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விசோரணை உத்திட ோகத்தர், 

இலங்ணக மனித உரிணமகள் ஆணைக்குழு, 

14, ஆர் ஏ த மமல் மோவத்த, 

மகோழும்பு - 04 

 

ஆண த் மதோழிற்சோணலத் மதோழிலோளர்களின் போதுகோப்பற்ற தனிணமப்படுத்தல் 

மச ன்முணற பற்றி இலங்ணக மனித உரிணமகள் ஆணைக்குழுவி ம் 

முன்ணவக்கப்படும் முணறப்போடு 

சமிலோ துஷோரி, சந்ரோ டதவநோரோ ை, அஷிலோ தந்மதனி  மற்றும் அருட்சடகோதரி 

மநோம ல் கிறிஸ்டின் மபர்ைோண்ட ோ ஆகி  நோங்கள் மிகப் மபரும்போன்ணம ோகப் 

மபண்கணளக் மகோண்  சுதந்திர வர்த்தக வல த் மதோழிற்சோணல ஊழி ர்களு ன் 

பரந்த அளவிற்குப் பணி ோற்றும் நிறுவனங்கணளப் பிரதிநிதித்துவம் மசய்கின்டறோம். 

இப்போரோதூரமோன பிரச்சிணனயிணன மனித உரிணமகள் ஆணைக்குழுவின் 

கவனத்திற்குக் மகோண்டுவந்து தன்னிச்ணச ோன முணறயில் சட் விடரோதமோகத் 

மதோழிலோளர்கள் சுற்றிவணளக்கப்பட்டு குரூரமோகவும் மனிதோபிமோனமற்ற 

முணறயிலும் அல்லது அவமோனப்படுத்தும் முணறயிலும் ந த்தப்பட் ணம 

மதோ ர்பிலும் அரசி லணமப்பின் உறுப்புணரகள் 11, 12(1), 12(2), 13(1), 13 (2), 14(1) (h)  

ஆகி வற்றின் கீழ் உத்தரவோதப்படுத்தப்பட்  ந மோட்  சுதந்திரம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட் ணம மதோ ர்பிலும் மபோருளோதோர மற்றும் சமூக அந்தஸ்து 

ஆகி வற்றின் அடிப்பண யில் சட் த்தின் சமமோன போதுகோப்பு மட்டுப்படுத்தப்பட்டு 

போகுபோடு கோட் ப்பட் ணம மதோ ர்பிலும் விசோரணை ஒன்றிணன 

முன்மனடுப்பதற்கோக நோங்கள் இந்த முணறப்போட்டிணன இலங்ணக மனித உரிணமகள் 

ஆணைக்குழுவி ம் சமர்ப்பிக்கின்டறோம். 

மகோவிட் 19 மதோற்றிணனத் தடுப்பதற்கோன டதசி  மச ற்போட்டு ணம த்தின் (NOCPCO) 

தணலவரோன மலப்டினன்ட் மெனரல் சடவந்திர சில்வோவுக்கு எதிரோகவும் 98 

மதோழிலோளர்கணளயும் சுற்றிவணளப்பதற்கோகச் மசன்ற இரோணுவ அதிகோரிகளுக்கு 

எதிரோகவும் இந்த முணறப்போடு சுற்றிவணளக்கப்பட்  98 மதோழிலோளர்களின் சோர்பில் 

முன்ணவக்கப்படுகின்றது. டதசி  மச ற்போட்டு ணம த்தின் தணலவர் என்கின்ற 

ரீதியிலும் இரோணுவத் தளபதி என்கின்ற ரீதியிலும் மலப்டினன்ட் மெனரல் சடவந்திர 

சில்வோ பிரதிவோதி ோகக் கருதப்படுகின்றோர். இவரின் பணிப்புணர இன்றி இரோணுவ 

அதிகோரிகள் இந்த ந வடிக்ணகயிணன ந த்தியிருக்க முடி ோது. சமூகமளித்த 

இரோணுவ அதிகோரிகள் ஒவ்மவோருவரினதும் மப ர்கணள நோம் எதிர்கோலத்தில் 

அறிந்துமகோண் ோல் அவற்றிணன இலங்ணக மனித உரிணமகள் ஆணைக்குழுவி ம் 

சமர்ப்பிப்பதற்கோன உரிணமயிணன நோம் மகோண்டுள்டளோம்.   

முணறப்போட்டிற்கோன பின்புலம்  



2020 ஒக்ட ோபர் 05 ஆம் திகதி, மினுவோங்மகோண யிலுள்ள பிமரண்டிக்ஸ் ஆண த் 

மதோழிற்சோணலயின் 1394 ஊழி ர்கள் மகோவிட் 19 மதோற்றிணனக் கண் றியும் 

பரிடசோதணனக்கு உட்படுத்தப்பட் னர். இவர்களுள் 567 ஊழி ர்களுக்குத் மதோற்று 

இருப்பது அடுத்த நோள் உறுதிமசய் ப்பட் து. எவ்வோறோயினும் இற்ணறவணரயில் 

இக்மகோத்தணி 1500 இணன வி  அதிகரித்துள்ளது (குடும்ப உறுப்பினர்கள், 

உறவினர்கள் மற்றும் இக்மகோத்தணியு ன் மநருங்கி  மதோ ர்பிணனக் 

மகோண் வர்கள்). மகோவிட் 19 மதோ ர்போன சகல கட் ோ  அரசோங்க 

ஒழுங்குவிதிகணளயும் தோன் பின்பற்றி தோக பிமரண்டிக்ஸ் மவளியிட்  

உத்திட ோகபூர்வ அறிக்ணகயில் குறிப்பிடுகின்றது.  

ஆண த் மதோழிற்சோணல ஊழி ர்களும் மனிதவலுத் மதோழிலோளர்களும் மபரும் 

எண்ணிக்ணகயில் ஓரி த்தில் அருகருகில் மநருக்கமோகப் பணி ோற்றுகின்ற 

கோரைத்தினோலும் மிக மநருக்கமோகப் பகிரப்பட்  தங்குமி  வசதிகளில் 

வசிப்பதோலும் ணவரசின் துரித பரவலோல் போதிக்கப்ப க்கூடி  உ ர் சோத்தி த்திணனக் 

மகோண்டுள்ளனர். மனித வலுத் மதோழிலோளர்களுக்கு மதோழிற்சங்கப் பிரதிநிதித்துவம் 

இல்லோத கோரைத்தினோலும் இவர்களுக்கோன மபோறுப்பிணன 

எத்மதோழில்வழங்குனரும் ஏற்றுக்மகோள்ளத் த ோரோக இல்லோத கோரைத்தினோலும் 

இவர்கள் அதிகளவில் போதிக்கப்ப க்கூடி  சோத்தி த்திணனக் மகோண்டுள்ளனர்.   

ஒக்ட ோபர் 11 ஆம் திகதி ஞோயிற்றுக்கிழணம இரவு 10.30 மணி ளவில், 

கட்டுநோ க்கவிலுள்ள லி னடகமுல்லண ச் டசர்ந்த ஆண த் மதோழிந்சோணலயின் 

மதோழிலோளர்கள் 45 டபர் (25 மபண்கள், 1 கர்ப்பிணிப் மபண் மற்றும் 2 சிறோர்கள் 

உள்ள ங்கலோக) இரோணுவத்தினோல் சுற்றிவணளக்கப்பட்டு களுத்தணறயிலுள்ள 

தற்கோலிக தனிணமப்படுத்தல் நிணல த்திற்கு பஸ்சில் அணழத்துச் மசல்லப்பட் னர். 

அருகிலுள்ள விடுதியில் மகோவிட் மதோற்று உறுதி ோன மதோழிலோளர்கள் வசித்த 

கோரைத்தினோல் இவர்கணளயும் தனிணமப்படுத்தடவண்டியுள்ளது என 

இத்மதோழிலோளர்களி ம் கூறப்பட் து. அவர்கணள மவ ோங்மகோ க்கு அணழத்துச் 

மசல்வதோகடவ அவர்களி ம் கூறப்பட் து. ஆனோல் கண சியிடல அவர்கள் 

களுத்தணறயில் தனிணமப்படுத்தப்பட்  இ மமோன்றில் வி ப்பட்டுள்ளனர். அந்த 

இ த்தில் மதோணலடபசிச் சமிக்ணஞயும் பலவீனமோனதோகக் கோைப்படுகின்றது.  

““எமது மபோருட்கணள எடுத்துக்மகோண்டு பஸ்சில் ஏறுவதற்கு சில மநோடிகடள எமக்கு 

வழங்கப்பட் து. ஒரு மோற்று ஆண யிணனக் கூ  எம்மோல் மபோதி மசய்து எடுத்துச் 

மசல்ல முடி வில்ணல. சீப்பிணனக் கூ  எடுத்துணவக்க முடி வில்ணல! முழுப் 

பிரடதசமும் சுற்றிவணளக்கப்பட்டுள்ளதோல் தப்பிட ோ  மு ற்சிக்கடவண் ோம் என 

இரோணுவம் எம்மி ம் கூறி து. இரோணுவம் எங்கணளக் ணகதிகணளப் டபோலடவ 

ந த்தி து. எங்கணள ஏடதோ டதசத்துடரோகம் மசய்தவர்கணளப் டபோலடவ 

ந த்தினோர்கள்” – மதோழிலோளர் ஒருவர்  கூறி து. 

அன்ணற   தினம் நள்ளிரவு 12.30 மணி ளவில் (12 ஆம் திகதி அதிகோணல) 

அவரிவத்தயிணனச் டசர்ந்த 35 மபண்களும் 1 பிள்ணளயும் அ ங்கி  53 டபர் தூக்கத்தில் 

இருந்து எழுப்பப்பட்டு இடத விதமோக அணழத்துச் மசல்லப்பட் னர். “இரவில் வந்த 

இரோணுவத்தினர் எமக்கு அவசி மோன மபோருட்கணளப் மபோதி மசய்து பஸ்சில் 

ஏறுவதற்கு 10 நிமி ங்கணளட  வழங்கினர். இரோணுவத்தினர் எங்களி ம் தோங்கள் பல 



இரவுகள் தூங்கோமல் மிகவும் கணளப்பண ந்திருப்பதோல் தங்கணளக் கோக்கணவக்க 

டவண் ோம் எனக் கூறினர். நோங்கள் அளவுக்கதிகமோக டவணல மசய்திருந்டதோம். 2 

நோட்களுக்கு முன்புதோன் எனக்குக் மகோமரோனோ இல்ணல என்று பரிடசோதணன 

முடிவுகள் வந்திருந்தன. அவர்களி ம் இதணனக் கூறுவதற்குக் கூ  எனக்கு அவகோசம் 

வழங்கப்ப வில்ணல. அவர்கள்  ோணரயும் டபச அனுமதிக்கவில்ணல. அவர்கள் 

எம்ணம பஸ்சினுள் திணித்துக் கூட்டிச் மசன்றனர்” – மதோழிலோளர் ஒருவர் கூறி து.  

அவர்கள் டமலும் மதோழிலோளர்கணள அணழத்துச் மசல்வதற்கோக கட்டுநோ க்க, சீதுவ, 

நீர்மகோழும்பு மற்றும் ஆமந்மதோலுவ பிரடதசங்களுக்குச் மசன்றனர். கண சியில் 

நோங்கள் கட்டுநோ க்கணவ விட்டு ஒக்ட ோபர் 12 ஆம் திகதி அதிகோணல 5.30 மணிக்டக 

புறப்பட்ட ோம். 

இறுதி ோக நோங்கள் 12 மணித்தி ோலங்களின் பின்னர் பிப 12.30 இற்டக 

களுத்தணறயிணன அண ந்டதோம். டபோய்ச்டசரும் வணர எங்களுக்கு உைடவோ அல்லது 

ஒரு துளி நீடரோ கூ  வழங்கப்ப வில்ணல. அங்டக மசன்றதும் எங்களுக்குச் சிறிது 

உைவளித்தனர். ஆனோல் அந்த உைவு சோப்பி  முடி ோததோக இருந்தது. 

தனிணமப்படுத்தலுக்கோன இ ம் துப்பரவு மசய் ப்ப ோமல் இருந்தது. கழிப்பணறகள் 

நீர் நிணறந்து அழுக்கோகக் கோைப்பட் ன. 13 ஆம் திகதி வணர எம்ணம சுகோதோரப் 

பணி ோளர்கடளோ அல்லது மபோதுச் சுகோதோர அதிகோரிகடளோ போர்ணவயி வில்ணல. 

இங்டக இரோணுவத்தினர் மட்டுடம இருந்தனர். நிணல த்தில் அனுமதிக்ணகயில் 

 ோருக்கும் பிசிஆர் பரிடசோதணன ந த்தப்ப வில்ணல. “ணவத்தி ர் ஒருவர் எம்ணமப் 

போர்க்க வருவோர் என்ற வதந்தி அடிபட் து. ஆனோல் இதுவணர எங்களுக்கு 

உத்திட ோகபூர்வமோக எதுவும் அறிவிக்கப்ப வில்ணல” – மதோழிலோளர் ஒருவர் 

கூறி து.   

இன்று மதோழிலோளர்களுக்குச் மசருப்பு, சவர்க்கோரம் மற்றும் சலணவத் தூள் டபோன்ற 

அடிப்பண ப் பண் ங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தனிணமப்படுத்தல் நிணல த்தில் 

தற்டபோது 400 முதல் 500 வணர ோன மதோழிலோளர்கள் தங்கணவக்கப்பட்டுள்ளனர். சில 

அணறகளில் 6 முதல் 7 மதோழிலோளர்கள் வணர தங்கியுள்ளதோகவும் சில அணறகளில் 3 

முதல் 5 வணர ோன மதோழிலோளர்கள் தங்கியுள்ளதோகவும் அவர்கள் குறிப்பிட் னர். 30 

மதோழிலோளர்களுக்கு 2 குளி லணறகளும் 2 கழிப்பணறகளும் 2 வோஷ் டபசினும் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன (4 வோஷ் டபசின்கள் இருந்தோலும் 2இல் மட்டுடம நீர் 

வருகின்றது).   

நிணல த்திணன விட்டு  ோருக்கும் மசல்ல முடி ோது என அவர்களி ம் 

கூறப்பட்டுள்ளது.  ோரோவது ஒரு மதோழிலோளருக்குத் மதோற்று ஏற்பட் ோல் அது 

அணனவருக்கும் விணரவோகத் மதோற்றிவிடும் எனத் மதோழிலோளர்கள் 

அஞ்சுகின்றனர்.ஏமனனில் தற்கோலிகத் தனிணமப்படுத்தல் நிணல த்திி்ல் உரி  சுகோதோர 

மரமபோழுங்குகள் எணவயும் நண முணறயில் இல்ணல.  

“அணறயின் தணர தூசி படிந்துள்ளது. கழிப்பணறகள் அழுக்கோக உள்ளன. எங்களுக்கு 

இவ்வோறு வோழ்ந்து பழக்கமில்ணல. இதனோல் எங்கள் அணறகணளயும் 

கழிப்பணறகணளயும் நோங்கடள துப்பரவு மசய்டதோம். நோங்கள் இப்படிட  இங்டக 

மதோ ர்ந்து வோழ்ந்தோல் எங்களுக்குக் மகோமரோனோ வரோவிட் ோலும் துப்பரவற்ற இந்தச் 

சூழலின் கோரைமோக எங்களுக்கு டவறு டநோய்கள் வந்துவிடும். இச்சூழ்நிணலயிணன 



இவர்கள் சிறந்த முணறயில் முகோணமத்துவம் மசய் ோவிட் ோல் நோங்கள் வோக்களித்த 

அரசோங்கத்திணன மோற்றும் நிணலக்கு நோங்கள் தள்ளப்படுடவோம்” - மதோழிலோளர் 

ஒருவர் கூறி து.   

“எனக்கு மோரண ப்பு வந்திருக்கின்றது. என் இத த்தில் இரண்டு அண ப்புக்கள் 

உள்ளன. நோன் பல்டவறு மருந்து மோத்திணரகணளயும் போவிக்கின்டறன். இங்டக 

இருப்பதோல் எனக்குக் மகோமரோனோ வந்தோல் நோன் பிணழப்பது சந்டதகம்தோன். இந்த 

இ ம் நோய்கள் வோழக் கூ த் தகுதி ற்றது! இவர்களுக்கு வோக்களித்ததற்கு எங்கணளட  

நோங்கள் அடித்துக்மகோள்ளடவண்டும் டபோலிருக்கின்றது” - மதோழிலோளர் ஒருவர் 

கூறி து.   

““நோங்கள் அணனவரும் சு  தனிணமப்படுத்தலுக்குத் த ோரோக இருந்டதோம். 

அருகிலுள்ள வோ ணக வீட்டில் இரண்டு சடகோதரிகளுக்குத் மதோற்று உறுதி ோனதோல் 

நோங்கள் சு  தனிணமப்படுத்தலுக்கோக 20000 ரூபோ மபறுமதி ோன மபோருட்கணளக் 

மகோள்வனவு மசய்து வீட்டில் தங்கியிருக்கத் த ோரோக இருந்டதோம். நோங்கள் 

அணனவரும் மிக அவதோனத்து டனட  இருந்டதோம். இரண்டு சடகோதரிகளும் கூ த் 

தங்கணளப் பரிடசோதிப்பதற்கோக நீர்மகோழும்பு ணவத்தி சோணலக்குத் தனிப்பட்  

முணறயில்தோன் மசன்றனர். ஏமனனில் அவர்களின் உ ல்நிணல நலிவுற்றிருந்தது. 

அவர்களுக்குத் மதோற்று இருப்பது மதரி வந்ததும் அவர்கள் தங்கணளச் சு  

தனிணமப்படுத்திக் மகோண் னர். எங்களுக்கு டநோய்த் மதோற்று இல்லோதடபோதும் 

நோங்கள் அணனவரும் சு  தனிணமப்படுத்தலுக்குத் த ோரோகடவ இருந்டதோம்.  

அரசோங்கம் அணனவணரயும் பரிடசோதித்து, மதோற்று உள்ளவர்கணளத் தனிணமப்படுத்தி 

ஏணன வர்கணளச் சு  தனிணமப்படுத்தலுக்கு அனுமதித்திருக்கடவண்டும். ஏமனனில் 

எங்களுக்மகன இணைப்பு வோ ணக வீடுகளும் கழிப்பணறகளும் உள்ளன. அவர்கள் 

(அரசோங்கமும் இரோணுவமும்) தோங்கள் அணனத்ணதயும் சரி ோன முணறயில் 

முகோணமத்துவம் மசய்வதோக நிணனத்துக்மகோண்டு போதுகோப்பு முன்மனச்சரிக்ணக பற்றி 

எங்களுக்கு உபடதசம் மசய்து எங்கணள அண த்துணவக்கின்றனர். ஆனோல் எங்கணள 

பஸ்சினுள் ஆடு மோடுகள் டபோல அண த்து துப்பரவற்றதும் போதுகோப்பற்றதுமோன 

தனிணமப்படுத்தல் ணம ங்களில் விடும்டபோது இந்தப் போதுகோப்பு மரமபோழுங்குகள் 

எதுவும் பிரட ோகிக்கப்பட் தோகத் மதரி வில்ணல”- மதோழிலோளர் ஒருவர் கூறி து    

அரசோங்கத்தின் ஒழுங்குவிதிகணளப் பின்பற்றுவதற்கும் தனிணமப்படுத்தணலப் 

பின்பற்றுவதற்கும் நோங்கள் எதிரப்புத் மதரிவிக்கவில்ணல. உரி  மச ன்முணறகள் 

பின்பற்றப்ப டவண்டும் என்றும் எங்கணளக் ணக ோள அனுப்பப்படுபவர்கள் 

(இரோணுவம்) எங்கணள மனிதோபிமோனத்து னும் மகௌரவத்து னும் ந த்தப் 

பயிற்றப்பட் வர்களோக இருக்கடவண்டும் என்டற நோம் டகட்கின்டறோம்.  

நீங்கள் நள்ளிரவில் வந்து, பஸ்சில் ஏறுவதற்கு எங்களுக்கு 10 நிமி ங்கள் மோத்திரம் 

தந்து, நோம் எங்டக அணழத்துச் மசல்லப்படுகின்டறோம் டமலும் ஏன் அணழத்துச் 

மசல்லப்படுகின்டறோம் என எமக்குக் கூறோமல் எம்ணம அணழத்துச் மசல்ல முடி ோது. 

மகோணலகோரணனக் ணகது மசய்ணகயில் கூ  அவனி ம் ணகதுக்கோன கோரைத்திணன 

நீங்கள் கூறடவண்டும் என்டற எதிர்போர்க்கப்படுகின்றது. இந்த அடிப்பண  

மரி ோணதயிணனக் கூ  ஏன்  எங்களுக்குத் தரவில்ணல”: - மதோழிலோளர் ஒருவர் கூறி து    



 “மபண்களோகி  எம்ணம அவர்கள் நள்ளிரவில் ஆடு மோடுகணளப் டபோல் ஏற்றிச் 

மசன்றது மட்டுமல்லோது, எங்கணள எங்டக கூட்டிச் மசல்கின்றனர் என்டறோ அல்லது 

ஏன் கூட்டிச் மசல்கின்றனர் என்டறோ கூ  எம்மி ம்  கூறவில்ணல. நோங்கள் எங்டக 

அணழத்துச் மசல்லப்படுகின்டறோம் என்பணத அறிந்துமகோள்ளும் உரிணம கூ  

எமக்கில்ணல ோ? எங்களுக்கு என்ன ந க்கப்டபோகின்றது என்பணத அறியும் உரிணம 

கூ  எமக்கில்ணல ோ? நோங்கள் இந்த நோட்டின் கடுணம ோன உணழப்போளர்கள். நோங்கள் 

 ோசகர்களல்ல! நோங்கள் சட் விடரோதச் மச ல் எணதயும் மசய் வில்ணல. நோங்கள் 

அரசோங்கத்திற்குச் சுணம ோக இருப்பவர்களல்ல. அவர்கள்தோன் எம்மில் தங்கி 

வோழ்கின்றனர். வரட்டும் அவர்கள் அடுத்த முணற எங்களி ம் வோக்குக் டகட்டு! 

அவர்களுக்குத் டதர்தல் கோலத்தில்தோன் நோங்கள் டதணவ. அவர்கள் எங்கணளக் 

டகவலமோன முணறயில் ந த்துவதோல்தோன் நோம் இவ்வோறு டபசுகின்டறோம்” என 

அவர்கள் கூறினர். 

நோம் இவ்வோறு ந த்தப்படுவதற்கோன கோரைம் நோங்கள் முக்கி மோனவர்களோகடவோ 

அல்லது மசல்வந்தர்களோகடவோ கருதப்ப ோணமயினோல் ஆகும். எங்கள் தவறினோல் 

எங்களுக்குக் மகோமரோனோ வரவில்ணல. எனடவ எங்கணளப் பழிவோங்குவணதப் டபோல் 

அவர்கள் எம்ணம ந த்தக்கூ ோது. இணதத்தோனோ நோங்கள் எமது அரசோங்கத்தி ம் 

இருந்து எதிர்போர்க்கடவண்டும்?” என அவர்கள் டகோபத்து ன் டகட் னர்.  

அண்ணம  மநருக்கடியிணன அரசோங்கமும் இரோணுவமும் ணக ோண்  விதம், 

குறிப்போகப் மபண் மதோழிலோளர்கள் இவர்களினோல் ணக ோளப்பட்  விதம் 

சிக்கல்மிக்கதோகும். மதளிவோன தகவல்கடளோ அல்லது விழிப்புைர்டவோ இல்லோணம, 

போதுகோப்பற்ற டபோக்குவரத்து, துப்பரவற்ற தனிணமப்படுத்தல் வசதிகள் மற்றும் 

மதோழிலோளர்கணளப் பஸ்களில் ஏற்ற முன்னரும் தனிணமப்படுத்தல் நிணல ங்களில் 

அனுமதிக்க முன்னரும் பிசிஆர் பரிடசோதணன ந த்தப்ப ோணம ஆகி ணவ 

பின்பற்றப்ப டவண்டும் என அரசோங்கம் கூறிவரும் அடிப்பண  மகோவிட் 19 

ஒழுங்குவிதிகளின் மதளிவோன மீறல்களோகும். 

பிரதிவோதிகளோல் மீறப்பட்  அடிப்பண  உரிணமகள்: 

இரோணுவத்தின் பின்வரும் மச ற்போடுகள் பின்வரும் அடிப்பண யில் அடிப்பண  

உரிணமகள் மீறலோக அணமகின்றன:- 

ஆண த் மதோழிற்சோணலத் மதோழிலோளர்கள் 98 டபணரயும் சுற்றிவணளத்து, ணகதுமசய்து, 

அணழத்துச்மசன்று, களுத்தணறயில் உள்ள மப ர் குறிப்பிட்டுக் கூறப்ப ோத ஓரி த்தில் 

தடுத்துணவத்தணம உறுப்புணரகள் 12(1), 13(1) மற்றும் 13(2) ஆகி வற்றிணன 

மீறியுள்ளது.  

98 மதோழிலோளர்களும் தடுத்துணவக்கப்பட்டுள்ள ‘தனிணமப்படுத்தல் ணம ங்கள்’ 

சட் ரீதி ோக உருவோக்கப்பட் ணவ அல்ல என்பதோல் இவ்வோறோன ணம ங்களில் 

இவர்கணளத் தடுத்துணவத்திருப்பது சட் த்தினோல் உருவோக்கப்பட்  

மச ல்விதிகளுக்கு அணமவோனது அல்ல என நோம் குறிப்பிடுகின்டறோம். எனடவ 

மப ர் குறிப்பி ப்ப ோததும் சட் விடரோதமோனதுமோன தனிணமப்படுத்தல் 

ணம ங்களில் இவர்கணளத் தடுத்துணவத்திருப்பது உறுப்புணரகள் 12(1), 13(2), 14(1)(h) 

ஆகி வற்றிணன மீறுகின்றணம ோகும். 



மபண் மதோழிலோளர்களின் விடுதிகளினுள் ஆண் இரோணுவ உத்திட ோகத்தர்கள் 

நுணழந்து இச்சட் விடரோத மற்றும் தன்னிச்ணச ோன ணகதிணனயும் 

தடுத்துணவப்பிணனயும் நிகழ்த்தியுள்ளனர். இது உறுப்புணரகள் 12(1), 13(2) 

ஆகி வற்றின் மீறலோகும்.  

பரிடசோதணனகணள டமற்மகோள்ளோது மதோழிலோளர்கணளச் சுகோதோரக் டகடுமிக்க 

தனிணமப்படுத்தல் ணம ங்களில் ஒன்றுடசர்த்து ணவத்திருப்பது மகோவிட் 19 

மதோற்றுக்குள்ளோகும் ஆபத்திணன அதிகரிக்கின்றணம உறுப்புணர 11 இணன மீறுகின்ற 

மச லோகும். ஏமனனில் மதோழிலோளர்கள் இரோணுவ அதிகோரிகளினோல் மடனோரீதி ோன 

சித்திரவணதக்கு உள்ளோக்கப்பட்டுள்ளது ன் மனிதோபிமோனமற்ற முணறயில் அல்லது 

அவமோனமிகு முணறயில் ந த்தப்பட்டுள்ளனர்.  

இக்குறிப்பிட்  தனிணமப்படுத்தல் நிணல த்திணன விட்டு இந்த 98 

மதோழிலோளர்களும் மவளிட றுவது தண மசய் ப்பட்டுள்ளது. இதற்கோக 

அவர்களுக்கு எக்கோரைமும் வழங்கப்ப வில்ணல. இது உறுப்புணர 14(1)(h) இணன 

மீறுகின்றணம ோகும்.  

இந்த 98 மதோழிலோளர்களும் மனிதோபிமோனமற்ற முணறயில் ந த்தப்பட்டுள்ளது ன் 

அவர்களது அவசி மோன மபோருட்கணளப் மபோதிமசய்வதற்குக் கூ ப் டபோதி  டநரம் 

வழங்கப்ப ோது, பஸ்களில் திணிக்கப்பட்டு, மப ர் மதரி ோத இ ங்களில் சுகோதோரக் 

டக ோன சூழ்நிணலயில் ணவக்கப்பட்டு, உண்பதற்கு ஒழுங்கோக உைவு கூ  

வழங்கப்ப ோது, எந்த ஒரு மனிதனும் ந த்தப்ப க்கூ ோத விதமோக 

ந த்தப்பட்டுள்ளனர். டமடல குறிப்பிட்  அணனத்து மீறல்களுக்கும் அப்போல் 

மதோழிற்சோணலத் மதோழிலோளர்கள் என்கின்ற இவர்களின் மபோருளோதோர வகுப்புக் 

கோரைமோக இவர்கள் போகுபோட்டுக்கு உட்படுத்தப்பட் ணம ோல் உறுப்புணர 12(2) உம் 

மீறப்பட்டுள்ளது. 

இச்சட் விடரோதமோனதும் தன்னிச்ணச ோனதுமோன சுற்றிவணளப்பும் தடுத்துணவப்பும் 

டமற்மகோள்ளப்பட்  முணறயின் கோரைமோக மகோவிட் மதோற்றுக்கு உள்ளோகும் 

அச்சுறுத்தணலத் மதோழிலோளர்கள் மகோண்டுள்ள கோரைத்தினோல் பிரதிவோதிகளோன 

மலப்டினன்ட் மெனரல் சடவந்திர சில்வோ மற்றும் இலங்ணக இரோணுவ அதிகோரிகளின் 

ந த்ணத மதோ ர்போக விசோரிக்குமோறு நோம் இலங்ணக மனித உரிணமகள் 

ஆணைக்குழுவிணன டவண்டுகின்டறோம். 

 

சமிலோ துஷோரி - தபிந்து கமலக்டிவ சிறிலங்கோ, கட்டுநோ க்க 

சந்ரோ டதவநோரோ ை – ரிமவோலியூசனரி எக்சிஸ்ம ன்ஸ் டபோர் ஹியூமன் டிவலப்மன்ட் 

(RED), கட்டுநோ க்க 

அஷிலோ தந்மதனி  - .ஸ்ட ன்ட்அப் மூவ்மமன்ட் லங்கோ, கட்டுநோ க்க 

அருட்சடகோதரி மநோம ல் கிறிஸ்டின் மபர்ைோண்ட ோ – சரம்பிமனி டகந்திர  


