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இலங்கையில் OHCHR நடத்தும் நுண்ணாய்வு 

ஆய்வுக்குரிய விதிமுகைைள் 

 
 

1. அதிைாரப்பத்திரமும், அைிக்கை சமர்ப்பித்தல் ததாடர்பான 
ைடப்பாடுைள். 

 

 ஐக்ைியநாடுைளின் மனித உரிகமக்ைவுன்சிலால் 2014ம் ஆண்டு 
மார்ச் மாதம் நிகைவவற்ைப்பட்ட இல A/HRC/25/1 தைாண்ட 
தீர்மானம்  இலங்கையில் நல்லிணக்ைம் ஏற்படுவதற்கும் தபாறுப்புக் 
கூைலுக்கும், மனிதஉரிகமைள் ததாடர்பானதும் ஆகும் . அதில் 
ைற்றுக்தைாண்ட  பாடங்ைள் நல்லிணக்ைம் ததாடர்பான 
ஆகணக்குழுவின் (LLRC) ைால வகரயகைக்குள் நிைழ்ந்தாைக் 
கூைப்படும் இலங்கையில் இரு சாரர்ைளாலும் தசய்யப்பட்டதாைக் 
கூைப்படும் பாரிய மனித உரிகம மீைல்ைளும் துஸ்பிரவயாைங்ைள் 
பற்ைியும் விரிவாை நுண்ணாய்வு தசய்யும் படியும் ஐக்ைிய 
நாடுைளின் மனித உரிகமைள் சகபயின் மனித உரிகமைளுக்ைான 
உயர் ஆகணயாளர் வவண்டப்பட்டுள்ளார்.  வமலும் ஐ.நாவின் 
விவசட நகடமுகை ஒழுங்குைள் பற்ைிய அதிைாரம் 
தபற்ைவர்ைளினதும் சம்பந்தப்பட்ட நிபுணர்ைளின் உதவியுடன்  நகட 
தபற்ைதாைக்  ைருதப்படும் மீைல்ைள் குற்ைவியல் தசயற்பாடுைளின் 
உண்கமைகளயும் அகவ  ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பங்ைகளயும் 
உறுதிப்படுத்தி அவற்ைிக்ைான தபாறுப்புக்கூைகலயும்சட்டத்தின் 
பிடியில் அைப்படாது இருக்கும் வநாக்ைத்துடன் அவர்ைள் 
தசய்ததாைக்கூைப்படும் மீைல்ைகளயும் குற்ைவியல் 
நடவடிக்கைைகளயும் உறுதிப்படுத்துமாறு வவண்டப்பட்டுள்ளார். 
குைித்த ைவுன்சிலின் உயர் ஆகணயாளரிடம் சகபயின் 27வது 
அமர்வின் வபாது நாளது வததி வகர நகட தபற்ை விடயங்ைள் 
ததாடர்பாை வாய் மூல அைிக்கையிகனயும், 28வது அமர்வின் வபாது 
புலனாய்வு ததாடர்பான விபரமான அைிக்கை ஒன்ைிகனயும் 
சமர்ப்பிக்கும் படி வைட்டுள்ளது . 
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இவ் அதிைாரப்பத்திரத்திற்கு   அகமவாை ஐ.நா மனித உரிகமைள் 
உயர் ஆகணயாளர் தெனிவாவில்  கமயம் தைாண்ட 
இலங்கை ததாடர்பான OHCHR  நுண்ணாய்விகன OISL     

தயாரித்துள்ளது.  
 

2. ைால வகரபு  

 

 இவ்  அகமப்பினது நுண்ணாய்வின் ைாலம் LLRC யினது 
ைாலத்திற்கு,அதாவது 2002ம் ஆண்டு தபப்ரவரி  மாதம் 21ம் திைதி 
முதல் அது இலங்கை ெனாதிபதிக்கு அைிக்கை சமர்ப்பித்த 
திைதியாைிய 2011ம் ஆண்டு  நவம்பர் மாதம் 15ம் திைதி 
வகரயிலாகும் .ததாடர்ந்து நகடதபறும் மனித உரிகம மீைல்ைள் 
சம்பந்தமாை அல்லது குைித்த நிைழ்வுைகள வமலும் சிைந்த 
வகையில் விளங்ைிக் தைாள்ள உதவக்கூடிய 
ததாடர்பான  தைவல்ைகள குைித்த ைால எல்கலக்கு அப்பால் 
உள்ளததனினும் அவற்கை சந்தர்ப்பதிற்குைகமய  OISL ைவனத்தில் 
எடுக்ைலாம்.   

 
 

3. சட்டம் சார்ந்த வரம்பு. 
   

 முரண்பாட்வடாடு ததாடர்பான இரு ைட்சிக்ைாரர்ைளினாலும் 
இகைக்ைப்பட்டதாை கூைப்படும் பாரிய மனித உரிகம மீைல்ைளும் 
துச்பிரவயாைங்ைளும் அவற்வைாடு சம்மந்தப்பட்ட குற்ைவியல் 
ததாடர்பாை நுண்ணாய்வு தசய்ய வவண்டுதமன OISL க்கு 
தைாடுக்ைப்பட்ட அதிைாரப்பத்திரம் வவண்டுைிைது.இலங்கை 
ஏற்றுக்தைாண்டுள்ள சர்வவதச மனித ஒப்பந்தைளுக்கு அகமவாைவும் 
இலங்கைக்குள்ள ைடப்பாடுைள்  ததாடர்பானவத இச் சட்டம் சார்ந்த 
வரம்பு ஆகும். ஒரு அரசு அல்லாத தசயற்பாட்டாளர் குைித்த 
மனித உரிகம ஒப்பந்தங்ைள் ைட்சிக்ைாரர்ைளாை இல்லாதிருப்பினும்,  

ஒரு அரசின் அதிைாரப்பரப்பின் ைட்டுப்பாட்டிகனக் அப்பகுதிகய 
அரசு அல்லாத குழுதவான்று யதார்த்தமாை  (defacto) 

ைட்டுப்பாட்டுக்குள் கவத்திருந்தால் அவ் அகமப்பிற்கும் குைித்த 
மனித உரிகமைகளப் வபண வவண்டிய ைடப்பாடு உள்ளது என்பது 
தற்ைாலத்தில் தபரும்பாலும் ஏற்றுக்தைாள்ளப் பட்ட ஒரு விடயம் 
ஆகும். 
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 நுண்ணாய்வு தசய்யப்படவவண்டிய ைாலத்தின் வபாது 
இலங்கையில் உள்ளைத்தில் ஆயுதத்துடனான முரண்பாடு நகட 
தபற்றுக்தைாண்டிருந்தது. ஆைவவ அரசும் அரசு சாராத குழுக்ைளும் 
இம் முரண் பாட்டின்  வபாது சர்வவதச மனிதாபிமான சட்டத்திற்கு 
அகமவாை குைிப்பாை சர்வவதச நாடுைளிற்கு இகடயிலான 
அல்லாத முரண்பாடுைளுடன் ததாடர்பான தெனிவா சமவாயத்தின் 
ஏற்பாடுைகள வநாக்ை வவண்டிய வதகவ உள்ளது. அதாவது இவ் 
விடயம் ததாடர்பில் ைர்ருக்தைாண்டபாடங்ைள் நல்லிணக்ைம் 
ததாடர்பான ஆகணக்குழு தசயற்பட்ட அவத சட்ட வரம்புக்கு 
ஒத்தாகும் .நுண்ணாய்வு தசய்யப்படப்வபாகும் 
நிைழ்வுைள்,சம்பவங்ைளின் தபாழுது சர்வவதசக் குற்ைவியல் 
சட்டத்திற்கு அகமவான குற்ைங்ைள் இகள க்ைப்பட்டுள்ளதா 
எனவும் ைவனம் தசலுத்தும்படி OISLக்கு தைாடுக்ைப்பட்டிருக்கும் 
அதிைாரப்பத்திரம் வவண்டியுள்ளது.  

 

4.  நிபுணர்ைள்  

 

 2013ம் ஆண்டு ெூன் மாதத்தில் உயர் ஆகணயாளர் மாட்சிகம 
மிகு  நிபுணர்ைள் மூவகர நியமித்துள்ளார். அவர்ைள் 
பின்வருபவர்ைள் ஆவர்:  முன்கன நாள் பின்லாந்து நாட்டு 
ெனாதிபதி திரு மார்ட்டி அஹ்டிசாரி, நியூசிலாந்தின் முன்கன நாள் 
வமல் நீதிமன்ை நீதிபதி சில்வியா ஹாட்கைற் அம்கமயார், 
பாைிஸ்தான் மனித உரிகம ஆகணக்குழுவின் முன்கன நாள் 
அதிபர் அஸ்மா ெைாங்ைிர் அம்கமயார் ஆவர்,  இவர்ைள் 
புலகனவுைளின் தபாழுது அதற்கு ஒத்தாகச வைங்ைி 
ஆவலாசைர்ைளிர்க்ைான வைி பாைத்துடன் ததாடர்ச்சியாை 
சுயாதீனமாை தைவல்ைகள உறுதிப்படுத்தும் தசயற்பாடுைளில் 
ஈடுபடுவர்.  
 

ைவுன்சிலின் வவண்டுதலுக்ைகமய OISL ஐ.நாவின் விவசட 
நகடமுகைைள் ததாடர்பாை குைிப்பிட்ட அதிைாரப்பத்திரம் 
தபற்ைவர்ைளினதும் உதவிகயப் தபற்றுக்தைாள்ளும். அவர்ைளுள் 
நீதிக்குப்பிைம்பான தைாகலைள், ைாணாமல் வபானகமைள், 

உள்ளைத்தில் இடம்தபயர்ந்வதார், சட்ட ஆதாரமின்ைி தடுத்து 
கவக்ைப்பட்டவர்ைள், தபண்ைளிற்கு எதிரான வன்முகை,சித்திரவகத 
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முதலியகவ ததாடர்பான விவசட நகடமுகை ஒழுங்குைள் 
சம்பந்தமாை அதிைாரம் தபற்ைவரும் அடங்குவர். 
  

5. தசயற்பாட்டு வைிமுகைைள்  

 

 இரு சாராரும் இகளத்ததாைக்ைருதப்படும் மீைல்ைள், 

துஸ்பிரவயாைங்ைள், பாரிய குற்ைங்ைள் பற்ைிய உண்கம 
நிகலகயயும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிகலைகள உறுதிப்படுத்திக்  

தைாள்வதற்கு OISL பின் கூைப்படுபவற்கை தசய்யும். அகவயாவன 
தர்வபாகதக்குள்ள ஆவணங்ைள், தைவல்ைள் முதலியனவற்கை 
அலுவைத்தில் இருந்தவாவை மீளாய்வு தசய்யும். இவற்றுள் 
அரசினதும், குடியியல் சமுைத்தினதும் அைிக்கைைகளயும் 
ஆவணங்ைகளயும் பாதிப்புற்வைார் உயிர் தப்பிவயார் சாட்சிைள், 

குற்ைம் தசய்ததாைக் ைருதப்படும் முதலிவயார்  சாட்சியங்ைகளயும் 
தபற்றுக் தைாள்வதுடன் அகவ ததாடர்பான தசயற்வைாள் படங்ைள், 

உறுதிபடுத்தப் பட்ட படங்ைள், நிைற்படங்ைள் அலுவலைரீதியான 
ஆவணங்ைள் முதலியன அடங்கும். இவ்வாறு வசைரிக்ைப்பட்ட 
தைவல்ைகள பகுப்பாய்வு தசய்கையில்  ைாரணிைகளயும் 
கூற்றுைகளயும் உறுதிப்படுத்துகையில் ஆதாரங்ைகள 
ஏற்றுக்தைாள்வதற்கு அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட பிரமாணங்ைளிற்கு 
அகமவாை இருக்ை வவண்டும். (இது ததாடர்பான குைிப்புைள் ைீவை 
உள்ளன)  

 

ைவுன்சிலின் தீர்மானத்தின் எதிர்பார்ப்பிற்ைகமய OISL 

ததாடர்ந்தும்இலங்கை அரசாங்ைத்தின் ததாடர்கபப் வபண 
முற்படுதல் வவண்டும் .உயர் ஆகணயாளர் ததாடர்ந்தும் அந் 
நாட்டின் அரச அலுவலர்ைகளயும் ஏகனவயாகரயும் நாட 
முயற்சிக்ை வவண்டும் எனவும் வைாருைின்ைார். 
 

OISL ஐ.நாடுைளின் ஏகனய அகமப்புக்ைளுடனான ததாடர்புைகள 
வமம்படுத்தி ஒத்துகைத்து அவர்ைளுடன் ததாடர்கப வளர்த்துக் 
தைாள்ள முயற்சி எடுக்கும். அவ்வகையான அகமப்புக்ைளுள் சிைப்பு 
முைவர்ைள்,அக்ைகை உள்ள நிறுவனங்ைள்,ைல்வி சார் நிபுணர்ைள் 
அரசசார்பற்ை அகமப்புைள், சமூை நிறுவனங்ைள் முதலியன 
அடங்கும். 
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எவவரனும் ஒரு தனிநபவரா,ஸ்தாபனவமா ,அரவசா எழுத்து 
மூலமாை OISL க்கு தைவல் சமர்பிக்ைலாம். இவ் வகையான 
சமர்ப்பணங்ைள் பின்வரும் விலாசத்திற்கு 
அனுப்பப்படலாம்;  oisl_submissions@ohchr.org.  

OISL தனது தபாறுப்புக்ைள் ததாடர்பாை தசயற்படுகையில் எல்லாத் 
தருணங்ைளிலும் பின்வரும் வைாட்பாடுைளிற்கு அகமவாை 
நடவடிக்கை எடுக்கும். அகவயாவன சுயாதீனம், 

பக்ைசார்பின்ைி,தசயல் இலக்குடன், தவளிப்பகடத் தன்கமயாைவும் 
எவருக்கும் பாதைமில்லாத வகையிலும் தசயல்படுவதாகும்.  
 

6. சாட்சிைகளப் பாதுைாத்தல்  

 

சாட்சியங்ைகளயும் ,பாதிப்புற்ைகளயும் பாதுைாப்பது ததாடர்பாை 
ைவனம் தசலுத்துவதற்கு வதகவப்படும் நடவடிக்கைைகள OISL 

எடுக்கும்.அதற்தைன வதகவப்படும் நடவடிக்கைைகள OISL எடுக்கும் 
.அதற்தைன வதகவப்படும் வைிமுகைைகளயும், தசயற்பாட்டு 
ஒழுங்குைகளயும் ஏற்று அவ் வகையாவனாகர அதன் சைல 
தசயற்பாட்டு ைாலங்ைளிலும் பாதுைாக்கும் வநாக்ைத்துடன் 
தசயற்படும். 
OISL உடன் இலங்கையில் இருந்து ததாடர்பு தைாள்ளும் 
பாதிப்புவராகரயும், சாட்சிைகளயும், ,ஏகனவயாகரயும் பாதுைாக்கும் 
ைடப்பாடு இலங்கை அரசாங்ைத்திற்கு உள்ளது.இவ்வகையில் 
OISL  உடன் ததாடர்பு எந்த வகையலும் துன்பதிற் 
குள்ளாக்ைப்படவவா, அச்சுறுத்தப்படவவா, விரட்டப்படவவா, 

ததாந்தரவுபடுத்தவவா, பைிவாங்ைப்பட மாட்டார்ைள் என்று 
தபாறுப்வபற்கும்படி வவண்டப்படுவர். 
 
 

7.  தைவல்ைளின் அந்தரங்ைத்தன்கம  

 

 தைவல்ைளின் அந்தரங்ைத்தன்கமகயப் வபணுவதற்கு வதகவயான  
சைல பாதுைாப்பு ஒழுங்குைகளயும்  வதகவப்படும் 
வைிமுகைைகளயும் OISL தசய்யும்.தைவல்ைகள வைங்ைிய 
நபர்ைளின் தபயர்ைகள தமது  அைிக்கைைளின் தபாருத்தமான 
வகையில் தவளிப்படுத்தாகம இதனுள் அடங்கும்.தமது வவகலப் 

mailto:oisl_submissions@ohchr.org
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தபாறுப்புக்ைள் முடிவகடந்ததும்,தமக்கு ைிகடத்த சைல அந்தரங்ைத் 
தைவல்ைகளயும் ஐ.நாவின் அந்தரங்ைத் தைவல்ைகளப் பாதுைாக்கும் 
ைண்டிப்பான ஒழுங்கு முகைைளிற்கு அகமய OISL சுவடிப்படுத்தும். 
 

8. ஆதாரங்ைளின் தரம்  

 

 ஐக்ைிய நாடுைளின் வவறு உண்கமைகளக்  ைண்டைிய 
நியமிக்ைப்பட்ட அகமப்புக்ைளின் நகடமுகைைளிற்கு முரண்பாடற்ை 
வகையில் OISL தான் ைண்டைியும் உண்கமைகள 
"நியாயப்படுத்தக்கூடிய வகையில் நம்பக்கூடியது" என்ை 
அடிப்பகடயிலான  தரத்திகனக் தைாண்ட ஆதாரங்ைளாை  இருக்ை 
வவண்டும். OISL நம்பக்கூடிய வகையிலானதும், வவறு வவறு 
தைவல்ைளிற்கு முரண்பாடற்ை வகையில் குைித்த சம்பவங்ைள் நகட 
தபற்றுள்ளது என்று ைாட்டக்கூடிய வகையில்  நம்பைரமான தைவல் 
தைாத்ததான்ைிகனப் தபற்ைிருப்பின் அது நியாயப்படுத்தக் கூடிய 
வகையில் அவ்வகையான சம்பவம் ஒன்ைினவதா அல்லது 
மீைல்ைளில் குற்ைவியல் தசயல்ைளின் சாயல் இருப்பின் அகவ 
நியாயப்படுத்தக்கூடிய வகையிலான நம்பைக்கூடிய ஆதாரங்ைள் 
எனக்ைருதலாம். இத் தரத்திலான ஆதாரம் சர்வவதச 
மனிதாபிமான,மனித உரிகமைள் சட்ட மீைல்ைளும் ,சர்வவதச பாரிய 
குற்ைவியல்சம்பவங்ைள் பற்ைிவயா நீதி நுண்ணாய்வு ஒன்று 
நடத்தப்பட வவண்டும் என்று வைாருவதற்கு வபாதிய 
உயர் தரத்திகனக் தைாண்டிருக்ை வவண்டும். 
குைிப்பிட்ட நபர்ைள் மீைல்ைளில் சம்பந்தப்பட்டுளார்ைள் என்று ைருதி 
அவர்ைகள அகடயாளம் ைாட்டக் கூடிய தைவல்ைகள மதிப்படீு 
தசய்கையில்,OISL ஏற்ைனவவ உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வவறு சந்தர்ப்ப 
சூைநிகலைள் .குைித்த ஒரு நபர் சம்பந்தப்பட்ட பாரிய குற்ைத்திகன 
தசய்திருப்பார்  என்பதகன நியாயப்படுத்தக் கூடிய வகையில் 
சந்வதைிக்ைக் கூடியதாை இருத்தல் வவண்டும். OISL பாரிய குற்ைம் 
ஒன்று இகளக்ைப்பட்டுள்ளது எனத் தீர்ப்பு கூைலாைாது .மாைாை அக் 
குற்ைத்கத இகைத்திருக்ைக் கூடியவர்ைள் ததாடர்பாை 
சந்வதைப்படக்கூடியவர்ைகள மதிப்படீு தசய்து எதிர் ைாலத்தில் 
குற்ைவியல் நுண்ணாய்வுைளிற்கு வைிவகுத்தல் வவண்டும். 
 

9. இலங்கை அரசாங்ைத்துடன் ஒத்துகைத்தல்  
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குைித்த ைவுன்சில் அதன் தீர்மானத்தில் மனித உரிகமைளிற்ைான 
உயர் ஆகணயாளரின் அலுவலைம் குைித்த தீர்மானத்கத 
நகடமுகைப்படுத்துவதில் எடுக்கும் முயற்சிைளிற்கு இலங்கை 
அரசாங்ைம் ஒத்துகைப்பு அளிக்ை வவண்டும் எனக்வைாரியுள்ளது. 
அபவ்வகையான ஒத்துகைப்பு என்பது அந் நாட்டின் அதிைார 
எல்கலக்குள் தங்கு தகடயின்ைி வபாக்குவரத்து  தசய்வதற்ைான 
சுதந்திரம்,  தகடயின்ைி   சைல இடங்ைகளயும்,ஸ்தாபனங்ைகளயும் 
ததாடர்பு தைாள்ள வதசிய,உள்ளை இராணுவ அதிைாரிைள் 
முதலிவயாரின் பிரதிநிதிைகளயும், சமூைத் 
தகலவர்ைள்,அரசசார்பற்ை ஸ்தாபனங்ைள், வவறு 
அகமப்புக்ைகளயும் சந்தித்து வபட்டி ைாணும் சுதந்திரம் 
உள்ளடங்கும். வமலும் அதிைாரப் பத்திரத்தின் விதிைகள 
நிகைவவற்று முைமாை தைவல் அைிந்த வவறு எந்த நபகரயாவது 
சந்திக்ை, அவர்ைளிடம்  இருக்கும் ஆவணங்ைள், தபௌதீை 
சாட்சியங்ைள் தபறும் உரித்தும் அடங்கும். இவத நிபந்தகனைளிற்கு 
அகமய நுண்ணாய்வு தசய்கையில் OISL பாதிப்புற்வைாகர வபட்டி 
ைாணும் வபாவதா, சாட்சியங்ைகளயும் வவறு தைவல்ைகளயும் 
வசைரிக்கும் வபாவதா அப்வபர்ப்பட்டவர்ைள் வவறு ஒரு நாட்டின் 
அதிைார எல்கலக்குள் இருப்பார்ைளாயின் அப்பிரவதச அரசுைளும் 
OISL உடன் ஒத்துகைக்ை வவண்டும் என  

வவண்டப்படுைின்ைார்ைள். 
 
 

10. சிைப்புரிகமைளும், விடுபாட்டுரிகமைளும், வசதிைளும்  

 

 OISLஇன் நிபுணர்ைள் 1948ம் ஆண்டின் ஐ.நாவின் சிைப்புரிகமைளும், 

விடுபாட்டு  உரிகமைளும்    ததாடர்பான  சமவாயத்தின் 
உறுப்புரிகம IV ற்கு அகமவாை ைடகம ஒன்கைச் 
தசய்யப்பணிக்ைப்பட்ட நிபுணர்ைளுக்கு வைங்ைப்பட்டுள்ள 
சிைப்புரிகமைகளயும் விடுபாட்டு ரிகமைகளயும் அனுபவிப்பவராை 
இருப்பர். OISL ன் OHCHR ஆளணிகயச் வசர்ந்தவர்ைள் நுண்ணாய்வு 
தசய்வது ததாடர்பான நடவடிக்கைைவளாடு சம்பந்தப்பட்ட 
சமவாயத்தின் உறுப்புரிகம V ,VI I  முதலியவற்ைிற்கு அகமவான 
சிைப்புரிகமைகளயும்  விடுபாட்டுரிகமைகளயும் தைாண்டவராை 
இருப்பர். 
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குைித்த நுண்ணாய்வுைகள சுயாதீனமாை நடாத்துவதற்கு 
வதகவப்படும் வசதிைகள வைங்ை வவண்டிய தபாறுப்பு பற்ைிய 
ைடப்பாட்கட சைல அரசாங்ைங்ைளுக்கும் ஞாபைம் 
ஊட்டப்படுைின்ைது. 

    

 


