
 (முழுமையான அறிக்மை) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஜெனவீாவில் உள்ள ஐக்ைிய நாடுைள் சமை ைற்றும் ஏமனய 

சர்வதேச அமைப்புைளுக்ைான இலங்மையின் நிரந்ேரத் 

தூேரைம் 

 

 

ைனிே உரிமைைள் தைரமவ 

43வது வழமையான ஜசயலைர்வு 

 

 

உயர் ைட்ட அைர்வு   

 

 

அறிக்கை: 

ஜைளரவ. ேிதனஷ் குணவர்ேன 

இலங்மையின் ஜவளிநாட்டு உறவுைள், ேிறன் அைிவிருத்ேி, 
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ைனிே உரிமைைள் தைரமவயின் 43வது ஜசயலைர்வு - உயர் ைட்ட அைர்வு 

இலங்மையின் ஜவளிநாட்டு உறவுைள் அமைச்சர் ஜைௌரவ ேிதனஷ் குணவர்ேனவின் 

அறிக்மை 

 

26 ஜைப்ரவரி 2020 

 

ஜைௌரவ தகைவர் அவர்ைளே! 

ஜைௌரவ உயர்ஸ்தானிைர் அவர்ைளே! 

மனித உரிகமைள் ளெரகவயின் உறுப்ெினர்ைளே மற்றும் ெிரதிநிதிைளே! 

ைனவான்ைளே மற்றும் சீமாட்டிைளே! 

 

இந்த சகெ அறிந்திருக்கும் வகையில், 2019 நவம்ெர் மாதத்தில், 'திறன்மிக்ை குடிமக்ைள், 

திருப்திைரமான குடும்ெம், ஒழுக்ைமானதும் நியாயமானதுமான சமூைம் மற்றும் வேமான 

நாஜ ான்றின் நான்ம ங்கு விகேகவ' அக வகத ளநாக்ைாைக் ஜைாண்  ஜைாள்கைக் 

ைட் கமப்கெ அக ந்து ஜைாள்வதற்ைானஜதாரு மைத்தான ஆகைகய ெனாதிெதி ளைாட் ாெய 

ராெெக்ஷவுக்கு இைங்கை மக்ைள் வழங்ைினர்1. 'எமது மக்ைளுக்கு ைிக க்ைக்கூடிய ெனநாயை 

எல்கைகய சமரசம் ஜசய்யாமல் ளதசியப் ொதுைாப்கெ' ொதுைாப்ெதில் உறுதியாை நங்கூரமிட்டுள்ே 

வகையில் நாட்டில் நிகையான வேர்ச்சி மற்றும் அகமதிகய உறுதி ஜசய்வதற்ைாை இது 

திட் மி ப்ெட்டுள்ேது2. 

 

1. இைங்கையினால் முன்னர் முைங்ஜைாடுக்ைப்ெட்  இருத்தைியல் அச்சுறுத்தல் 

 

மூன்று தசாப்தங்ைோை நீடித்த ெயங்ைரவாத ளமாதல் முழுவதும், மிருைத்தனமான ெயங்ைரவாத 

தாக்குதல்ைகே ைட் விழ்த்துவிட்டு, ெல்ைாயிரக்ைைக்ைான அப்ொவிப் ஜொதுமக்ைகேக் ஜைான்ற 

எல்.ரீ.ரீ.ஈ. யின் ெயங்ைரவாதம் வ க்கு மற்றும் ைிழக்கு மாைாைங்ைேில் எல்.ரீ.ரீ.ஈ. ஆதிக்ைம் 

ஜசலுத்தும் ெகுதிைேில் உள்ே மக்ைளுக்கு மட்டுமன்றி, நாடு முழுவதிலும் அடிப்ெக ச் 

சுதந்திரங்ைகே மறுத்தது. எல்.ரீ.ரீ.ஈ. யினால் நிைழ்த்தப்ெட்  அட்டூழியங்ைேில் இன அழிப்புப் 

ெிரச்சாரங்ைள், அகனத்து இனங்ைேினதும் ெனநாயை ரீதியாை ளதர்ந்ஜதடுக்ைப்ெட்  நூற்றுக்கும் 

ளமற்ெட்  அரசியல் தகைவர்ைகே ெடுஜைாகை ஜசய்தல், இேம் சிறார்ைகே ளொராேிைோை 

நியமித்தல், ஜொதுமக்ைள் வதியும் ெகுதிைேில் ைண்மூடித்தனமாை ைண்ைிஜவடிைகேப் புகதத்தல் 

மற்றும் முக்ைியமான உட்ைட் கமப்கெத் தாக்குதல் ஆைியகவ உள்ே ங்கும். இந்த அகவ நன்கு 

அறிந்திருக்கும் வகையில், அடுத்தடுத்த இைங்கை அரசாங்ைங்ைேின் சமாதானப் 

ளெச்சுவார்த்கதைேில் ஐந்து முயற்சிைள் ஒருதகைப்ெட்சமாை எல்.ரீ.ரீ.ஈ. ெயங்ைரவாதிைோல் 

ரத்துச் ஜசய்யப்ெட்டு, இந்த இக ஜவேிைள், ளொரிைிருந்து ஆயுதம் மற்றும் குழுக்ைகே மீேக் 

ைட் கமத்து, மீண்டும் ளொருக்குத் திரும்புவதற்ைாை அவர்ைோல் ெயன்ெடுத்தப்ெட் ன.  

 

ெூகை 2006 இல், ைிழக்கு மாைாைத்தில் உள்ே ஒரு முக்ைிய மதகு மூ ப்ெட் கமயானது, 

ெல்ைாயிரக்ைைக்ைான மக்ைளுக்கு தண்ைரீ் ைிக ப்ெகத தடுத்தளதாடு, இைங்கை மக்ைகே 

எல்.ரீ.ரீ.ஈ. யின் ெிடியிைிருந்து விடுவிப்ெதற்ைான ஒரு மனிதாெிமான ந வடிக்கைகயத் ஜதா ங்ைி, 
அதன் முடிவில்ைாத ெயங்ைரவாதப் ெிரச்சாரத்திைிருந்து அகனத்து இைங்கையர்ைேினதும் 

ொதுைாப்கெயும் உறுதிப்ெடுத்துவகதத் தவிர ளவறு எந்த வழியும் அப்ளொகதய அரசாங்ைத்திற்கு 

                                                           
1 http://www.treasury.gov.lk/documents/10181/791429/FinalDovVer02+English.pdf/10e8fd3e-8b8d-452b-bb50-c2b053ea626c  

2 அளத குறிப்பு 

http://www.treasury.gov.lk/documents/10181/791429/FinalDovVer02+English.pdf/10e8fd3e-8b8d-452b-bb50-c2b053ea626c
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இருக்ைவில்கை. சமாதான முன்ஜனடுப்புைேின் இகைத் தகைவர்ைள் மற்றும் ஐ.நா. முைவர் 

உள்ேிட்  ஏகனய சர்வளதச ெங்குதாரர்ைள் ைைந்து ஜைாண்  மனிதாெிமான உதவிக்ைான 

ஆளைாசகனக் குழுவின் கூட் ங்ைேின் ெதிவுைள், மனிதாெிமான ந வடிக்கையின் ளொது ளமாதல் 

வையத்தில் அத்தியாவசியப் ஜொருட்ைகே வழங்குவதற்கும் ஜொதுமக்ைேின் உயிர்ைகேப் 

ொதுைாப்ெதற்கும் இைங்கை அரசாங்ைத்தினால் ளமற்ஜைாள்ேப்ெட்  ஒவ்ஜவான்கறயும் ஜதேிவாைக் 

ைாட்டுைின்றது. 

 

ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்னர், 18 ளம 2009 அன்று, எல்.ரீ.ரீ.ஈ. ெயங்ைரவாதத்கத இைங்கை, இராணுவ 

ரீதியாை ளதாற்ைடித்து, மூன்று தசாப்த ைாை ளமாதல்ைகேயும் துன்ெங்ைகேயும் முடிவுக்குக் 

ஜைாண்டுவந்தது. மிருைத்தனமான ளமாதைின் நிகறவானது, அடிப்ெக  மனித உரிகமைேில் 

ஒன்றான, சிங்ைேவர்ைள், தமிழர்ைள், முஸ்ைிம்ைள் மற்றும் ஏகனய அகனத்து 

இைங்கையர்ைேினதும் 'உயிர் வாழ்வதற்ைான உரிகமகய' ளமம்ெடுத்தி, ொதுைாத்தது. 

இைங்கையில் ெிரிவிகனவாத ெயங்ைரவாதத்தின் ஜெயரில் 2009 ளம மாதம் முதல் ஒரு துப்ொக்ைி 
ளவட்ள னும் சு ப்ெ வில்கை என்ெகத நான் ஜெருகமயு ன் கூற விரும்புைின்ளறன். இன்றுவகர, 

எல்.ரீ.ரீ.ஈ. அகமப்பு 32 நாடுைோல் தக ஜசய்யப்ெட்டுள்ேது ன், இது அவர்ைள் ெின்ெற்றிய 

ஜவறுக்ைத்தக்ை ெயங்ைரவாதப் ொகதக்கு எதிரான உைைின் அங்ைீைாரத்கத குறித்து நிற்ைின்றது. 

 

2. இைங்கை அரசாங்ைத்தின் ளமாதலுக்கு ெிந்கதய ந வடிக்கை 

 

எல்.ரீ.ரீ.ஈ. ெயங்ைரவாதிைளுக்கு எதிரான ளமாதைின் நிகறவானது ஒளர இரவில் நீடித்த 

அகமதிகய ளதாற்றுவிக்கும் என்ற மாகய இைங்கைக்கு ஒருளொதும் இருந்ததில்கை. இந்த சகெ 

கையாளும் ெை ளமாதல் சூழ்நிகைைகேப் ளொைளவ, இைங்கையும் ளதசத்கதக் 

ைட்டிஜயழுப்புவதற்ைானஜதாரு வி யப்ஜொருள் அல்ை என்றாலும், நிகையான அகமதி மற்றும் 

நல்ைிைக்ைத் திட் த்தின் ஒரு ெகுதியாை, சிை மதிப்புகரைள் மற்றும் இருக்கும் ைட் கமப்புைகே 

வலுப்ெடுத்துவதற்ைான ளதகவ இைங்கைக்கு உள்ேது என்ெகத நாங்ைள் ைவனத்தில் 

ஜைாண்டிருந்ளதாம். 

 

தற்ளொகதய ெனாதிெதி ளைாட் ாெய ராெெக்ஷ ொதுைாப்பு அகமச்சின் ஜசயைாேராை இருந்த, 

அப்ளொகதய ெனாதிெதி மஹிந்த ராெெக்ஷ அவர்ைேின் தகைகமயிைான அரசாங்ைம், ளமாதல்ைள் 

இ ம்ஜெற்றுக் ஜைாண்டிருக்கையில், அரசாங்ைக் ைட்டுப்ொட்டுப் ெகுதிைேின் ொதுைாப்கெக் ை க்ைத் 

ஜதா ங்ைிய நூறாயிரக்ைைக்ைான ஜொதுமக்ைேின் ொதுைாப்ெிற்கு உத்தரவாதம் அேித்தது. 

ெயங்ைரவாதம் ளதாற்ைடிக்ைப்ெட் வு ன், மனிதக் ளை யங்ைோை கவத்திருந்த எல்.ரீ.ரீ.ஈ. யின் 

ெிடியிைிருந்து தப்ெிய 300,000 க்கும் ளமற்ெட்  ஜொதுமக்ைளுக்கு அவர்ைள் உ னடி மனிதாெிமான 

உதவிைகேயும் வழங்ைினர். இகதத் ஜதா ர்ந்து, அந்த ளநரத்தில் ைாைப்ெட்  உண்கமைகே 

அறிந்து, இைங்கையில் 'குைப்ெடுத்துதல் மற்றும் சமாதானத்கதக் ைட்டிஜயழுப்புதகைக்' 

ஜைாண்டுவருவதற்ைாை நிகையானஜதாரு நல்ைிைக்ைச் ஜசயற்ொடு ஆரம்ெிக்ைப்ெட் து. மிைவும் 

சிறந்த வேமுள்ே நாடுைள் நிவர்த்தி ஜசய்து, சாதிப்ெதற்கு ெை தசாப்தங்ைகே 

எடுத்துள்ேகமயினால், இது ளமம்ெட்  மற்றும் உள்ே க்ைமிகு ஜசயன்முகறஜயான்றாைக் 

ைருதப்ெட் து. 

 

அந்த ளநரத்தில் நான் உறுப்ெினராை இருந்த இைங்கை அரசாங்ைம் நல்ைிைக்ைம், புனரகமப்பு, 

மீள்குடிளயற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வு ஆைியவற்கற ளநாக்ைி ஜசயற்ெடுவதற்ைான 

ஜசயன்முகறஜயான்கற ளமற்ஜைாண் து. இந்த ஜசயன்முகறயானது, ளமாதலுக்கு ெின்னர் 
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ஜொதுமக்ைள் வாழ்க்கைகய மறுசீரகமப்ெதிலும், நாடு இயல்பு நிகைக்கு திரும்புவதிலும் 

ைைிசமான முன்ளனற்றத்கத ஏற்ெடுத்தியது. 

 

i) மூன்று தசாப்த ைாை ெகழய ளமாதைின் முடிவில், வ க்கு மற்றும் ைிழக்ைில், 

ஜொதுமக்ைள் அதிைேவில் வதியும் ொரியஜதாரு நிைப்ெரப்ெில் (1311 சதுர ைி.மீ) 

எல்.ரீ.ரீ.ஈ.யினால் மிை அதிை அேவில் ைண்ைிஜவடிைள் மற்றும் ஜவடித்திராத 

ஜவடிக்கும் ஜொருட்ைள் எதுவித ெதிவுைளும் இன்றி கவக்ைப்ெட்டிருந்தன. 

ளமாதலுக்குப் ெின்னர் வடீுைளுக்குத் திரும்பும் குடும்ெங்ைகே விகரவாை 

மீள்குடிளயற்றுவதற்கு இது ஒரு ஜெரும் தக யாை இருந்தது. ைண்ைிஜவடிைள் 

புகதக்ைப்ெட்  இ ங்ைளுக்கு வகரெ ங்ைளோ, குறிக்ைப்ெட்  அகமவி ங்ைளோ 

இல்ைாத ைாரைத்தினால், இந்தப் ெிரச்சிகன ளமலும் சிக்ைலுக்குட்ெடுத்தப்ெட் து. 

இந்த சவாகை எதிர்ஜைாள்வதற்ைாை ொதுைாப்புப் ெக ைள் வ க்கு மற்றும் ைிழக்ைில் 

ைண்ைிஜவைகே அைற்றுவதற்ைான விரிவானஜதாரு ந வடிக்கைகய 

ந த்தியது ன், இதற்ைாை ெை ஜவேிநாட்டு அரசாங்ைங்ைள் மற்றும் சர்வளதச 

நிறுவனங்ைேின் ஜதாழில்நுட்ெ ஆதரவும் ைிக த்தது. 2014 டிசம்ெர் நிைவரப்ெடி, 

மஹிந்த ராெெக்ஷ அரசாங்ைம் தனது ெதவிக் ைாைத்கத நிகறவு ஜசய்திருந்த 

நிகையில், 94% ைண்ைிஜவடியைற்றுதல் ஜசயற்ொடு ஏற்ைனளவ 

நிகறவக ந்திருந்தது, தற்ளொது அது 98.7% ஆை உயர்ந்துள்ேது. இதன் விகேவாை, 

உள்நாட்டில் இ ம்ஜெயர்ந்தவர்ைள் மீள்குடிளயற்றப்ெட்  ெின்னர், ைண்ைிஜவடி 

ஜவடித்ததில் ஜொதுமக்ைள் ைாயமக ந்த ஒரு சம்ெவமும் கூ  ெதிவாைவில்கை. 

 

ii) 440,000 க்கும் ளமற்ெட்  இ ம்ஜெயர்ந்ளதாகர மீள்குடிளயற்றுவதிலும்3
, ளமாதைால் 

ொதிக்ைப்ெட்  ெகுதிைேில் உ ைட் கமப்பு ளமம்ொட்டிலும் இைங்கை 

குறிப்ெி த்தக்ை முன்ளனற்றம் ைண் து. ஆைஸ்ட் 2012 இல் வ க்ைிற்கு ளமற்ஜைாண்  

விெயத்கதத் ஜதா ர்ந்து, மனிதாெிமான விவைாரங்ைகே ஒருங்ைிகைப்ெதற்ைான 

ஐ.நா. அலுவைைத்தின் ஒருங்ைிகைப்பு மற்றும் ெிரதிெைிப்புப் ெிரிவின் ெைிப்ொேர் 

இதகனப் ொராட்டினார்4
. டிசம்ெர் 2014 நிைவரப்ெடி, நிகறவக ந்திருந்த 89.71% 

மீள்குடிளயற்றம், தற்ளொது 93.76% ஆை உயர்வக ந்துள்ேது. 

 

iii) ளமாதைின் ளொது ொதுைாப்புப் ெக யினர் ெயன்ெடுத்திய நிைங்ைகே விகரவாை 

விடுவிப்ெதற்கு அரசாங்ைம் அதிை முன்னுரிகம அேித்தது. டிசம்ெர் 2014 நிைவரப்ெடி, 

71.01% தனியார் நிைம் முழுவதுமாை அவற்றின் உரிகமயாேர்ைேி ம் மீே 

வழங்ைப்ெட் து ன், தற்ளொது அது 92.22% ஆை உயர்வக ந்துள்ேது. 

 

iv) ளமாதைின் ளொது நியமிக்ைப்ெட்  உயர் ொதுைாப்பு வையங்ைள் ளமாதல் 

முடிந்தவு ன் விகரவாை முடிவுறுத்தப்ெட் ன. யாழ்ப்ொைத் தீெைற்ெத்தில் 

ொதுைாப்புப் ெக ைேின் இருப்பு 2014 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ைைிசமாைக் 

குகறவக ந்தது. 

 

                                                           
3 https://reliefweb.int/report/sri-lanka/ocha-director-operations-praises-progress-sri-lanka-and-appeals-donor-support 

4 அளத குறிப்பு 
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v) சகெயின் இந்த உயர்மட்  அமர்வானது, 'சிறுவர் உரிகமைள் ஜதா ர்ொன 

சாசனத்கத அமுல்ெடுத்துதல்' என்ற ைருப்ஜொருகேக் ைருத்தில் ஜைாண்டு 

அகமந்துள்ேதால், ளமாதல்ைள் நிகறவக ந்தகதத் ஜதா ர்ந்து, எல்.ரீ.ரீ.ஈ. யினால் 

வலுக்ைட் ாயமாை சிறுவர் ெக யில் இகைத்துக்ஜைாள்ேப்ெட்  அகனத்து 

சிறுவர்ைளுக்கும் ஜவற்றிைரமாை மறுவாழ்வு அேிக்ைப்ெட்டு 2012 க்குள் சமூைத்து ன் 

மீண்டும் இகைக்ைப்ெட் னர் என்ெதகன இந்த சகெயின் ைவனத்திற்கு ஜைாண்டு 

வருவது அவசியம் என நான் நம்புைின்ளறன். 

 

vi) ளமாதைின் முடிவில் சரைக ந்த சுமார் 12,000 முன்னாள் எல்.ரீ.ரீ.ஈ. 

ளொராேிைளுக்கும் மறுவாழ்வு அேிக்ைப்ெட்டு, மீண்டும் ஒருங்ைிகைக்ைப்ெட் னர். 

உண்கமயில், இவர்ைள் இகறயாண்கம மற்றும் ெனநாயை அரசுக்கு எதிராை 

ெிரிவிகனவாதப் ளொகர ந த்தியிருந்தாலும், ெை தசாப்த ைாை ளமாதல்ைளுக்குப் 

ெின்னரான நல்ைிைக்ைத்திற்கு வழிவகுக்கும் என ைருதப்ெட் தனால், இந்தப் 

ளொராேிைேில் ஜெரும்ொன்கமயினருக்கு எதிராை அரசாங்ைம் ெழிவாங்கும் 

நீதிகயத் ஜதா ரவில்கை.  

 

vii) வ க்கு மற்றும் ைிழக்கு விடுதகையானவு ன், சமூைத்திற்கு அத்தியாவசிய 

ளசகவைள் வழங்ைப்ெடுவதகன உறுதி ஜசய்வதற்ைாை, ளொக்குவரத்து மற்றும் 

ஜநடுஞ்சாகைைள், புகையிரதம், நீர்ப்ொசனம் மற்றும் விவசாயம், மீன்வேம், 

மின்சார விநிளயாைம், ைல்வி மற்றும் நிதிச் ளசகவைள் ளொன்ற துகறைேில் 

ெல்ளவறு திட் ங்ைள் ஜசயற்ெடுத்தப்ெட்டு, விகரவானஜதாரு உட்ைட் கமப்பு 

ளமம்ொட்டுத் திட் ம் ஆரம்ெிக்ைப்ெட் து. இந்த ஜொதுத்துகற சார்ந்த முதலீடுைேின் 

விகேவாை, ளமாதைால் ொதிக்ைப்ெட்  ெகுதிைேில் மாைாைத்தின் ஜமாத்த 

உள்நாட்டு உற்ெத்தி வேர்ச்சியில் ைைிசமான அதிைரிப்பு ஏற்ெட் து ன், இது 2012 

இல், ஜமாத்த ளதசிய உள்நாட்டு உற்ெத்திகய வி வும் அதிைமானதாை இருந்தது. 

 

viii) 1987 ஆம் ஆண்டில் மாைாை சகெைள் அறிமுைப்ெடுத்தப்ெட்டிருந்த ளொதிலும், 1989 

முதல், வ  மாைாை சகெக்கு வாக்குரிகமகயப் ெயன்ெடுத்துவதற்ைான உரிகம 

எல்.ரீ.ரீ.ஈ. யினால் வ  மாைாைத்தில் வசிப்ெவர்ைளுக்கு மறுக்ைப்ெட் து. 

இயல்புநிகைகய மீட்ஜ டுப்ெதில் குறிப்ெி த்தக்ைஜதாரு நைர்வாை, 2013 ஆம் 

ஆண்டில், வ  மாைாைத்தில் உள்ே ஜொதுமக்ைள் 25 ஆண்டுைளுக்குப் ெிறகு தமது 

வாக்குரிகமகயப் ெயன்ெடுத்த முடிந்தகமகய குறிப்ெி ைாம் என்ெது ன், 

இதனால் ெனநாயைம் வலுப்ஜெற்றது. ைிழக்கு மாைாை சகெக்ைான ளதர்தல்ைளும் 

ளம 2008 இல் ைிழக்கு மாைாைத்தின் விடுதகையின் ெின்னர் நக ஜெற்றது. 

 

ix) இதற்கு இகையாை, ளமாதலுக்குப் ெின்னர் இைங்கை மக்ைளுக்கு அேித்த 

உறுதிஜமாழிைளுக்கு இைங்ை, ஜொறுப்புக்கூறல், சட் த்தின் ஆட்சி மற்றும் மனித 

உரிகமைள் உள்ேிட்  ளமாதலுக்குப் ெின்னரான ெிரச்சிகனைளுக்கு தீர்வு 

ைாண்ெதற்ைாை, ெல்ளவறு உள்நாட்டுப் ஜொறிமுகறைள்/ஆகைக்குழுக்ைள் 

நிறுவப்ெட் ன. ைற்றுக்ஜைாண்  ொ ங்ைள் மற்றும் நல்ைிைக்ை ஆகைக்குழு5 

                                                           
5 https://847da763-17e4-489f-b78a-b09954fec199.filesusr.com/ugd/bd81c0_45c0a406040640818894ce01c0bd8ca3.pdf 
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மற்றும் ெரைைம ஆகைக்குழு6 ஆைியகவ உள்நாட்டில் விருத்தி ஜசய்யப்ெட்  

நல்ைிைக்ைப் ஜொறிமுகற குறித்த புதுப்ெித்த தைவல்ைகே வழங்ைி வருைின்றன. 

 

இைங்கை மக்ைள் அகனவகரயும் ைருதிய வகையிைான இந்த அகனத்கதயும் உள்ே க்ைிய 

மற்றும் உள்நாட்டில் வடிவகமக்ைப்ெட்  அேவடீுைள் இருந்தளொதிலும், ெயங்ைரவாதத்கத 

ளதாற்ைடிப்ெதிலும், சீரான நல்ைிைக்ை ஜசயன்முகற மூைம் ஸ்திரத்தன்கம, மனிதாெிமான 

நிவாரைம் மற்றும் நீடித்த அகமதிகயக் ஜைாண்டுவருவதற்குமான இைங்கை அரசாங்ைத்தின் 

முயற்சிைகே அங்ைீைரிக்ைத் தவறிய ஐ.நா. மனித உரிகமைள் ளெரகவயின் உறுப்ெினர்ைேின் 

குழுஜவான்று, 2012, 2013 மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுைேில் இைங்கை மீதான ஜதா ர்ச்சியான நாடு 

சார்ந்த தீர்மானங்ைகே ஐ.நா. மனித உரிகமைள் ளெரகவயில் அமுல்ெடுத்தியது. 

 

3. தீர்மானம் 30/1 

 

2015                                       ,                     

                                        . மனித உரிகமைள் ளெரகவ    

                              நாட்டின் குறிப்ெிட்  தீர்மானங்ைள் குறித்த 

இைங்கையின் நிகைப்ொட்டிற்கு மாறாை  , இந்த அரசாங்ைம்                         

        தீர்மானம் 30/1                  வழங்ைியது. 

 

ம     ராெெக்ஷ அரசாங்ைத்தால்             ளமற்கூறிய மிை முக்ைியமான 

            ல்ைது               2015 ஆம் ஆண்டின்              

           (OISL) அறிக்கைளயா அல்ைது 30/1 தீர்மானளமா ைாரைியாை இ        . 2015 

  கு முன்னர் ஜதா ங்ைப்ெட்டு ஜதா ரப்ெட்  நல்ைிைக்ைம், ஜொறுப்புக்கூறல் மற்றும் நிகையான 

சமாதானத்கத உறுதி ஜசய்வதற்ைான ைட் கமப்   ைங்கை                

புறக்ைைிக்ைப்ெட் து. 

 

            ,                 ; 30/1                    , 
              ெயங்ைரவாதத்கத  ளதாற்ைடித்த ஒளர ளதசிய ொதுைாப்பு அகமப்    

                                                            

                                                                 

                             ‘                    ’.           

                           ,                      

                                              (OISL) ஒரு "மனித உரிகம 

விசாரகை ம         , குற்றவியல் விசாரகை அல்ை"7 என்று ஒப்புக் ஜைாண்  ளொதிலும் 

                  . ளமலும், இதற்கு மாறாை, ைற்றறிந்த ொ ங்ைள் மற்றும் நல்ைிைக்ை 

ஆகைக்குழு மற்றும் ை த்தல்ைள் மற்றும் ைாைாமல் ளொனதாைக் கூறப்ெடும் 

முகறப்ொடுை      ெனாதிெதி விசாரகை ஆகை    (                    

                      ‘            ’ ளொன்ற உள்நாட்டு அறிக்கைைேில் 

                                                           
6 https://847da763-17e4-489f-b78a-b09954fec199.filesusr.com/ugd/bd81c0_7dbfa86dfea6406ab9f89f641f8a5a2f.pdf 

  https://847da763-17e4-489f-b78a-b09954fec199.filesusr.com/ugd/bd81c0_02a8e91c18ab47359763b405c2d9f89e.pdf 

7 இைங்கை மீதான OHCHR விசாரகையின் அறிக்கை (OISL), A / HRC / 30 / CRP.2, 16 ஜசப் ம்ெர் 2015, 

ெந்தி. 5 (ெக்ைம் 5) 'ஆரம்ெத்தில் OISL ஒரு மனித உரிகம விசாரகைகய ந த்தியது, ஒரு 

குற்றவியல் விசாரகைகய அல்ை என்ெகத வைியுறுத்துவது முக்ைியம்' மற்றும் ெந்தி. 33 (ெக்ைம் 

10) 

about:blank
about:blank
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ஏராேமான         இருந்தன. ஐக்ைிய நாடுைள் குழுவின் அறிக்கைைள், முன்னாள் 
இங்ைிைாந்து ொதுைாப்பு ஆளைாசைர் மற்றும் ஜைாழும்கெ தேமாைக் ஜைாண்  தூதர்ைேின் 
ைருத்துக்ைகே கமயமாைக் ஜைாண்  ஜொதுமக்ைள் இறப்பு ெற்றிய புள்ேிவிவரங்ைள் 
ஜதா ர்ொன மிகைப்ெடுத்தப்ெட்  தவறான ைருத்துக்ைள், ளநஸ்ெி ெிரபுவால் ஐக்ைிய 
இராச்சியத்தின் ெிரபுக்ைள் சகெயில் சமர்ப்ெிக்ைப்ெட்  தைவல்ைோல் மறுதைிக்ைப்ெட் ன. 
ஐக்ைிய நாடுைள் மற்றும் சர்வளதச ஜசஞ்சிலுகவச் சங்ைம் உள்ேிட்  சர்வளதச நிறுவனங்ைேின் 
அறிக்கைைளும் மற்றும் ஜவேிப்ெடுத்தப்ெட்  ெிற இராெதந்திர தந்திைளும், ஜொய்ைகே 
நிரூெிக்ைின்றன. 
 

அரசியைகமப்பு ரீதியாை      மான    ,          அரசியைகமப்பு ைட் கமப்ெிற்குள் 

நிகறளவற்ற முடியாத ை கமைகே  சுமத்த முற்ெடு    , இைங்கை மக்ைேின் 

இகறயாண்கமகய   அரசியைகமப்ெின் அடிப்ெக   ைட் கமப்கெ   மீறுைிறது. இகை 

                தனது நிகைகய மறுெரிசீைகன ஜசய்ய இைங்கைகயத் தூண்டிய 

       ைாரைி இது    .  

 

நக முகற     ,                 , 30/1             இகை        

             அகனத்து ெனநாயைக் ஜைாள்கைைகேயும் மீறியது. வகரவு உகர 

வழங்ைப்ெடுவதற்கு முன்ளெ தீர்மானத்கத ஆதரிப்ெதாை அறிவித்த ெின்னர், ஒரு சர்வளதச 

அகமப்ெின் ஆகைைகே நிகறளவற்       , அரசாங்ைம்                     

        அகமச்சரகவ ஒப்புத     ளைாரவில்கை. அத்தகைய இகை               

ஜசய முகற, ந வடிக்கைைள் மற்றும் விகேவுைள் குறித்து ொராளுமன்றத்     எந்த  

குறிப்பு  ல்கை.                           ,                       

      ,                                ,                      

                                 .   ; ஜதாழில்முகற இராெதந்திரிைள், 

ைல்வியாேர்ைள், ஊ ைங்ைள் மற்றும் ஜொதுமக்ை                             

மீறியது.                                                              

                                .                        

                                          . 

 

ஒரு சிை நாடுைகே மைிழ்விப்ெதற்ைாை ெை முயற்சிைகே ளமற்ஜைாள்ே முடியாது என்ெதற்ைான 

வலுவான எதிர்ப்பும் ஆதாரங்ைளும் இருந்தளொதிலும், இ   ளசாதகனகய ளமற்ஜைாள்வதற்    

           ைட்டுப்ெ      ை கமைள் நக முகறக்கு மாறானகவ, அரசியைகமப்ெிற்கு 

அப்ொற்ெட் கவ மற்றும் நம்ெமுடியாதகவ.  

 

                       ப் ஜொறுத்தவகர   , இது சர்வளதச அகமப்ெின் மீதான 

இைங்கையர்ைேின் நம்ெிக்கைகயயும், சர்வளதச சமூைத்தின் ொர்கவயில் இைங்கையின் 

ஒட்டுஜமாத்த நம்ெைத்தன்கமகயயும்          அ  த்துவிட் து. ஜொறுப்ெற்ற     

ந வடிக்கை     நீண் ைாைமாை வேர்க்ைப்ெட்  ெிராந்திய உறவுைள் மற்றும் அைிளசரா மற்றும் 

ஜதற்ைாசிய ஒற்றுகமகயயும் ளசதப்ெடுத்தியது. இைங்கையின் ஜவேியுறவுக் ஜைாள்கை     

ஒரு '                    விகேயாட் ாை' குகறக்ைப்ெட்டு, எனது நாட்க  உைை 

அரசிய  சதுரங்ை     ஒரு '        ' ஆக்ைியது  ,                         

                                       .   
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மிை         , 30/1     ைங்ை நாட்டில்              மாற்றங்ைள், ளதசிய நைகனக் 

குகற   மதிப்ெி     , ளதவாையங்ைள் மற்றும் ளஹாட் ல்ைகே இைக்ைாைக் ஜைாண்  

ஈஸ் ர் ஞாயிறு தாக்குதல்ைள் ளதசிய உேவுத்துகற ந வடிக்கைைள் ெைவனீமக   ,    

         ொதுைாப்புைள் உள்ேிட்  ளதசிய ொதுைாப்        ஜசய்        விகேவாை 

ஏற்ெட்  குகறொடுைளுக்கு  ெங்ைேித்ததாை             . இதன் விகேவாை ஜவேிநாட்டுப் 

ெிரகெைள் உட்ெ  உயிர் இழப்பு   ஏற்ெட் து  , ளதசிய ொதுைாப்கெ மீட்ஜ டு              

சவால்ைகே             .  

 

2015          30/1                                               , 

எ                  ந்த         அேித்த அறிக்கையின் மூைம் அதன் ைட் கேைகே 

அைற்றும் ஜசய முகறகயத் ஜதா ங்ைியது             .           , 4 

             இ                                        

உண்கமயான தக ைகே     ஜைாண் து. அந்த அறிக்கை   தீர்மானத்தின் இகை 

அனுசரகையின்           த் தகுதி        முயன்றது. இது 30/1                    

தன்கம               மதிப்ெி ப்ெட்  இறப்புைேின் எண்ைிக்கைகய   

ளைள்விக்குள்ோக்ைியது, ொதுைாப்புப் ெக யினரின் குற்றச்சாட்டுக்              , 

ளைாரப்ெட்  ொதுைாப்புத் துகற சீர்திருத்தத்தின் விகேகவக் குகறத்தது, மற்றும் 

                                                        

                     இைங்கை அரசியைகமப்பு                      . 

                    ,       அரசாங்ைம், 30/1                         

                      இகை அனுசரகைகயத் ஜதா ர்ந்தது.  

 

4.                                                    

 

                          ராெெக்ஷ ஜெரும்ொன்கமயு ன் ளதர்ந்ஜதடுக்ைப்ெட் தன் மூைம், 

இைங்கை மக்ைள் நா  முன்ளனாக்ைி            ளவறு ொகத ளவண்டும் என்ற 

விருப்ெத்திற்கு ஜதேிவான சமிக்கஞகய       ள்ேனர். இைங்கையின் 72 ஆவது சுதந்திர 

தினத்தில் ெனாதிெதி தனது உகரயில் கூறியது ளொல், “ஒவ்ஜவாரு இைங்கை குடிமைனும் தனது 

ளதர்ந்ஜதடுக்ைப்ெட்  ெிரதிநிதிைள் மூைம் அரசியல் மற்றும் நிர்வாை ஜசயல்முகறைேில் ெங்ளைற்கும் 

உரிகமகய நாங்ைள் எப்ளொதும் ொதுைாப்ளொம்”. 

 

இைங்கை மக்ைேின் விருப்ெத்தி                    ; அைிளசரா, நடுநிகை 

ஜவேியுறவுக் ஜைாள்கைகயப் ெின்ெற்று         , ெிரச் கனைகே  புதிதாை ஆராய்வதற்கும், 

'ொதுைாப்பு மற்றும் ளமம்ொட்டின் மூைம் ஜசழிப்பு' என்ற அதன் நிைழ்ச்சி நிரகை 

முன்ஜனடுப்ெதற்கும்,                                        

                                                         .   

 

                  ;  'இைங்கையில் நல்ைிைக்ைம், ஜொறுப்புக்கூறல் மற்றும் மனித 

உரிகமைகே ஊக்குவித்தல்' என்ற தகைப்ெில், அக்ள ாெர் 2015/30/1 மற்றும் மார்ச் 2017 இன் 34/1 

ஆைிய முந்கதய தீர்மானங்ைகேயும் இகைத்து உருவாக்      40/1 தீர்மானத்தின் இகை 

அனுசரகையிைிருந்து விைகுவதற்ைான இைங்கையின் முடிகவ  ெதிவு ஜசய்ய விரும்புைிளறன்.  
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5.                

 

இந்தத் தீர்மானத்தின் இகை அனுசரகையிைிருந்து விைைி       நிகையான அகமதி மற்றும் 

நல்ைிைக்ைத்கத ளநாக்ைி       மக்ைள் ஜொறுப்புக்கூறல் மற்றும் மனித உரிகமைள் குறித்து 

நிர்ையித்த இைக்குைகே அக வ    இைங்கை உறுதி        .  

         ;  

 

 ) அரசாங்ைத்தின் ஜைாள்கை  ைட் கமப்ெிற்      , தற்ளொதுள்ே             

ஜொருத்தமான                 உட்ெ ,             , உள்நாட்டில் 

வடிவகமக்ைப்ெட்   ஜசய ெடுத்தப்ெட்      நல்ைிைக்ைம் மற்றும் ஜொறுப்புக்கூறல் 

ஜசய முகற மூைம் நிகையான அகமதிகய அக வதற்ைான தனது            இைங்கை 

அர                   . இது;                                       

                                                              

              அவர்ைேின் ெரிந்துகரைகே அமல்ெடுத்துவதற்ைான நிகைகய 

மதிப்ெிடுவதற்கும், புதிய அரசாங்ைத்தின் ஜைாள்கைக்கு இைங்ை அவற்கற ஜசயல்ெடுத்துவதற்ைான 

ந வடிக்கைைகே முன்ஜமாழியவு    உச்சநீதிமன்ற நீதிெதி தகைகமயிைான விசாரகை 

ஆகை      நியமிப்ெகத உள்ே க்ைியது.  

 

 ) 2030 நிகையான அெிவிருத்தி நிைழ்ச்சி நிரல் உட்ெ   இைங்கையின் ை கமைளுக்கு இைங்ை, 

நிலுகவயில் உள்ே                ளதகவயான இ ங்ைேில் நிறுவன 

சீர்திருத்தங்ைகேயும் அறிமுைப்ெடுத்தும்.  ட் த்தின் ைீழ் தனிநெர் மற்றும் கூட்டு உரிகமைள் 

மற்றும் ொதுைாப்புைகே முன்ஜனடுப்ெதன் மூைமும், நீதி மற்றும் நல்ைிைக்ைத்கத உறுதி 
ஜசய்வதன் மூைமும், சமூைத்தின் ொதிக்ைப்ெ க்கூடிய ெிரிவுை              ைவகைைகே 

நிவர்த்தி ஜசய்வதன் மூைமும் அரசாங்ைத்தின் உறுதிப்ொட்டில் ளவரூன்றிய ஜைாள்கைைகே 

நாங்ைள் ஜசய ெடுத்துளவாம். அரசாங்ை     ஜைாள்கைைகே வகுத்தல் மற்றும் 

ஜசய     ெடுத்துவதில் சுற்றுச்சூழல் ொதுைாப்பு குறித்து சிறப்பு  ைவனம் ஜசலுத்தப்ெடும். 

இைங்கையின் 8 வது நா ாளுமன்றத்தின் நான்ைாவது அமர்வின் ஜதா க்ை விழாவில் தனது 

ஜைாள்கை அறிக்கையில், “ஐக்ைிய நாடுைள் சகெயின் நிகையான அெிவிருத்தி இைக்குைகே 

அக வதில் இைங்கைகய உைைின் முன்னைி நாடுைேில் ஒன்றாை மாற்றுவதற்ைான தனது 

ொர்கவகய          மீண்டும் வைியுறுத்தினார். ெனாதிெதிக்கும் ஐ           வதிவி  

ஒருங்ைிகைப்ொேருக்கும் இக யில் ஏற்ைனளவ ஒரு               ஜெற்ற   து, அங்கு 

                                   ஜசய ெடுத்துவதில் இைங்கை அரசுக்கு உதவ 

ஜதா ர்புக ய ஐ.நா. முை    கமைகே இகை      ஒப்புக்ஜைாள்ேப்ெட் து. 

 

இ) வழக்ைமான மனித உரிகம ஆகைைள் / அகமப்புக்ைள் மற்றும் ஜொறிமுகறைள் உட்ெ  ஐ.நா. 

மற்றும் அதன் நிறுவனங்ைளு ன் இைங்கை ஜதா ர்ந்தும் ெைியாற்றி, உள்நாட்டு 

முக்ைியத்துவமிக்ை வி யங்ைள் மற்றும் ஜைாள்கைைளுக்கு அகமய திறன் அெிவிருத்தி மற்றும் 

ஜதாழினுட்ெ உதவிகய ளதகவக்ளைற்ெ எதிர்ொர்க்கும்.  

 

ஈ) ஐ.நா. வின் அகனத்து உறுப்ெினர்ைளு னும் இகைந்து, தீர்மானத்கத முடிவுறுத்துவதற்ைாை 

ெைியாற்றுவதற்கு இைங்கை எதிர்ொர்க்கும்.  

 

 

 

 



 (முழுமையான அறிக்மை) 
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முடிவுகர 

 

இைங்கையின் ெை இன, ெை ஜமாழி, ெை மத மற்றும் ெை ைைாச்சார மக்ைேின் நல்வாழ்வானது, 

இைங்கை அரசாங்ைத்கத வி  ளவறு யாருக்கும் இல்கை. இந்த உந்துதல்ைளே எமது 

உறுதிப்ொட்க  வழிந த்துவது ன், விரிவான நல்ைிைக்ைம் மற்றும் எமது மக்ைளுக்ைான 

நிகையான அகமதி மற்றும் ஜசழிப்பு மிகுந்த சைாப்தத்கத ளநாக்ைி ஜசல்வதற்கு தீர்மானிக்ைின்றது. 

ஆைளவ, இைங்கையின் உள்நாட்டு முன்னுரிகமைள் மற்றும் ஜைாள்கைைேின் ைட் கமப்ெிற்குள் 

ளமற்கூறிய ந வடிக்கைைள் யதார்த்தமானகவயாை மட்டுமன்றி, வழங்ைக்கூடியகவயாைவும் 

இருக்ைின்றன என்ெது எமது வலுவான நம்ெிக்கையாகும். 

 

இந்த முயற்சியில் இைங்கையு ன் ஒத்துகழப்ெதற்ைாை இந்த அகமப்ெிற்கு உள்ளேயும் 

ஜவேிளயயும் உள்ே அகனத்து ெங்குதாரர்ைளுக்கும் நாம் அகழப்பு விடுக்ைின்ளறாம்.  

 

புத்த ெைவானின் வார்த்கதைகே ளமற்ளைாள் ைாட்டி இந்த உகரகய நிகறவு ஜசய்ைின்ளறன்,  

 

'சியலு சத்வளயா நிதுக் ஜவத்வா, நிளராைீ ஜவத்வா, சுவெத் ஜவத்வா' 

 

எல்ைா உயிர்ைளும் ொதுைாப்ொை இருக்ைட்டும், 

எல்ைா உயிர்ைளும் துன்ெத்திைிருந்து விடுெ ட்டும், 

எல்ைா உயிர்ைளும் நன்றாைவும் மைிழ்ச்சியாைவும் இருக்ைட்டும். 

 

நன்றி. 


