
அதிமே�தகு �ிமே�லா பஸ்லெலற் லெ�றி�ா
ஜ.நா �னித உரிமை� ஆமை��ாளார்

அன்புமை��ரீ்,

தங்களது இலங்கைக ததொடர்பிலொன மொர்ச் 2019 அறிக்கைக பற்றியது

�ிவில் �மூகக்குழுக்கள் ( குறிப்பாக  இலங்மைக�ின் வ�க்கு -கிழக்மைகச் மே�ர்ந்த 
அமை�ப்புக்கள் ) மேபாரினால் பாதிக்கப்பட்��க்களின் அமை�ப்புக்கள் �ற்றும் ஏமைன� 
ஒத்தகருத்துள்ள அமை�ப்புக்கள் �ற்றும் நபர்களினால் இலங்மைக�ில் தற்மேபாது நிலவும் 
சூழல் லெதா�ர்பாகவும், ��ாதானம், நீதி லெதா�ர்பிலான லெ��ன்முமைறகளில் முன்மேனற்றம்
இல்லா�லிருப்பது லெதா�ர்பிலும் இக்கடிதத்மைத வமை<கிமேறாம்.  இக்கடிதத்திலுள்ள 
வி��ங்கமைள  எதிர்வரும் ஜ.நா �னிதஉரிமை� அமைவ�ின் �ார்ச் 2019 கூட்�த்லெதா�ரில் 
நீங்கள் ��ர்ப்பிக்கும் அறிக்மைக�ில் உள்ளிடுவரீ்கள் எனும் மேநாக்கில் இக்கடிதத்மைத 
அனுப்பி மைவக்கின்மேறாம்.

பின்புலம்

�ிங்கள லெபௌத்த அ<�ி�லில் ஊறித்திமைளத்த அ<சு த�ிழர்கமைள நீண்�கால�ாக 
நசுக்கி�மேத இலங்மைக�ின் யுத்தம் மூண்�மை�க்கான கா<��ாகும். 2009 இல் யுத்தம் 
முடிவுற்றதன் பின்னர் ஜ.நா �னிதஉரிமை� லெ��லாளர் நா�கம் பாங்கி மூன் மூவர் 
லெகாண்� நிபு�ர் குழு ஒன்மைற நி��ித்தது. மேபாரின் மேபாது அமுலாகும்  
�ர்வமேத�  �ட்�த்தின்  அமைனத்து பரி�ா�ங்கமைளயும் இலங்மைக�ில் நமை�லெபற்ற 
யுத்தம் �ீறி�தாக  அந்நிபு�ர்குழு தனது அறிக்மைக�ில் குறிப்பிட்�து.  

அதமைனத்லெதா�ர்ந்து  ஜ.நா �னிதஉரிமை� அமைவ பல்மேவறு தீர்�ானங்கமைள  
நிமைறமேவற்றி�து.  �ார்ச் 2014 இல் நிமைறமேவற்றப்பட்� தீர்�ானத்மைத லெதா�ர்ந்து ஜ.நா 
�னித உரிமை� ஆமை��ாளார் அலுவலகத்தால் முழுமை��ான வி�ா<மை� ஒன்று 
மே�ற்லெகாள்ளப்பட்டு அவ்வறிக்மைக�ானது �ர்வமேத� நீதிபதிகள், வழக்கு லெதாடுநர்கள், 

வி�ா<மை��ாளர்கமைள உள்ள�க்கி� �ிறப்பு நீதி�ன்றம் அமை�க்கப்ப�மேவண்டும் என 
வலி�யுறுத்தி�து. 2015 இல் �னாதிபதி �ிறிமே�னாவும், பி<த�ர் <�ில்விக்கி<��ிங்கவும் 
ஆட்�ி கட்டில் ஏற ஐ. நா �னித உரிமை� அமைவ�ில் தீர்�ானம் 30/1 இலங்மைக 
அ<�ாங்கத்தின் ஆத<மேவாடு நிமைறமேவற்றப்பட்�து.  இலங்மைக�ில் �ாற்றங்கள் நிகழும் 
என்ற எதிர்பார்ப்மைப மே�ற்படி நிகழ்வுகள் ஏற்படுத்தின. குறிப்பாக லெவளிநாட்டுப் 
பங்குபற்றுதலு�ன் �ர்வமேத� லெபாறிமுமைற ஒன்மைற ஏற்படுத்துவதற்கான இலங்மைக 
அ<�ாங்கத்தினால் முதற் த�மைவ�ாக ஏற்றுக்லெகாள்ளப்பட்�து என்றளவில் 
எதிர்பார்ப்புக்கள் உ�ர்வாக இருந்தன. 

நடந்தது என்ன?

இலங்மைக அ<�ாங்கம் �ீளி�க்கம் �ம்பந்த�ாக ஓர் கலந்தாய்வு லெ��ல�ிமை� 
உருவாக்கி�து.  லெ��ல�ி�ின் பரிந்துமை<களில் �ில முன்மேனற்றக<�ானமைவ�ாகவும் 
நி�ா��ான �ாற்றத்மைத மேநாக்கி நகரும் அ<�ாங்கத்திற்கு விருப்புண்டு என்ற 
எண்�த்மைத உண்டுபண்�ி�து. குறிப்பாக பரிந்துமை<கள் ஓர் கலப்பு லெபாறிமுமைற 



உருவாக்கத்மைத வழிலெ�ாழிந்தது. எனினும் இவ்வறிக்மைக�ானது அ<�ாங்கத்தினால் 
நிமைல�ாறுகாலநீதிப் லெபாறிமுமைறகமைள உருவாக்கும் லெ��ன்முமைறகளில் முற்றாகப் 
புறலெ�ாதுக்கப்பட்�து.

கொணொமல்பபொபனொர் அலுவலகம்

முதலாவதாக உருவாக்கப்பட்� லெபாறிமுமைற இதுமேவ�ாகும். 2016 இல் 
நிமைறமேவற்றப்பட்� �ட்�லெ�ான்றின் மூலம்  இவ்வலுவலகம் ஸ்தாபிக்கப்பட்�து.  

அவ்வலுவலகம் 2018 இருந்மேத அமுலுக்கு வந்தது. 2018 இல் ஆமை��ாளார்கள் 
நி��ிக்கப்பட்�ார்கள். கா�ா�ல்மேபாமேனார் அலுவலகம் பல வழிகளில் த�ிழ் 
கா�ா�லாக்கப்பட்� உறவுகளுக்கு ஏ�ாற்றத்மைதமே� தந்தது.  பாதுகாப்பு த<ப்பிலிருந்து 
OMP  �ில் இருக்கும் ஒரு பி<திநிதி  இலங்மைக இ<ாணுவத்தின் முன்னாள் ப�ிப்பாளார் 
- யுத்தத்தின் இறுதி நாட்களில் அப் பதவிவகித்தவ<ாவார். OMP லெவறு�மேன 
ஆட்கமைளத்மேதடி அறிவதற்கான அலுவலக�ாகவும் இழப்படீுகமைள வழங்கும் 
அலுவலக�ாகவும் �ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது�ன் ஆனால் குற்ற ந�வடிக்மைககள் 
லெதா�ர்பில் OMP  தான் �ரிலெ�னக்கருதினால் �ாத்தி<மே� ந�வடிக்மைக எடுக்கலாம்.  

அவ்வாறான குற்ற ந�வடிக்மைககள் வி�ா<மை�மை�ப் பா<ப்படுத்துவதற்கான 
விமே��வழக்கு லெதாடுனமை< ஜ.நா �னித உரிமை��ின் மேப<மைவ�ின் தீர்�ானத்திற்கமை��
நி��னம் லெ�ய்�ப்ப�வில்மைல. ஆகமேவ கா�ா�லாக்கி� குற்றத்திற்கான வி�ா<மை�கள்
நமை�லெபறுவதற்கான �ாத்தி�க்கூறு இல்மைல.அமேதமேவமைள �ட்��ா அதிபர் 
திமை�க்களம்  லெதா�ர்ந்து ஆட்லெகா�ர்வு �னுக்களில் பி<திவாதிகளுக்கு - குற்றம் 
�ாட்�ப்பட்�வர்களுக்கு �ார்பாக அவர்கமைள பாதுகாக்கும் வமைக�ில் மேதான்றி வருகிறது
.ஒட்டு லெ�ாத்தத்தில் கா�ா�லாக்கப்பட்� �க்களின் நம்பிக்மைகமை� அ<�ாங்கம் 
லெவன்லெறடுக்க தவறியுள்ளது. குமைறந்தபட்�ம் கா�ா�லாக்கப்பட்� உறவுகள் மே� 2009 

இலும்  அதற்கு முன்னரும் �<�மை�ந்மேதார் பட்டி�மைலயும் 1983 க்குப் பின்னர் மைகது 
லெ�ய்து  இலங்மைக�ின் �ிமைறகளில் தடுக்கப்பட்�வர்களின் லெப�ர்கமைளயும் லெவளி�ி� 
லெ�ால்லிக் மேகட்டு வருவமைதயும் அ<�ாங்கம் லெ�வி�ாய்த்திருக்கலாம்.  

அப்பட்டி�ல்கமைள லெவளி�ிடுவதாக �னாதிபதி ஜனீ் 2017 இல் உறுதி�ளித்தார். இன்று 
வமை< அப்பட்டி�ல் லெவளிவ<வில்மைல.

இழப்பீட்டிற்கொன அலுவலகம்
இழப்படீ்டிற்கான அலுவலகம் �ட்�ம்  நிமைறமேவற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அலுவலகம் 
இன்னும் உருவாக்கப்ப�வில்மைல அதற்கான காலவமை<�மைறயும் லெ�ால்லப்ப�வில்மைல.  

அலுவலகம் அமை�ச்�<மைவ�ின்  முழுமை��ான கட்டுப்பாட்டில் இ�ங்கும் விதத்தில் 
வடிவமை�க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் கா<��ாக சு�ாதீன�ற்ற அலுவலகம் என்றும் 
வி�ர்�ிக்கப்பட்டுள்ளது.

விமே�� வழக்குத் லெதாடுத்தல் நி��னம், விமே�� நீதித்துமைற நி��னம் ஆகி�னபற்றி 
இன்னும் மேப�க்கூ� ஆ<ம்பித்ததாக இல்மைல. இவ்விமே�� லெபாறிமுமைறகளில் தீர்�ானம் 
30/1 இல் உறுதிலெ�ாழி வழங்கப்பட்�வாறு லெவளிநாட்டு வழக்கு லெதாடுநார்கமைள,  

நீதிபதிகமைள நி��ிக்க �ாட்மே�ாம் என  �னாதிபதியும், பி<த�ரும்
,எதிர்க்ககட்�ித்தமைலவரும் லெதா�ர்ந்து லெதரிவித்து வருகின்றனர்.  

இலங்மைகக்கு 2015-2018 க்கு�ிமை�மே� விஜ�ம் லெ�ய்த ஜ.நா விமே�� அறிக்மைக�ாளர்களின்
அறிக்மைககள் அ<�ாங்கம் நீதி, ��ாதான முன்லெனடுப்பபுக்களில் அ<�ி�ல் விருப்பற்று 



இ�ங்குவமைத உறுதிப்படுத்துவதாக உள்ளன. கா�ா�லாக்கப்பட்மே�ார் லெதா�ர்பிலான 
ஜ.நா வின் ந�வடிக்மைகக்குழு, �ித்தி<வமைதக்கு எதி<ான ஜ.நா குழு , ப�ங்க<வாத 
�ட்�ங்கள் லெதா�ர்பிலான  விமே�� அறிக்மைக�ாளர்களின் அறிக்மைக அ<�ின் 
மே�ம்மேபாக்கான  லெ��ற்பாடுகமைள வி�ர்�ித்துள்ளன. ப�ங்க<வாத தமை�ச்�ட்�த்திற்கு 
பதிலாகவரும் தீவி<வாத நீதிக்லெகதி<ான �ட்�மும் அமைதப்மேபான்மேற அல்லது அமைதவி�
மே�ா��ான �ட்��ாக அமை��க்கூடும் என அச்�ம் லெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளமை�மை�யும் 
இவ்வி�த்தில் குறிப்பி�லாம்.

அரசியலகைமப்பு தசயன்முகைற-

த�து சு�நிர்�� உரிமை� லெவளிப்படுத்தப்படும் வமைக�ில்  நிறுவனரீதி�ான ஏற்பாடுகள்
லெ�ய்�ப்பட்�ாலன்றி நாம் இலங்மைக�ில் பங்குதார்ர்களாக வாழ்வது கடினம் என்பமேத 
த�ிழர்களின் நிமைலப்பா�ாகும். இவ்வி���ானது நாட்டின் ஏமைன� எண்�ிக்மைக�ில் 
�ிறி� �மூகங்களாலும் ஏற்றுக்லெகாள்ளப்படுகின்றது. எனினும் அவர்களின் 
நிறுவனரீதி�ான மேகாரிக்மைககள் வித்தி�ா��ானமைவ.இந்நாட்டில் உள்ள லெவவ்மேவறு 
�மூகங்களி�ம் உமைறயும் இமைறமை�மை� உள்வாங்கும் - ��ஷ்டி அடிப்பமை��ிலான, 
�தச் �ார்பற்ற அ<மை� அ<�ின் மூல தத்துவ�ாக ஏற்றுக் லெகாள்ளும் - அ<�ி�லமை�ப்பு 
�ீர்திருத்தமே� நாம் மேவண்டுவது.  

எ�து கரி�மைனகள் எ�து அமை�திக்குமைறவால் ஏற்பட்�மைவ�ல்ல. லெ�துவான �ரி�ான 
முன்மேனற்றத்மைதக்கூ� நாம் வ<மேவற்மேபாம். ஆனால் இலங்மைக தற்மேபாது பிமைழ�ான 
பாமைத�ில் லெ�ல்வதாகமேவ நாம் கருதுகிமேறாம்.       

                                                
எமது எதிர்பொர்ப்புக்கள்

மே�ற்கூறி�சூழலில் அதிமே�ன்மை� தங்கி� தாங்கள்  பின்வரும் நிகழ்ச்�ி�ார் 
தமைல�டீுகமைள ஜ.நா �னிதஉரிமை� மேப<மைவ�ின்  �ார்ச் 2017 கூட்�த்லெதா�ரிற்கு 
முன்லெ�ாழி� மேவண்டும்  என எதிர்பார்க்கின்மேறாம்.  

1)  ஜ.நா �னித உரிமை�மேப<மைவ�ின்  �ார்ச்-2019 கூட்�த்லெதா�ரிற்கு தாங்கள் 
��ர்ப்ப்பிக்கும் அறிக்மைக�ில் நீதிமை�யும் லெபாறுப்புக்கூறமைலயும்  �ாத்தி�ப்படுத்த 
அவ�ி��ான அ<�ி�ல் விருப்பு இலங்மைக அ<�ி�ம் இல்மைல என்றும் எனமேவ ஜ.நா 
லெ��லாளார் நா�கம் ஊ�ாக உரி�முமைற�ில், உரி� ஜ.நா அ<ங்கிற்கு இலங்மைக 
விவகா<த்மைத ஆற்றுப்படுத்ததும் பரிந்துமை<மை� லெ�ய்தல்.

2)கா�ா�லாக்கப்பட்மே�ார் லெதா�ர்பிலான ஜ.நா குழு  இலங்மைகமை� முழுமை��ாக 
வி�ா<மை� லெ�ய்து எடுக்கப்ப�மேவண்டி� அடுத்தகட்�ந�வடிக்கமைககள் லெதா�ர்பில் ஐ 
நா லெ��லாளருக்கு பரிந்துமை<க்கமேவண்டும்.

3) குமைறந்தபட்�ம் எதிர்வரும் கூட்�த்லெதா�ரில் தீர்�ானம் 30/1 முழுமை��ாக 
நிமைறமேவற்றப்ப�ாமை�மை�க் கண்டித்தும், ஏற்கனமேவ உருவாக்கப்பட்டுள்ள 
அலுவலகங்களின் லெபாறிமுமைறகள் உள்ள அடிப்பமை��ான குமைறபாடுகள் தீர்�ானம் 30/1
இற்கு ஏற்றவாறு �று�ீ<மை�க்கப்ப� மேவண்டும் எனவும் ஏமைன� லெபாறிமுமைறகள் 



உ�னடி�ாக ஒரு கால அட்�வமை�க்குட்பட்டு உருவாக்கப்ப� மேவண்டும் எனக் மேகாரும்
புதி� தீர்�ானத்திற்கும்

மே�ற்லெ�ால்லப்பட்�வற்மைற �ாத்தி��ாக்க

அ- இலங்மைகக்கான  விமே�� ஜ.நா அறிக்மைக�ாளமை< நி��ிக்க மேவண்டும் என்ற  
பரிந்ந்துமை<மை�யும்

ஆ- வ�க்கு- கிழக்கில் நிலவ<த்மைதக்கண்கா�ிக்கவும் மே�ம்படுத்தவும் 
உறுததுமை��ாகவும் இருக்க ஜ.நா  �னித உரிமை� ஆமை��ாளர் கள அலுவலகம் 
ஒன்மைற வ�க்கு -கிழக்கில் நிறுவமேவண்டும் என்ற முடிவும் 

கீழ் மைகலெ�ாப்ப�ிட்டும் நாம் மே�ற்லெ�ான்ன வி��ங்கமைள இலங்மைக�ில் 
��ாதானத்மைதயும் நீதிமை�யும் நிமைலநாட்டும் லெபாருட்டு கட்�ா�ம் கருத்தில் எடுப்பரீ்கள்
என நம்புகிமேறாம். 

நன்றி

மைகலெ�ழுத்து .

ஒப்புதல்.


