
இது ஏன் முக்கியம்? 

 

பாரபடச்த்தத உருவாக்கும் மற்றும் வன்முதைதய நீடிக்கும் 

காலனித்துவ கால சடட்ங்கதை ரத்து சசய்வவாம். 
 

நல்லாட்சி அரசாங்கம் மனித உரிமமகமை பாதுகாக்கவும் 

வைரக்்கவும் வாக்குறுதி அைிதத்தால், பபண் ஓரின 

சசரம்கயாைரக்ை் (Lesbian), ஆண் ஓரின சசரம்கயாைரக்ை்(Gay), 

இரு பால் பாலியல் நாடட்ம் பகாண்சடார ்(Bisexual), பால் நிமலயில் 

மாற்றம் பகாண்சடார ்(Transgender), ஆண் மற்றும் பபண் உறுப்பு 

கமை பகாண்சடார(்Intersex) மற்றும் தனிப்சபாகக்ுை்ை (Queer) 

சமூகதம்த சாரந்ச்தார ்(LGBTIQ)) என தம்மம அமடயாைப்படுதத்ி 

பகாை்ளும் பிரமைகை் உடப்ட அமனதத்ு பிரமைகமையும் 

பாரபடச்ம், துன்புறுதத்ல், வன்முமற மற்றும் ஏமனய  

அதத்ுமீறல்கைில் இருநத்ு பாதுகாப்பதற்கு இவ் அரசாங்கம் 

நடவடிக்மக எடுப்பது முக்கியமாகும். LGBTIQ நபரக்மை பாதிக்கும் 

சடட்ங்கமை, குறிப்பாக ஓரின சசரக்்மகயில் ஈடுபடுவமத 

தண்டிக்கும் மற்றும் LGBTIQ நபரக்மை பதாடரந்த்ு துன்புறுதத் 

பயன்படும் குற்றவியல் சடட்த ்பதாகுப்பின் 365 மற்றும் 365(அ) 

பிரிவுகை் சபான்ற சடட்ங்கமை, சீரத்ிருதத்ுவதற்காகவும் 

நீக்குவதற்காகவும் எடுக்கப்பட சவண்டிய நடவடிக்மககை் 2017-

2021 ஆண்டுகைின் சதசிய மனித உரிமமகை் நடவடிக்மக 

திடட்தத்ில் இருநத்ு நீக்கப்படட்தாக அண்மமயில் பவைியான 

ஊடக பசய்திகை் குறிப்பிடுகின்றன. காலனிதத்ுவ காலதத்ில் 

இருநத்ு நடாதத்ப்படட்ு வரும் இநத் முமறப்படியான 

வன்முமறமயயும் பாரபடச்தம்தயும் நிறுதத்ுவதற்கான சடட் 

ரதீியான பகாை்மககமை உருவாக்காமல், LGBTIQ நபரக்மை, 

வன்முமறக்கும் பாரபடச்தத்ிற்கும் பலியாக்கும் அரசாங்கதம்த, 

இதில் மகபயாப்பமிடும் நாங்கை் கடுமமயாக கண்டிதத்ு, 

எங்கை் சகாபதம்தயும் கவமலமயயும் பதரிவிக்கின்சறாம். 

 

உலகைாவிய மனித உரிமம மதிப்பீடுகமை பின்பற்றுவதாகவும் 

அதன் சரவ்சதச மனித உரிமம கடப்பாடுகளுடன் இமசநத்ு 

பகாை்வதாகவும், அமனதத்ு பிரமைகளுக்கும் அடிப்பமட 

உரிமமகை் உை்ைன என உறுதிபமாழி அைிக்கும் இலங்மகயின் 

தற்சபாமதய அரசியலமமப்பு சபான்ற சதசிய 



கடட்மமப்புகமை சீரத்ிருதத்ுவதாகவும் பசயலாக்குவதாகவும் 

நல்லாட்சி அரசாங்கம் அறிவிதத்து. அரசியலமமப்பின் 4(டீ) 

பிரிவின் கீழ் உை்ை மனித உரிமமகமை "மதிக்கவும், 

பாதுகாக்கவும், முன்சனற்றவும்" உை்ை கடப்பாடுகமை 

நிமறசவற்ற சதமவயான சடட் ரதீியான சீரத்ிருதத்ங்கமையும் 

பகாை்மககமையும் அரசாங்கம் அமடயாைம் காணும் ஒரு 

வழிமுமற சதசிய மனித உரிமமகை் நடவடிக்மக திடட்தத்ிம் 

ஆகும். 

 

சதசிய மனித உரிமமகை் நடவடிக்மக திடட்தத்மத 

உருவாக்குவதில் குறிப்பிடட் குடிமக்கைின் பங்சகற்றம் 

இருநத்ாலும், இநத் வழிமுமற அவசரமான முமறயில் 

நடதத்ப்படட்தால், பபாதுமக்கைின் பங்சகற்பிற்கு இடம் 

இருக்கவில்மல. அமமசச்ரமவக்கு வழங்கப்படட் இறுதி வமரவு 

300 பக்கங்களுகக்ு சமலானதாக காணப்படட்து எனவும், மனித 

உரிமமகளுடன் பதாடரப்ுை்ை பிரசச்மனகமையும் 

இமடபவைிகமையும் பூரத்த்ி பசய்வதற்கான நடவடிக்மககமை 

பகாண்டு இருநத்தாகவும், குற்றவியல் சடட்தப்தாகுப்பின் 

பிரிவுகை் 365 மற்றும் 365(அ) என்பவற்மற ரதத்ு பசய்வதற்கான 

திடட்ங்கமை பகாண்டிருநத்தாகவும் அதிகார பூரவ்மற்ற 

தகவல்கை் பதரிவிக்கின்றன. பாலியல் நாடட்ம் மற்றும் பாலியல் 

அமடயாைம் சபான்றவற்றின் காரணமாக பாரபடச்ப்படும் 

மக்கமை காப்பாற்ற எழுதப்படட்  சதசிய மனித உரிமமகை் 

நடவடிக்மக திடட் வமரமவ அமமசச்ரமவயில் உை்ை 

அமமசச்ரக்ை் திருதத்ியதாகவும் பிரிவுகை் 365 மற்றும் 365(அ) 

என்பவற்மற ரதத்ு பசய்வதற்கான முடிமவ விலக்கியதாக 

அமமசச்ரமவ சபசச்ாைர ்மற்றும் சுகாதார அமமசச்ர ்ராஜித 

சசனாரதன் கூறியதாக ஊடக பசய்திகை் பதரிவிக்கின்றன. 

சதசிய கலாசச்ாரதம்த பாதுகாகக்ும் பபாருடட்ு இவ்வாறு 

பசய்ததாக சில ஊடங்கமை கூறின. சதசிய மனித உரிமமகை் 

நடவடிக்மக திடட்தத்ில் காணப்படட் வீதியில் திரிதல், 

மமனமுமறப் புணரச்ச்ி சபான்ற ஏமனய விடயங்களும் 

மகவிடப்படட்தாக சில தகவல்கை் பதரிவிதத்ன. 



இநத் நாடட்ிற்கு அநந்ியமான, விக்சடாரியன் விழுமியங்கமை 

அடிப்பமடயாக பகாண்ட, காலனிதத்ுவ சடட்ங்கமை 

ஒழிக்காமல், துன்புறுதத்ல், துஷ்பிரசயாகம், அநீதி மற்றும் 

பாரபடச்ம் சபான்றவற்மற உருவாக்கும் பதான்மமயான 

மற்றும் பாரபடச்மான சடட்ங்கமையும் நமடமுமறகமையும் 

பதாடரவ்தற்கு அரசாங்கம் முடிவு பசய்து உை்ைது 

கவமலக்குறியதாகும். ஓரினசசரக்்மகயில் ஈடுபடுவமத 

தண்டிக்கும் சடட்ங்கை் இலங்மகயில் பிரிதத்ானிய ஆடச்ியின் 

சபாது பசயற்படுதத்ப்படட்மவ ஆகும். இதற்கு சமமான 

பிரிதத்ானிய சடட் பிரிவுகை் ஏமனய நாடுகைில் ரதத்ு 

பசய்யப்படட்ு உை்ைன. சமலும், ஓரின சசரக்்மக பிரிதத்ானிய 

ஆடச்ிக்கு முன் இலங்மகயில் தண்டிக்கப்படட்து என கூற எநத் 

விதமான சாடச்ியும் இல்மல. வன்முமற, துஷ்பிரசயாகம், 

தவறான நமடமுமற மற்றும் பாரபடச்ம் சபான்றவற்மற 

நியாயப்படுதத், காலனிதத்ுவ விழுமியங்கமை இலங்மக 

கலாசாரம் என குறிப்பிடட்ு, அரசாங்கம் பபாது மக்கமை 

தவறான வழியில் பகாண்டு பசல்வது அவமானமான மற்றும் 

ஒப்புகப்காை்ை முடியாத ஒரு விடயமாகும். 

இலங்மகயில் LGBTIQ சமூகங்கமை அமமதிப்படுதத்ும்' வழக்கம் 

சடட்ரதீியாகவும் நமடபபறுகிறது. எைிதில் இலக்காகக்கூடிய 

ஒரு சமுதாயம் மறுக்கப்படுவது மடட்ும் இல்லாமல், மற்மறய 

சமுதாயங்களுக்கு வழங்கப்படும் பாதுகாப்பும் உரிமமகளும் 

கூட இநத் சமுதாயதத்த்ிற்கு மறுக்கப்படுகின்றன. LGBTIQ 

சமுதாயம் தம்மம இநத் ஒரு சடட் பிரிவால் அமடயாைப்படுதத்ி 

பகாை்ைாமல், தமது பிரமை உரிமமயின் மூலம் 

அமடயாைப்படுதத்ி பகாண்டாலும், இநத் சடட்ம் நாபடங்கும் 

உை்ை பவவ்சவறு வரக்்கங்கை், இனங்கை் மற்றும் பபாருைாதார 

பிரிவுகமை சசரந்த் LGBTIQ நபரக்ைின்  தினசரி வாழ்க்மகமய 

பாதிக்கிறது. 365 மற்றும் 365(அ) பிரிவுகைின் அமடப்பமடயில் 

இதுவமர யாரும் தண்டிக்கப்படட்து இல்மல என அரசு 

விவாதிதத்ாலும், இநத் சடட்ங்கை் காரனமாக சம்மதம் 

பதரிவிக்கக்கூடிய வயது வநத்வரக்ளுக்கு இமடசய நமடபபறும் 

பாலியல் உறவுகமை தண்டிக்கப்படும் வமகயில் பாரக்்கின்றன. 



இது LGBTIQ சமூகதத்ினுை் குறிப்பிடட் மற்றும் பல பாதிப்புகமை 

ஏற்படுதத்ி உை்ைது. 

தனியார ் மற்றும் அரசு அலுவலரக்ை் காரணமாக பாலியல் 

வன்புணரவ்ு, உடல் சாரந்த், பசால் சாரந்த் மற்றும் 

உணரச்ச்ிகமை பாதிக்கும் துஷ்பிரசயாகதத்ிற்கு LGBTIQ 

சமூகதத்ினர ்பல வருட காலங்கைாக முகம் பகாடுதத்ு உை்ைனர.் 

LGBTIQ நபரக்மை கைங்கப்படுதத்வும் அவரக்ை் மீது பாரபடச்ம் 

காடட்வும் சடட்ம் ஒரு கடட்மமப்மப வழங்கி உை்ைதாலும் 

தண்டிக்கும் ஒரு சமுதாயதம்த உருவாக்கி உை்ைதாலும், இநத் 

நாடட்ு பிரமைகை் சடட்தத்ின் முழு பாதுகாப்மப பபற 

முடியாமலும் வன்முமறக்கு எதிராக சபச முடியாமலும் 

உை்ைனர.் இது மனசச்சாரவ்ு, உமைசச்ல், தனிமம, மறுப்பு 

மற்றும் தற்பகாமல சபான்றவற்மற தூண்டுகின்றன. இது 

இலங்மக பிரமைகமை தமது உடல் நாணயம், பாலியல் 

சதநத்ிரம், சமதத்ுவம் மற்றும் பாரபடச்ம் இல்லாமம 

சபான்றவற்றின் மீது உரிமம பகாண்டாடுவதில் இருநத்ு 

தடுக்கிறது. சடட்தத்ுமறயினாசலா அல்லது சவறு வழியாகசவா 

இநத் அநீதிகளுக்கு புறகக்ணிகக்தத்க்க தீரவ்ுகை் வழங்கப்படட்ு 

உை்ைன. இவ்வமகயான பாரபடச்மான சடட்ங்கை் குற்றங்கமை 

பதிவு பசய்வதில் இருநத்ும் மக்கமை தடுப்பதால், இநத் 

துஷ்பிரசயாகங்கை் பதாடரவ்தற்கு தூண்டுதலாக 

அமமகின்றன.   

சமலும்,  365 மற்றும் 365(அ) பிரிவுகை் அரசியலமமப்பின் மூலம் 

வழங்கப்படட் பல மனித உரிமமகமை அதத்ுமீறுகின்றன: 

'இயற்மகயான' மற்றும் 'இயற்மகக்கு மாறான' உடலுறவு பற்றி 

விதிகடட்ற்ற கருதத்ுகமை சடட்ரதீியாக புகுதத்ுவதாலும், 

தனிமமயில் பசய்யப்படும் பாலியல் உறவுகை் 'நாணமில்லாமல்' 

இருப்பதன் காரணமாக அவற்மற தண்டிப்பதாலும், இநத் 

பிரிவுகை், பிரிவு 14(1)(அ) இன் கீழ் வாக்கைிக்கப்படட் உணரச்ச்ி 

பவைிப்பாடட்ிற்கான சுதநத்ிரதம்த அதத்ுமீறுகின்றன. சம்மதம் 

பதரிவிக்க கூடிய இரு வயது வநச்தாருக்கு இமடயில் 

தனிமமயில் நமடபபறும் பாலியல் நடவடிக்மககமை தமட 

பசய்வதால், யாருக்கும் இமடயூறு பசய்ய உரிமம இல்லாத 

தனியார ்உறவுமுமறகமை அரசு இமடயூறு பசய்வதால், பிரிவு 



14 (1)(சி) இன் கீழ் உை்ை பதாடரப்ுபகாை்ளுவதற்கான 

சுதநத்ிரதம்த அதத்ுமீறுகிறது. அதிக மக்கை் பகாண்ட 

குழுக்கமை சபாலீஸ் துஷ்பிரசயாகம், சவமலவாய்ப்பு 

பாரபடச்ம், சுகாதார சசமவகைில் இருநத்ு மறுப்பு 

சபான்றவற்றிகக்ு முகம் பகாடுக்க பசய்வதால், 

அரசியலமமப்பின் 12ஆம் பிரிவின் கீழ் உை்ை சமமான 

பாதுகாப்பு மற்றும் பாரபடச்ம் இன்மம என்பவற்மற இநத் 

பிரிவுகை் அதத்ுமீறுகின்றன. 

யுதத்தத்ின் பின் மீடப்மடநத்ு வரும் மற்றும் முரண்பாடுகை் 

மாற்றமமடநத்ு வரும் இநத் கால கடட்தத்ில், அரசாங்கம் 

இரண்டு ஆசலாசமன வழிமுமறகமை உருவாக்கி உை்ைது - 

அரசியலமமப்பு சீரத்ிருதத்ங்களுக்கான மக்கை் ஆசலாசமன 

குழு மற்றும் சமரச வழிமுமறகளுக்கான பபாது ஆசலாசமன 

பணிப்பிரிவு. இமவ சில சடட் மற்றும் பகாை்மக மாற்றங்கைில் 

பபாது மக்கைின் கருதத்ுக்கமை உட ்சசரக்்க உருவாக்கபடட் 

வழிமுமறகை் ஆகும். இநத் இரண்டு வழிமுமறகளும் பாலியல் 

நாடட்ம் மற்றும் பால்நிமல அமடயாைம் பற்றி கருதத்ுகை் 

வழங்கப்படட்தாகவும், இமவ பாரபடச்ம் மற்றும் துன்புறுதத்ல் 

சபான்ற பிரசச்மனகமை தீரக்்கும் வமகயில் அரசியலமமப்பு 

சாரந்த், சடட் ரதீியான மற்றும் நிறுவனம் சாரந்த் 

நமடமுமறகமை எடுக்குமாறும் கூறியதாக பதரிவிதத்ன. இநத் 

இரு வழிமுமறகளும் சதசிய ரதீியில் நடதத்ப்படட்மவ. இமவ 

இலங்மகயரக்ை் தினசரி வாழ்வில் முகம் பகாடுக்கும் 

சவால்கமை முகம் பகாடுக்க சதமவயான மாற்றங்கை் 

என்னபவன அறிய பசயல்படட்ன.  

 

இதன் காரணமாக சபண் ஓரின வசரத்கயாைரக்ை் (Lesbian), 

ஆண் ஓரின வசரத்கயாைரக்ை்(Gay), இரு பால் பாலியல் 

நாடட்ம் சகாண்வடார ்(Bisexual), பால் நிதலயில் மாை்ைம் 

சகாண்வடார ்(Transgender), ஆண் மை்றும் சபண் உறுப்பு 

கதை சகாண்வடார(்Intersex) மை்றும் தனிப்வபாக்குை்ை (Queer) 

சமூகத்தத சாரந்்வதார ்(LGBTIQ)) என சுய அதடயாைம் 

சகாண்ட நபரக்ைாகிய நாங்கை், LGBTIQ நபரக்ைின் குடும்ப 

அங்கத்தவரக்ை் மை்றும் நண்பரக்ைாகிய நாங்கை், 



இலங்தகயில் உை்ை ஒரு சமூகத்திை்கு ஆதரவாக முன் வரும் 

நபரக்ைாகிய/சமூகங்கைாகிய நாங்கை், இலங்தக 

அரசாங்கத்தத, மதிப்பிை்குரிய ஜனாதிபதி தமத்திரிபால 

சிறிவசன அவரக்தை, மதிப்பிை்குரிய பிரதமர ்ரணில் 

விக்கிரமசிங்க அவரக்தை, இலங்தகயின் பிரதஜகளுக்கு 

உை்ை வதசிய மை்றும் சரவ்வவதச கடப்பாடுகதை 

பின்வருமாறு சந்திக்குமாறு வகடட்ுக்சகாை்கிவைாம்: 

1. LGBTIQ நபரக்ளுக்கு 2017-2021 வதசிய மனித உரிதமகை் 

நடவடிக்தக திடட்த்தினால் மை்றும் சம்பந்தப்படட் மதிப்பீடு 

வழிமுதைகைினால் நடாத்தப்படட் பாரபடச்த்ததயும் 

வன்முதைதயயும் சரி சசய்யும் வதகயில் நடவடிக்தகை் 

எடுக்கப்படும் என உறுதிப்படுத்தல். 

2. குற்றவியல் சடட்த்சதாகுப்பின் 365 மை்றும் 365(அ) 

பிரிவுகதை ரத்து சசய்தல்.  

3. கடட்ாகாைி சடட்த்தத ரத்து சசய்தல்.  

4. பாலியல் நாடட்ம் மை்றும் பால்நிதல அதடயாைம் 

என்பவை்தை அடிப்பதடயாக தவத்து மக்கை் மீது 

நடாத்தப்படும் பாரபடச்த்தத அரசியலதமப்பு சீரத்ிருத்தம் 

மூலம் ஒழித்தல். 


