மற்றும் கூட்டுறவு அணுகுமுமறயின் அறிக்மகபயரன்மற 

பைளியிட்டமமக்கரக தங்களுக்கு ஆரம்ேத்திபலபய நரங்கள் நன்றிகமள பதரிைித்துக் பகரள்கின்பறரம். 

முழுமமயரக ஈடுேடுைபத எமது பநரக்கமரக இருந்தது ஆதலரல், நல்லிணக்கத்மதஅமடைதற்கரன எமது ஆழமரன 

பைரூன்றிய அர்ப்ேணிப்பு அதற்கு சரன்றரன பைளிப்ேரடரக அமமந்தது. நல்லிணக்கத்மத அமடைதற்கு இலங்மக 

பதரடர்ந்தும் ஈடுேரடுமடயதரக அமமைதுடன், அந்த பநரக்கத்மத அமடந்து பகரள்ைதற்கரக பதரடர்ந்தும் 

நிமலயரன பசயற்ேரடுகமள முன்பனடுத்து ைருகின்றது. ஏமனயைற்றுக்கு மத்தியில், கருத்து மற்றும் 

ஒன்றுகூடுதலுக்கரன சுதந்திரம், சிைில் சமூக ஆபலரசமன, தகைல் கட்டமமப்ேின் ைலுைரன உரிமமமய 

ஸ்தரேித்தல், மனித உரிமமகள் ஆமணக்குழு உள்ளடங்கலரக சுயரதீன ஆமணக்குழுக்கமள ைலுப்ேடுத்துதல் 

ஆகியைற்மற பமம்ேடுத்துைதமன உள்ளடக்கிய சிைில் மற்றும் அரசியல் உரிமமகள் பதரடர்ேரன 

மற்றைற்றுக்கிமடயில் பமற்பகரள்ளப்ேட்டுள்ள கணிசமரன முன்பனற்றங்கள் குறித்து பதரடர்ச்சியரன 

அமர்வுகளில் இந்த சமேக்கு நரங்கள் அறிைித்துள்பளரம். 

 
ஒவ்பைரரு நரட்டிலும் ேிந்மதய பமரதல் சூழ்நிமலயரனது தனித்துைமரனது என்ேமத நீங்கள் ஏற்றுக்பகரள்வீர்கள். 

ஒபர மரதிரியரன முழுமமயரன நிைரரணங்கள் ேயன்ேடுத்தப்ேடக்கூடிய இரண்டு ைமகயரன ேிந்மதய பமரதல் 

சூழல்களும் இல்மல. மற்றைர்களின் அனுேைங்களில் இருந்து நரங்கள் கற்றுக்பகரள்ளலரம், எனினும், 

நல்லிணக்கத்திற்கரன எமது பசரந்த ேரமதயரனது உள்நரட்டு அடிப்ேமடகளிலிருந்பத ஆரம்ேமரைதரக அமமயும் 

என்ேதுடன், அதன் அடிப்ேமடயிபலபய நரங்களும் பசயற்ேடுகின்பறரம். நிமலமரறுகரல நீதிக்கரன 

பசயல்முமறயின் அடிப்ேமடயரனது, அரசின் கடமமகளின் பசயற்ேரட்டுக் பகரட்ேரடுகளில் கைனம் 

பசலுத்துகின்றது. உண்மம, நீதி, நட்டஈடு மற்றும் மீள நிகழரமமக்கரன உத்தரைரதம் ஆகியைற்மற அரபச 

ைழங்குதல் பைண்டும். 2015 ல் அத்தமகயபதரரு பசயற்ேரட்டிற்கு இலங்மக உறுதியளித்ததுடன், இந்த தூண்களில் 

முன்பனரக்கி நகர்ைதற்கரன உறுதியரன நடைடிக்மககமள பதரடர்ச்சியரக முன்பனடுத்தும் ைருகின்றது. 

 
உண்மமமய கண்டறிைதற்கரன ைிடயம் பதரடர்ேில், கரணரமல் பேரபனரர் அலுைலகமரனது (OMP) சட்டத்தரல் 

நிறுைப்ேட்டு முழுமமயரக பசயல்ேடுத்தப்ேட்டு ைருகின்றது. அமமச்சரமையரனது தற்பேரது உண்மம மற்றும் 

நல்லிணக்க ஆமணக்குழுபைரன்மற ஸ்தரேிப்ேதற்கரன ைமரவு சட்டத்மத ேரிசீலித்து ைருகின்றது. நீதி 

பதரடர்ேரன ைிடயத்தில், ேயங்கரைரத தமடச்சட்டத்தின் கீழரன ைழக்குகள் மீளரய்வு பசய்யப்ேட்டு, ேயங்கரைரத 

தமடச்சட்டத்தின் கீழரன ைழக்கு நடைடிக்மககள் ைிமரவு ேடுத்தப்ேட்டுள்ள அபத பைமள, சர்ைபதச தரங்கள் 

மற்றும் சிறந்த நமடமுமறகளுக்கு இமயேரன ைமகயிலரன உத்பதசிக்கப்ேட்ட ேயங்கரைரதத்துக்கு எதிரரன 



சட்டத்மத ேயங்கரைரத தமடச்சட்டத்திற்கு ேதிலரக ேிரதியீடு பசய்ைதற்கு ேரரரளுமன்றத்தில் ஆபலரசமனகள் 

முன்பனடுக்கப்ேட்டு ைருகின்றன. இழப்பீடு பதரடர்ேில், 2018 அக்படரேரில் ேரரரளுமன்றத்தரல் 

நிமறபைற்றப்ேட்ட இழப்பீட்டு அலுைலகத்திற்கரன சட்டமரனது, குறித்த சட்டத்தின் அடிப்ேமடயில் இழப்பீட்டு 

அலுைலகபமரன்று நிறுைப்ேடுைது குறித்து குறிப்ேிட்டதுடன்,  அதற்கு நியமிக்கப்ேடுைதற்கரக மூன்று 

ஆமணயரளர்கள் அரசியலமமப்பு பேரமையரல் ேரிந்துமரக்கப்ேட்டுள்ளனர். இந்த நிறுைனங்கள் அபதபேரன்று 

பசய்யப்ேடும் முமறப்ேரடுகமள கைனிக்கவும், உறுதிப்ேடுத்தவும், ஒப்புக்பகரள்ளவும் மற்றும் பதரடர்புபகரள்ளவும் 

அதிகரரமளிக்கப்ேட்டுள்ளன. குறித்த நிறுைனங்கள் ஸ்தரேிக்கப்ேட்டுள்ள பநரக்கங்கமள அமடந்து 

பகரள்ைதற்கரக, அமை பநர்மம மற்றும் இயற்மக நீதிக்கரன பசயற்ேரட்டு ைிதிகமள ேின்ேற்றுதல் பைண்டும். 

பமரதலின் மீள நிகழரமமமய உறுதிப்ேடுத்துைதற்கரக, நல்லிணக்க பசயற்ேட்டியமல பூரணப்ேடுத்துைதமன 

நரங்கள் உறுதியுடன் பமற்பகரண்டுள்பளரம். 

 
இந்த ைழிமுமறகள் மற்றும் பசயல்முமறகள் அமனத்தும் குறுகிய கரலத்திற்குள் பமற்பகரள்ளப்ேட்டுள்ளன. இந்த 

கரலகட்டத்தில், நல்லிணக்க பசயற்ேரடுகமள ஒருங்கிமணப்ேதற்கரன பசயலகம் மற்றும் ேணிக்குழு ஆகியன, 

அைற்றின் நடைடிக்மககமள முன்பனடுப்ேதற்கு முன்னர் ேரந்த அளைிலரனபதரரு ஆபலரசமனமய 

பமற்பகரண்டன. இலங்மக மக்களரல் இந்த ைழிமுமறகளின் பைளிப்ேமடத்தன்மம மற்றும் உரிமமமய 

உறுதிப்ேடுத்துைதற்கரக, அத்தமகய ஆபலரசமன அணுகுமுமறயரனது அைசியமரனது என்ேமத பகௌரை உயர் 

ஆமணயரளர் ஏற்றுக்பகரள்வீர்கள். 

 
பகௌரை உயர் ஆமணயரளர் அைர்கபள, மனித உரிமமகளுக்கரன ஐக்கிய நரடுகளின் உயர் ஆமணயர் 

அலுைலகத்தின் அறிக்மகயின் 2018 ஆம் ஆண்டின் ேிற்ேகுதியில் நடந்த அரசியல் முன்பனற்றங்கள் குறித்து 

குறிப்ேிடும் 10 - 13 ைமரயரன ேந்திகளின் ைிடயங்கமள அைதரனிக்மகயில், குறித்த பகள்ைிக்குரிய கரலத்தில், 

இலங்மகயின் நீதித்துமறயின் சுதந்திரத்திற்கு நம்ேகத்தன்மமமய ைழங்கும் முகமரக, அப்பேரது ஏற்ேட்ட 

அரசியலமமப்பு பதரடர்ேரன ேிரச்சிமனகமள ைிமரைரக தீர்த்துக்பகரள்ைதற்கரன நடைடிக்மககள் உயர் 

நீதிமன்றத்தினரல் பமற்பகரள்ளப்ேட்டன.  பமலும், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கரனது ேரதுகரப்பு ேமடயினர், பேரலிசரர் 

மற்றும் பேரதுச்பசமையினரல் ஒரு முன்மரதிரியரன ைிதத்தில் ேரரமரிக்கப்ேட்டன. இது இலங்மகயின் ைலுைரன 

ஜனநரயக நம்ேிக்மகச்சரன்றுகள் மற்றும் நிறுைன நிமலத்தன்மமமய பதளிைரக பைளிப்ேடுத்தி நின்றது.  

 
15ஆம் ேந்தியின் ைிடயங்கள் பதரடர்ேில், நிமலமரறுகரல நீதி நடைடிக்மககமள முன்பனடுப்ேதற்கரக ஏற்கனபை 

நிறுைப்ேட்ட நிறுைனங்கள் சட்டத்தின் ஆட்சிமய உறுதிப்ேடுத்துைதரக அமமதல் பைண்டும் என்ேதுடன், 

அத்தமகய நிறுைனங்களரல் முன்பனடுக்கப்ேட்ட ேணிகளின் முடிவுகளரனது நீதித்துமற பசயல்முமறயின் 

எத்தமகய ேரிபசரதமனகமளயும் எதிர்பகரள்ள ஏதுைரனதரக அமமதல் பைண்டும். ஆதலரல், நிறுைன 

கட்டமமப்ேிற்கரன நடைடிக்மககள் பமற்பகரள்ளப்ேட்டுள்ளன என்ற அறிக்மகமய ஏற்றுக்பகரள்ளும்பேரது, 

இயற்மக நீதியின் உள்ளடக்கமரகபை தீர்மரனங்கள் பமற்பகரள்ளப்ேடும் ஆமகயினரல், குறித்த 

நிறுைனங்களினரல் பமற்பகரள்ளப்ேடும் பசயற்ேரடுகளின் ைிமளைரக ஏற்ேடும் நன்மமகள் இயற்மக நீதியின் 

பகரள்மககளுடன் இமயேரனதரக அமமதல் பைண்டும் என நிமனவு கூறலரம். 

 
17ஆம் ேந்தி பதரடர்ேில், ஒருங்கிமணந்த அமமப்புக்கமள நிறுவுைதற்கு அப்ேரல் அதன் உண்மமயரன 

கடமமகமள நமடமுமறப்ேடுத்துைதில் இலங்மக அரசரங்கமரனது தரமதமின்றி தரக்கத்மத ஏற்ேடுத்தியுள்ளது 

என்ேதுடன், கரணரமல் பேரபனரர் அலுைலகம் முழுமமயரக பசயல்ேடுத்தப்ேட்டு ைருைதுடன், 

ேரரரளுமன்றத்தரல் நிமறபைற்றப்ேட்ட இழப்பீட்டு அலுைலகத்திற்கரன சட்டமரனது, குறித்த சட்டத்தினரல் 

இழப்பீட்டிற்கரன அலுைலகபமரன்மற நிறுவுைதமன குறித்து நிற்கின்றது என்ேது கைனிக்கப்ேடல் பைண்டும். 

இந்த நிறுைனங்கள், அைற்றுக்கு பமற்பகரள்ளப்ேடும் முமறப்ேரடுகமள ஆரரய்ந்து, உறுதிப்ேடுத்தி, அங்கீகரித்து, 

பைளிப்ேடுத்துைதுடன், பநர்மம மற்றும் இயற்மக நீதிக்கரன பகரட்ேரடுகளின் அடிப்ேமடயில் அதன் சட்ட 

கடப்ேரடுகமள நிமறபைற்றுைதற்கு அதிகரரமளிக்கப்ேட்டுள்ளன. இழப்பீட்டிற்கரன அலுைலகத்திற்கரன 

நிதியரனது, 2019ஆம் ஆண்டிற்கரன பதசிய ைரவுபசலவுத்திட்டத்தில் ஒதுக்கீடு பசய்யப்ேட்டுள்ளது. 

 
19ஆம் ேந்தி பதரடர்ேில், 2018 அக்படரேர் மரதத்தில் இயற்றப்ேட்ட இழப்பீட்டிற்கரன சட்டத்தின் கீழ், இந்த 

அலுைலகத்திற்கு நியமனம் பசய்யப்ேடுைதற்கரக அரசியலமமப்பு பேரமையினரல் மூன்று ஆமணயரளர்கள் 

ேரிந்துமரக்கப்ேட்டுள்ளனர் என்ேதுடன் கரணரமல் பேரனமமக்கரன சரன்றிதழ்கமள பேற்றுக்பகரண்டுள்ள 

கரணரமல் பேரபனரரின் குடும்ேங்களுக்கு மரதரந்தக் பகரடுப்ேனைரக 500 மில்லியன் ரூேரைிமன ைழங்குைதற்கு 

2019 ைரவு பசலவுத் திட்டத்தின் கீழ் அரசரங்கம் ஒதுக்கீடு பசய்துள்ளது. 

 
2018ஆம் ஆண்டு பம மரதம் 29ஆம் திகதி மன்னரரில் கண்டபடடுக்கப்ேட்ட மனித எலும்புகள் பதரடர்ேில் 

குறிப்ேிடும் அறிக்மகயின் 23ைது ேந்தி பதரடர்ேில், இந்த ைிடயமரனது அதன் இயல்பு பதரடர்ேில் அணுகுைதில் 

எச்சரிக்மகயுடன் பசயல்ேட பைண்டியபதரரு ைிடயமரகும். முன்கூட்டிபய கருதப்ேட்ட கருத்துகளுக்கு மரறரக, 

குறித்த மீட்கப்ேட்ட மனித எலும்புகளுக்கும், பமரதலுக்கும் இமடயில் எந்தபைரரு பதரடர்பும் இல்மல என 

ைிஞ்ஞரனபூர்ைமரக நிரூேிக்கப்ேட்டுள்ளது. கரணரமல் பேரபனரர் அலுைலகத்தினரல் ைசதிகள் அளிக்கப்ேட்ட 

ஐக்கிய அபமரிக்கரைின் ஆய்ைகத்திலிருந்து பேற்றுக்பகரள்ளப்ேட்ட ேரிபசரதமன முடிவுகளின் ேிரகரரம் குறித்த 



எலும்புகள் இலங்மகயின் பேரும்ேகுதி ஐபரரப்ேிய கரலனித்துை ஆட்சியின் கீழ் கரணப்ேட்ட கி.ேி. 1499 - 1719 

ைமரயரன கரலப்ேகுதிக்கு உரியன என பைளிப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. இது, குற்றச்சரட்டுகள் மற்றும் பைறும் தகைல் 

பசகரிப்பு ஆகியன நியரயமில்லரத கருத்துக்கமள முன்மைப்ேதற்கரக முன்கூட்டிபய தீர்மரனிக்கப்ேடக்கூடரது 

என்ேமத நிரூேிப்ேதற்கரன மற்றுபமரரு எடுத்துக்கரட்டு இதுைரகும். சட்டபூர்ைமரக ஸ்தரேிக்கப்ேட்டுள்ள 

நமடமுமறகளின் ைரயிலரன ைிசரரமண நமடமுமறகளின் பதமைப்ேரட்டிமனயும், ஆதரரமற்ற 

அனுமரனங்களின் அடிப்ேமடயில் தீர்மரனங்கள் பமற்பகரள்ளப்ேடுைதன் ைிமளமையும் குறித்து நிற்கும் 

மற்றுபமரரு சம்ேைம் இதுைரகும். 

 
அறிக்மகயின் 25ைது ேந்தியில் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது பதரடர்ேில், 'இழப்பீட்டிற்கரன அலுைலகம்' பதரடர்ேரன 

சட்டமூலத்தின் உள்ளடக்கத்திற்கு உயர் நீதிமன்றத்தினரல் ேரிந்துமரக்கப்ேட்டுள்ள திருத்தங்களரனது, 

அரசரங்கத்தின் துமறகளின் சம்ேந்தப்ேட்ட அதிகரரங்கமளப் ேரைலரக்கம் பசய்ைதமன அங்கீகரிக்கும் எமது 

அரசியலமமப்ேின் அடிப்ேமட கட்டமமப்புடன் இமயந்ததரக கரணப்ேடுகின்றன. உயர் நீதிமன்றத்தினரல் 

பமற்பகரள்ளப்ேட்டுள்ளதும், ேரரரளுமன்றத்தரல் திருத்தங்கள் பமற்பகரள்ைதற்கு கருதப்ேடுைதுமரன இழப்பீட்டு 

சட்டம் பதரடர்ேரன ேரிந்துமரகள், குறித்த சட்டத்தின் அரசியலமமப்பு ைரதத்மத உறுதிப்ேடுத்தும் ஒரு கட்டரய 

பசயன்முமற ஆகும். பமலும், உங்கள் கைனிப்புக்கு மரறரக, உயர் நீதிமன்றத்தரல் முன்பமரழியப்ேட்ட திருத்தங்கள் 

இழப்பீட்டிற்கரன அலுைலகத்தின் முன்னிமலயில் நிைரரணங்கமளப் பேற ைிரும்பும் நேர்களுக்கு அதன் 

பேரருந்தும் தன்மமமய ைிரிவுேடுத்துகின்றன, ஏபனனில், இந்த அலுைலகத்தினரல் தனித்தனியரகவும், 

கூட்டரகவும் பேற்றுக்பகரள்ளப்ேட்டு, கைனம் பசலுத்தப்ேடும் முமறப்ேரடுகள் மனித உரிமமகள் மீறல் அல்லது 

சர்ைபதச மனிதரேிமரன சட்டத்தின் மீறல் குற்றச்சரட்டுக்களுக்கு மரத்திரம் மட்டுப்ேடுத்தப்ேடைில்மல, மரறரக, 

இந்த சட்டத்தின் 27ைது ேிரிைில் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள உயிரிழப்பு அல்லது அைர்களின் நேர் அல்லது 

பசரத்துக்களுக்கு பசதம் ைிமளைிப்ேதன் ைிமளைரக பசதம் ஏற்ேட்டுள்ள நேர்கள் - நீண்டகரல மற்றும் கடுமமயரன 

பசதங்களின் இயல்புகளரல் ேரதிக்கப்ேட்ட இலங்மக மக்களின் தனிநேர்கள், குழுக்கள் அல்லது சமூகம் ஆகிய 

ைிடயங்கமளயும் உள்ளடக்குகின்றது. 

 
பகௌரை உயர் ஆமணயரளர் அைர்கபள, 

 
ேயங்கரைரதம் மற்றும் ைன்முமற தீைிரைரதமரனது உலபகங்கிலும் எதிர்பகரள்ளப்ேட்டுக்பகரண்டிருக்கும் ஒரு 

பநரத்தில், கடந்த ஆண்டு இந்த சமேயின் முன்னிமலயில் நரன் கூறியது பேரல், பமரதலின்பேரது இலங்மகயின் 

ேரதுகரப்புப் ேமடகளினரல் முன்பனடுக்கப்ேட்ட நடைடிக்மகயரனது ேல நரடுகளரல் ேயங்கரைரத அமமப்பு என 

அமடயரளப்ேடுத்தப்ேட்ட ஒரு குழுைிற்கு எதிரரனபதயன்றி, எந்த ஒரு சமூகத்துக்கும் எதிரரனது அல்ல. சமீேத்திய 

ைரலரற்றில் முதல் முமறயரக பைண்டுபமன்பற பேரதுமக்கமள இலக்கரகக் பகரண்டு பமற்பகரள்ளப்ேட்ட இந்த 

ேயங்கரைரத குழுைினரின் பசயல்முமறயரனது உலபகங்கிலும் உள்ள ேயங்கரைரதக் குழுக்களரல் தற்பேரது 

ேின்ேற்றப்ேடுகின்றது. இலங்மகயில் உள்ள அமனத்து சமூகங்களும் ேயங்கரைரதத்திற்கு எதிரரக 

ஒன்றுேட்டிருந்ததுடன், தற்பேரது அந்த ேயங்கரைரதம் பதரற்கடிக்கப்ேட்டு, நல்லிணக்கம் மற்றும் பேரருளரதரர 

முன்பனற்றத்திற்கரக அமனத்து சமூகங்களும் ஒன்றுேட்டு பசயற்ேடுகின்றன. 

 
எனபை, குற்றப் பேரறுப்புமடமம சம்ேந்தப்ேட்ட 27 மற்றும் 29ைது ேத்தியிலுள்ள அம்சங்களில், இலங்மகயின் 

யரப்பு மற்றும் நீதிச் பசயன்முமறகளுக்பகற்ே இலங்மக அதன் அமனத்து ேிரமஜகளினதும் உரிமமகமள 

அைர்களுக்கு உத்தரைரதப்ேடுத்துகின்றது என மீள எழுதப்ேடபைண்டும். எனினும், பமபல பசரல்லப்ேட்ட ேத்தியில் 

ஒட்டு பமரத்த ஆதரரமரக முன்மைக்கப்ேட்டுள்ள அடிப்ேமட குற்றைியல் நீதி ஒழுங்கரனது குற்றச்சரட்டுக்களின் 

தன்மம மற்றும் குற்றங்களின் சிக்கல்களுக்பகற்ே பசயற்ேட முடியரது என்ேது தைறரகும். மரறரக 

இலங்மகயிலுள்ள நீதி ஒழுங்கு சிக்கலரன குற்றங்கமள மகயரள்ைதற்கு பேரதுமரனளவு 

ஆயத்தப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. பசரல்லப்ேட்ட ைழக்குகள் சம்ேந்தப்ேட்ட குற்ற ைிசரரமனகள் ஸ்தரேிக்கப்ேட்டுள்ள 

சட்ட பசயன்முமறகளுக்குக் கீழரல் நடரத்தப்ேடுைதற்கும் இமடயிமடபய நீதிப் ேடிமுமறக்பகற்ே 

கண்கரனிக்கப்ேடுைதற்கும் ைிசரரமன முகைர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்ேட்டிருக்கின்றது. எந்தபைரரு சிக்கலரன குற்ற 

ைிசரரமனயும் அதிக பநரத்மத பகரள்ைனவு பசய்யும். ‘ேரதிக்கப்ேட்டைர்கமள அமடயரளப்ேடுத்தும் 

பசயன்முமற’ என அறிக்மகயின் 20ைது ேத்தியின் ஒப்புதல் ேல்பைறு துமறகளிலரன கணிப்பீடுகமள 

பைண்டிநிற்ேபதரடு பநரமும் பதமைப்ேடுகின்றது. அது பசரல்லப்ேட்ட ைலியுறுத்தமல ஸ்தரேிக்கின்றது 

என்ேதற்கரன ஓர் குறிகரட்டியுமரகும். பமலும், குற்றங்களின் சிக்கல் மற்றும் குற்றச்சரட்டுக்களின் 

தன்மமகளுக்பகற்ே அைற்மற மகயரள்ைதற்கு இலங்மகயின் குற்ற நீதி ஒழுங்கின் ைிதந்துமரக்கப்ேட்ட 

இயலரமமமய நீக்குகின்றது.   

 
பமலும், 2015 இலங்மக பதரடர்ேரன ைிசரரமன அறிக்மகயிபலர அல்லது பைறு ஏதும் உத்திபயரகபூர்ை 

ஆைணங்களிபலர தனிநேர்களுக்பகதிரரன பேரர்க்குற்றச்சரட்டுகபளர அல்லது மனிதத்துக்பகதிரரன 

குற்றச்சரட்டுக்கபளர உறுதிப்ேடுத்தப்ேடைில்மல என்ேது கட்டரயம் ைலியுறுத்தப்ேட பைண்டிய அம்சமரகும். 

பசமையில் இருக்கின்ற அல்லது ஓய்வுபேற்ற இலங்மக ேரதுகரப்புப் ேமட அல்லது பேரலிஸ் 

உத்திபயரகத்தர்களது உரிமமகமள ேிடுங்குைது அநீதியரகும். 

 



மனித உரிமமகள் உயர் ஆமணயரளரின் அலுைலகம் மற்றும் இந்த சமேயின் அறிக்மககளில் யுத்தத்தின் கமடசி 

கட்டங்களின்பேரது பசரல்லப்ேடுகின்ற மரணங்களின் மிமகப்ேடுத்தப்ேட்ட எண்ணிக்மக திரும்ேத்திரும்ே 

இடம்பேற்றிருக்கின்றது. இந்த ைலியுறுத்தல்கள் பகரழும்ேிலுள்ள பைளிநரட்டு தூதரகங்கள், ஐ.நர முகைர்கள் 

பமலும் ஐ.சி.ஆர்.சி உட்ேட ஏமனய சர்ைபதச நிறுைனங்களின் சுதந்திரமரன கணிப்பீடுகளுக்கும் பநரடியரக 

முரண்ேடுைதுடன் யுத்தத்தின் கமடசி கட்டங்களின்பேரது பகரழும்ேிலிருந்த ஐக்கிய இரரச்சிய ேரதுகரப்பு 

உத்திபயரத்தர் பைளியிட்ட ைிடயங்கள் சுட்டிக்கரட்டுகின்ற 12 ஒக்படரேர் 2017 அன்று ஐக்கிய இரரச்சியத்திலுள்ள 

ேிரபுக்களின் இல்லத்தில் திருத்தியமமக்கப்ேட்ட ைிடயங்கள் மட்டுமல்லரது, பேரதுத்தளங்களிலுள்ள புத்திஜீைிகள் 

மற்றும் ஊடகைியலரளர்களின் எழுத்துக்களுக்கும் முரண்ேடுகின்றன .  

 
உண்மமமய கண்டறிைதற்கு அைசியமரன மனித உரிமமகளுக்கரன உயர் ஆமணயரளர் அலுைலகம் 

உள்ளடங்கிய நிறுைனங்களரல் பமபல குறிப்ேிடப்ேட்ட தகைல் பதரடர்ேரக அதிக கரிசமன 

கரட்டப்ேடரமமயரனது தைறரகும் என இலங்மக அரசு ைிசுைரசிக்கின்றது.  

 
ேத்தி 31 ஐ பேரறுத்தைமர, நரட்டின் ஏமனய அரசியல் முன்பனற்றங்கள் இருந்தபேரதிலும்கூட யரப்புச் சீர்திருத்தம் 

ேரரரளுமன்ற ைிதிமுமறகளுக்பகற்ே பதரர்ந்து நமடபேற்றுைருகின்ற ஓர் பசயன்முமறயரகும் என்ேது 

குறிப்ேிடப்ேடபைண்டிய அம்சமரகும். இந்தச் பசயன்முமற இலங்மகயின் ேலதரப்ேட்ட மக்கள் சம்ேந்தப்ேட்ட 

அமனத்து ைிைகரரங்கமளயும் தீர்ப்ேமத பைண்டிநிற்கின்ற அபதபைமள அமனத்து ேங்குதரரர்கமளயும் கட்டரயம் 

கைனத்திற் பகரள்ளவும் பைண்டுகின்றது.  

 
பகௌரை உயர் ஆமணயரளர் அைர்கபள, 

 
32ம் ேத்திமய பேரறுத்தைமர ேயங்கரைரத தமடச்சட்டத்துடன் சம்ேந்தப்ேட்ட சட்டைரக்க ைமரவு ேலதரப்ேட்ட 

ேங்குதரரர்களிடமிருந்து உள்ளீடுகமளப் பேற்றுள்ளது. பமலும் சர்ைபதச பநறிமுமறகள் மற்றும் சிறந்த 

நமடமுமறகபளரடு ஒத்துச் பசல்ைதமன உறுதிப்ேடுத்துைதற்கரக முன்பமரழியப்ேட்ட ைமரமை 

ைளர்த்பதடுப்ேதில் முழுமமயரக ஈடுேட்ட ஐ.நர முகைர்களிடமிருந்து பதரழிநுட்ே உதைிகமளயும் 

பேற்றுக்பகரண்டது. இந்த பசயற்ேரட்டில், உயர் நீதிமன்றத்திற்கு முன்னர், முன்பமரழியப்ேட்ட சட்ட மபசரதரைின் 

உள்ளடக்கங்கமள ைிைரதிப்ேதற்கு அமனத்து ேங்குதரரர்களுக்கும் சந்தர்ப்ேம் ைழங்கப்ேட்டது. அதன்ேடி, 

ைிைரதிக்கப்ேட்ட ேகுதிகள் உயர் நீதிமன்றத்தின் கைனத்மதப் பேற்றது. பமலும் மபசரதரைின் உள்ளடக்கங்கள் 

பதரடர்ேரன உயர் நீதிமன்றத்தின் கருத்துக்கள் சிைில் சமூகங்கமள உள்ளடக்கி உறுதியரன ைிைரதங்கள் 

நமடபேற்ற ேரரரளுமன்றத்திலுள்ள சர்ைபதச உறவுகளுக்கரன துமற பமற்ேரர்மைக் குழுக்கு முன்னிமலயில் 

இருக்கின்றன. பமலும் இலங்மகயின் சிைில் சமூகத்தின் குறிப்ேிட்ட சில ேகுதியினர் ேயங்கரைரதத் தமட சட்டத்மத 

நீக்குைதற்கும் ேயங்கரைரதம் பதரடர்ேரன ைிைகரரங்கமள மகயரளக்கூடிய பமலதிக எந்தபைரரு சட்டைரக்கத்மத 

அறிமுகப்ேடுத்தரமல் இருப்ேதற்கும் ேரிந்துமரத்திருக்கின்றனர் என்ேதமனயும் குறித்துக் கரட்டுைது 

பேரருத்தமரகும். சர்ைபதச உறவுகளுக்கரன துமற பமற்ேரர்மைக் குழுக்கு முன்னிமலயில் மைக்கப்ேட்டுள்ள 

இவ்ைிைகரரங்கள் ேயங்கரைரத எதிர்ப்பு சட்டத்மத சட்டமரக்குைதில் பமலதிக நீண்ட திட்டபநரக்குமடய 

பசயன்முமறபயரன்மற ைிமளைித்திருக்கின்றது.   

 
ேத்தி 35 ஐ பேரறுத்தைமர, ேரதுகரப்புப் ேமடயினரரல் மகப்ேற்றப்ேட்ட பூமிகமள ைிடுைிப்ேதற்கரக இலங்மக 

அரசரல் பமற்பகரள்ளப்ேட்ட குறிப்ேிடத்தக்களவு முயற்சிகமள சமே அங்கீகரித்திருப்ேதமன இலங்மக 

பமச்சுகின்றது.  

 
இலங்மகப் ேரரரளுமன்றத்தில் 14 மரர்ச் 2019ம் திகதி நரன் குறித்துக்கரட்டியது பேரல, 2009ம் ஆண்டில் 

ேரதுகரப்புப் ேமடயினரரல் மகப்ேற்றப்ேட்ட பூமிகளில் 75 வீதபம ைிடுக்கப்ேட்டுள்ளது என உயர் ஆமணயரளரின் 

அறிக்மகயில் 35ைது ேத்தியில் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள தரைரனது சரியரன தரவுடன் குறிப்ேிடத்தக்களவு 

ைித்தியரசப்ேடுகின்றது. பம 2009 முதல் ேரதுகரப்பு ேமடயினர் மைத்திருந்த 71,172.56 ஏக்கர் அரச கரணிகளில் 

63,257.48 ஏக்கர் ைிடுைிக்கப்ேட்டுள்ளது. 12 மரர்ச் 2019 இல் 88.87 வீத கரணிகள் உண்மமயில் 

ைிடுைிக்கப்ேட்டுள்ளது.  

 
பம 2009 முதல் ேரதுகரப்பு ேமடயினர் மைத்திருந்த 28,215.29 ஏக்கர் தனியரர் கரணிகளில் 26,005.17 ஏக்கர் (92.16 

வீதம்) 12 மரர்ச் 2019 இல் ைிடுைிக்கப்ேட்டுள்ளது.  

 
இந்த குறிப்ேடத்தக்க அளவீடுகள் ேரதுகரப்புப் ேமடயினரரல் மகப்ேற்றப்ேட்டிருந்த கரணிகமள ைிடுைிப்ேதற்கு 

இலங்மக அரசரல் ைழங்கப்ேட்ட மிகுந்த முக்கியத்துைத்மத சுட்டிக்கரட்டுகின்றது. 

 
எனினும், எஞ்சிய கரணிகள் அதற்பகயுரிய உரிமமயரளர்களுக்கரன இழப்பீடுகள் ைழங்கப்ேடுைதினூடரக 

அைசியமரன பதசிய ேரதுகரப்ேின் பநரக்கில் பதரடர்ந்தும் ேரதுகரப்புப் ேமட தம் ைசம் மைத்திருக்கும். 

 
முழுமமயரக கரணிகமள ைிடுைித்தல் மற்றும் மற்றும் அரசரங்க ைர்த்தமரனி அறிைித்தலின் (2018 யூன் 5 ஆம் 

திகதிய 2074/11 இலக்கம்) ஊடரக ைடக்கு மற்றும் கிழக்கு மரகரணங்களின் அேிைிருத்தி ேற்றிய சனரதிேதி 



பசயலணிபயரன்மற நியமித்தல் பதரடர்ேில் சனரதிேதி மமத்திரிேரல சிறிபசன அைர்கள் ைழங்கிய 

உறுதிபமரழிக்கு அமமைரக கடந்த ைருடம் இச்பசயற்ேரடரனது கணிசமரன அளவுக்கு துரிதப்ேடுத்தப்ேட்டது 

என்ேமத நரன் இங்கு ைலியுறுத்த ைிரும்புகின்பறன். இரண்டு மரகரணங்களிலும் அேிைிருத்தி ேற்றிய கண்கரனிப்பு 

பசய்தல் மற்றும் ஆபலரசமனகள் ைழங்கல் பதரடர்ேில் முமறயரக கூடும் இந்த பசயலணியரனது பகௌரை ேிரதமர், 

அமமச்சரமை அமமச்சர்கள், ைடக்கு மற்றும் கிழக்கு மரகரணங்களின் ஆளுநர்கள், முதலமமச்சர்கள், ேிரதம 

பசயலரளர்கள், திமணக்களத் தமலைர்கள் மற்றும் ேரதுகரப்பு, நிதி மற்றும் பைளிநரட்டு அலுைல்கள் ஆகிய 

அமமச்சுகளின் பசயலரளர்கள் ஆகிபயரமர உள்ளடக்கின்றது. 

 
'உட்கட்டமமப்பு குமறேரடு' ேற்றிய ேிரச்சிமனகள் பதரடர்ேில், 66,100 வீடுகள் நிர்மரணிக்கப்ேட்டுள்ளதுடன் 

அமை 2009 முதல் 2018ஆம் ஆண்டு கரலப்ேகுதியில் ைடக்கு மற்றும் கிழக்மகச் சரர்ந்த சிைிலியன்களுக்கு 

மகயளிக்கப்ேட்டுள்ளன. இப்ேணியரனது 2019 ஆம் ஆண்டில் 'ஒவ்னர் டிறைன் பமரடல்'  என்ற மரதிரியின் 

அடிப்ேமடயில் 4,750 வீடுகமள  நிர்மரணிக்கும் ேணியின் ஊடரக ஆரம்ேிக்கப்ேட்டது. இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டமரனது 

2019 யூன் மரதத்தில் முடிைமடயும் என்று உத்பதசிக்கப்ேட்டுள்ளது. ைடக்கு மற்றும் கிழக்கு மரகரணங்களின் 

முன்பனற்றத்மத கரண்ேதற்கு பகௌரை ேிரதமர் அைர்கள் முமனப்ேரன ஆர்ைத்மத பகரண்டிருந்தரர். அைரின் 

ேரிந்துமரக்கு அமமைரக 10,000 வீடுகள் நிர்மரணிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டபமரன்று ஆரம்ேிக்கப்ேட்டுள்ளது.  

 
2015-2018 கரலப்ேகுதியில் இருந்து இடம்பேற்றுள்ள ஏமனய உட்கட்டமமப்பு அேிைிருத்தி கருத்திட்டங்கள் 

ேின்ைருமரறு, 

 
1. ைரழ்ைரதரர உதைி-23,548 குடும்ேங்கள் (குடும்ேத்திற்கு ரூேர 100,000 வீதம்) 

2. பேரது வீட்டுக் கிணறுகள்-1,817 

3. நீர் இமணப்புகள்- 10245(குடும்ேத்திற்கு ரூேர 25,000 வீதம்) 

4. மின்சரர ைிநிபயரகம்-14,374 குடும்ேங்கள் 

5. உள்ைரரி ேரமதகள்-254 

6. சுகரதரர ைசதிகள்-14238 குடும்ேங்கள்( குடும்ேத்திற்கு  ரூேர 60,000 வீதம் 

7. மைத்தியசரமலகள் / சுகரதரரர நிமலயங்கள்-56 

 
ைடக்கு மற்றும் கிழக்கு மரகரணங்களில் ைரழும் மக்களின் பேரருளரதரர பசமநலன்களுக்கரக 

பமற்பகரள்ளப்ேட்டுள்ள ேல அேிைிருத்தி கருத்திட்டங்களின் சிலைற்மறபய பமற்ேடி ைிேரங்கள் 

ேிரதிேலிக்கின்றன. 

 
அைர்கள் மீண்டும் திரும்புைதற்கு முன்னர் பசரத்துக்கள் அழிக்கப்ேட்டதரக எழுப்ேப்ேட்ட கரிசமன  பதரடர்ேில் 

குறிப்ேிடப்ேட பைண்டியுள்ளது யரபதனில் அவ்ைரறரன அரசரங்க பகரள்மகபயரன்று இல்மலபயன்ேதரகும். 

மரறரக, ேரதுகரப்பு ேமடயினர் பேரது மக்களின் ேரதுகரப்பு மற்றும் ைசதிகள் ஆகியைற்மற கருதி பசரத்துக்கமள 

மகயளிப்ேதற்கு முன்னர் இரரணுை உட்கட்டமமப்புக்கமள நிர்மூலமரக்கியுள்ளனர். 

 
இலங்மக அரசரங்கத்திற்கு உண்மமயில் ைடக்கு மரகரணத்மதபயர அல்லது கிழக்கு மரகரணத்மதபயர அல்லது 

நரட்டின் எந்தபைரரு ேகுதிமயபயர 'கரலணித்துைமயம்' பசய்யும் பகரள்மக இல்மல என்ேமத, உயர் 

ஆமணயரளர் அைர்கபள, உங்களுக்கு குறிப்ேிட பைண்டும். அைர்களின் கரணிகள் ைன உள்ளடக்கம் அல்லது 

பதரல்பேரருள் கருத்திட்டங்கள் என்ற ைமகயில் ேிரகடனப்ேடுத்தப்ேடுைதரல் கரணி உரிமமயரளர்கள் அைர்களின் 

கரணிகமள இழக்கின்றரர்கள் என்ற கருத்து பதரடர்ேில் பதளிைரகவும் உறுதியரகவும் கூறபைண்டியது 

யரபதனில்,அரசரங்கமரனது அவ்ைரறரன நடைடிக்மககளில் ஈடுேடைில்மல என்ேதரகும். இருப்ேினும், ைனநிலம் 

மற்றும் பதரல்பேரருள் கருத்திட்டங்கமள ேரதுகரத்தல் என்ேது சுற்றரடல் மற்றும் கரலரசரர மறபுரிமமமய 

ேரதுகரத்து பேணபைண்டும் என்ேதன் அடிப்ேமடயில் சர்ைபதச கடப்ேரடுகளுக்கு அமமைரக எந்தபைரரு 

நரட்டிற்கும் ைழங்கப்ேட்டுள்ள ஆமணயரகும் என்ேமதயும் நிமணைில் மைத்துக்பகரள்ள பைண்டும். பமலும், 

அவ்ைரறு சம்ேந்தப்ேட்ட ைனநிலம் மற்றும் கலரசரர மறபுரிமம ஆகியைற்மற இனங்கரணும் பைமளயில் 

சம்ேந்தப்ேட்ட மரகரணங்களின் நிர்ைரக அமமப்புகளுடன் ஆபலரசமனயும் பேறப்ேடுகின்றது. 

 
உலகளரைிய ரீதியில் மனித உரிமம மீறல்கமள தடுத்தல் மற்றும்  மனித உரிமமகள் ேற்றிய அைசர 

நிமலமமகளுக்கு துரிதமரக ேரிகரரம் கரணல் பதரடர்ேரக இந்த பேரமைக்கு உள்ள ஆமணமய முழுமமயரக 

ஏற்றுக்பகரள்ளும் அபதபைமளயில், முரண்ேரட்டிற்கு ேின்னரரன மரற்றம் மற்றும் நல்லிணக்கம் பதரடர்ேில் 

சம்ேந்தப்ேட்ட நரடுகள் கடந்துைந்துள்ள ஒப்பீட்டளைிலரன அனுைேங்கள் பதரடர்ேில் இந்த பேரமை நன்கு 

அறிந்துள்ளது என்ேமதயும் இலங்மக நம்புகின்றது. இந்த நரடுகள் நிமலமரறுகரல நீதி பேரறிமுமற மற்றும் 

அைசியமரன தரம், அமனத்தும் உள்ளடங்கிய தன்மம,ைிரிவுத்தன்மம மற்றும் ைிமளவுகளின் நிமலபேண்தமகமம 

ஆகியைற்றுக்கு இமடயில் சமநிமலமய பேண்ைதற்கு ஆழ்ந்த ஆர்ைத்மத பமற்பகரண்டுள்ளன.  இவ்ைிடயமரனது 

இலங்மகமயப் பேரன்ற நரடுகள் பதரடர்ேில் உண்மமயரகும். ஏபனனில், பைறு நரடுகளில் முரண்ேரட்டிற்கு 

ேின்னர் கரணப்ேட்ட சூழ்நிமலகள் பேரலன்றி இலங்மகயின் சைரலரனது 'பதசத்மத கட்டிபயழுப்ேல்' என்ேதற்கு 

ேதிலரக 'சமரதரனத்மத கட்டிபயழுப்ேல்' என்ேதரகும். ேரிகரரம் கரணல் மற்றும் சமூக சகைரழ்வு ேற்றிய 



ேயனுறுதியரன மற்றும் கரலரசரர ரீதியில் உணர்பூர்ைமரன மற்றும் சரத்தியமரன நமடமுமறகமள கரண்ேது 

பதரடர்ேில் இலங்மக அரசரங்கமரனது உறுதியரகவுள்ளது. 

 
இருப்ேினும், இலங்மகயில் குமறகரண்ேைர்களரல் சுமத்தப்ேட்டுள்ள ஆதரரைமற்ற குற்றச்சரட்டுகளுக்கு 

ேிரபயரகிக்கப்ேட்டுள்ள தரங்களுடன்  ஒப்பீட்டளைில் பநரக்கும் பைமளயில்  இலங்மக அரசரங்கத்திற்கு 

ேிரபயரகிக்கப்ேட்டுள்ள ஆதரரத்தின் தரநிமலயரனது கணிசமரன ஒழுங்கின்மமமய பகரண்டுள்ளதரல் 

ேிரச்சிமனயரகவும் குழப்ேமரகவும் உள்ளது. இந்த சூழ்நிமலயில்,  உயர் ஆமணயரளரின் அறிக்மகயின் 23ஆம் 

ேந்தியில் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள மன்னரர் புமதகுழி ைிடயமரனது ஏற்கனபை ைிரிைரக ைிேரிக்கப்ேட்டுள்ளது. இந்த 

அறிக்மகயரனது ேல மரதங்களுக்கு முன்னர் பதரகுக்கப்ேட்டுள்ள அபதபைமள,  அவ்ைறிக்மகயரனது 

பைளியிடப்ேட்ட பைமளயில் தடயைியல் சரட்சிகளின் அடிப்ேமடயில் எச்சங்களின் கரலம் ேற்றிய 

தீர்மரனபமரன்று பகரடுக்கப்ேட்டிருந்தது. இந்த அறிக்மகயில் உள்ளடக்கப்ேட்டிருந்த இந்த முக்கியமரன 

ைிேரத்மத நரங்கள் கரண்ேதில்மல. பமலும், இந்த அறிக்மகயரனது 'எதிர்கரலத்தில் ஏமனய மனித புமதகுழிகள் 

கண்டுேிடிக்கப்ேடுைமத  எதிர்ேரர்கலரம்' என்றும் முன்னூகின்றது. இந்த ைமகயிலரன ேரரியளவு மற்றும் 

ேரரதூரமரன ைிடயம் ேற்றிய இவ்ைமகயரன அனுமரனம் ேகிரங்க அறிக்மகபயரன்றில் கரணப்ேடுைமத 

ஏற்றுக்பகரள்ள முடியரது என்ேதுடன் அறிக்மகயில் கரணப்ேடும் ஏமனய அனுமரனங்கள் பதரடர்ேில் 

சந்பதகங்கமளயும் ஏற்ேடுத்தலரம். 

 
ஒரு பகரட்ேரட்டில்  உண்மமகள் பேரருந்தரமல் இருக்கும் பைமளயில் அந்த பகரட்ேரடு மரற்றமமடய பைண்டும் 

என்று  மதிநுட்ேம் பேரதிக்கின்றது. இருப்ேினும், இலங்மக ைிடயத்தில் அத்தமகய மதிநுட்டம் 

ேிரபயரகிக்கப்ேட்டதரக பதரியைில்மல. மன்னரர் புமதகுழி ைிடயத்தில் உள்ளமதப்பேரன்று, உறுதியரன 

ஆதரரத்தின் மூலம் இலங்மகமய ைிடுைிக்கும் ைமகயில் இந்த பகரட்ேரட்மட ேிமழபயன்று நரம் நிரூேித்தரலும், 

ஒரு ைிடயத்தில் இலங்மகமய சிக்கமைக்க முயலும் சில சந்பதகப் பேர்ைழிகளரல் அத்தமகய ைிடயங்கள் பமலதிக 

ைிசரரரமணகளுக்கு ஓதுக்கி மைக்கப்ேடுகின்றன.  

 
இபதபைமளயில், முன்னர் குறிப்ேிட்டமதப்பேரன்று முரன்ேரட்டின் இறுதிக்கட்டத்தின் பேரது இலங்மக 

ேரதுகரப்பு ேமடயினர் மற்றும் பேரலிஸரர் பமண்டுபமன்பற சிைிலியன்கள் ேரதிக்கப்ேடுைதற்கு உடந்மதயரக 

இருந்தனர் என்ேமத மறுக்கும் சரட்சியங்கள் பதரன்றும் பைமளயில் இந்த சரட்சியரனது பமரத்தமரக 

புறக்கணிக்கப்ேடும். 

 
பகௌரை உயர் ஆமணயரளர் அைர்கபள, 

 
ஓ.எச்.சீ.எச்.ஆர் ரின் 68ஆம் ேந்தியரனது (சீ) இலங்மக அரசரங்கத்திற்கு ைழங்கிய ேரிந்துமரயரன,  'சர்ைபதச 

சட்டம் மீறப்ேட்டமம மற்றும் துஸ்ேிரபயரகம் பசய்யப்ேட்டமம மற்றும் சர்ைபதச மனிதரேிமரன சட்டம் 

மீறப்ேட்டது ேற்றிய குற்றச்சரட்மட ைிசரரிக்க மைேிரிட் நீதிமன்றத்மத தரேிக்கும் சட்டத்மத ஏற்றுக்பகரள்ளல்' 

பதரடர்ேில் குறிப்ேிடுகின்றது. இந்த ைிடயம் பதரடர்ேரன எமது நிமலேரட்மட ேின்ைருமரறு பதளிவு 

ேடுத்துைதற்கு ைிரும்புகின்பறன்; 

 
இலங்மக அரசரங்கமரனது தற்பேரமதய மற்றும் முன்னரள் மனித உரிமமகளுக்கரன ஆமணயரளர் மற்றும் 

ஏமனய இமடமுகைர்களுக்கு உயர் அரச மட்டங்களில் ேகிரங்கமரகவும் கலந்துமரயரடல்கள் ஊடரகவும் நரட்டின் 

நீதி மன்ற பசயற்ேரடுகளில் ேிரமசகள் அல்லரபதரமர உள்ளடக்குைதில் உள்ள அரசியலமமப்பு மற்றும் சட்ட 

சைரல்கமள ைிளக்கியுள்ளது. அத்தமகய பசயன்முமறகளில் ேிரமசகள் அல்லரத நீதிேதிகமள நியமித்தல் 

பசயற்ேரடரனது ேரரரளுமன்றத்தில் 2/3 பேரும்ேரன்மம உறுப்ேினரர்களரலும் அதமனத்பதரடர்ந்து 

கருத்துக்கணிப்பேரன்றில் மக்களரலும் அரசியலமமப்ேில் திருத்தபமரன்மற பமற்பகரள்ளரது பசய்யமுடியரது. 

 
இந்த சூழ்நிமலயில்,  இந்த அடிப்ேமட யதரர்த்தங்கமள இமண-அனுசரமண நரடுகள் உட்ேட ஏமனய நரடுகள் 

கலந்துமரயரடல்களில் ஏற்றுக்பகரள்ளும் அபதபைமளயில், இந்த பேரருத்தமின்மமயரன ைிடயங்கள் 

கடிதபமரன்றின் மூலம் திருத்திக்பகரள்ள பைண்டும்.  குறிப்ேரக இலங்மகயில் எமது நீதி, பேரதுச்பசமை மற்றும் 

ேரதுகரப்பு நிறுைனங்கள் ஆகியமை  சுயரதீனம், எதிரிதிறன், தன்முமனப்பு மற்றும் தீர்வுகள் ஆகியைற்மற 

சமீேத்தில் எடுத்துக்கரட்டியுள்ள இத்தமகய தருனத்தில்  சர்ைபதச சிறந்த நமடமுமறகமள உள்ளடக்கும் 

புதுமமயரன, சரத்தியமரன, உள்ளக பேரறிமுமறகள் மற்றும் பசயன்முமறகமள கண்டுபகரள்ைது பதரடர்ேில் 

இலங்மகயரனது  ஊக்கமளிக்கப்ேடல் பைண்டும்.  அப்பேரதுதரன், உயர் ஆமணயரளரின் அறிக்மகயில் 

குறிப்ேிட்டுள்ளமத பேரன்று 'ேரதிப்புக்கு உள்ளரபனரரின் மற்றும் சமுதரயத்தின் நம்ேிக்மகமய 

பைற்றிபகரள்ைதற்கு' ைழியமமக்கும் ைமகயில் இந்த ைிடயங்கமள முடிவுக்கு பகரண்டுைர எங்களரல் முடியுமரக 

இருக்கும். 

 
நரம் அமனைரம் ேலன்கமள கரண்ேதற்கு ஆைலரக உள்பளரம், இருப்ேினும், தரசரப்ேதகரல உணர்வுபூர்ை, 

சிக்கரன ேிரச்சிமனகளுக்கு துரித ைிமளவுகமள கரண்ேிக்குமரறு  கரலைமரயமற மட்டக்குறிகமள ைிதித்தல் 

பதரல்ைிக்பக இட்டுச்பசல்லும். இலங்மகயரனது ஒரு சனநரயக நரடு என்ற ைமகயில், அதன் மக்களுக்கு பசமநல 

மற்றும் நிமலபேறரன சமரதரனத்மத கட்டிபயழுப்புைதற்கரன முன்னுரிமமகமள ைடிைமமக்கபைண்டும். மனித 



உரிமமகமள நிமலநரட்டி ேரதுகரக்கும் இறுதியரன பநரக்கத்மத ேின்ேற்றும் அபதபைமளயில், ேல்பைறு 

ைரலரற்று, கலரசரர மற்றும் மத உணர்வுகள் முகரமமத்துைம் பசய்யப்ேடல் பைண்டும். இந்த பேரமை மற்றும் 

ஏமனய மனித உரிமமகள் பேரறிமுமறகளுடனரன இலங்மகயின் ஈடுேரடு மற்றும் பநருக்கமரன 

ஓத்துமழப்ேரனது  ஐக்கிய மற்றும் பசழுமமயரன நரட்டில் ேல்ைமகத்தன்மமமய மதிக்கும் அமனத்து மக்களுக்கும் 

சமமரன உரிமமகள், நீதி, மற்றும் கண்ணியத்மத கட்டிபயழுப்புைதரக 2015ஆம் ஆண்டில் அரசரங்கத்தரல் ைழங்கிய 

அரசியல் உறுதிப்ேரடு மற்றும் ைரக்குறிதிகளின் அடிப்ேமடயில் இருந்து இமை எழுப்புகின்றது.  

 
பகௌரை உயர் ஆமணயரளர் அைர்கபள, 

 
இந்த நிமலமரறுகரல நீதி பேரறிமுமறகமள ைளர்ப்ேதில், இலங்மகயில் மனித உரிமமகளுக்கரன உயர் 

ஆமணயரளர் அலுைலகத்மத அமமப்ேதற்கரன நியரயபமரன்று கரணப்ேடுைதரக இலங்மக நம்ேைில்மல. 

 
அதரைது, குறிப்ேரக உண்மம, நீதி, இழப்பீடு மற்றும் மீள நிகழரமமமய உறுதிப்ேடுத்துைதமன 

பமம்ேடுத்துைதற்கரன ைிபேட அறிக்மகயரளரின் பதரழினுட்ே ஆபலரசகர்களிடமிருந்து கிமடக்கப்பேற்ற 

பதரழில்நுட்ே உதைியின் ைரயிலரக, ஐக்கிய நரடுகள் தரேனம் மற்றும் மனித உரிமமகளுக்கரன உயர் 

ஆமணயரளர் அலுைலகத்தின் நிபுணத்துைம் மற்றும் ஆதரவுடன் ைிரிவுேடுத்தப்ேட்ட நன்மமமய நரங்கள் 

ைரபைற்கிபறரம். ஏமனய இருதரப்பு மற்றும் ேல்தரப்பு ேங்கரளர்களரல் ஏற்ேடுத்திக்பகரள்ளப்ேட்ட புரிந்துணர்வு 

மற்றும் பதரழில்நுட்ே மற்றும் நிதி உதைிகள் குறித்தும் நரங்கள் பமலும் ேரரரட்டுகிபறரம். குறிப்ேரக நீதி, ைழக்கு 

மற்றும் ைிசரரமண அதிகரரிகள் தமது ைிடயப்ேரப்புக்களில் சிறப்புத் திறன்கமள பமம்ேடுத்திக் பகரள்ைதற்கரக 

அைர்களுக்கு ேயிற்சிகமள ைழங்குதல் பதரடர்ேரன பமலதிக தர கட்டிபயழுப்புமகமயயும், முன்பனடுக்கப்ேட்டு 

ைரும் உள்நரட்டு நமடமுமறகளின் பசயற்ேரடு மற்றும் மதிப்ேிமன பமலும் பமம்ேடுத்துைதமனயும் நரங்கள் 

பமலும் ைரபைற்கின்பறரம்.  

 
மனித உரிமமகளுக்கரன ஐ.நர உயர் ஆமணயரளர் அலுைலகம், ஐ.நர. மனித உரிமமகள் பேரறிமுமறகள் மற்றும் 

நமடமுமறகள் ஆகிபயரருடன் பதரடர்ந்து அரப்ேணிப்புடன் பசயற்ேடுைதற்கும், சிைில், அரசியல் மற்றும் சமூக-

பேரருளரதரர மற்றும் கலரச்சரர உரிமமகள் ஆகியைற்மறயும், எமது மக்களுக்கரன நீடித்த அமமதி மற்றும் 

நல்லிணக்கத்மத ஒருங்கிமணப்ேதமனயும் பநரக்கிய எமது ேயணத்தில் சர்ைபதச சமூகத்துடன் பநருக்கமரன 

ஒத்துமழப்புடன் ேணியரற்றுைதற்கு இலங்மக அரசரங்கம் எதிர்ேரர்க்கின்றது.  

 
நன்றி. 


