
 

எல்.ஜீ.பீ.டீ.ஐ.கீயு மக்கள் நேரிடும் மனித உரிமம மீறமை ததற்கரசியரவில்லுள்ள நதசிய 

மனித உரிமம கழகத்திடம் எப்படி அறிவிப்பது 
  
 

அருஞ்தசரற்தபரருள் 

  

மனித உரிமம என்பது ஒவ்தவரரு மனிதனுக்கும் இருக்கநவண்டிய அடிப்பமட உரிமம ஆகும். அதரவது 

வரழ்வுரிமம, பரதுகரப்பரக இருபது, சமமரக ேடத்தப்படுவது, அந்தரங்கஉரிமம, மற்றவர்கமள 

சந்திக்கவும், குழு அமமக்கவும் உரிமம, நபச்சுரிமம மற்றும் ேியரயமற்ற தடுப்பிலிருந்து பரதுகரப்பு 

என்பமவ ஆகும். 

  

எல்.ஜீ.பீ.டீ.ஐ.கீயு என்பது ஒருபரர் புணர்சியில் ஈடுபடும் தபண், தன்பரலினநசர்க்மக இனத்தவர், 

திருேங்மககள், இமடயிலிங்கம், விந்மத – நபரன்ற வித்தியரசமரன பரலியல் ேரட்டம், பரலின 

அடயரளங்கள் மற்றும் தவளிப்பரடுகள் உள்ளவர்கள், மற்றும் இமவயரவிலும் உட்படரத, ததற்கரசியரவில் 

கூறப்படும் ஹிஜ்ரர, கவஜசிரதகரத்தி, தமதி, இவர்களின் ததரகுப்பு  ஆகும்.  

  

புகரர் என்பது எழுத்துமூைமரகதவர, வரக்குமூைமரகதவர தகரடுக்கபடும் குற்றச்சரட்டு ஆகும். ஒருவரின் 

மனித உரிமம மறுக்கப்பட்டரதைர அல்ைது மீறுதல் ேடந்தரதைர மற்றும் என்ன, அல்ைது எங்கு, எப்படி, 

யரரரல் உரிமம மீறல் சம்பவம் ேடந்தது என்பமத குறிக்கும் பட்டியல். 

 

புகரர்தரரர் என்பவர் புகரர் தகரடுப்பவர். 

  

மீறுபவர் என்பவர் மற்தறரருவரின் மனித உரிமமகமள மீறுபவர். 

  
 
 

1. நதசிய மனித உரிமம கழகத்தின் (என்.தஹச்.அர்.ஐ) பங்கு என்ன? 

  

என்.தஹச்.அர்.ஐ என்பது ஒரு ேரட்டில் உள்ள மக்களின் உரிமமகமள பரதுகரப்பதற்கரன அமமப்பரகும். 

எல்ைர மக்களுக்கும் மனித உரிமம அடிப்பமடயரனது. மக்கள் சுதந்திரத்துடனும், அந்தஸ்துடனும் 

வரழ்வதற்க்கு மனித உரிமம அத்யரவஸ்யமரனது.  

  

எல்ைர மக்களுக்கும் பரதுகரப்பு அளிக்கும் வமகயில் மனித உரிமமகள், உைகேரடுகள் மகதயழுத்திட்டுள்ள 

சர்வநதச ஒப்பந்தத்திலும், அவரவர் அரசியைமமப்பு சட்டத்திலும் எழுதப்பட்டுள்ளது. 

  
  

இந்த மனித உரிமமகமள பரதுகரப்பதற்கரக உரிமம மீறல்கமள கண்டறிந்து உரிய தண்டமன தபற்றுக் 

தகரடுப்பநத என்.தஹச்.அர்.ஐ உமடய முக்கிய பங்கரகும்.  

  

தபரதுவரக, கரவல் துமற, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தபரதுத்துமற அதிகரரிகள் நபரன்ற தபரதுத்துமற 

அலுவைர்களரல் மீறப்படும் மனித உரிமமமய என்.தஹச்.அர்.ஐ கண்டறிவரர்கள். சிை சமயங்களில் 

தனியரர்த்துமற அதிகரரிகளரல் மீறப்படும் மனித உரிமமகமள தீரக்கவும் உதவுவரர்கள். 

  
 
 

2. எல்.ஜீ.பீ.டீ.ஐ.கீயு மக்கள் நேரிடும் மனித உரிமம மீறல்கள் என்தனன்ன? 

  

சரதரரண மக்கமள நபரை, எல்.ஜீ.பீ.டீ.ஐ.கீயு மக்களுக்கும் சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியரமதயும் ேல்வரழ்வும் 

தபறநவண்டுதமன்றரல் அவர்களுக்கு, மனித உரிமமயும், பரதுகரப்பும் அளிக்கப்படநவண்டும். ஆனரல் 

அனுபவத்தில் ததற்கரசிய ேரடுகளில் ேிைவும் குற்றவியல் ேீதிகள், ஒரின பரலியல் வழக்கத்மத 



 

தண்டிப்பதிலும், கரவல் துமறக்கு திருேங்மகயர்கமள ‘தபரது ததரல்மைக்கரக’ அச்சுறுத்தி மகது தசய்யும் 

உரிமம தகரடுக்கப்படுவதரலும், பை சமயங்களில் எல்.ஜீ.பீ.டீ.ஐ.கீயு மக்களுக்கு உரிமமகள் கிமடக்கரமல் 

நபரகின்றன.  

  

எல்.ஜீ.பீ.டீ.ஐ.கீயு மக்கள் எப்தபரழுதும் பரகுபடுத்தப்படுகிரரர்கள். இது வீடுகளில் ததரடங்கி பள்ளி, 

கல்லூரிகளிலும், நவமை இடங்களிலும், மருத்துவ உதவி ேிையங்ககளிலும் ேடக்கிறது. இவர்கள் எல்ைர 

இடங்களிலும் விரும்பப்படரத வர்களரகிரரர்கள். இவர்களது பரலியல் ேரட்டம் கரரணமரக நவமைமய 

இழக்கும் ேிையும் ஏற்ப்படுகிறது. திருனங்கயர்கள் அவர்கள் விரும்பும் பரலில் அமடயரளம் கண்டுதகரள்ள 

அனுமதிக்கப்படுவதில்மை. இதனரல் இவர்களுக்கு அமடயரள நகரப்புகள் தபற முடிவதில்மை.  

  

மனஅளவிலும், உடல்அளவிலும் சுய மரியரமத  மீறப்படுகிறது. உடல் வன்முமற, திணிக்கப்படுகிறது. 

மற்றும் கட்டரய மரற்று சிகிக்மச, பயமுறுத்தல், மிரட்டி பணம் பறித்தல், அவமதிப்பு மற்றும் 

கடும்தசரற்க்கள் இமவ பைநேரங்களிலும் ேடக்கிறது. இதனரல் அவர்களுக்கு வன்முமறயிலிருந்து 

விடுதமையும், பரதுகரப்பிற்க்கரன ேம்பிக்மகயும் விமை நபசப்படுகின்றன. 

 

எல்.ஜீ.பீ.டீ.ஐ.கீயு மக்களும் தஹச்.ஐ.வீ., பரலியல் சுகரதரரம், பற்றிய அறிக்மககமள தவளியிடும் 

அமமப்புகளும், இன்று, மகது,  வன்முமற மற்றும் மூடப்படும் ேிமைக்கும் தள்ளப்படுகிரரர்கள். இதனரல் 

அவர்களுக்கு நபச்சுரிமமயும், ேல்ை ஆதரரக்கியதிற்கரன அதிகரரமும் கிமடக்கரமல் நபரகிறது.  

 
 
  

3. என்.தஹச்.அர்.ஐ கரரர்கள் எப்படி இந்த மிரடல்கமள தீர்த்துமவக்கமுடியும்? 

  

எல்.ஜீ.பீ.டீ.ஐ.கீயு மக்கள் நேரடியரகதவர அல்ைது அவர்களது பிரதிேிதிகள் மூைமரகதவர 

என்.தஹச்.அர்.ஐ கமள சந்தித்து, அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட மனித உரிமம மீறல்கமள ததரிவிக்கைரம். 

இவ்வரரு தபறப்படும் தகரரிக்மககமள பற்றி ஆரரய்ந்து உண்மமமய கண்டரிந்து, அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட 

மீறல்கமள பற்றி விசரரிப்பது என்.தஹச்.அர்.ஐ உமடய கடமமயரகும். 

 
 
  

4. என்.தஹச்.அர்.ஐ டம் யரர் யரர் புகரர் தகரடுக்க முடியும்? 

  

ஒரு எல்.ஜீ.பீ.டீ.ஐ.கீயு மனிதருக்கு மனித உரிமம மீறல் ேடந்திருந்தரல், அவர் நேரடியரகதவர, ேண்பர்கள் 

வழியரகதவர, குடும்பத்தினர் வழியரகதவர, உடன் இருபவர்கள் வழியரகதவர என்.தஹச்.அர்.ஐ க்கு புகரர் 

தகரடுக்கைரம். என்.தஹச்.அர்.ஐ அலுவைகத்தில் எழுத்து மூைமரகதவர, ததரமைதபசி மூைமரகதவர, 

மின்னணுஅஞ்சல் வழியரகதவர, நேரடியரகதவர புகரர் தசய்யைரம். 

 

ஒரு சங்கம் அல்ைது குழுவும் எல்.ஜீ.பீ.டீ.ஐ.கீயு மக்களுக்கரக புகரர் தசய்யைரம். 

  

என்.தஹச்.அர்.ஐ ன் புகரர் தசய்யும் முமற, சரதரரண மக்களரல் சுைபமரக தசய்யும் முமறயில் 

அமமக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கறிஞரின் உதவி  நதமவயில்மை. 

  

மனித உரிமம மீறல்கள் பற்றிய புகரர்கள் தபறப்படரமதை அவ்வரறு மீறல்கள் ேடந்திருப்பது ததரிந்தரல் 

தரமரகதவ முன்வந்து விசரரமண ேடத்த என்.தஹச்.அர்.ஐ க்கு அதிகரரம் உள்ளது.  

 
 
  
  



 

5. என்.தஹச்.அர்.ஐ க்கு எப்படி புகரர் தகரடுப்பது? 

  

என்.தஹச்.அர்.ஐ க்கு புகரர் தகரடுக்கும் முமற மிகவும் சுைபமரனது. இதற்கு கட்டணம் எதுவும் இல்மை. 

அப்படி புகரர்தரரர் புகரர் தசய்ய ஏதரவது பணம் தசைவு தசய்திருந்தரல் அதமன திருப்பிக் தகரடுக்க சிை 

என்.தஹச்.அர்.ஐ க்கு (இைங்மக) அதிகரரம் உள்ளது.  

  

தபரதுவரக புகரரில் மனித உரிமம மீறலின் உண்மமகமள ததரிவிப்பதுடன், மீறுபவரின் எந்த தசயல், 

அல்ைது தசயலின்மமயரல் மீறல் ேடந்தது என்பது ததளிவரக குறிப்பிடப்படநவண்டும். மீறல்கள் 

ேடந்தவுடதன புகரர் தகரடுக்கப்பட நவண்டும். சிை என்.தஹச்.அர்.ஐ கள் புகரர் தகரடுப்பதர்க்கரன கரை 

அளமவயும் ேிர்ணயித்திருக்கிரரர்கள். இந்தியரவில் ஒரு வருடத்திற்க்கு நமைரன உரிமம மீறல் புகரர்கள் 

ஏற்க்கப்படமரட்டரது. மற்ற சிை ேரடுகளில் கரை அளவு தளர்த்தப்பட்டுள்ளது.  பரகிஸ்தரனில் கரை அளவு 

மூன்று மரதமரக ேிர்ணயிக்க ப்பட்டுள்ளது.  

 
 
  

6. என்.தஹச்.அர்.ஐ க்கு புகரர் கிமடத்ததும் அவர்கள் என்ன தசய்வரர்கள்? 

  

என்.தஹச்.அர்.ஐ கள் அவர்களுக்கு கிமடக்கும் புகரர்கமள ஆய்வு தசய்து மனித உரிமம மீறல் 

ேடந்துள்ளதர, எந்தவிதமரன மனித உரிமம மீறல், யரரரல் ேடந்தது என்பமத கண்டுபிடிக்க அவர்களுக்கு 

பைவிதமரன அதிகரரங்கள் தகரடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதமன கண்டுபிடிக்க, என்.தஹச்.அர்.ஐ கள் 

விசரரமண ேடத்தவும், புைனரய்வு தசய்யவும் அதிகரரம் உள்ளது. 

  

விசரரமண ேடத்தும்நபரது என்.தஹச்.அர்.ஐ க்கு ேீதிமன்றத்தின் அதிகரரம் உள்ளது. அவர்களுக்கு 

கீழ்க்கண்ட அதிகரரங்களும் உள்ளன: 

  

 ஒரு சரட்சிமய அவர்கள் அலுவைகத்திற்க்கு வரவமழத்து, நதமவயரன தகவல்கள், ஆவணங்கள் 

மற்றும் நகரப்புகமள தபறைரம்; மற்றும் 

  

 வரக்குமூைமரக சரட்சி தபறைரம். 

 
 
  

7. புகரர்தரரர்களுக்கு என்.தஹச்.அர்.ஐ லிருந்து எந்தவிதமரன உதவிகள் கிமடக்கும்? 

  

மனித உரிமம மீறல் ேடந்ததரக கண்டுபிடிக்கபட்டரல் என்.தஹச்.அர்.ஐ அவர்களுக்கு பைவிதமரன 

உதவிகமள தசய்வரர்கள்.  

 

புகரருக்கு தகுந்த ேடவடிக்மக எடுக்க அரசுக்கு பரிந்துமர தசய்வரர்கள். பரதிக்கப்பட்டவர்களுக்தகர, அவர் 

குடும்பத்தினர்க்தகர ேிதிஉதவி தசய்யவும், குற்றவரளிக்கு எதிரரக வழக்கு ததரடரவும் என்.தஹச்.அர்.ஐ 

க்கு அதிகரரம் உண்டு. 

  

ேீதிமன்றத்தில் வழக்கு ததரடர்ந்து மனித உரிமம மீறலுக்கரன ேீதிமன்ற உத்தரவு தபற்றுத்தர முடியும். 

இந்த உத்தரவு, குற்றவரளிக்கு குற்றத்மத திருத்ததவர அல்ைது பிமழ தசலுத்ததவர பயன்படுத்தப்படும். 

பரதிக்கப்பட்டவர் கரவலில் இருக்கும் நபரது அவர் முமறயரக ேடத்தப்படுகிரரரர என்று அறிய 

என்.தஹச்.அர்.ஐ அவர்கமள தசன்று பரர்க்கவும் அதிகரரம் உண்டு.  

  

சிைசமயங்களில் (இைங்மக நபரன்ற) இரு பிரிவினரிடநய சமரதரன நபச்சுவரர்த்மத ேடத்த முயற்ச்சித்து 

அது நதரல்வி அமடந்தரல் மட்டுதம வழக்கு ததரடர முமனவரர்கள். 

  



 

சிை என்.தஹச்.அர்.ஐ கள் ததற்க்கரசியரவில் எல்.ஜீ.பீ.டீ.ஐ.கீயு மக்களின் உரிமமகமள கீழ்க்கண்டவரரு 

அனுகூலித்துள்ளன: 

  

 ஒருவருக்கு பரலியல் ேரட்டத்தரல் நவமை இழக்க நேரிட்டநபரது அவருக்கு நவமைமய திரும்ப 

தபற்றுக்தகரடுத்தல். 

  

 திருேங்மககள் க்கு எதிரரக கரவல்துமறயின் பைரத்கரரத்மத தடுப்பது. 

  

 திருேங்மகயரன கல்லூரி அசிரியர்க்கு வீடுகிமடகரமல் தடுத்த கல்லூரிக்கு எதிரரக அறிவிப்பு 

அனுப்புதல். 

  
  
 

8. என்.தஹச்.அர்.ஐ ல் தகரடுக்கப்படும் புகரர் எவ்வரறு ரகசியமரக மவக்கப்படுகிறது? 

  

என்.தஹச்.அர்.ஐ க்கு வரும் குற்றச்சரட்டுகமள ரகசியமரக மவக்கநவண்டிய அவசியம் இல்மை 

என்றரலும், எல்.ஜீ.பீ.டீ.ஐ.கீயு மக்களின் கடினமரன  சூழ்ேிமைமய மனதில் தகரண்டு புகரர்தரரரின் 

அமடயரளம் தவளிப்பட்டரல் அவருமடய பரதுகரப்பிற்க்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தமை கணக்கிதைடுத்து 

புகரர்தரரர் விண்ணப்பித்தரல் அவமர பற்றிய விவரம் ரகசியமரக மவக்கப்படும்.  

  
  
 

நமலும் ேீங்கள் இருக்கும் இடத்திற்க்கு அருகில் உள்ள என்.தஹச்.அர்.ஐ கள் பற்றிய விவரம் அறியவும், 

ஆன்மைேில் புகரர் தசய்யவும் கீழ்க்கண்ட வமைத்தளத்தில் ததரடர்பு தகரள்ளைரம்: 

 

ஆப்கரனிஸ்தரன்: http://www.aihrc.org.af/ 

வங்கநதசம்: http://www.nhrc.org.bd/ 

இந்தியர:http://nhrc.nic.in/ 

நேபரளம்: http://www.nhrcnepal.org/ 

பரகிஸ்தரன்: http://www.mohr.gov.pk/ 

இைங்மக: http://hrcsl.lk/ 
 
  
 

http://www.aihrc.org.af/
http://www.nhrc.org.bd/
http://nhrc.nic.in/
http://www.nhrcnepal.org/
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