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இலங்னக மக்கள் அனைவரும்சட்டத்திைால் சமமாகப் 

பாதுகாக்கப்படுவதற்கு உாித்துனடயவர்கள் எை 

அேசியலனமப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது1. ஆகமவ, 

ஏனைமயாருடன் சமமாை அடிப்பனடகயான்றில், 

சமூகத்தில் முழுனமயாை மற்றும் பயனுறுதி மிக்க 

பங்குபற்றலுக்கு இயலானமயுனடய ஆட்கள் 

உாித்துனடமயாோவர். பிேனசகளாகத் தங்கனள 

முழுனமப்படுத்திக் ககாள்வதற்கும் நாட்டின் அபிவிருத்தினய 

மநாக்கிய தங்களின் முழுனமயாை இயலளனவப் 

பங்களிப்பாக வைங்குவதற்கும் அத்தனகய ஆட்கள் 

வலுவூட்டப்படுதல் மவண்டும். 

சட்டவாக்க மற்றும் நினறமவற்று, நிருவாகத் தத்துவங்கள் 

மக்களுக்கு உாித்தாக்கப்பட்டுள்ளது2. சட்டவாக்குநர்கள், 

நிருவாகிகள் மற்றும் ஏனைய தீர்மாைம் மமற்ககாள்மவானே 

உள்ளடக்கும் மக்களின் பிேதிநிதிகளினூடாக இனவ 

மக்களால் பிேமயாகிக்கப்படுகின்றை3. இந்நபர்கள், 

மக்களின் சார்பாக ககாள்னககனளயும் சட்டங்கனளயும் 

வடிவனமப்பதற்கும் நனடமுனறப்படுத்துவதற்குமாை 

கபாறுப் பினைக் ககாண்டுள்ளைர்.  இதன் காேணமாக, 

இந்த ககாள்னகச் சுருக்கம் அவர்களுக்கு விளக்கமளிக்கிறது. 

இயலானமயுனடய ஆட்கள் யார், அவர்களின் பாதிப்புறும் 

மற்றும் ஓேங்கட்டப்பட்ட நினல, பிேதாை நீமோட்டத்திற்கு 

உட்படுத்தல் மற்றும் உள்ளடக்குதலுக்காை அனமச்சேனவ 

அங்கீகாேம் கபற்ற முக்கியமாை ககாள்னக 

விடயப்பேப்புகளின் சுருக்கம்4 மற்றும் இத்தனகய 

ககாள்னககள் எவ்வாறு நனடமுனறப்படுத்தப்படலாம் 

என்பை குறித்து பயன்படுத்துமவாருக்கு இக் ககாள்னகச் 

சுருக்கம் கதாியப்படுத்துகின்றது.    

அமத மவனளயில்,  எமது பாோளுமன்ற உறுப்பிைர்கள், 

ககாள்னக உருவாக்குநர்கள் மற்றும் ஏனைய சிமேஷ்ட 

தீர்மாைம் மமற்ககாள்மவார் ஆகிமயாாிடமிருந்து எவற்னற 

அவர்கள் எதிர்பார்க்க மவண்டும் எை இயலானமயுனடய 

மக்களுக்கும் ஏனைய அக்கனறயுனடய தேப்பிைருக்கும் 

இக்ககாள்னகச் சுருக்கம் கதாிவிக்கின்றது. 

 
1  இலங்னக சைநாயக மசாசலிசக் குடியேசின் அேசியலனமப்பு, 1978, உறுப்புனே 12 (1) 
2  இலங்னக சைநாயக மசாசலிசக் குடியேசின் அேசியலனமப்பு, 1978, உறுப்புனேகள் 3 மற்றும் 4 
3  இலங்னக சைநாயக மசாசலிசக் குடியேசின் அேசியலனமப்பு, 1978, உறுப்புனேகள் 3 மற்றும் 4 
4  இயலானம அடங்கலாைஅபிவிருத்தி(DID)எைத் தற்மபாது அனைக்கப்படும் ஓர் அணுகுமுனற. UNDPஇல் இயலானம 

அடங்கலாை இவேது பிேதாை ஆோய்ச்சி ஆர்வங்கள், அபிவிருத்தி.  
file:///C:/Users/user/Downloads/UNDP-_Disability_Inclusive_Development accessible%20(3).pdf 
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இன்று, இயலானம வனேயறுக்கப்படுகின்ற மற்றும் 

மநாக்கப்படுகின்ற விதத்தில் முழுனமயாை புதிய 

மாற்றகமான்று ஏற்பட்டுள்ளது. இது தற்மபாது, மைிதர்கள் 

வாழும் சுற்றாடலுடன்  கதாடர்புபட்ட அவர்களின் சுகாதாே 

நினலயிைால் வனேயறுக்கப்படுகின்றது. சுகாதாே 

நினலயாைது, நாளாந்த வாழ்வில் மைிதகோருவர் எவ்வாறு 

கதாைிற்படுகின்றார் என்பதாக மநாக்கப்படுகின்றது5. 

மைிதகோருவர் கதாைிற்படும் விதம் 3 விடயப்பேப்புகளின் 

மீது தங்கியுள்ளது. 

முதலாவது விடயப்பேப்பு, ஆகளாருவாின் உடனலக் 

கட்டனமக்கும் பகுதிகள் அல்லது அங்கங்கள் ஆகியவற்றி 

ற்கனமவாைதாகும் (உதாேணமாக, கண்கள், காதுகள், 

குேல்வனள, தனசகள், மூட்டுகள், நேம்புகள், மூனள மற்றும் 

மைம்). 

இேண்டாவது ஆகளாருவாின் உடல் நாளாந்தச் 

கசயற்பாடுகனள மமற்ககாள்ளும் விதமாகும். பார்த்தல், 

மகட்டல், மபசுதல், கதாடர்பாடல் மமற்ககாள்ளல், நகர்தல், 

ஒருவாின் சுயத்னதப் போமாித்தல், கற்றல் மற்றும் நடந்து 

ககாள்ளும் விதம் ஆகியவற்னற உள்ளடக்குகின்றது.  

மூன்றாவது விடயப்பேப்பு, ஒரு ஆள் ஏனைய மக்களுடன் 

எவ்வாறு இனடவினையாற்றுகின்றார் அதாவது, சமூக 

வகிபங்ககான்றினை மமற்ககாள்கின்றார் என்பதாகும். 

உதாேணமாக, பணி மற்றும் கதாைில்வாய்ப்பு, 

பாடசானலக்கல்வி, வினளயாட்டு, குடும்பகமான்றின் 

பகுதியாகவிருத்தல், சமுதாயம் மற்றும் சமூகம் 

மபான்றவற்னற இனவ உள்ளடக்குகின்றை.   சமூக 

மைப்பான்னமகள் மற்றும் அணுகும் வசதியற்ற கட்டடங்கள் 

மற்றும் கபாது கவளிகள் மபான்ற சுற்றாடலிலுள்ள 

தனடகளின் காேணமாக சமூக வகிபங்ககான்னறக் 

ககாண்டிருப்பதில் சிேமங்கனளக் ககாண்டிருப்பவோகவும் 

இயலாதவோகவும் ஆக்கப்படுகின்றார்.  

 
5  கதாைிற்படுனக, இயலானம மற்றும் சுகாதாேம் ஆகியவற்றின் சர்வமதச வகுப்பாக்கம் (ICF).  WHO 2001. 2001 ஆம்ஆண்டில் 

WHO இைால் ICFவகுத்தனமக்கப்பட்டது. தைியாட்களின் மைப்பான்னமகனளப் பார்க்கிலும் சமூக மற்றும் சுற்றாடற் 

காேணிகளின் சூைனமவில்,குனறபாடு, கசயற்பாட்டு வனேயனற மற்றும் பங்குபற்றல் மட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்னற 

அடிப்பனடயாகக்ககாண்ட இயலானம பற்றிய வனேவிலக்கணத்னத இது பயன்படுத்துகின்றது. 

https://www.who.int/classifications/icf/en/.       

பிரிவு 
ஒன்று 

இயலாமை – 
ஒரு புதிய 

வமைவிலக்கணம் 
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இம்மூன்று விடயப் பேப்புகளும் கதாைிற்படமவண்டிய 

விதத்தில் கதாைிற்பட்டால், நபகோருவாின் சுகாதாேம் 

மற்றும் கதாைிற்பாட்டில் பிேச்சினைகயதுவும் ஏற்படாது.  
ஆயினும், ஒரு சுகாதாே நினலனம அல்லது மநாய் அல்லது 
விபத்து  ஆகிய விடயப்பேப்புகளில் ஏமதனும் ஒன்று அல்லது 
இேண்டு அல்லது அனவ அனைத்தும் கதாைிற்படும் விதத்னத 
மாற்றியிருப்பின், அந்த ஆள் இயலானம உனடயவகேைக் 
குறிப்பிடப்படுகின்றார். 

இயலானம என்பது நபகோருவர் கதாைிற்படுவதற்கு 
சிேமத்னத ஏற்படுத்தும் தனடகளுடன் மசர்த்து, அந்நபாின்  
சுகாதாே நினலயில் ஏற்படும்  மாற்றகமான்னற விபாிக்கும் 
கசாற்பதமாகும்6. மைிதர்கள் எவரும் தங்களின் சுகாதாே 
நினலயில் மாற்றகமான்னற சந்திக்கலாம் என்பதுடன், 
இதைால், எந்த மைிதரும் இயலானமனயக் 
ககாண்டிருக்கலாம். கடந்த காலங்களில் 
வனேயறுக்கப்பட்டவாறாக, இது நபகோருவாின் 
குணாதிசயமல்ல. 

இவ்விதத்தில் வனேயறுக்கப்படும் இயலானம, மைிதோகவி -
ருப்பதன் பகுதிகயான்றாகும்.இது மைிதப் பல்வனகனமயின் 
ஒரு பகுதி. இது எம்மில் ஒரு பகுதி.மைிதர்களாக, இயலானம 
எம்னம வித்தியாசப்படுத்துவதில்னல. மைிதர்களாக, நாம் 
அனைவரும் ஒமே உணர்ச்சிகள், மைகவழுச்சிகள், 
மதனவகள் மற்றும் அபிலானைகனளக் ககாண்டுள்மளாம். 
நாம் அனைவரும் ஒமே உாினமகனளயும் கபாறுப்புகனளயும் 
ககாண்டுள்ளதுடன் ஏனைய அனைத்து மக்களும் 
ககாண்டுள்ள அமத வாய்ப்புகனளயும் அமத கதாிவுகனளயும் 
ககாண்டிருத்தலும் மவண்டும்.  

  இயலானம - சுருக்கம் 

இயலானம என்பது: 
சமூக ாீதியாை தனடகளுடன் இனணந்த, மைிதகோருவாின் சுகாதாே 

நினலயிலுள்ள மாற்றங்கள் காேணமாக நாளாந்த வாழ்வில் ஈடுபடுவதில் 

காணப்படும் சிேமம். 

இயலானமத் மதனவகள்: மைித வாழ்வின் நினலனமகயான்றாகவும் மைிதப் பல்வனகனமயின் 

பகுதிகயான்றாகவும் மநாக்கப்படுதல் 

இயலானமயுனடய 

மக்களுக்கு: 

சுற்றாடல் ாீதியாை தனடகள் மற்றும் சமூகத்தின் எதிர்ப்பு மைப்பான்னமகள் 

ஆகியவற்றிைால் சமூகத்திற்குத் தங்கள் பங்களிப்னப வைங்குவதற்காை 

அணுகும் வசதி மறுக்கப்படுகின்றது 

இயலானமயுனடய மக்கள்: ஏனைய மக்கனளப் மபான்று அமத உாினமகள், கபாறுப்புகள், வாய்ப்புகள் 

மற்றும் கதாிவுகனளக் ககாண்டிருத்தல் மவண்டும். 

 
6  2006ஆம் ஆண்டின் இயலானம உள்ள நபர்களின் உாினமகள் மீதாை ஐநா சாசைம் (CRPD) அதன்  

வனேவிலக்கணங்களில் இயலானமனய உள்ளடக்கவில்னல. இது, மதாற்றம் கபற்று வரும் எண்ணக்கருகவான்றாக  

இயலானமனய மநாக்குகின்றது. அதன் முகவுனே மற்றும் 1 ஆம் உறுப்புனேயில், “பல்மவறு தனடகளின்  

இனடயீட்டுடன் சமூகத்தில் ஏனைமயாருடன் சமமாை அடிப்பனடகயான்றில் தங்கள் முழுனமயாை மற்றும் பயனுறுதி  

மிக்க பங்குபற்றனல வைங்குவனதத் தடுக்கக்கூடியதாை நீண்ட கால உடல், உள, அறிவுசார்மற்றும் புலன்சார்  

குனறபாடுகனளக் ககாண்டுள்மளானே“ உள்ளடக்குமவாோக இயலானம உள்ள ஆட்கனள இதுவிபாிக்கின்றது. 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/ 
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தேவுகள் மற்றும் புள்ளிவிபேங்கள்: 2012 இன் மதசிய 

கதானகமதிப்புத் தேவுகள், 8.7%7என்னும் இயலானம நிலவும் 

வீதம் காணப்படுவனதக் குறிப்பிடுகின்றை.10.0 வீதத்திற்கும் 

மமலாை இயலானம உள்மளார் சைத்கதானகனய 

ககாண்டுள்ள மாவட்டங்களாக நுவமேலியா, கண்டி மற்றும் 

இேத்திைபுாி ஆகியனவ கண்டறியப்பட்டுள்ளை; 

யாழ்ப்பாணம், திருமகாணமனல, புத்தளம், குருநாகல், 

மககானல, பதுனள, கமாைோகனல, மற்றும் 

அம்பாந்மதாட்னட ஆகிய மாவட்டங்களில் 9.1–9.6 

வனேயாை வீதங்கள் நிலவுவதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது; 

முல்னலத்தீவு, அனுோதபுேம், கபாலன்ைறுனவ, மாத்தனள, 

களுத்துனற மற்றும் காலி ஆகிய மாவட்டங்களில் 8.5 – 9.0 

வனேயாை வீதங்கள் நிலவுவதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது; 

ஏனைய அனைத்து மாவட்டங்களும் 7.0 – 8.4 

இற்கினடமயயாை வீதங்கனளக் ககாண்டிருந்ததுடன் 

ஆகக்குனறந்ததாை 7.0 வீதத்னதக் ககாழும்பு பதிவு 

கசய்கின்றது. நடத்தல், பார்த்தல், மகட்டல், கவைம் 

கசலுத்துதல் மற்றும் நினைவுபடுத்தல் (அறியும் ஆற்றல்), சுய 

போமாிப்பு மற்றும் கதாடர்பாடல் ஆகியவற்றுடன் 

கதாடர்புனடய கதாைிற்பாட்டுக் குனறபாடுகனளக் 

ககாண்டுள்மளானேயும் மதசிய கதானகமதிப்பு 

இைங்கண்டுள்ளது.8 இைங்காணப்பட்மடாாில் 

கபருமளவிலாமைார் பார்த்தலில் சிேமங்கனளக் 

ககாண்டிருந்ததுடன் அதற்கடுத்ததாக நடப்பதில் சிேமங்கனள 

எதிர்மநாக்குமவாரும் பின்ைர் மகட்டலில் சிேமங்கனளயும் 

எதிர்மநாக்குமவாரும் காணப்படுகின்றைர்.9 

மதசிய கதானகமதிப்பிலிருந்து கபற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட 

 
7  2012இன் மதசிய சைத்கதானக மற்றும் வீடனமப்புத் கதானகமதிப்பு இறுதி அறிக்னக. கதானகமதிப்பு, புள்ளிவிபேவியல் 

தினணக்களம்.http://www.statistics.gov.lk/page.asp?page=Population%20and%20Housing 
8  இயலானம உள்மளானே இைங்காண்பதற்காக இயலானமப் புள்ளிவிபேங்கள் பற்றிய வாைிங்டன் குழுவிைால் (The 

Washington Group on Disability Statistics) தயாாித்தனமக்கப்பட்ட சுருக்க விைானவ 2012 இன் மதசிய கதானகமதிப்பு 

பயன்படுத்தியது.  இனவமய சுருக்க விைாத் கதாகுதியிைால் இைங்காணப்பட்ட இயலானமயின் வனககளாகும்.இக்குழு 

ஐநாவின் புள்ளிவிபே ஆனணக்குழுவின் கீழ் தாபிக்கப்பட்டதாகும்.கதானக மதிப்புகள் மற்றும் மதசிய அளனவகளுக்குப் 

கபாருத்தமாை இயலானமத் தேவு மசகாிப்பில் கவைம் கசலுத்தி, சுகாதாேப்புள்ளிவிபேவியல் விடயப்பேப்பில் சர்வமதச 

ஒத்துனைப்பிக் மமம்பாடு மற்றும் ஒருங்கினணப்பு என்பமத இதன் ஆனணயாகும்.http://www.washingtongroup-disability.com/ 
9  2012இன் மதசிய சைத்கதானக மற்றும் வீடனமப்புத் கதானகமதிப்பு இறுதி அறிக்னக. கதானகமதிப்பு, புள்ளிவிபேவியல் 

தினணக்களம்.op cit 7 

பிரிவு 
இரண்டு  

இயலாமை  

உள்ள  

ைக்களின்  

நிமலமை 

   

http://www.statistics.gov.lk/page.asp?page=Population%20and%20Housing
http://www.washingtongroup-disability.com/
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8.7%என்னும் வீதமாைது 5 வயதிற்கு மமற்பட்ட இயலானம 

உள்ள 1,617,924 இலங்னகயர்கள் என்னும் கதானகயாக 

உருமாற்றப்படுகின்றது. ஆயினும், இயலானம உள்ள 

மக்களின் கதானக நினலயாைதல்ல. சைத்கதானக 

அதிகாிப்பு, வயது முதிர்வு, நாட்பட்ட மநாய்களின் அதிகாிப்பு 

மற்றும் உயிர் வாழ்வனத நீட்டிப்புச் கசய்வதும் 

மபணுவதுமாை மருத்துவ ாீதியாை முன்மைற்றங்கள் 

ஆகியவற்றின் காேணமாக இயலானம நிலவுனகயாைது 

மாறா நினலயிலும் உறுதியாகவும் கதாடர்ச்சியாக 

அதிகாித்து வருகின்றது. குனறபாடுகள் மற்றும் 

இயலானமக்காை மிகவும் கபாதுவாை மருத்துவக் 

காேணங்கள், நீாிைிவு மநாய், இருதய மநாய்கள் மற்றும் 

புற்றுமநாய் மபான்ற நாட்பட்ட மநாய்கள்; வீதிப் 

மபாக்குவேத்து விபத்துகள் மற்றும் வன்முனற ஆகியவற்றின் 

வினளவாக ஏற்படும் காயங்கள்; பிறப்புக் குனறபாடுகள், 

மந்த மபாைாக்கு மற்றும் எச்.ஐ.வீ/எய்ட்ஸ் மபான்ற  கதாற்று 

மநாய்கள் ஆகியவற்னற உள்ளடக்குவதுடன் 

இனவயனைத்தும் இலங்னகயில் அதிகாித்து வருபனவயாகக் 

காணப்படுகின்றை. 

கல்வி: கதானகமதிப்பு மமற்ககாள்ளப்பட்ட 

காலப்பகுதியின்மபாது, இயலானம உள்மளாோக 

இைங்காணப்பட்ட 1,548,684 நபர்கள் எவ்வித கல்வி 

நடவடிக்னககளிலும் ஈடுபட்டிருக்கவில்னல என்பது 

உறுத்தனல ஏற்படுத்துகின்றது. முன்பள்ளியில் 2,142 

சிறுவர்களும், ஆேம்ப மற்றும் இேண்டாந்தேப் 

பாடசானலகளில் 54,311சிறுவர்களும் மாத்திேமம 

காணப்பட்டதுடன் உயர்கல்வி நடவடிக்னககளில் 2,076 மபர் 

ஈடுபட்டிருந்தைர்.10 இலங்னகயில் ஆேம்பப் பாடசானல 

ஆட்மசர்ப்பு வீதம் 99%ஆகக் 

காணப்படுனகயில்,11இவ்வாறாமைார் பாடசானலக்கு 

சமுகமளிக்கும் வீதம் (முன்பள்ளிகள் உள்ளடங்கலாக) 

எவ்வாறு இத்தனகய குனறந்த நினலயில் காணப்படுகின்றது 

எை ஒருவர் மகட்க முடியும். இயலானம உள்ள தங்களின் 

பிள்னளகளுக்கு கல்வி எத்தனகய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது 

என்பனத உணரும் கபற்மறார் அவர்கனளப் பாடசானலயில் 

பதிவு கசய்கின்றைர் என்பமத இயலானம பற்றிய துனறயில் 

பணியாற்றுமவாாின் அவதாைிப்பாகும். ஆயினும், 

பாடசானலயிலிருந்து இனட விலகுமவார், விமசடமாக, 

ஆேம்ப வருடங்களில், மிகவும் அதிககமை அவர்கள் 

அவதாைிக்கின்றைர். பல்கனலக்கைக அனுமதிக்குத் தகுதி 

கபறும் மிகக் குனறந்தளவிலாை எண்ணிக்னகயில் இந்நினல 

பிேதிபலிக்கப்படுகின்றது. குனறபாடுகள் மற்றும் இயலானம 

உள்ள பிள்னளகளுக்கு கல்வி வைங்குவதில் எமது பாடசானல 

முனறனம இன்ைமும் தகுதி வாய்ந்ததாகவில்னல எைத் 

 
10   2012இன் மதசிய சைத்கதானக மற்றும் வீடனமப்புத் கதானகமதிப்பு இறுதி அறிக்னக. கதானகமதிப்பு, புள்ளிவிபேவியல் 

தினணக்களம் Ibid 
11  ஆேம்பப் பாடசானல ஆட்மசர்தல் வீதம். புள்ளிவிபேங்களுக்காை யுகைஸ்மகா நிறுவைம். 

https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.NENR 

   

https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.NENR
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மதான்றுகின்றது.  

கபாருளாதாேத்தில் பங்குபற்றல்: 15 வயதிற்கு மமற்பட்மடார் 

சைத்கதானகயின் 1,558,852மபர் இயலானம உள்மளாோக 

கண்டறியப்பட்ட அமதமவனள, 29வீதமாமைார் மாத்திேமம 

கபாருளாதாோீதியாக முனைப்புடன் கசயலாற்றுகின்றைர். 

நாட்டின் அபிவிருத்திக்குப் பங்களிப்பு வைங்குவதற்கு 

70.9வீதமாமைாருக்கு வாய்ப்புகள் கிட்டவில்னல. 

சிறுவர்கள், இனளஞர்கள் மற்றும் வளர்ந்மதாாிடமிருந்து 

அவர்களின் கல்வி மற்றும் கபாருளாதாே உாினமகள் 

பறித்கதடுக்கப்படும் கவனலக்கிடமாை அளவுநினலனய 

இவ்வுருக்கள் குறிப்பீடு கசய்கின்றை. 2012 இல் 

மமற்ககாள்ளப்பட்ட கதானகமதிப்பின் ஊடாகக் 

கினடக்கப்கபற்ற  ஒமே தேவு இதுவாகும். 

இயலானமயின் கபாருளாதாே மற்றும் சமூக வினளவுகள்: 
கபாதுமக்கள் சைத்கதானகயில் இயலானம உள்ள நபர்கள் 

1,617,924மபர் காணப்படுகின்றைர் என்னும் 

இவ்வுருவாைது, இத்தைியாட்களின், அவர்களின் 

குடும்பங்களின், சமுதாயங்களின் மற்றும் முழுச் சமூகத்தின் 

மீது இயலானம ககாண்டுள்ள சமூக மற்றும் கபாருளாதாே 

பின்வினளவுகளின் அளவினை எவ்விதத்திலும் 

பிேதிபலிக்கவில்னல. 

மமலும், இயலானம உள்ள குடும்ப உறுப்பிைர் ஒருவனேக் 

ககாண்டிருத்தல் ஒவ்கவாரு குடும்ப உறுப்பிைனேயும் 

பாதிக்கின்றது என்பனத ஒருவர் நினைவிற் ககாள்ள 

மவண்டும். இயலானம உள்ள மக்களின் வீதம் 8.7 ஆகக் 

காணப்படுனகயில், மதசிய ாீதியில் குடும்பகமான்றின் அளவு 

வீதம் 3.9 ஆகக் காணப்படுவதாைது, எமது சைத்கதானகயில் 

34 அல்லது அதற்கும் மமற்பட்ட வீதத்திைர் 

இயலானமயிைால் மநேடியாகப் பாதிக்கப்படுவதற்காை 

சாத்தியமுள்ளது என்பனத பிேதிபலிபக்கின்றது. 

இயலானமயுடன் மபாோடும் குடும்பங்கள் இலங்னகச் 

சமூகத்தின் மிகவும் வறுனம நினலயிலுள்ள பிாிவுகளினுள் 

காணப்படுகின்றை. இயலானமயுடன் கதாடர்புபட்ட 

களங்கம், எதிர்மனறச் சமூக மைப்பான்னமகள், நகர்திறன் 

குறித்த பிேச்சினைகள், சம்பாதிக்கும் ஆற்றல், சிறுவர் 

போமாிப்பில் பிேச்சினைகள் உள்ளிட்ட பல சவால்களின் 

காேணமாக இக்குடும்பங்கள் வறுனமயில் 

சிக்குண்டிருப்பதற்கு அதிக சாத்தியங்கள் காணப்படுகின்றை. 

வடக்கிலும் கிைக்கிலும் நீடித்த மமாதலிைால் பாதிக்கப்பட்ட 

இயலானம உள்ள உறுப்பிைர்கனளக் ககாண்ட 

குடும்பங்கள், தங்களிடமிருந்த கசாத்துக்கள் மற்றும் சமூகப் 

பாதுகாப்பு முனறனமகளின் இைப்புடனும் அவற்றிற்கும் 

மமலாக, அவர்கள் அனுபவித்த உள சமூக 

மபேதிர்ச்சியிைாலும் மிகப் பாாியளவிலாை வறுனம 

நினலக்கும் பாதிப்புறு நினலக்கும் உட்படுத்தப்பட்டை. 

நாட்டின் ஏனைய பாகங்களில், கதாடர்ந்தும் நிகழும் 

னமத்துைர்களுக்கினடமயயாை திருமணங்களின் 
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வினளவாக, சிக்கலாை மற்றும் பல்வனக இயலானமகனளக் 

ககாண்ட குைந்னதகள் பிறக்கின்றை. இயலானம உள்ள 

மக்களுக்குப் பல மூடநம்பிக்னககள் களங்கம் 

ஏற்படுத்துவதுடன் கபரும்பாலும் அவர்களின் 

குடும்பங்களுக்கும் இது நீண்டு கசல்கின்றது. உதாேணமாக, 

ஒருவர் பயணகமான்னற ஆேம்பிக்கும்மபாது 

இயலானமயுள்ள ஆள் ஒருவனேப் பார்க்க மநர்ந்தால், அது 

துேதிஷ்டத்னதக் ஏற்படுத்தும் எைப் பலர் நம்புகின்றைர்.  

இத்தனகய சமூகத் தனடகள், இயலானம உள்ள ஆட்களின் 

நினலனமனய அடிக்மகாடிட்டுக் காட்டுவதுடன் தங்களின் 

குடும்பங்களுக்கும் சமுதாயங்களுக்கும் மற்றும் தங்கள் 

நாட்டின் அபிவிருத்திக்கும் பங்களிப்பு வைங்குவதற்குத் 

தங்களிடமுள்ள ஆற்றல்கனளப் பயன்படுத்துவதிலிருந்து 

அவர்கனளத் தடுக்கின்றை. எதிர்மனறச் சமூக 

மைப்பான்னமகள், உதாேணமாக, இயலானமயுள்ள ஆட்கள் 

நிர்க்கதி நினலயில் உள்ளதுடன் எப்மபாதும் 

மற்னறயவர்களிமலமய தங்கியிருப்பர் எை நம்புதல்; மற்றும் 

மவனல வாய்ப்புத் மதடும் இயலானம உள்ள ஒருவருக்கு 

மவனலயிடத்தில் இடமளித்தல்; அல்லது இயலானம உள்ள 

சிறுவர்கள் அணுகும் வசதி ககாண்ட வினளயாட்டு 

இடங்கனள உருவாக்குதல்; அல்லது இயலானம உள்ள 

ஆட்கள் வீடுகளிமலமய முடக்கப்படாது தாங்கள் மவண்டிய 

இடத்திற்குப் பயணம் கசய்வதற்கு இயலச் கசய்யும் 

கபாருட்டு கபாதுப் மபாக்குவேத்னத அணுகும் வசதி கசய்தல் 

மபான்ற எளிய மாற்றங்கனள மமற்ககாள்ளுதலில் 

காணப்படும் விருப்பின்னம மபான்றனவ வைனமயாகக் 

காணப்படுகின்றை. சமூக வாழ்வின் பிேதாை நீமோட்டம் 

மற்றும் அபிவிருத்தி ஆகியவற்றிலிருந்து இயலானம உள்ள 

மக்கனள இந்த சமூக மற்றும் சுற்றாடற் தனடகள் 

விலக்குகின்றை. இதன் வினளவுகள் கபண்கனள 

விகிதசமமின்றிப் பாதிக்கின்றை. 
இயலானமயுடன் மபாோடும் சிறுவர்களும் குடும்பங்களும் 

இவ்வைிகளில் முனறயியல் ாீதியாகப் பிேதாை 

நீமோட்டத்திலிருந்து விலக்கப்படுவதுடன், அவர்களின் 

வறுனம நினலக்மகற்ப இந்த விலக்குதலும் பாாியளவில் 

காணப்படுவதற்காை சாத்தியமுள்ளது12. இதன் கபறுமபறாக, 

ஒவ்கவாரு சமுதாயத்திலும் குறிப்பிடத்தக்களவிலாை பாாிய 

மக்கள் குழு பாதிப்புறு நினலக்கும் ஓேங்கட்டுதலுக்கும் 

உட்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த ஆட்கள்  பங்களிப்பு 

வைங்குகின்ற, உற்பத்தித் திறன் ககாண்ட பிேனசகளாக  

தங்களின் இயலளனவப்  பூர்த்தி கசய்வதற்கு 

இயலாதிருப்பதுடன்  இயலானம-வறுனம-மநாய்-இயலானம 

என்னும் பலவீைம் ஏற்படுத்தும் சுைற்சியிலிருந்து தங்கனள 

மீட்கடடுப்பதற்கும் இயலாதுள்ளைர். 

 
12  இயலானம பற்றிய மதசியக் ககாள்னக (NPD) சமூகநலமைாம்புனக அனமச்சு.2004 ஆம் ஆண்டில்  

அனமச்சேனவயிைால் அங்கீகாிக்கப்பட்டது. http://data.worldbank.org/country/sri-  lanka#cp_wdi  (2013) 

   

http://data.worldbank.org/country/sri-%20%20lanka#cp_wdi
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முன்னைய பிாிவில் சுருக்கமாகத் தேப்பட்டுள்ள 

இயலானம உள்ள நபர்களின் நினலனமக்கு அேசாங்கம் 

உாிய அங்கீகாேம் வைங்கியுள்ளது. இதன் வினளவாக, 

இயலானம பற்றிய மதசியக்ககாள்னககயான்றிற்கும்13 

மதசிய கசயற்றிட்டங்களுக்கும்14 அனமச்சேனவயிைால் 

அங்கீகாேம் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

இங்குள்ள முக்கியமாை ககாள்னக 

விடயப்பேப்புகள், இயலானம பற்றிய மதசியக் 

ககாள்னகயில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவாறாகவும் 

அட்டவனணப்படுத்தப்பட்டவாறாகவும் 

காணப்படுகின்றை. இனவ, அக்காலத்தில் 

இயலானம உள்ள ஆட்களின் நினலனம பற்றிய 

சமூக கபாருளாதாேக் கற்னககயான்றின் 

கண்டறிதல்கள் மீது கதாிவு கசய்யப்பட்டை.  

2012 இன் கதானகமதிப்பு15, அவர்களின் நினல 

கதாடர்ந்தும் மாற்றமின்றிக் காணப்படுவனத 

உறுதிப்படுத்துகின்றது. மதசியக் 

ககாள்னகயிலுள்ள ககாள்னக விடயப்பேப்புகள், 

அபிவிருத்தி விடயப்பேப்புகளுடன் மமலும் 

கபாருந்துகின்றை.  

2016, கபப்ேவாி 08 ஆம் திகதி இலங்னக 

வலுவாக்கம் கசய்த CRPD16இனை இப்பிாிவு 

கருத்திற் ககாண்டுள்ளதுஎன்பதும் 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

2016 ஒக்மடாபர் 05 ஆம் திகதி 

ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட மாேமகஷ் ஒப்பந்தமும்17 

(The Marrakesh Treaty) இப்பிாிவில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.   

 
13  இயலானம பற்றிய மதசியக் ககாள்னக2004 ஆம் ஆண்டில் அனமச்சேனவயிைால் அங்கீகாிக்கப்பட்டது. சமூக 

நலமைாம்புனக அனமச்சு. op cit  12 
14  இயலானமக்காை மதசிய கசயற்றிட்டம் – ஒரு பல்துனறச் சட்டகம். சுகாதாேம் மற்றும் சமூக  நலமைாம்புனக 

அனமச்சு, 2014. மதசிய மைித உாினமகள் கசயற்றிட்டம் 2016 – 2020. 

http://www.pmoffice.gov.lk/download/press/D00000000063_EN.pdf 
15  2012இன் மதசிய சைத்கதானக மற்றும் வீடனமப்புத் கதானகமதிப்பு இறுதி அறிக்னக. கதானகமதிப்பு, 

புள்ளிவிபேவியல் தினணக்களம்.. op cit 7 
16  இயலானம உள்ள நபர்களின் உாினமகள் மீதாை ஐநா சாசைம் (CRPD) 2016இல் வலுவாக்கம் கசய்யப்பட்டது.  op cit 

6  
17  2016 ஒக்மடாபர் 06 ஆம் திகதி மாேமகஷ் ஒப்பந்தம் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது. 

http://www.infolanka.com/news/IL/on134.htm 

பிரிவு 
மூன்று  
,ayhikனயப் பிேதாை  

நீமோட்டத்திற்கு  

cl;படுத்தல்  

மற்றும்  

உள்ளடக்குதலுக்காை  

அனமச்சேனவ  

அங்கீகாேம்கபற்ற  

முக்கியமாை ககாள்னக  

விடயப்பேப்புகள்  
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மதசியக் ககாள்னக மற்றும் இயலானம உள்ள நபர்களின் 

உாினமகள் மீதாை ஐ.நா.சாசைத்தியற்கனமய (CRPD)18, 

அனைத்து ககாள்னக விடயப்பேப்புகனளயும் 

நனடமுனறப்படுத்தலாைது பின்வருவைவற்றின் 

அடிப்பனடயில் அனமதல் மவண்டும்: 

1. இயலானம உள்ள நபர்கனள, மைிதப்  

 பல்வனகனமயிைதும் மைிதத் தன்னமயிைதும்  

 பகுதிகயான்றாக, அவர்களின் உள்ளார்ந்த மாண்பு  

 மற்றும் தன்ைாட்சிக்காை மதிப்புடன்  

 ஏற்றுக்ககாள்ளல்; 

2. அனைத்து நபர்களும்சமமாக நடத்தப்படுவதுடன்,  

 இயலானமனய அடிப்பனடயாகக் ககாண்டு  

 பாேபட்சம் காட்டப்படாதிருத்தல்; 

3. அணுகும் வசதி, வாய்ப்புகள் மற்றும் சமூகத்தில்  
 முழுனமயாைதும் பயனுறுதி மிக்கதுமாை  

 பங்குபற்றல் மற்றும் உட்படுத்தல் ஆகியவற்றிற்காை  

 விருப்பத் கதாிவு ஆகியவற்றினூடாக அனைத்து  

 நபர்களும் வலுவூட்டப்படுதல்; 
4. ஆண்களுக்கும் கபண்களுக்குமினடமய சமத்துவம்; 

5. சிறுவர்களின் வளர்ந்து வரும் ஆற்றல்கள் மற்றும்  

 முழுனமயாைதும் கண்ணியமாைதுமாை  

 வாழ்கவான்னற அவர்கள் அனுபவித்தல்  

 ஆகியவற்றிற்காை மதிப்பளித்தல். 

  

 
18  இயலானம உள்ள நபர்களின் உாினமகள் மீதாை ஐநா சாசைம்(CRPD) 2016இல் வலுவாக்கம் கசய்யப்பட்டது. 

உறுப்புனே 3 கபாதுக் மகாட்பாடுகள் op cit 6 
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நினலயாை ககாள்னக விடயப்பேப்புகளின் சுருக்கம் 

மதசியக் ககாள்னக 

விடயப்பேப்பு19 

CRPD20இற்குத் கதாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ள 

ககாள்னகச் சுருக்கம் 
CRPD 21 NAPD 22 

NHRAP
23 

1.        பணி மற்றும் 

கதாைில் வாய்ப்பு 

 

1. இயலானம உள்ள மக்கள், அேச மற்றும் தைியார் 

துனறகள், ஊதியம் மற்றும் சுய கதாைில் அத்துடன் 

முனறசார் மற்றும் முனறசாோ துனறகள் 

ஆகியவற்றில் ஒரு மவனலவாய்ப்பிற்காை சுயாதீை 

விருப்பத் கதாிகவான்றின் ஊடாகத்கதாைில் 

புாிவதற்காை தங்கள் உாினமனயக் 

ககாண்டிருப்பர்.  

2. கதாைில் மற்றும் தேவு வங்கிகள் உள்ளிட்ட 

கதாைிலுக்கமர்த்தல் மசனவகள் மற்றும் கதாைில் 

ஆதேவுச் மசனவகள் ஆகியவற்றில் அவர்கள் 

உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும்.  

3. சமமாை கபறுமதியுனடய மவனலக்காை சமமாை 

ஊதியம், பாதுகாப்பாை மற்றும் ஆமோக்கியமாை 

மவனல நினலனமகள்,  துன்புறுத்தலிலிருந்து  

பாதுகாப்பு, குனறகளுக்காை நிவர்த்தி மற்றும் 

கதாைில் முன்மைற்றம் ஆகியனவ உட்பட 

நியாயமாை மற்றும் சாதகமாை கதாைில் 

நினலனமகனள உறுதிப்படுத்துவதற்காக 

இயலானம உள்ள ஆட்களுக்கு நியாயமாை 

இடமளித்தனல கதாைில் வைங்குநர்கள் அளித்தல் 

மவண்டும். 

 

27 பிாிவு 

நான்கு 

3 

2.    கதாைிற் பயிற்சி 

மற்றும் திறன்கள் 

அபிவிருத்தி 

1. இயலானம உள்ள இனளஞர்கள் மற்றும் 

வளர்ந்மதார், பிேதாை நீமோட்டத் கதாைிற்பயிற்சி 

மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில்  உள்ளடக்கப்படுதல் 

மவண்டும். 

27 பிாிவு 

நான்கு 

3.3 

 
19   இயலானம பற்றிய மதசியக் ககாள்னக 2004 ஆம் ஆண்டில் அனமச்சேனவயிைால் அங்கீகாிக்கப்பட்டது. 

NPDஇலுள்ள இவ்விடயப் பேப்புகள் நாட்டின் அபிவிருத்தி முனறனமயிலுள்ள விடயப் பேப்புகளுடன் ஒத்த 

கருத்துனடயனவயாகக் காணப்படுகின்றை. ககாள்னக உருவாக்கத்திற்காக இயலானம உள்ள நபர்களின் சமூக 

கபாருளாதாே கற்னககயான்னறத் கதாடர்ந்து இனவ கதாிவு கசய்யப்பட்டு முன்னுாினம அளிக்கப்பட்டை. op cit 12 
20   ககாள்னக சுருக்கமாகத் தேப்பட்டுள்ளதுடன் CRPD இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உாினமகளுடன் 

கதாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது (உறுப்புனேகள்5 – 30) 
21   இயலானம உள்ள நபர்களின் உாினமகள் மீதாை சாசைத்தின் (CRPD)உறுப்புனேகளில் ( 5 – 30) 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள உாினமகள் 2016 இல் வலுவாக்கம் கசய்யப்பட்டை.இந்த உாினமகள் இங்கு ஒவ்கவாரு 

ககாள்னக விடயப்பேப்புடனும் கதாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் அதைால் நாட்டின் அபிவிருத்தி முனறனமயிலுள்ள 

விடயப் பேப்புகளுடனும் கதாடர்புபடுத்தப்படுகின்றை. 
22   2014 ஆம் ஆண்டில் அனமச்சேனவயிைால் அங்கீகாிக்கப்பட்டஇயலானம பற்றிய மதசிய கசயற்றிட்டத்தில் (NAPD)  

குறிப்பீடு. 
23   மதசிய மைித உாினமகள் கசயற்றிட்டம் (NHRAP) 2016-2020இல் குறிப்பீடு. குறிப்பீட்டு இல. “இயலானம உள்ள 

ஆட்களின் உாினமகள்” என்னும் (6) ஆம் அத்தியாயத்னதக் குறிப்பீடு கசய்கின்றது. 
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 2. தங்கள் கதாிவாை திறன் ஒன்றில் பயிற்சி 

மமற்ககாள்வதற்கு அவர்களுக்கு நியாயபூர்வமாை 

இடமளித்தல் மமற்ககாள்ளப்பட மவண்டும். 

3. கதாைிற்பயிற்சி நிறுவைங்கள் மற்றும் திறன்கள் 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 

ஆளணியிைருக்கு இயலானம உள்ள நபர்களின் 

மதனவகனள சந்திப்பதற்காை வசதிநினல 

வைங்கப்பட்டிருத்தல் மவண்டும். 
 

3.    வறுனம ஒைிப்பு 

மற்றும் வருமாைம் 

ஏற்படுத்தல் 

 

 

 

1. இைங்காணப்பட்ட வறுனம நினலயின் கீழ் 

வசிக்கும் இயலானம உள்ள நபர்கள், வறுனம 

நினலயிலுள்மளாாின் கபாருளாதாே, சமூக மற்றும் 

அேசியல் வலுவூட்டலுக்காக 

நனடமுனறப்படுத்தப்படும்  அனைத்து வறுனம 

ஒைிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களிலும், சமூகப் 

பாதுகாப்பு வனலகளிலும், சமூகப் பாதுகாப்பு 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களிலும் உள்ளடக்கப்படுதல் 

மவண்டும். 

28 பிாிவு 

ஒன்று: 

7 

4.1 

4.2 

4.               பாடசா 

னலக்கல்வி 
 

1. இயலானம உள்ள சிறுவர்களின் கல்வி உாினமகள், 

அனைத்து மட்டங்களிலும் உள்ளடங்கலாை ஒரு 

கல்வி முனறனமயின் ஊடாக மமம்படுத்தப்படவும் 

பாதுகாக்கப்படவும் மவண்டும்.  

2. ஆேம்பத்தில் மதனவப்படுமிடத்து நியாயபூர்வமாை 

இடமளித்தலுடனும் கதாடர்ச்சியாை ஆசிாியர் 

பயிற்சி, அணுகும் வசதியுனடய கற்பித்தல் 

முனறனமகள், மாற்றீட்டு கற்றல் மூமலாபாயங்கள், 

கற்றல் சாதைங்கள், உதவிஉபகேணங்கள், 

அணுகும் வசதியுனடய கபௌதீக சுற்றாடல், 

அணுகும் வசதியுனடய இனணப் பாடவிதாை 

கசயற்பாடுகள் மற்றும்அணுகும் வசதியுனடய 

வினளயாட்டு ஆகியவற்றுடனும் அத்தனகய 

சிறுவர்களின் முழுனமயாை 

பங்குபற்றல்உறுதிப்படுத்தப்பட மவண்டும். 

3. பார்னவ மற்றும் மகட்டல் மற்றும் ஏனைய 

குனறபாடுகனள ககாண்ட சிறுவர்களுக்கு தேமாை 

கல்வினய வைங்குவதற்காக னசனக கமாைி, 

பிகேய்ல் மற்றும் ஏனைய கதாடர்பாடல் 

வனககளில் ஆசிாியர்கள் 

பயிற்றுவிக்கப்படமவண்டும். 

4. இயலானம உள்ள சிறுவர்களுக்காை விமசட 

பாடசானலகள் பதிவு கசய்யப்படுவதுடன் 

24 பிாிவு 

மூன்று: 

5.1 

5.3 

5.4 

5.5 
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ஒத்ததோதேங்களுடன் இனசந்கதாழுகுவதற்காக 

ஒழுங்கனமக்கப்படுதலும் மவண்டும். 
 

5. முனறசாோக்கல்

வி 

1. பாடசானலக் கல்வினய பூர்த்தி கசய்யாத 

இயலானம உள்ள சிறுவர்கள் மற்றும் 

இனளஞர்கள், மதனவப்படுமிடத்து 

நியாயபூர்வமாை இடமளித்தலுடன் முனறசாோ 

கல்வி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்காை சமமாை 

அணுகனல ககாண்டிருப்பர். 
 

24 பிாிவு 

மூன்று: 4 

.. 

6.                    உயர்  

கல்வி 

 

1. பல்கனலக்கைகங்களிலும் ஏனைய உயர் கல்வி 

நிறுவைங்களிலும் இயலானம உள்ள மாணவர்கள் 

அதிகமாமைார் மசர்த்துக் ககாள்ளப்படுவர். 

2. மதனவப்படுமிடத்து நியாயபூர்வமாை 

இடமளித்தலுடன் ஆசிாியர் பயிற்சி, அணுகும் 

வசதியுனடய கற்பித்தல் முனறனமகள், மாற்றீட்டு 

கற்றல் மூமலாபாயங்கள், கற்றல் சாதைங்கள், 

உதவிஉபகேணங்கள், அணுகும் வசதியுனடய 

கபௌதீக சுற்றாடல், அணுகும் வசதியுனடய 

இனணப் பாடவிதாை கசயற்பாடுகள் 

மற்றும்அணுகும் வசதியுனடய வினளயாட்டு 

ஆகியவற்றின் ஊடாக உயர்கல்வியில் அத்தனகய 

மாணவர்களின் முழுனமயாை 

பங்குபற்றல்உறுதிப்படுத்தப்பட மவண்டும். 

3. உயர்கல்வி நிறுவைங்கள் இயலானம கதாடர்பாை 

ஆோய்ச்சினய மமம்படுத்தல் மவண்டும். 

24 பிாிவு 

மூன்று; 

5 

5.2 

7. சுகாதாேம்மற்று

ம் புைர்வாழ்வு 

 

1. இயலானம உள்ள நபர்கள், 

பலப்படுத்தப்பட்டதாை மருத்துவ மற்றும் சுகாதாே 

போமாிப்பு ஆளணியிைாின் பயிற்சி, விமசட 

மசனவகள் மற்றும் சுகாதாேப் போமாிப்பு வசதிகள் 

ஆகியவற்றின் ஊடாக, தேமாை சுகாதாேப் 

போமாிப்பு மற்றும் புைர்வாழ்விற்காை 

மமம்படுத்தப்பட்ட அணுகும் வசதினயக் 

ககாண்டிருத்தல் மவண்டும். 

2. உளச் சுகாதாேத்மதனவகளுக்கும்மகட்டல், 

பார்னவ, நகர்திறன், கதாடர்பாடல், அறிவுசார் 

மற்றும்  ஏனைய அபிவிருத்திக் குனறபாடுகள் 

அத்துடன் நடத்னதப் பிேச்சனைகள் 

ஆகியவற்னறக் ககாண்டுள்மளாாின் 

மதனவகளுக்கும் பதிலளிக்கும் முன்கூட்டிய 

இைங்காணல், இனடயீடுகள் மற்றும் மசனவகள் 

25, 26 பிாிவு 

இேண்டு: 

6 
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மபான்ற சுகாதாே மற்றும் புைர்வாழ்வு மசனவகள் 

மமம்படுத்தப்படல் மவண்டும். 

3. இயலானம உள்ள நபர்களுக்கு தேமாை சுமதச 

மருத்துவ பிேமயாகங்கள் வைங்கப்படுதல் 

மவண்டும். 
 

8.      வினளயாட்டு 
 

1. கபாழுதுமபாக்கு மற்றும் மபாட்டி 

மநாக்கங்களுக்காக தங்கள் சகபாடிகனளப் 

மபான்று,தங்களின் கதாிவாை வினளயாட்டுச் 

கசயற்பாடுகளில் இயலானம உள்ள மக்கள் 

பங்குபற்றுவர். 

2. பாடசானல மட்டத்தில் ஆேம்பித்து அனைத்து 

நிருவாக மட்டங்களின் ஊடாகவும் 

கதாடரும்வினளயாட்டுக்கு கபாறுப்பாை அேச 

மற்றும் தைியார் நிறுவைங்கள், அனைத்துப் 

கபாது வினளயாட்டுகளிலும் அவர்களின் 

ஆற்றல்கனள அங்கீகாிக்குமுகமாக நிகழ்வுகனள 

ஒழுங்கு கசய்தல் மவண்டும்;இயலானம உள்ள 

நபர்களுக்கு இடமளிப்பதற்காக தற்மபாதுள்ள 

வினளயாட்டு விதிகனளத் தழுவுதல் 

மவண்டும்;பயிற்சி உள்ளிட்ட அனைத்து 

வசதிகளுக்குமாை அணுகும் வசதினய வைங்குதல் 

மவண்டும்;மதசிய மற்றும் சர்வமதச நிகழ்வுகளில் 

அவர்களின் பங்குபற்றனல ஊக்குவித்தல் 

மவண்டும் அத்துடன் வினளயாட்டு 

ஆளணியிைாின் பயிற்சியில் இயலானம 

உட்படுத்தப்படுவனத உறுதிப்படுத்தல் மவண்டும். 
 

30 பிாிவு 

ஐந்து: 

8 

10 

9.   மபாக்குவேத்து 1. 200624 மற்றும் 200925இன் அணுகும் 

வசதிஒழுங்குவிதிகளுக்கனமவாக, பஸ், ேயில், 

நீர்வைி மற்றும் வான்வைிப் கபாது மற்றும் தைியார் 

மபாக்குவேத்து, இயலானம உள்ள நபர்களுக்கு 

அணுகும் வசதி அதிகம் ககாண்டதாகவிருத்தல் 

மவண்டும். இனவ நனடமுனறப்படுத்தப்பட 

9 பிாிவு 

ஐந்து: 

1 

8.2 

 
24   சமூக நலமைாம்புனக அனமச்சு, கட்டிகயழுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றாடனல இயலானம உள்ள ஆட்கள் அணுகுவதற்கு 

வசதிமயற்படுத்துவதற்காை வைிகாட்டல்கள்,வர்த்தமாைி இலக்கம்: 1, 467/15 (17.10.2006). 

http://www.hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/regulations/146_ 
25   சமூக நலமைாம்புனக அனமச்சு, கட்டிகயழுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றாடனல இயலானம உள்ள ஆட்கள் அணுகுவதற்கு 

வசதிமயற்படுத்துவதற்காை வைிகாட்டல்கள்,வர்த்தமாைி இலக்கம்.1619/24 – (18.09.2009) 
https://socialemwelfare.gov.lk/web/images/content_image/pdf/legislation/1619 24e.pdf. 

http://www.hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/regulations/146_
https://socialemwelfare.gov.lk/web/images/content_image/pdf/legislation/1619%2024e.pdf
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மவண்டுகமை உயர்நீதிமன்றம் 

கட்டனளயிட்டுள்ளது26. 

2. இயலானம உள்ள நபர்கள் எதிர்ககாள்ளுகின்ற 

அணுகும் வசதிப் பிேச்சினைகனளக் 

னகயாளுவதற்குப் பங்கீடுபாட்டாளர்கள் 

பயிற்றுவிக்கப்படுதல் மவண்டும். 

10.        வீடனம -ப்பு 1. அேசிைால் ஆதேவளிக்கப்படும் வீடனமப்பு 

அபிவிருத்தி மற்றும் அேச காணி விநிமயாகம் 

ஆகியனவ இயலானம உள்ள நபர்கனளப் 

பயைாளிகளாக உள்ளடக்குதல் மவண்டும். 

28 பிாிவு 

ஐந்து: 

7 

4.4 

11.                   சமூகப் 

பாதுகாப்பு 

 

1. ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் காப்புறுதித் திட்டங்கள் 

உள்ளிட்ட சமூகப் பாதுகாப்பு நடவடிக்னககள், 

இயலானம உள்ள நபர்களுக்குக் கினடக்கப்கபறுதல் 

மவண்டும். 

28 பிாிவு 

ஒன்று: 

7 

.. 

12.                   கட்டி-

கயழுப்பப் -     

பட்டுள்ள 

சுற்றாடலுக்-கும் 

அணுகும் 

வசதியுள்ள 

சுற்றுலாத்துனற

க்கு 

-மாை அணுகும் 

வசதி 

1. 200627மற்றும்200928இன் அணுகும் வசதி 

ஒழுங்குவிதிகளுக்கனமவாக, கபாதுமக்களால் 

பயன்படுத்தப்படும் கபாது கவளிகள் மற்றும் 

ஏனைய பிேமதசங்கள், இயலானம உள்ள 

நபர்களின் அணுகும் வசதி, பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுதந்திேத்னத இயலச் கசய்யும் 

கபாருட்டுதழுவியனமக்கப்படுதலும் 

வடிவனமக்கப்படுதலும் மவண்டும். 

2. பிேதாை சுற்றுலாத்தலங்கள் இயலுமாை வனகயில் 

அணுகும் வசதியுனடயனவயாக 

ஆக்கப்படுதல்மவண்டும்.29 

3. ஆளணியிைாின் பயிற்சி அத்துடன் சுற்றுலாத்துனற 

பற்றிய தகவல்களின் ஆக்கம் மற்றும் பேப்புனகயில் 

9 பிாிவு 

ஐந்து: 

2 

8.1 

10.2 

 
26   கபமேோ எதிர் சமூக மசனவகள் அனமச்சர்SC FR இல 221/2009 SC கூட்ட அறிக்னககள் 27 ஏப்பிேல் 2011; கபமேோ 

எதிர் சமூக மசனவகள் அனமச்சர், SC FR விண்ணப்ப இல. 273/2018 (18.04.2019) 

<http://www.supremecourt.lk/images/documents/sc_fr_273_2018.pdf> 
27   சமூக நலமைாம்புனக அனமச்சு, கட்டிகயழுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றாடனல இயலானம உள்ள ஆட்கள் அணுகுவதற்கு 

      வசதிமயற்படுத்துவதற்காை வைிகாட்டல்கள்,வர்த்தமாைி இலக்கம்: 1, 467/15 (17.10.2006). 

      http://www.hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/regulations/146_ 
28   சமூக நலமைாம்புனக அனமச்சு, கட்டிகயழுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றாடனல இயலானம உள்ள ஆட்கள் அணுகுவதற்கு 

      வசதிமயற்படுத்துவதற்காை வைிகாட்டல்கள், Ibid 
29   சமூக நலமைாம்புனக அனமச்சு, கட்டிகயழுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றாடனல இயலானம உள்ள ஆட்கள் அணுகுவதற்கு 

      வசதிமயற்படுத்துவதற்காை வைிகாட்டல்கள், வர்த்தமாைி இலக்கம்: 1, 467/15 (17.10.2006).  

     http://www.hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/regulations/146_op cit 27 

http://www.supremecourt.lk/images/documents/sc_fr_273_2018.pdf
http://www.hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/regulations/146_
http://www.hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/regulations/146_
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இயலானம உள்ளடக்கப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

13.           கதாடர்பா-

டல்மற்றும்தகவல்க

ளுக் 

-காை அணுகும் 

வசதி 

1. இயலானம உள்ள ஆட்கள் அனைத்துத் 

தகவல்களுக்குமாை அணுகனலக் ககாண்டிருத்தல் 

மவண்டுகமன்பதுடன் னசனக கமாைி, 

பிகேய்ல்மற்றும் ஏனைய கபாிதாக்கும் 

(augmentative) கதாடர்பாடல் முனறனமகளின் 

ஊடாக கதாடர்பாடல் மமற்ககாள்வதற்காை 

சுதந்திேத்னதக் ககாண்டிருத்தலும் மவண்டும். 

2. மபாதிய எண்ணிக்னகயிலாை னசனக கமாைி 

உனேகபயர்ப்பாளர்கள் பயிற்றுவிக்கப்படுதலும் 

பதிவு கசய்யப்படுதலும் மவண்டும். 

3. அச்சிடப்படும் அனைத்து சாதைங்களும் அணுகும் 

வசதியுனடய அனமப்புருக்களில் கினடக்கச் 

கசய்யப்படுதல் மவண்டும்30. 

9 பிாிவு 

ஒன்று: 

4 

8.3 

14.                      உதவி 

உபகேணங்க 

-ள் மற்றும் 

கதாைில்நுட்ப-

ங்கள் 

1. இயலானம உள்ள நபர்களின் கல்வி, கதாைில் 

மற்றும் சுயாதீை வாழ்க்னகக்கு வசதியளிப்பதற்காக 

தகுந்த உதவி உபகேணங்கள் மற்றும் 

கதாைில்நுட்பங்கள் கினடக்கச் கசய்யப்படவும் 

அணுகல் வசதியுனடயதாதலும் மவண்டும். 

20 பிாிவு 

இேண்டு: 

10 

8.4 

15.            சிறுவர்கள் 1.இயலானம உள்ள சிறுவர்கள், முன்பிள்னளப் பருவப் 

போமாிப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், முன் பள்ளிகள் மற்றும் பாலர் 

பாடசானலகள் ஆகியவற்றில் உள்ளடக்கப்படுதல் 

மவண்டுகமன்பதுடன் ஆன்மீக மற்றும் கலாசாே 

அபிவிருத்தி உட்பட இயலுமாை வனகயில் 

முழுனமயாை சமூக உட்படுத்தல் மற்றும் 

தைிப்பட்ட அபிவிருத்தி ஆகியவற்னற அனடவதில் 

பிள்னளக்குச் சாதகமாை விதத்தில் அவர்களின் 

அதியுச்ச பங்குபற்றல் உறுதிப்படுத்தப்படுதலும் 

மவண்டும். 

2. இயலானம உள்ள ஒவ்கவாரு பிள்னளக்கும் 

ஆதேவளிப்பதற்காக,இயலச்கசய்யும் 

சுற்றாடகலான்னற வைங்குவதற்குப் கபற்மறார் 

7, 23 பிாிவு 

ஒன்று 

1 

பிாிவு 

இேண்டு: 

14 

 
30  இலங்னக, 2016 ஒக்மடாபர் 06 ஆம் திகதி மாேமகஷ் ஒப்பந்தனத ஏற்றுக்ககாண்டது.இலங்னகயின் நிேந்தே 

     தூதுக்குழு,கேைீவா. op cit 17 
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மற்றும் ஏனைய குடும்ப உறுப்பிைர்கள் மற்றும் 

போமாிப்பாளர்கள் தகுதி கபற்றிருப்பதற்காக, 

அறிவு, திறன்கள், ஆமலாசனை மற்றும் உளவள 

ஆமலாசனை ஆகிய வடிவங்களில் அவர்களுக்கு 

ஆதேவு கினடக்கப்கபறுதல் மவண்டும். 

3. வளாிளம் பருவத்திைருக்காை இைப்கபருக்க 

சுகாதாே நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், பால்நினல 

கூருணர்வில் கவைம் கசலுத்தி, இயலானம உள்ள 

சிறுவர்கனள உள்ளடக்குதல் மவண்டும். 

16.    இனளஞர்கள் 1. இயலானம உள்ள இனளஞர்கள், இனளஞர் 

அபிவிருத்திக்காகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள 

கசயற்பாடுகள், நிகழ்ச்சித்திட்டஙகள் மற்றும் 

கருத்திட்டங்கள் அனைத்திற்குமாை சமமாை 

அணுகனலக் ககாண்டிருத்தல் மவண்டும். 

23 பிாிவு 

நான்கு: 

ஐந்து: 

6.5 

17.          கபண்கள் 1. கபண்களின் வளர்ச்சிக்காை ஏமதனும் அேச 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்,இயலானம உள்ள 

கபண்கனள உள்ளடக்குதல் மவண்டும். 

2. பால்நினல சார் வன்முனறனய எதிர்த்துப்  

மபாோடும் அேச நடவடிக்னககள், இயலானம 

உள்ள கபண்கனளயும் பாதுகாத்தல் மவண்டும். 

3. திருமணம், குடும்ப வாழ்வு, இைப்கபருக்க  

உாினமகள் மற்றும் விவாகேத்து பற்றிய சட்டம்  

மற்றும் ககாள்னக ஆகியனவ, இயலானம  

உள்ள கபண்களின் தன்ைாட்சினயப் 

பாதுகாப்பனதயும் உறுதிப்படுத்துவனதயும்  

கருத்திற் ககாள்ளமவண்டும். 

6 பிாிவு 

ஒன்று: 

நான்கு: 

12 

14 

18.    வயது முதிர்ந்த 

ஆட்கள் 

1.  இயலானம உள்ள வயது முதிர்ந்த ஆட்கள் 

மாியானதயுடன் நடத்தப்பட  

மவண்டுகமன்பதுடன் பாதுகாப்பு  

உணர்கவான்றுடனும் இயலுமாை அளவிற்கு  

மபணப்படும் அவர்களுக்காை சுந்திேத்துடனும் 

வாழ்வதற்கு இயலச் கசய்யப்படுதலும் 

மவண்டும்.  

-- பிாிவு 

ஒன்று: 

இேண்டு: 

 

19.             மமாதலுக் 

-குப் 

பின்ைோைநல்லி

ணக்கப் 

1. முன்கைடுப்மபார், பாிந்து வாதிடுமவார், மமாதல்  

பற்றிய அனுபவங்களில் தங்கியுள்ள நிபுணர்கள், 

அவதாைிப்பாளர்கள், தீர்மாைம்  

மமற்ககாள்மவார் மற்றும் பயன்கபறுநர்  

11 .. 11.2 
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ககாள்னகச் சுருக்கம் 
CRPD 21 NAPD 22 

NHRAP
23 

கபாறிமுனற 

-கள் 

என்னும் பல்வனக தனகனமகளில் நல்லிணக்கப்  

கபாறிமுனறகளில் இயலானம உள்ள நபர்கள்,  

உள்ளடக்கப்படுதல் மவண்டும்31. 

20. தீவிேஇயலானம 

உள்ள நபர்கள் 

1. தங்களின் நாளாந்த வாழ்விற்கு உதவி மதனவப்படும் 

தீவிேமாை இயலானம உள்ள நபர்களுக்கு, 

சமூகத்திற்கு பங்களிப்பு வைங்குவதற்காை 

வாய்ப்பினை அவர்கள் ககாண்டிருக்கும் கபாருட்டு, 

அவசியமாைவிடத்து, வீட்டினை அடிப்பனடயாகக் 

ககாண்டஅபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் 

கருத்திட்டங்களும் வைங்கப்படுதல் மவண்டும். 

19 பிாிவு 

ஒன்று: 

இேண்டு: 

மூன்று: 

நான்கு: 

7.2 

21.        கவகுசை 

ஊடகம் 

1.சிவில் சமூகத்திற்கு அறிவூட்டுவதற்கும் அதனைத் 

திேட்டுவதற்கும் மற்றும் கசயற்படுத்துவதற்கும் 

அனைத்து வனகயாை பிேதாை நீமோட்ட மற்றும் 

சமூக ஊடகங்ளிைாலும்இயலானம கதாடர்பாை 

தகவல்கள் பேப்பப்படுவதுடன் இதைால் 

இயலானம உள்ளநபர்களின் சமூக ஏற்பு மற்றும் 

உட்படுத்தல் மமம்படுத்தப்படும். 

2. மாறாவனகப்படுத்தல் மற்றும் எதிர்மனறச் சமூக - 

கலாசாே மற்றும் வைனமயாை நம்பிக்னககள் 

மற்றும் இயலானம கதாடர்பாை பிேமயாகங்கள், 

குறிப்பாக இயலானமனயப் கபண்களுடன் 

கதாடர்புபடுத்தல் ஆகியவற்னறக் குனறப்பதற்கு 

கவகுசை ஊடகங்களிைால் நடவடிக்னக 

மமற்ககாள்ளப்படும். 

8 பிாிவு 

ஐந்து: 

3 

7.1 

12 

22.                         நீதி 1.இயலானம உள்ள நபர்கள், ஏனைமயாருடன்  

சமமாை அடிப்பனடகயான்றில் சட்டத்தின்  

கசயன்முனற சார் மற்றும் நினலயாை  

காப்பீடுகளுக்கு உாித்துனடயவர்களாதல்  

மவண்டும்32. 

2. விசாேனணகள், வைக்குத் கதாடுப்புகள் 

ஆகியவற்றிலும் சாட்சிகளாகவும், சட்ட 

13 பிாிவு 

ஒன்று: 

6 

1.1 

11 

15 

 
31   மதசிய ஒற்றுனம மற்றும் நல்லிணக்கத்திற்காை அலுவலகம், ‘நல்லிணக்கம் மற்றும் சகவாழ்வு பற்றிய மதசியக் 

ககாள்னக’ (2017)https://www.un.int/srilanka/sites/www.un.int/files/Sri%20Lanka/re-

submission_of_the_national_policy_on_reconciliation_and_co-existence.pdf 
32   இலங்னக சைநாயக மசாசலிசக் குடியேசின் அேசியலனமப்பு, 1978, உறுப்புனே 12 (1);  'எமதச்னசயாகக் னகது  

     கசய்யப்படாமலும், தடுத்து னவக்கப்படாமலும் அத்துடன் தண்டிக்கப்படாமலும் இருப்பதற்காை சுதந்திேமும் கடந்த  

     காலத்னதஉள்ளடக்கும் பயனுனடயைவாை தண்டனைச் சட்டவாக்கங்கனளத் தனட கசய்தலும் ‘பற்றிய  

     உறுப்புனே 13 

https://www.un.int/srilanka/sites/www.un.int/files/Sri%20Lanka/re-submission_of_the_national_policy_on_reconciliation_and_co-existence.pdf
https://www.un.int/srilanka/sites/www.un.int/files/Sri%20Lanka/re-submission_of_the_national_policy_on_reconciliation_and_co-existence.pdf
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மதசியக் ககாள்னக 

விடயப்பேப்பு19 

CRPD20இற்குத் கதாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ள 

ககாள்னகச் சுருக்கம் 
CRPD 21 NAPD 22 

NHRAP
23 

நடவடிக்னகமுனறகளின் ஏனைய அனைத்துக் 

கட்டங்களிலும் மற்றும் மாற்றுப் பிணக்குத் தீர்வுப் 

கபாறிமுனறகள் மற்றும் கசயன்முனறகளிலும் 

வயதிற்குப் கபாருத்தமாை வனகயில் 

நியாயபூர்வமாை இடமளித்தல்வைங்கப்படுதல் 

மவண்டும்33.  

3. கபாலிஸ், நன்ைடத்னத மற்றும் சினறத்துனறச் 

மசனவகள் உள்ளிட்ட நீதி நிருவாகத் துனறயிலுள்ள 

ஆளணியிைருக்கும் மாற்றுப்பிணக்குத் தீர்வுப் 

கபாறிமுனறகள் மற்றும் கசயன்முனறகளில் 

ஈடுபடுமவாருக்கும் பயிற்சி வைங்கப்படுதல் 

மவண்டும்34. 

23.               அேசியல் 

மற்றும் கபாது 

வாழ்வில் 

பங்குபற்றல் 

1. இயலானம உள்ள நபர்கள், ஏனைமயாருடன் 

சமமாை அடிப்பனடகயான்றில், வாக்களிப்பதற்கும் 

மதர்ந்கதடுக்கப்படுவதற்குமாைஅவர்களின் உாினம 

மற்றும் வாய்ப்பு உட்பட, மநேடியாக அல்லது 

சுயாதீைமாக கதாிவு கசய்யப்பட்ட பிேதிநிதிகளின் 

ஊடாக, அேசியல் மற்றும் கபாது வாழ்வில் 

பங்குபற்றுதல் மவண்டும்.35 

29 

 

 

பிாிவு 

ஒன்று: 

5 

9 

 

24.               அைர்த்த 

முகானமத்துவ 

                  -ம் 

1. இயலானம உள்ள மக்கள், அவசே நினலனமகளின் 

மபாது அதிகாிக்கும் அவர்களின் பாதிப்புறு 

நினலனய மநாக்கியதாை கூருணர்வுடன் அைர்த்த 

முகானமத்துவ சுைற்சியில் உள்ளடக்கப்படுதல் 

மவண்டும்36. 

 பிாிவு 

ஐந்து: 

10 

 

25.             கலாசாேம் 1. இயலானம உள்ள நபர்கள், தங்களின் கலாசாே 

அனடயாளங்கள் அத்துடன் கலாசாேச் 

கசயற்பாடுகள் மற்றும் கனலகளில் தங்களின் 

ஆற்றல்கள், திறன்கள் மற்றும் இயலளவுகனள 

விருத்தி கசய்வதற்காை வாய்ப்புகனளக் 

ககாண்டிருத்தல் மவண்டும்37. 

30 பிாிவு 

ஐந்து: 

9 

10.2 

 

 
33  இயலானமஉாினமகள் வனேவுச் சட்டமூலம். சமூக மசனவகள், நலமைாம்புனக, மற்றும் கால்நனட அபிவிருத்தி  

      அனமச்சு. 2015ஆகஸ்ட் 08. 
34    Ibid 
35    Ibid 
36   இயலானம பற்றிய மதசிய கசயற்றிட்டம்2014op cit 22 
37   இயலானம பற்றிய மதசிய கசயற்றிட்டம்2014  Ibid 
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முற்மபாந்த பிாிவுகளின் கபாருளடக்கங்கள் இயலானம 

உள்ள ஆட்கள் யார் எை வனேயறுத்து, அவர்கள் வாழும் 

நினலனமனய விபாிப்பதுடன் இந்நினலனமனய 

மாற்றுவதற்குத் மதனவப்படுத்தப்படும் 

ககாள்னககனளயும்38 அட்டவனணப்படுத்துகின்றை. 

அப்பிாிவுகள், ககாள்னக எவ்வாறு 

நனடமுனறப்படுத்தப்பட மவண்டும் எைத் 

தீர்மாைிப்பதற்காை அடிப்பனடனய ஏற்படுத்துவதற்கு 

வைிமயற்படுத்துகின்றை39.  
 

 

இயலானமக் ககாள்னகனய நனடமுனறப்படுத்தல் 

கீமை கசயன்முனறயாகத் தேப்பட்டுள்ளது 
 

 

ககாள்னக மற்றும் அணுகுமுனறனய நனடமுனறப் 
இருவைி அணுகுமுனற படுத்துவதற்காை  வைிமுனறகள்: 

ககாள்னக நனடமுனறப்படுத்தலுக்காை இரு கதளிவாை 

வைிமுனறகள் முற்மபாந்த ாிவுகளிலிருந்து எழுகின்றை. 

ஆகமவ,   ககாள்னகயாைது ஒன்றினுள் 

நனடமுனறப்படுத்தப்படும். உரு 1 இனைப் பார்க்க 

இயலானம உள்ள கபரும்பாலாை நபர்கள் இேண்டு 

ஒன்றுக்ககான்று கதாடர்புபட்ட வைிகளிலும் 

பங்குபற்றுவர். ஒரு புறத்தில் அவர்கள் வறுனம மற்றும் 

பாதிப்புறு நினலயில் காணப்படுவதுடன் மறுபுறத்தில் 

அவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு விலக்கி 

னவக்கப்படுகின்றைர்40.  

 

இருவைிஅணுகுமுனற கீமை விபேமாகத் 

தேப்பட்டுள்ளது. 

 
38   இயலானம பற்றிய மதசியக் ககாள்னக 2003 மற்றும் இயலானம பற்றிய மதசிய கசயற்றிட்டம் (2014)ஆகியவற்றில்  

     அனமச்சேனவயிைால் அங்கீகாேம் வைங்கப்பட்டுள்ளது.CRPDஇல் தேப்பட்டுள்ள உாினமகனளயும் இனவ கருத்திற்  

     ககாண்டுள்ளை. 
39   CRPD உறுப்புனே 4. கபாதுக் கடப்பாடுகள். குறிப்பீடு:கபாருத்தமாை சட்டவாக்க, நிருவாக மற்றும் ஏனைய  

     நடவடிக்னககள் 
40   இக்ககாள்னகச் சுருக்கத்தின் இேண்டாம் பிாினவப் பார்க்க 

பிரிவு 
 ொன்கு  

இயலாமை  

உள்ள  

ைக்களின்  

நிமலமை 
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உரு. 01:   இயலானமக் ககாள்னக நனடமுனறப்படுத்தலுக்காைஇருவைிஅணுகுமுனற 
 

இயலானமக் ககாள்னக நனடமுனறப்படுத்தல்41 
 

 
வைி ஒன்று 

வறுனமக்மகாட்டிற்குக் கீழ் வாழுகின்ற, வறிய மற்றும் பாதிப்புறு 

நினலயிலுள்ள இயலானம உள்ள நபர்கள், பலமாைகதாரு சமூகப் 

பாதுகாப்பு வனலயிை மூலம் உயர்த்தப்படுவர். 

இது பின்வருவைவற்னற உள்ளடக்கும் 

• வறுனம நினலயில் மதனவகளுடன் வசிக்கும் இயலானம 

உள்ள நபர்கனள கண்டறிதல் பயனுறுதி வாய்ந்ததாக 

ஆக்கப்படுதல். 

• தேம் மற்றும் உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றிற்கனமய சமூக 

நலமைாம்புனக, மசனவகள் மற்றும் பாதுகாப்பு 

மமம்படுத்தப்படல் 

• இயலானம உள்ள மக்களின் குேல்கனளப் 

பலப்படுத்துவதற்காக அவர்களின் அனமப்புகள் மற்றும் சுய 

உதவிக் குழுக்களுக்கு உதவிகள் கினடக்கச் கசய்தல்.  

• இயலானம உள்ள மநாயாளர்களுக்கு சுகாதாேம், புைர்வாழ்வு 

மற்றும் சமூக மசனவகளுக்காை மமம்படுத்தப்பட்ட அணுகல். 

கபாறுப்பு 

சமூக நலமைாம்புனக குறித்கதாதுக்கப்பட்டுள்ளஅனமச்சு 

சமூக நலமைாம்புனக குறித்கதாதுக்கப்பட்டுள்ள அனமச்சினுள் 

இயலானம உள்ள ஆட்களுக்காை மதசியப் மபேனவ(NCPD)  

கதாடர்ந்தும்  நிருவகிக்கப்படும்.  

ஆயினும், இது “ இயலானம உள்ள ஆட்களின் 

நலமைாம்புனகக்காை மதசியப் மபேனவ” அல்லதுNCWPDஎை 

அனைக்கப்படும்.  
 

 வைி இேண்டு 

ஓேங்கட்டப்பட்ட மற்றும் விலக்கப்பட்ட இயலானம உள்ள நபர்கள் 

அனைவரும், “இயலானமனய உட்படுத்திய அபிவிருத்தி” என்னும் 

மூமலாபாயகமான்றின் ஊடாக சமூக மற்றும் அபிவிருத்திப் பிேதாை 

நீமோட்டத்தினுள் உட்படுத்தப்படுவதற்காை வாய்ப்புகனளயும் 

கதாிவுகனளயும் ககாண்டிருப்பர். 

 

• இயலானமனய உட்படுத்திய அபிவிருத்தி அல்லதுDIDஇனுள், 

எமது நாட்டில் நனடமுனறப்படுத்தப்படும் அனைத்து அபிவிருத்தி 

இனடயீடுகளும் முற்மபாக்காை வனகயில் இயலானமனய 

உட்படுத்திய42 அபிவிருத்தி மூமலாபாயங்களின் பிேதாை நீமோட்ட 

திட்டமிடல், பயிற்சி, நனடமுனறப்படுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்பு, 

நடவடிக்னககள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் கசயற்பாடுகள் 

ஆகியவற்றில் இயலானம உள்ளடக்கப்படும்43. 

கபாறுப்பு 

இயலானமனய உட்படுத்திய அபிவிருத்தி, நனடமுனறப்படுத்தல், 

மமற்பார்னவ, ஒருங்கினணப்பு மற்றும் உள்ளகக் கண்காணிப்பு 

ஆகியவற்னற உறுதிப்படுத்துவதற்காை பயனுறுதி வாய்ந்த 

கபாறிமுனறகளுடன் பல் அனமச்சு, பல்துனற மற்றும் பல்மட்ட 

மூமலாபாயம் ஒன்றாக நனடமுனறப்படுத்தப்படும்44.  

ஆகமவ, இது இயலானமனய உட்படுத்தும்  மதசிய ஆனணக்குழு 

அல்லது NDIC45இன் கபாறுப்பாக அனமயும். 

ககாள்னகயின் அனைத்து அம்சங்களிைதும் கண்காணிப்பு மற்றும் 

CRPD இன் நனடமுனறப்படுத்தல் ஆகியனவ, NDICஇற்கு 

கவளிமயயுள்ளதாை மைித உாினமகள் ஆனணக்குழுவிைால் 

(HRC)மமற்ககாள்ளப்படும். 

 
 

இலக்கு 

• இயலானம உள்ள நபர்களின் உாினமகள் நினறமவற்றப்படல்46 

• இயலானம உள்ள நபர்களுக்காை சமூக நீதி47 

• இயலானம உள்ள நபர்களுக்குக் கினடக்கப்கபறும் வாய்ப்புகளும் கதாிவுகளும் மதசிய அபிவிருத்தி, அவர்களின் அறிவு 

அனுபவம் அத்துடன் சமமாை பிேனசகளாக குறிப்பிடத்தக்க திறன்கள் மற்றும் இயலளவுகளுக்குப் பங்களித்தல்48 

• சுகவாழ்வுடன் முழுனமயாைதும் நினறவாைதுமாை வாழ்கவான்னற அனுபவிப்பதற்காக இயலானம 

உள்ள நபர்களுக்குக் கினடக்கப்கபறும் வாய்ப்புகளும் கதாிவுகளும் 49 

 
41  இயலானம பற்றிய மதசியக் ககாள்னகனய(2003)அடிப்பனடயாகக் ககாண்டது; இயலானம உள்ள நபர்களின்  

     உாினமகள் மீதாை ஐநா சாசைம் (2006); இயலானம பற்றிய மதசிய கசயற்றிட்டம்(2014): மதசிய மைித  

     உாினமகள் கசயற்றிட்டம்(2011, 2016) 
42  CRPD உறுப்புனே 4 (2) “…இந்த உாினமகளின் முழுனமயாை அனடனவ முற்மபாக்காை வனகயில் எட்டும் 

     மநாக்ககான்றுடன், ….” 
43   UNDP. UNDPஇல் இயலானமனய உட்படுத்திய அபிவிருத்தி. 2018.   Op cit. 
44   CRPDஇன் 33 ஆம் உறுப்புனேயில் உள்ளவாறாகவும் UN OHCHRஇன் கருப்கபாருள் சார் கற்னகயில் விாிவாக்கம் 

கசய்யப்பட்டுள்ளவாறாகவும்.ஐநா கபாதுச்சனப A/HRC/13/29 
45   CRPD உறுப்புனே 33.1, மதசிய னமயப் புள்ளி 
46   இயலானம உள்ள நபர்களின் உாினமகள் மீதாை ஐநா சாசைம்; http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150. 

     opcit 4 
47  இயலானம பற்றிய மதசியக் ககாள்னக. சமூக நலமைாம்புனக அனமச்சு, NPD 2003,  op cit 12 
48  இயலானம பற்றிய மதசியக் ககாள்னக. சமூக நலமைாம்புனக அனமச்சு, NPD 2003,  Ibid 
49  இயலானம பற்றிய மதசியக் ககாள்னக. சமூக நலமைாம்புனக அனமச்சு, NPD 2003,  Ibid 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
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ககாள்னக நனடமுனறப்படுத்தலுக்காை வைி - ஒன்று:  
 

குறிக்மகாள்: வறுனமக்மகாட்டிற்குக் கீழ் வாழுகின்ற, வறிய மற்றும் பாதிப்புறு   

நினலயிலுள்மளாாின் நினலனமனயயும் நல்வாழ்னவயும் உயர்த்துதல் 

மூமலாபாயம்: இரு முனை மூமலாபாயம் பின்வருவைவற்னற உள்ளடக்குகின்றது - 

• மிகவும் வறிய நினலயிலுள்ளவர்களும் மதனவயுனடயவர்களுமாை 

இயலானம உள்ள ஆட்கள் இருக்குமிடத்னதக் கண்டறிவதற்காை 

மிகவும் பயனுறுதி வாய்ந்ததும் வினைத்திறன் மிக்கதுமாை வைிகள் 

• தேம் மற்றும் உள்ளடக்கம் ஆகிய இேண்டிற்கனமவாகவும் 

மமம்படுத்தப்பட்ட சமூகப் பாதுகாப்பு வனல 

நடவடிக்னககள்: பின்வருவைவற்னற உள்ளடக்கும் சமூக நலமைாம்புனக, மசனவகள்மற்றும் 

பாதுகாப்பு – 

  மாதாந்த பணக் னகமாற்றல்கள்(cash transfers);  
  உதவிஉபகேணங்கள்மற்றும்உதவிகதாைில்நுட்பம் 

  வைங்குதல்; 

  விமசட கதாைிற்பயிற்சிக்காை வாய்ப்புகள்; 

கல்வி, சுய கதாைில், மருத்துவப் போமாிப்பு, வீடுகள்  

நிர்மாணம், வீட்டினுள்ளாை அணுகும் வசதி மற்றும்  
துப்புேமவற்பாட்டு  வசதிகள்மமம்பாடு ஆகியவற்றிற்கு  

வசதியளிப்பதற்காைமாைியங்கள்; 

  இயலானம உள்ள மக்களின் குேல்கனளப் பலப்படுத்துவதற்காக  

    அவர்களின் அனமப்புகள் மற்றும் சுய உதவிக் 

                                             குழுக்களுக்குஉதவிகள்; 
   இயலானம உள்ள மநாயாளர்களுக்கு சுகாதாேம், புைர்வாழ்வு  
      மற்றும்சமூக மசனவகளுக்காை மமம்படுத்தப்பட்ட  

                     அணுகல்; 

முதலாவது வைினய    சமூக நலமைாம்புனக, மசனவகள் மற்றும் பாதுகாப்னப  

நனடமுனறப்படுத்து    வைங்குதல் எப்மபாதும் சமூக நலமைாம்புனகத் துனறயிமலமய  

வதற்காை கபாறுப்பு     இருந்து வந்துள்ளதுடன்கதாடர்ந்தும் அவ்வாமற காணப்படும்.  

இயலானம உள்ள நபர்களுக்காை மதசியப் மபேனவ (NCPD)         

கதாடர்ந்தும் சமூக நலமைாம்புனக குறித்கதாதுக்கப்பட்டுள்ள 

அனமச்சினுள்மளமய நிருவகிக்கப்படும்.ஆயினும், “இயலானம உள்ள 

நபர்களின் நலமைாம்புனகக்காை மதசியப் மபேனவ” (NCWDP)எை இது 

அனைக்கப்படும். 

 
ஆகமவ, இயலானம உள்ள நபர்களுக்காைசமூக 
நலமைாம்புனக, மசனவகள் மற்றும் பாதுகாப்பு 
ஆகியவற்னற நனடமுனறப்படுத்துவதற்காை 

கபாறுப்பில் மாற்றகமதுவும் இல்னல. 

இயலானம உள்ள நபர்களுக்காை மதசியப் மபேனவ 
(NCPD)  சமூக நலமைாம்புனக என்னும் விடயம் 
குறித்கதாதுக்கப்பட்டுள்ள அனமச்சினுள்மளமய 

கதாடர்ந்தும்  காணப்படும். ஆயினும், “இயலானம உள்ள 
நபர்களின் நலமைாம்புனகக்காை மதசியப் மபேனவ” 

(NCWDP)எை இது அனைக்கப்படும். 
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ககாள்னக நனடமுனறப்படுத்தலுக்காை வைி - இேண்டு  
 
குறிக்மகாள்: ஓேங்கட்டப்பட்ட மற்றும் விலக்கப்பட்ட இயலானம உள்ள நபர்கள் 

அனைவரும், “இயலானமனய உட்படுத்திய அபிவிருத்தி” என்னும் 

மூமலாபாயகமான்றின் ஊடாக சமூகம் மற்றும் அபிவிருத்தியின் பிேதாை 

நீமோட்டத்தினுள் உட்படுத்தப்படுவதற்காை வாய்ப்புகனளயும் 

கதாிவுகனளயும் ககாண்டிருப்பதுடன் தங்களின் உாினமகனளயும் 

முழுனமயாகப் கபற்றுக்ககாள்வர்50. 
 

இேண்டாவது வைியுடன்,இயலானமக் ககாள்னக  
நனடமுனறப்படுத்தலுக்காை ஓர் இேண்டாவது 

மூமலாபாயம், இயலானமனய உட்படுத்திய 
அபிவிருத்தி (DID)எை அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது. 
DID பற்றிய மமலதிக விளக்கம் கீமை தேப்பட்டுள்ளது 

 
இயலானமனய எமது நாட்டில் நனடமுனறப்படுத்தப்படும் அனைத்து அபிவிருத்தி 
உட்படுத்திய  இனடயீடுகளும் முற்மபாக்காை வனகயில் இயலானமனய  
அபிவிருத்தி உள்ளடக்கும் என்பமத இயலானமனய உட்படுத்திய அபிவிருத்தி 
என்றால் என்ை?      அல்லது DID என்பதன் கபாருளாகும். அபிவிருத்தி மூமலாபாயங்களின் 

பிேதாை நீமோட்ட திட்டமிடல், 

  பயிற்சி, நனடமுனறப்படுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்பு, நடவடிக்னககள், 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் கசயற்பாடுகள் ஆகியவற்றில் இயலானம 

உள்ளடக்கப்படும்51. மமற்பார்னவ, ஒருங்கினணப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 
52ஆகியவற்னற உறுதிப்படுத்துவதற்காை பிேதாை விடயங்களின் னமயப் 

புள்ளிகள்  மற்றும் கதாடர்புனடய சட்டங்களின் சட்டவாக்கம்53 

ஆகியவற்றிற்காை பயனுறுதி வாய்ந்த கபாறிமுனறகனளயும் DIDமமலும் 

உள்ளடக்குகின்றது.  

DIDநனடமுனறப் நனடமுனறப்படுத்தலுக்குத் மதனவப்படுத்தப்படும் DID மூமலாபாயம்  

படுத்தலுக்காை பல்அனமச்சு, பல்துனற மற்றும் பல் மட்டங்களிலுள்ள ஒன்றாக  

மூமலாபாயம்  இருக்க மவண்டுகமை முன்னைய பிாிவில் ஆவணப்படுத்தப்  

பட்டுள்ள ககாள்னக விடயப் பேப்புகளின் ேதிபலிப்பு கதளிவு 

படுத்துகின்றது. 

 
50    UNDP. UNDPஇல் இயலானமனய உட்படுத்திய அபிவிருத்தி. 2018.   

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Human%20Rights/UNDP-
Disability_Inclusive_Development__accessible.pdf 

51  உட்படுத்தும் அபிவிருத்திக்காை CBM கருவித்கதாகுதி. https://www.cbm.org/article/downloads/54741/CBM-DID- 
 TOOLKIT-accessible.pdf 
52  OHCHR பயிற்சி வைிகாட்டியில் CRPDஇன் 33 ஆம் உறுப்புனே விாிவாக்கம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. னகமயடு நான்கு.  

 நனடமுனறப்படுத்தலுக்காை நடவடிக்னககள்; 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_EN%20Accessible.pdf 
53   CRPD உறுப்புனே 4. கபாதுக் கடப்பாடுகள். குறிப்பீடு: கபாருத்தமாை சட்டவாக்க, நிருவாக மற்றும் ஏனைய  

 நடவடிக்னககள் இந்த இயலானமக் ககாள்னக மற்றும் CRPD  இன் நனடமுனறப்படுத்தனலக் கருத்திற் ககாள்ளும் சட்டவாக்கம் 

எதுவும் தற்மபாதுவனே இல்னல. இயலானமனய உட்படுத்திய அபிவிருத்தினய நனடமுனறப்படுத்துவதற்கும் 2016 கபப்ேவாி 08 

ஆம் திகதி இலங்னகயிைால் வலுவாக்கம் கசய்யப்பட்ட  CRPD  இன் நனடமுனறப்படுத்தனல இயலச்கசய்யும் சட்டமாகவும் 

இத்தனகய சட்டவாக்கம் அவசியமாைதாகும். இப்பிாிவில் விபாிக்கப்பட்டவாறாக, உள்நாட்டில் CRPD  இன் 33.1, 33.2 மற்றும் 

33.3  ஆம் உறுப்புனேகனள நனடமுனறப்படுத்துவதற்கு புதிய சட்டங்கள் மதனவப்படும். மதசியக் ககாள்னககனள 

நனடமுனறப்படுத்தலின் ஊடாக CRPD உாினமகள் கருத்திற் ககாள்ளப்படுகமன்பதால், வனேவுச் கசயன்முனற மீண்டும் 

ஆேம்பிக்கப்பட மவண்டும். அத்துடன், இயலானம உள்ள நபர்களின் பங்குபற்றலுடைாை புதிய நனடமுனறப்படுத்தல் மற்றும் 

கண்காணிப்புப் கபாறிமுனறகளும் கருத்திற் ககாள்ளப்பட மவண்டும். மதனவப்படுத்தப்படும் சட்டம் சிக்கலாைதாக 

அனமயுகமன்பதால், புதிய சட்டத்னத வனேவதற்கு இலங்னக சட்ட ஆனணக்குழுனவக் மகாேலாம் எைப் 

பாிந்துனேக்கப்படுகின்றது. இப்பிாிவில் மமலும் விபாிக்கப்படுகின்றவாறாை சட்டவாக்கத்னதப் பார்க்க. 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Human%20Rights/UNDP-Disability_Inclusive_Development__accessible.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Human%20Rights/UNDP-Disability_Inclusive_Development__accessible.pdf
https://www.cbm.org/article/downloads/54741/CBM-DID-TOOLKIT-accessible.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_EN%20Accessible.pdf
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பல்அனமச்சு:      ஏகைைில், நனடமுனறப்படுத்தலாைது,கபாது 

மக்களுக்கு கபாருட்கனளயும் மசனவகனளயும் 

வைங்குவதற்காை ஓர் ஆனணனயக் ககாண்டுள்ள 

எமதனும் அல்லது அனைத்து அனமச்சுகளிைதும் 

கபாறுப்பாதல் மவண்டும்.    

பல்துனற:         ஏகைைில், நனடமுனறப்படுத்தலாைது, 

அேசாங்கத்தினுள்உள்ள எமதனும் அல்லது அனைத்து 

அபிவிருத்தித் துனறகளிைதும் கபாறுப்பாதல் மவண்டும்.    

  பல்மட்டங்கள்: ஏகைைில், நனடமுனறப்படுத்தலாைது,தங்கள்  

 வீடுகளில் வசிக்கும் இயலானம உள்ள நபர்கனளச் 

கசன்றனடய மவண்டுகமன்பதுடன் உள்ளூர், மாகாண 

மற்றும் மத்திய மட்டங்களில் 

அபிவிருத்திநிருவாகங்களிைால் அவற்றிற்கு 

ஆதேவளிக்கப்படுதலும் மவண்டும்.     

நனடமுனறப்  பல்அனமச்சு, பல்துனற மற்றும் பல் மட்ட மூமலாபாயகமான்னற  

படுத்தலுக்காை  நனடமுனறப்படுத்துவதற்காக அேசாங்கத்தின் அதியுயர் மட்டத்தில்,  

கபாறுப்பு சைாதிபதியின் அலுவலகத்தினுள் காணப்படும் நனடமுனறப்படுத்தற் 

கபாறிமுனறகயான்று மதனவப்படுத்தப்படுகின்றது. நனடமுனறப்படுத்தற் 

கபாறிமுனறயாைது,  அதன் அனமவிடம் மற்றும் CRPD54உள்ளிட்ட 

ககாள்னக நனடமுனறப்படுத்தலுக்காை மதசிய னமயப் புள்ளி என்னும் 

அதன் ஒட்டுகமாத்த வகிபங்கு ஆகியவற்னற பிேதிபலிப்பதற்காக 

இயலானமனய உட்படுத்தும்  மதசிய ஆனணக்குழு அல்லது NDICஎை 

அனைக்கப்படலாம். அேசாங்கத்தில் அதன் அதியுயர் மட்டத்தின் 

அனமவிடம் உரு 02 இல் பாிந்துனேக்கப்பட்டுள்ளது. 

NDICஇன்  ஒட்டுகமாத்தத் கதாைிற்பாடுகள் பின்வருவைவற்னற  
கதாைிற்பாடுகள் உள்ளடக்குகின்றை; 

-  இயலானமக் ககாள்னகயின் முற்மபாக்காை மபேளவிலாை     
நனடமுனறப்படுத்தல்55 

- ககாள்னக கதாடர்பாை விடயங்களில் சைாதிபதிக்கு விதப்புனேகள் 
- நனடமுனறப்படுத்தற் ககாள்னகக்கு அவசியமாை சட்டங்களின் 

சட்டவாக்கத்னத வனேதல் மற்றும் உறுதிப்படுத்துதல்  
 -   மமற்பார்னவ மற்றும்ஒருங்கினணப்புடன்56 

    நனடமுனறப்படுத்தலுக்காைஆதேவு மற்றும் பின்ைாய்வு 
- உள்ளகப் பதிவு, அறிக்னகயிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு முனறனமகனள 

விருத்தி கசய்தலும் மபணுதலும் 

 
54   “இயலானம உள்ள நபர்களின் உாினமகள் மீதாை சாசைத்தின் நனடமுனறப்படுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்பிற்காை 

மதசியப் கபாறிமுனறகளின் கட்டனமப்பு மற்றும் வகிபங்கின் மீதாை ஐக்கிய நாடுகளின் மைித உாினமகளுக்காை 

உயர் ஸ்தாைிகாின் அலுவலகத்தின் கருப்கபாருள்சார் கற்னகயில்”CRPDஇன்33 ஆம் உறுப்புனே விாிவாக்கம் 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. ஐநா கபாதுச்சனப  A/HRC/13/29 
55   CRPD உறுப்புனே 4 (2) “…இந்த உாினமகளின் முழுனமயாை அனடனவ முற்மபாக்காை வனகயில் எட்டும் 

     மநாக்ககான்றுடன், ….” 

     நனடமுனறப்படுத்தலுக்காை கசயற்பாட்டுத் திட்டங்கள்(NAPD, NHRAP 2011 மற்றும் 2016) ஆக்கப்பட்டுள்ளதுடன்  

     நனடமுனறப்படுத்தல் தாமதிக்கப்படாதிருப்பதற்காகஇனவ முதற் சந்தர்ப்பத்திமலமய பயன்படுத்தப்படலாம்.  

     பின்ைர், அக்கால நினலனமக்கு மிகவும் உகந்தனவ எை உறுதிப்படுத்தப்படும் கபாருத்தமாை கசயற்பாட்டுத்  

      திட்டங்கள் ஆக்கப்படலாம். 
56   “இயலானம உள்ள நபர்களின் உாினமகள் மீதாை சாசைத்தின் நனடமுனறப்படுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்பிற்காை 

மதசியப் கபாறிமுனறகளின் கட்டனமப்பு மற்றும் வகிபங்கின் மீதாை ஐக்கிய நாடுகளின் மைித உாினமகளுக்காை 

உயர் ஸ்தாைிகாின் அலுவலகத்தின் கருப்கபாருள்சார் கற்னகயில்”CRPDஇன்33 ஆம் உறுப்புனே விாிவாக்கம் 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. ஐநா கபாதுச்சனப  A/HRC/13/29op cit 52 
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உரு. 02: இயலானமனய உட்படுத்தும் மதசிய ஆனணக்குழு (NDIC)57 
கதாைிற்பாடுகள் மற்றும் கதாடர்பு முனறகளுடன் பாிந்துனேக்கப்பட்ட நனடமுனறப்படுத்தற் 

கட்டனமப்பு 

 
 

சைாதிபதி 
 

சைாதிபதியின் அலுவலகம் 

 
  
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NDIC    சைாதிபதியின் அலுவலகத்தினுள் அனமந்துள்ள NDIC 

தீர்மாைங்களின் கசயலகம் ஒன்றினூடாக மமற்ககாள்ளப்படும். 

நிருவாகம்: 

NDIC இன் சைாதிபதியிைால் 5 – 6 ஆனணயாளர்கள் நியமிக்கப்படவுள்ளதுடன் 
கட்டனமப்பு கதாைில்வாண்னமயாளர்கள்,  கல்வியியலாளர்கள், சட்டத்தேணிகள், 

நிருவாகிகள், இயலானம உள்ள நபர்கள், இயலானம உள்ள பிள்னளகளின் 

கபற்மறார் மற்றும் இயலானமச் கசயற்பாட்டாளர்கள், ஆகிமயாாிலிருந்து 

தனலவர் மற்றும் உப தனலவர் ஆகிமயார் உள்ளடக்கப்படவுள்ளைர்.   

 
57    CRPDஇன்33.1ஆம் உறுப்புனேக்கனமவாக, CRPD இனை நனடமுனறப்படுத்துவதற்காை மூமலாபாயத்னத விதந்துனே 

கசய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட NCPDஇன் உப குழு(அறிக்னக, 22.04.2016ஆம் திகதிய NCPD கூட்ட அறிக்னகயில் 

உள்ளது) மற்றும் 2016 ஏப்பிேல்/மம இனணக் கூட்டத்தில் NCPD இைால் நியமிக்கப்பட்டதும் உாிய அனமச்சின் 

அப்மபாதிருந்த மமலதிக கசயலாளர் (அபிவிருத்தி) தனலனமயிலாைCRPDமீதாை ஆமலாசனைக்குழு 

ஆகியவற்றிைால்இந்தப் கபாறிமுனறயும் கட்டனமப்பும் அங்கீகாிக்கப்பட்டை. இக்கூட்டத்தின் கூட்ட அறிக்னகயில்  

கினடக்கவில்னல, ஆயினும் கூட்டுத் தீர்மாைம், 2016மம 25 ஆம் திகதிய NCPD கூட்ட அறிக்னகயில் குறிப்பீடு 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

அனமச்சேனவ 

 

 

இயலானமனய 
உட்படுத்தும்  மதசிய 
ஆனணக்குழு (NDIC) 

 

நனடமுனறப்படுத்தல், மமற்பார்னவ 

மற்றும் ஒருங்கினணப்பிற்காை மதசிய 

னமயப் புள்ளி 

சைாதிபதியால் கதாிவு 

கசய்யப்படவுள்ளது 

அத்துடன் கல்வியியலாளர்கள், 

நிருவாகிகள், சட்டத்தேணிகள், 

கதாைில்வாண்னமயாளர்கள், இயலானம 

உள்ள நபர்கள், இயலானமச் 

கசயற்பாட்டாளர்கள், மற்றும் இயலானம 

உள்ள பிள்னளகளின் கபற்மறார் 

ஆகிமயாாிலிருந்து தனலவர் மற்றும் உப 

தனலவர் உட்பட 5 – ஆனணயாளர்கள் 

உள்ளடக்கப்படவுள்ளைர் 

த ொழிற்பொடுகள் 

ககாள்னக, 

சட்டவாக்கம்,மமற்பார்னவ,ஒருங்கினண

ப்பு, உள்ளகப் பதிவு,அறிக்னகயிடல் 

மற்றும் கண்காணிப்பு. 

 

கசயலாளர் 

    

சிறியளவிலாை நனடமுனறப்படுத்தல் 

மதசியக் ககாள்னககள் மற்றும் 

திட்டங்களின் 

நனடமுனறப்படுத்தலுக்காைனமயப் 

புள்ளிகளுடன்  மத்திய 

அேசாங்கம்,அனமச்சுகள்மற்றும் 

நியதிச்சட்ட அனமப்புகள் 

சிறியளவிலாை நனடமுனறப்படுத்தல் 

மதசியக் ககாள்னககள் மற்றும் 

திட்டங்களின் 

நனடமுனறப்படுத்தலுக்காைனமயப் 

புள்ளிகளுடன்  மாகாண மற்றும் 

உள்ளூோட்சி அேசாங்கங்கள் 
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CRPD உடைாை இக்ககாள்னக மற்றும் ஆதேவுச் சட்டவாக்கம் ஆகியவற்றின் ஊடாக  

NDIC இன் (கீழுள்ள சட்டவாக்கத்னதப் பார்க்க), முற்மபாக்காை வனகயில்  

உறவுநினல: NDIC இைால் இயலானம உள்ள நபர்களின் உாினமகள் மீதாை ஐநா 

சாசைம் (UN CRPD) நனடமுனறப்படுத்தப்படும்.    

  எமது நாடு  CRPDஇனை 2016 கபப்ேவாி 08 ஆம் திகதி வலுவாக்கம் 

கசய்தமபாதும்,  இதன் மீதாை நடவடிக்னககனள முன்கைடுப்பதற்கு 

முனறசார் படிமுனறககளனவயும் இதுவனே மமற்ககாள்ளப்படவில்னல. 

அனமச்சு   பிாிவு மூன்றில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள நினலயாை ககாள்னக  

மட்டத்தில்  விடயப்பேப்புகளில் எவற்னறமயனும் அதற்குக்  

நனடமுனறப்  குறித்கதாதுக்கப்பட்டுள்ள  விடயங்களிலும் பணிகளிலும்  

படுத்தல் உள்ளடக்கியுள்ள அனமச்சு எதுவும் தைது கசாந்தக் ககாள்னககளிலும் 

வேவுகசலவுத்திட்டம் உட்பட  

கசயற்றிட்டங்களிலும் அவற்னற உள்ளடக்குவதற்காை கபாறுப்பினை 

ஏற்றுக்ககாள்ளும்58. 

ககாள்னக NDICமற்றும் சமூக நலமைாம்புனக துனறக்கு கவளிமய  

நனடமுனறப் அனமந்திருப்பதைால், மைித உாினமகள் ஆனணக்குழுவிைால் 

படுத்தலின் (HRC)மமற்ககாள்ளப்படும்59. 
கண்காணிப்பு HRC இன் மநாக்கு “மைித உாினமகனள அனைவருக்கும் 

உறுதிப்படுத்தலும் சட்டவாட்சினய மமம்படுத்தலும் 

பாதுகாத்தலுமாகும்”எைக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது60. 
  HRC இன் பணி “சட்டத்திலும், ககாள்னகயிலும் மற்றும் பிேமயாகத்திலும் 

அனைவாிைதும் மைித உாினமகனளப் பாதுகாத்தனல” 

உள்ளடக்குகின்றது61.  

ஆகமவ, அனைத்துப் பிேனசகனளக் குறித்தும் HRCதைது அக்கனறனய 

கசலுத்துகின்றது. இயலானமக் ககாள்னக நனடமுனறப்படுத்தலின் 

கண்காணிப்பினை HRCஉட்படுத்தியுள்ளனமயாைது, சட்டத்னதப் 

மபாலமவ மைித உாினமகள் கதாடர்பாை அனைத்து விடயங்களிலும் 

இந்த நாட்டின் பிேனசகளாக இயலானம உள்ள நபர்களின் சமத்துவத்னத 

வலியுறுத்துகின்றது.அதன் ஆனணயினுள், உாினமகனள நினறமவற்றுதல் 

உள்ளடங்கலாக இயலானமக் ககாள்னகனயக் கண்காணிப்பதற்கு 

குழுகவான்னற அல்லது அதனைகயாத்த அனமப்கபான்னற HRC 

அனமக்கலாம். இயலானம உள்ள நபர்கள், பிேதாை 

பங்கீடுபாட்டாளர்களாக இக்குழுவில் (அல்லது அதனைகயாத்த 

அனமப்பில்) பிேதிநிதித்துவம் கசய்யப்படுவர்62 

கண்காணிப்புத் கதாைிற்பாட்னட மமற்ககாள்வதற்காக சுயாதீை 

இயலானம உாினமகள் ஆனணக்குழு ஒன்றிற்காை விருப்பத் 

கதாிகவான்னற சிலர் கவளிப்படுத்தியுள்ளைர். அவ்வாறு 

அனமக்கப்படுமாயின், அதன் கசாந்த சுயாதீை ஆனணக்குழுனவக் 

ககாண்டுள்ள ஒமேகயாரு ஓேங்கட்டப்பட் பிேனசகள் குழுவாக இது 

அனமயும்.  

 
58  இயலானம பற்றிய மதசியக் ககாள்னக  op cit  12 
59  CRPD உறுப்புனே 33.2  
60  இலங்னக மைித உாினமகள் ஆனணக்குழுhttp://hrcsl.lk/english/about-us/ 
61  இலங்னக மைித உாினமகள் ஆனணக்குழுhttp://hrcsl.lk/english/about-us/ 
62  CRPD உறுப்புனே 33.3     

http://hrcsl.lk/english/about-us/
http://hrcsl.lk/english/about-us/
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ஆகமவ, இத்தனகய நடவடிக்னக, உட்படுத்துனக மற்றும் 

சமத்துவத்திலிருந்து இயலானம உள்ள மக்கனள நகர்த்தி, ஒரு தைியாை 

பிேனசகள் குழுவாக அனடயாளப்படுத்தும் அபாயத்னதக் குறித்தும் 

விைிப்புடைிருத்தல் மவண்டும். அவர்கனள மீண்டும் தைியாகப் 

பிாிப்பதாகவும் இதனைக் கருத்திற் ககாள்ள முடியும். 

ககாள்னகனய தற்மபாது வலுவிலுள்ள சட்டவாக்கம்“1996 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம்  

நனடமுனறப் இலக்க இயலானம உள்ள நபர்களின் உாினமகனளப் பாதுகாத்தல்  

படுத்துவதற்காை சட்டம்63” ஆகும். அக்காலப்பகுதியிலிருந்து இடம்கபற்ற ஏமதனும்  

சட்டவாக்கம் ககாள்னக அபிவிருத்திகள் அல்லது CRPD இனை இது கருத்திற் 

ககாள்ளானமயிைால் தற்மபாது இது வலிதாைதாக இல்னல. 

இயலானமச் சட்டத்தின் அபிவிருத்தி:2003ஆம் ஆண்டில் இயலானம 

பற்றிய மதசியக் ககாள்னகயின் அங்கீகாேத்னதத் கதாடர்ந்து,64முதலாவது 

இயலானம உாினமகள் சட்டமூலத்னத(DRB)65 வனேவதற்காக 2004ஆம் 

ஆண்டில் கபாறுப்பு வாய்ந்த அனமச்சு சுயாதீைக் குழுகவான்னற 

நியமித்தது66.பூர்வாங்க அறிக்னககயான்று, சிங்கள மற்றும் தமிழ் 

கமாைிகளுக்கு கமாைிகபயர்க்கப்பட்டு கபாது மக்களுக்காக 

பகிேங்கப்படுத்தப்பட்டதுடன் பாிந்துனேக்கப்பட்ட உாிய மாற்றங்கள் 

முதலாவது வனேவினுள் கூட்டினணக்கப்பட்டை. அந்மநேத்தில் 

மதனவப்படுத்தப்பட்டவாறாக, கபாறுப்பு வாய்ந்த அனமச்சிைால் இது 

அனமச்சேனவக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதுடன் DRB (2006)67 இன் முதலாவது 

வனேவிற்காை அங்கீகாேமும் கபற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது.2009 ஆம் 

ஆண்டுவனே, முதலில் சட்ட வனேஞருடனும் பின்ைர் பின்ைர் 

சட்டத்துனறத் தனலனமயதிபதி அலுவலகத்துடனும் மபச்சுவார்த்னதகள் 

நடத்துவதில் குழு கதாடர்ந்தும் அனமச்சிற்கு உதவியது68. 

2009 இல், புதிய அனமச்சகோருவர் அப்மபாதிருந்த வனேனவ 

நிோகாித்ததுடன் கபயர் கவளியிடப்படாத சட்டத்தேணிகயாருவனேக் 

ககாண்டு அதனை மீளவும் தயாாித்தார்.  அடுத்துறும் அனமச்சர்கள்,  

காலத்துக்குக் காலம் பல்மவறு தைியாட்கள் (கபரும்பாலும் 

கபயாிடப்படதவர்கள்)  மற்றும் குழுக்களால் மமற்ககாள்ளப்பட்ட பல மீள் 

வனேவுகள் மற்றும் மீளாய்வுகளுடன்,  கதாடர்ச்சியாக வனேவுச் 

சட்டமூலங்கனள புதிது புதிதாக தயாாித்ததுடன் இவற்றில் பல சட்ட 

வனேஞருக்கும் அனுப்பி னவக்கப்பட்டை. இந்த வனேவுச் சட்டமூலங்கள் 

எனவயும் சட்ட வனேஞருக்கப்பாற் கசன்றனடயவில்னல. கபரும்பாலும், 

 
63  1996 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க இயலானம உள்ள நபர்களின் உாினமகனளப் பாதுகாத்தல் சட்டம் (சமூக 

நலமைாம்புனக அனமச்சு) 
64   இயலானம பற்றிய மதசியக் ககாள்னக(2004)  op cit  12 
65   அனமச்சோல் நியமிக்கப்பட்ட குழுவில்இயலானமச் கசயற்பாட்டாளரும் தனலவருமாை டாக்டர். பத்மைி கமன்டிஸ் 

மற்றும் திருமதி லக்மாலி கப்ோல், டாக்டர். மல்லிகா கணசிங்க, கசல்வி. மமகஸ்வாி மவலாயுதன் மற்றும் திரு. ஆர். 

எம். பி. எச். குணேத்ை ஆகிய நான்கு சட்டத்தேணிகள் ஆகிமயார் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தைர். திரு. குணேத்ை  

இயலானமத் துனறனயயும் பிேதிநிதித்துவம் கசய்தார். 
66  குழுவின் உறுப்பிைர்கள் தங்களின் தைித் தகவுதிறன்களின் மீது நியமிக்கப்பட்டதுடன் பேந்த ஆனண தவிர்த்து 

அனமச்சிடமிருந்து எவ்வித அறிவுறுத்தல்கனளயும் கபறவில்னல. அவர்கள் அனமச்சின் கசயலாளருக்குப் 

கபாறுப்புக்கூற மவண்டியவர்கள். 
67  இயலானம உாினமகள் சட்டமூலம் (DRB) 2006சைவாி 31 ஆம் திகதிய வனேவு. சமூக நலமைாம்புனக அனமச்சு 
68  பத்மைி கமன்டிஸ்: கபாறுப்பு வாய்ந்த அனமச்சு மற்றும்இயலானம உள்ள நபர்களுக்காை மதசியப் மபேனவயிை 

உறுப்பிைர்களுடைாை இனடவினைகள் 2004  - 2019 
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இயலானம உள்ள நபர்களின் மதசியப் மபேனவயின் 

(NCPD)69உறுப்பிைர்களுக்கு மாத்திேமம இவ்வனேவுகள் 

கினடக்கப்கபற்றை. 

அனமச்சிைால் நியமிக்கப்பட்ட மவகறாரு குழுவிைால் 2019 இல் 

தயாாிக்கப்பட்ட மிக அண்னமய வனேவாைது தற்மபாது மீண்டும் சட்ட 

வனேஞாிடம் காணப்படுகின்றது70. இந்த 2019 இன் வனேவுச் 

சட்டமூலம்71CRPDஇன் உறுப்புனே 33.1 இல் கசால்லப்பட்டுள்ள 

நனடமுனறப்படுத்தற் கபாறிமுனறனய கருத்திற் ககாள்வதற்குத் 

தவறியுள்ளது. 

இந்தத் தற்காலிக கசயன்முனறயின் மூலமாகமவ தற்மபாதுள்ள வனேவு 

உருவாக்கப்பட்டது.  கதளிவாகமவ,  பல்மவறு காலப்பகுதிகளில், பல்மவறு 

கபயர்களால் அனைக்கப்பட்ட இயலானம உாினமகள் சட்டமூலத்தின் 

அனைத்து முன்னைய வனேவுகளும்  ேத்து கசய்யப்பட மவண்டியுள்ளது. 

இவற்றிற்காை கசலவுகள் கவனலக்குாியமத, ஆயினும், இயலானம உள்ள 

நபர்கள் அேசாங்கத்திைால் வைங்கப்படக்கூடிய சிறந்தவற்றிற்கு 

தகுதியாைவர்கள். அத்துடன், பாதுகாப்பு மற்றும் மமம்பாட்னட வைங்கும் 

மதசிய சட்டவாக்கம் தகுந்ததாகவும் கபாருத்தமாைதாகவும் அனமவதுடன் 

கினடக்கப்கபறும் நிதி மற்றும் மவறுவனகயாை வளங்கனளக் கருத்திற் 

ககாள்ளும் அமதமவனள தைது விருப்பு மற்றும் அதன் மதசிய மற்றும் 

சர்வமதச கடப்பாடுகள் (NPD மற்றும் CRPD), ஆகியவற்றிற்கனமய  அேசு 

வைங்கக்கூடிய அதியுயர் அளவிலாைவற்னறக் கருத்திற் ககாள்ள 

மவண்டியதும் அவசியமாகும். 

சட்டவாக்கம் கதாடர்பாை விதப்புனே: இயலானம உாினமகள் 

சட்டகமான்னற வனேயும் கசயன்முனறயாைது, புதிய வனேவுச் 

சட்டமூலகமான்றாக மீண்டும் கதாடக்கத்திலிருந்து ஆேம்பிக்கப்பட 

மவண்டும். CRPD72இனை இயலச் கசய்யும் சட்டவாக்கமாக 

வடிவனமக்கப்பட்டு, இயலானம பற்றிய மதசியக் ககாள்னகயின் 

சுருக்ககமான்னறக் (பிாிவு மூன்று)ககாண்டுள்ள இந்தக் ககாள்னகச் 

சுருக்கத்தினை அடிப்பனடயாகக் ககாண்டிருக்க முடியும்.  இப்பிாிவில் 

விபாிக்கப்பட்டுள்ள நனடமுனறப்படுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்புப் 

கபாறிமுனறகளுக்காை சட்டவாக்கங்கனளயும் இது மமற்ககாள்ள 

மவண்டும். முன்கமாைியப்பட்ட இயலானம உாினமகள் 

சட்டமூலகமான்றின் பல்பாிமாணப் கபாருளடக்கத்தின் சிக்கலாை 

தன்னமனயக் கருத்திற்ககாண்டு,  புதிய சட்டமூலத்னத வனேவதற்கு 

இலங்னக சட்ட ஆனணக்குழுனவக் மகாே மவண்டுகமைவும் 

விதந்துனேக்கப்படுகின்றது.அவ்வாறாயின், புதியமதார் இயலானம 

உாினமகள் சட்டமூலத்தின் தயாாிப்பில், கபாருத்தமாைதும் 

கவளிப்பனடயாைதுமாை நடவடிக்னக முனறகள் பின்பற்றப்படுகமை 

எதிர்பார்க்கலாம். 

*******
 

69    Ibid 
70    Ibid 
71   வனேவு 28 மார்ச் 2019 (மீண்டும் மீளாய்வு கசய்யப்பட்டு சட்ட வனேஞாிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது) 
72CRPDஇலுள்ள பின்வரும் உறுப்புனேகள் ககாள்னகயாக இங்கு உள்ளடக்கப்படவில்னல. இனவ அேசின் மநர்மனற  

நடவடிக்னககள் மதனவப்படுத்தப்படாத முதலாவது தனலமுனற உாினமகள் என்பதுடன் இனவ இயலச்கசய்யும்  

சட்டவாக்கத்தில் உள்ளடக்கப்படவுள்ளை; உறுப்புனேகள் 10, 12, 14 – 18, 21- 23. 
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இயலானமக் ககாள்னகச் 

சுருக்கம் 
 

பத்மைி கமன்டிஸ் மற்றும் பிமைந்ாி கபமேோ 

2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உாினமகள் அடிப்பனடயிலாை 
இயலானம பற்றிய மதசியக் ககாள்னககயான்னற இலங்னக 
ககாண்டுள்ளது. இயலானம உள்ளநபர்களின் உாினமகள் 

மீதாை ஐ.நா.சாசைம் (CRPD) 2016 ஆம் ஆண்டில் வலுவாக்கம் 

கசய்யப்பட்டது. இவற்னற நனடமுனறப்படுத்துவதற்காக, 

இயலானம பற்றிய மதசிய கசயற்றிட்டகமான்று 2014 ஆம் 
ஆண்டில் அங்கீகாிக்கப்பட்டதுடன் மதசிய மைித உாினமகள் 
கசயற்றிட்டங்கள் (2011 – 2015 மற்றும் 2016 – 2020) இேண்டில் 
இயலானம உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் நாட்டிலுள்ள 
இயலானம உள்ள நபர்களின் உாினமகனள நினலநாட்டுவதன் 

ஊடாக, பிேதிகூலங்கனளயும் இடர்கனளயும் ஒைிப்பதற்கும் 

அவர்களின் வாழ்க்னகத்தேத்னத மமம்படுத்துவதற்கும் 
அர்த்தமுள்ள நடவடிக்னககள்  எனவயும் இற்னறவனே 
மமற்ககாள்ளப்படவில்னல. 

இப்பிேசுேம், கபாருத்தமாை உாினமகள் அடிப்பனடயிலாை 

ககாள்னககனளயும் அனவ எவ்வாறு 
நனடமுனறப்படுத்தப்படலாம் என்பனதயும் தீர்மாைிப்பதில் 

சட்டவாக்குநர்கள், நிருவாகிகள் மற்றும் ஏனைய சிமேஷ்ட 

தீர்மாைம் மமற்ககாள்மவாருக்கு உதவும் கபாருட்டு அவர்களின் 
பயன்பாட்டிற்காகத் தயாாிக்கப்பட்டுள்ளது. இயலானம 
உாினமகள் பற்றிய நடப்பு உனேயாடல்களின் தற்மபானதய 
நினலனம பற்றி இயலானம உள்ள நபர்களுக்கும் 
அக்கனறயுள்ள அனைத்துத் தேப்பிைருக்கும் இது 

கதாியப்படுத்துகின்றது. இவ்வாறு கதாியப்படுத்துனகயில்,  

கதாடரும் கருத்தாடல், கலந்துனேயாடல், விவாதம் மற்றும் 

கருத்கதாருனமப்பாடு ஆகியவற்னற விாிவுபடுத்தி, 

இலங்னகயிலுள்ள இயலானம உள்ள நபர்களின் உாினமகனள 
அனடவதற்கு அண்மிக்கும் கசயற்பாட்டிற்கு வைிவகுப்பனத 
இலக்காகக் ககாண்டுள்ளது. 

 
 

 


