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இலங்கை மனித உரிகமைள் ஆகைக்குழு 

 
 

இகைஞர் முைாம் – 2020 
 

இகைஞர்ைகை மனித உரிகமைள் ததாடர்பாை உைர்வூட்டுவதற்கும் 

நாட்டினுள் மனித உரிகமைள் ைலாச்சாரத்கத ைட்டிதெழுப்புவதற்குமாை 

இலங்கை மனித உரிகமைள் ஆகைக்குழு இகைஞர் முைாதமான்றிகன 

நாடாத்துவதற்கு எண்ைியுள்ைது. அத்துடன் இகைஞர்ைள் முன்னின்று 

தசெற்படும் பிரகைொக்குவதற்கு வழிப்படுத்துவும் இம்முைாகம ஏற்பாடு 

தசய்துள்ைது. ஆகைக்குழுவானது 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுைைில் 

தவற்றிைரமாை இகைஞர் முைாகம நடாத்தியுள்ைது. இந்த ஆண்டு இகைஞர் 

முைாம் முக்ைிெமாை கைாவிட் 19 தாக்ைமும் இகைஞர்ைள் எதிர்தைாள்ளும் 

சவால்ைகையும் கமெமாைக் தைாண்டுள்ைது. இலங்கைெின் 25 

மாவட்டங்ைைிலிமிருந்தும் இகைஞர்ைள் அகழக்ைப்படவுள்ைனர். 

இவ்விகைஞர் முைாமினூடாை பங்குபற்றுனர்ைள் ஓர் அனுபவ ைற்றல் 

முகறகமெிகன பின்பற்றுவதுடன் பல்லினக் ைலாசாரக்ைற்றல் மற்றும் மனித 

உரிகமைள், வகரெகறக்குள்ைான ைலந்துகரொடலுக்குரிெ அறிவாற்றகலப் 

தபற்றுக்தைாள்வர். இவ்வாண்டுக்ைான இகைஞர் முைாமானது கைாவிட் 19 

ததாற்றுநிகலகம ைாரைமாை இகைெவழி மற்றும் கநருக்கு கநரான 

அமர்வுைகை உள்ைடக்ைியுள்ைதுடன்  ைட்டாெமான தசெற்பாடுைகையும் 

உள்ைடக்ைியுள்ைது   
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இகைஞர் முைாமின் பிரதான ந ாக்ைங்ைைாவன ( தனிப்பட்ட, அகமப்பு 
மற்றும்  ிர்வாை ரீதியான) 

 

• மனித உரிகமைள், பல்வகைத்தன்கம மற்றும் பன்கமத்துவம், 

ைலாசாரங்ைைிற்ைிகடெிலான ைற்கை மற்றும் ைலந்துகரொடல் 
உள்ைடங்ைைாை தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு அகடொைங்ைகை தர்க்ைரீதிொை 
விைங்ைிக்தைாள்ைல் மற்றும் தவவ்கவறு மனித உரிகமைள் சூழ்நிகலெில் 
அவர்ைைின் வைிபங்கு ததாடர்பாை பங்குபற்றுனர்ைைின் அடிப்பகட திறன்ைகை 
மற்றும் விழிப்புைர்கவ விருத்தி தசய்தல் 

 

• ஓன்றாை ைற்பதற்கும் வாழ்வதற்க்குமாகன பாதுைாப்பானதும் 
கநர்மகறொனதுமான உபாெத்திட்டங்ைகை விருத்தி தசய்தலும் 
பங்குபற்றுனர்ைள் மனித உரிகம விடெங்ைள் மற்றும் மீறல்ைள் ததாடர்பாை 
தமது தனிப்பட்ட அனுபவங்ைகை பைிர்ந்து தைாள்ளுதல். 

 

• இைம் சமுதாெத்கதாடு இகைந்து மனித உரிகமைளுக்ைாை எழுந்து 
நிற்கும் முன்மாதிரிொன தகலவர்ைைாைவும் அர்ப்பைிப்பான 
தசெற்பாட்டாைர்ைைாைவும் ததாடர் முன்தனடுப்புக்ைகை அமுல்படுத்தும் 
வகைெில் பங்குபற்றுனர்ைகை ஊக்ைப்படுத்தலும் ஒத்தாகச நல்குவதுமாகும்.  

 

• ைல்வி உரிகம, தபாருைாதார உரிகம மற்றும் உைநல நல்வாழ்வு 
ததாடர்பாை இகைஞர்ைளுக்கு ைற்பித்தல் 

 

• சமத்துவம் மற்றும் பாரபட்சமின்கம மற்றும் சமூை தபாருைாதார 
ைலாசார உரிகமைள் சம்பந்தமாை பரஸ்பர அமுலாக்ைத்தின் முக்ைிெத்துவத்கத 
அவர்ைைின் விைங்ைிக்தைாள்ைகல விரிவுபடுத்தல். 

 

• கைாவிட் 19 சூழ்நிகலெில் மனித உரிகமைகைப் பாதுைாத்தல் மற்றும் 
அது ததாடர்பான ைருத்தாடல்ைள் பற்றி தங்ைைது சமூைங்ைைில் தற்கபாது 
நகடமுகறப்படுத்தப்படுைின்ற தசெற்பாடுைள் மற்றும் அனுபவங்ைகை 
மற்றவர்ைளுடன் பைிர்ந்துதைாள்வதும் அதகன ஊக்ைப்படுத்தவும். 
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மனித உரிகமைள், சமூை சைவாழ்வு மற்றும் பல்லினக் ைலாசாரம் ததாடர்பான 
ைருத்தாடல்ைகை இகைஞர்ைகைக்தைாண்டு வலுவூட்டுவதன் மூலம் மனித 
உரிகமைகை பாதுைாத்தல் மற்றும் கமம்படுத்தல் ததாடர்பான இலங்கை மனித 
உரிகமைள் ஆகைக்குழுவின் வைிபங்கை உறுதிப்படுத்தல்.  

 

இகைஞர் முைாமில் பங்குபற்றுவதற்ைான தகைகமயும் ததரிவுதெய்யும் 
முகைகமயும் 

இவ்விகைஞர் முைாமானது, 25 மாவட்டங்ைைிலிருந்தும் இகைஞர்ைகை ததரிவு 
தசய்ெவுள்ைது. 

• தவவ்கவறுபட்ட இன மற்றும் மதக் குழுக்ைள் 

• ஏகனெ குழுக்ைைான 

• ததழுங்கு தமாழி கபசுகவார் 

• ஆபிரிக்ை இனச் சமூைத்தினர்;  

• பழங்குடி மக்ைள் 

• தபருந்கதாட்டத்துகற சார்ந்த மக்ைள் 

• இெலாகமயுகடெ நபர்ைள்; 

• புவிெிெல் ரீதிொை ஓரங்ைட்டப்பட்ட மக்ைள் 

• LGBTIQ சமூைத்தினர் 

 

ெைல பங்குபற்றுனர்ைளும் ைட்டயாமாை 

• 18 வெதுக்கும் 29 வெதுக்கும் இகடப்பட்டவர்ைைாை இருத்தல் கவண்டும்; 

• சிங்ைைம் அல்லது தமிழ் அல்லது ஆங்ைிலம் ஏகதனும் ஒரு தமாழிெில் 
தசெற்படக் கூடிெவர்ைைாை இருத்தல் கவண்டும்  

• ைைனி மற்றும் எண்ைிெல் அறிவு இருத்தல் கவண்டும் 

• இகைஞர் முைாமில் இறுதிவகர இகைந்திருப்பதுடன் ைட்டாெமாை 
தசெல் கவகலைள், இகைெவழி மற்றும் கநருக்கு கநர் அமர்வுைைில் முழு 
ஈடுபாட்டுடன் பங்கு பற்றுதலும் கவண்டும்   
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• ைட்டாெமான தசெல் கவகலைள், இகைெவழி அமர்வுைகை 
முழுகமொை நிகறவு தசய்தல் கவண்டும். முழுகமொை நிகறவு தசய்த பங்கு 
பற்றுனர்ைகைகெ கநருக்கு கநர் அமர்விற்கு ததரிவு தசய்ெப்படுவர் 

• ஆர்வமுகடெவராைவும் திறந்த மனகதயுகடெவராைவும் 
பன்முைத்தன்கமகெயும் பன்கமத்துவத்கதயும் கபாற்றுைின்ற மற்றும்  
ஒவ்தவாருவருகடெ ெதார்த்தத்கதயும் ைற்றுக்தைாள்பவராைவும் இருத்தல் 
கவண்டும் 

• இகைஞர் முைாமின் குறிப்பாை மனித உரிகமைள், பன்முைத்தன்கம 
மற்றும் பன்கமத்துவம் மற்றும் ைலாச்சாரங்ைளுக்ைிகடெிலான 
ைலந்துகரொடல்ைள் கபான்ற அனுகுமுகறைள் மற்றும் தபறுமதிெிகன 
பிரகொைிக்ைவும் ைற்றுக்தைாள்ைவும் ஊக்ைமுள்ைவராதல் கவண்டும் 

• இம்முைாம் தசெற்பாட்டிகன ததாடர்ந்து மனித உரிகமைகை 
பாதுைாக்ைவும் முன்கனற்றவும் இகைஞர் முன்தனடுப்பபுைகை 
நகடமுகறப்படுத்துவதற்கு ஊக்ைமைித்தலும் அவர்ைைின் சமூைத்தில் மனித 
உரிகமைகை பாதுைாக்ைவும் முன்கனற்றவும் தனிொைகவா அல்லது 
சமூைமாைகவா ஈடுபடுபவராை இருத்தல் கவண்டும். 

 

• தனது ைடகமைள் பற்றிெ தபாறுப்புைர்ச்சியுகடெவராைவும் தனிநபர் 
மற்றும் சமூை கமம்பாடு ததாடர்பாை பங்ைைிப்புச் தசய்தல் என்பகதாடு ஏகனெ 
பங்குபற்றுனர்ைளுடன் இகைந்து தசெற்படக் கூடிெவராை இருத்தல் 
கவண்டும். 

 

இந்நிைழ்வின் கபாதும் அதன் பின்னரும் மனித உரிகமைகை பாதுைாத்தல் 
ததாடர்பில் இைம் பிரகைைைின் பங்ைைிப்கப வழங்குவகத இலகுவாக்கும் 
முகறெில் நிறுவனங்ைள், வகலெகமப்புக்ைள். அகமப்புக்ைள் கபான்றவற்றில் 
முகறசார்ந்த அல்லது முகறசாராக் குழு அங்ைத்தினராதல் கவண்டும். 

 

தெலவுைள் 

• இகைஞர் முைாமின் கநருக்கு கநர் அமர்வு இடம்தபறும் ைாலப்பகுதிெில் 
பங்குபற்றுனர்ைைின் தங்குமிடம் மற்றும் உைவு வசதிைள் இலங்கை மனித 
உரிகமைள் ஆகைக்குழுவால் ஒழுங்கு தசய்ெப்படும் என்பகதாடு 
அச்தசலவனீங்ைகையும் இவ்வாகைக்குழுகவ தபாறுப்கபற்றுக்தைாள்ளும்.  
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• ஆகைக்குழுவின் விதிமுகறைளுக்ைகமவாை பிரொைச் 
தசலவுைைிற்குரிெ      பற்றுச்சீட்டுக்ைகை சமர்பிப்பதன் மூலமாை பிரொைச் 
தசலவிற்ைான பைத்கத மீைப்தபற்றுக்தைாள்ை முடியும். குறித்த முைாமிற்கு 
முழுகமொை பங்குதைாள்ளும் பங்குபற்றுனர்ைளுக்கை அவர்ைளுக்ைான 
கபாக்குவரத்துச் தசலவுக்ைான பைம் இறுதி நாைன்று வழங்ைப்படும்.  

• இகைெப்பாவிப்புக்ைான கடடா தசலவுத் ததாகைொை ரூபா 500.00 
வழங்ைப்படும் 

 

• இம்முைாமிற்கு ததரிவுதசய்ெப்படும் விண்ைப்பதாரிைைிற்கு கமலதிை 
விபரங்ைள் பின்னர் வழங்ைப்படும்.  

 

எவ்வாறு விண்ைப்பிப்பது? 

• விண்ைப்பங்ைகை ஆகைக்குழுவின் இகைெத்தைத்திலிருந்து 
(www.hrcsl.lk)  தரவிறக்ைம் தசய்ெலாம் அல்லது அந்தந்த பிரகதச 
தசெலைங்ைைில் அல்லது இலங்கை மனித உரிகமைள் ஆகைக்குழுவின் 
பிராந்திெக் ைாரிொலெங்ைைில் தபற்றுக்தைாள்ை முடியும். 

• விண்ைப்பங்ைகை 30 தசப்டம்பர் 2020 அன்கறா அல்லது அதற்கு 
முன்னதாைகவா இலங்கை மனித உரிகமைள் ஆகைக்குழுவின் பிராந்திெ 
ைாரிொலெங்ைள் அல்லது இல. 14, ஆர் ஏ தி தமல் மாவத்கத, தைாழும்பு 04 
என்ற முைவரிெில் அகமந்துள்ை இலங்கை மனித உரிகமைள் 
ஆகைக்குழுவின் ைல்விக்கும் விகசட நிைழ்விற்குமான பிரிவிற்கு 
சமர்பிக்ைலாம் அல்லது youthcamp.hrcsl@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் ஊடாைவும் 
அனுப்பி கவக்ைலாம். 

• ததரிவானது இவ்வாகைக்குழுவால் நிெமிக்ைப்பட்ட ததரிவுக் குழுவால் 
கமற்குறிப்பிட்ட ததரிவு தசய்யும் முகறகமக்ைகமெ அவர்ைைின் திறகமெின் 
அடிப்பகடெில் கமற்தைாள்ைப்படும்;. 

• உங்ைளுக்கு ஏகதனும் கமலதிை தைவல்ைள் அல்லது விைக்ைங்ைள் 
கதகவப்படின் இலங்கை மனித உரிகமைள் ஆகைக்ைழுவின் ைல்விக்கும் 
விகசட நிைழ்விற்குமான பிரிவிகன 0112505569 எனும் ததாகலகபசி 
இலக்ைத்தினூடாை ததாடர்பு தைாள்ைவும். 

 

http://www.hrcsl.lk/
mailto:youthcamp.hrcsl@gmail.com
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