
                                                                                                                

 

ரெப்யூஜி ரெட்ஸ்  ரெடர் ொெ்க் கூட்டு சமெ்ப்பிப்பு தொய்லொெ்து 

ரதொடெ்  ெிரச 3, 39  து அமெ்வுகளின் உலகளொவிய  

கொல ஆய்வு 

 

பங்களிப்பாளரக்ள்: ஆசியா பசிபிக் ரரப்யூஜி ரரடஸ்் 

ரெடவ்ாரக்், அரைலம் அக்ைஸ் தாய்லாெ்து, பீபள் 

எம்பவரர்மண்ட் பவுண்டடஷன், ரரப்யூஜி ரரடஸ்் 

வழக்காடுதல் திட்டம்.  

 

தாய்லாெ்து அகதிகளுக்கான ெிரல அல்லது 1967 ரெறிமுரை 

ரதாடரப்ான 1951 மாொட்டில் ஏை்படுத்தப்படட் ஒரு மாெில 

கட்சி அல்ல. எவ்வாைாயினும், கீடழ விவாதிக்கப்பட்டதுடபால்  

புகலிடக் டகாரிக்ரகயாளரக்ள் மை்றும் அகதிகளுக்கு 

ரதாடரப்ுரடய மை்ை மாொடுகளுக்கு இது ஒரு கட்சியாகும். 

அகதிகள் உரிரமகள் ரெடவ்ாரக்்  ெிறுவப்பட்டது 

HOC மை்றும் தாய்லாெ்தில் உள்ள புகலிடக் 

டகாரிக்ரகயாளரக்ள் மை்றும் அகதிகளின் சூழ்ெிரலகரள 

ெகரப்்புை மை்றும் முகாம் சூழலில் அகதிகள் பிரைச்ிரனயில் 

வாதிடும் மை்றும் தஞ்ைம் டகாருடவார ்மை்றும் அகதிகளுக்கு 

டெரடியாகவும் மரைமுகமாகவும் ஆதரரவ வழங்கும் சிவில் 

ைமூக அரமப்புகளின் கண்டணாட்டத்தில் பிரதிபலிக்கும் 

டொக்கம் ரகாண்டது. 

  



தொய்லொெ்து கூட்டு அகதிகள் உெிரமகள் ரெட்ர ொெ்க் 

சமெ்ப்பிப்பு தொய்லொெ்து ரதொடெ்  ெிரச3 

 

அெசியலரமப்பு மற்றும் நெஷனல் ஸ்கிெனீிங் ரமக்கொனிசம் 

1. பல தைாப்தங்களாக தாய்லாெ்து பல்டவறு அகதி மக்கரளக் 

ரகாண்டுள்ளது. அகதிகள் ரதாடரப்ான அதன் டதசியக் 

ரகாள்ரககள் ெிரைவரடயவில்ரல, அகதிகள் விவகாரங்கள் 

இரடரவளிகளில் விடப்படட்ுள்ளன. 

 தாய்லாெ்தின் அகதி மக்கள் ரதாரக டதாராயமாக 

பிரிக்கப்படட்ுள்ளது. தாய்லாெ்து-மியான்மர ்எல்ரலயில் 

இரடடய முகாம் ைாரெ்்த அகதிகள் (சுமார ்92,000) மை்றும் ெகரப்்புை 

அகதிகள் (டதாராயமாக 5,000). 

 

2. தை்டபாது, தாய்லாெ்து அகதிகள் ெிரல ெிரண்யத்ரத ெடத்தவில்ரல, 

ஆனால் UNHCR தை்டபாது இெ்த டவரலரயை ்ரைய்கிைது. 

இருப்பினும், டிைம்பர ்25, 2019 அன்று, ராயல் தாய் அரைாங்கம் (ஆரட்ிஜி) 

ராஜ்யத்திை்குள் நுரழயும் மை்றும் பூரவ்ீக ொட்டிை்கு திரும்ப முடியாத 

ஏலியன்கரள திரரயிடுவதில் பிரதமர ்அலுவலகத்தின் 

ஒழுங்குமுரைரய இயை்றியது. பி. இ. 2562, இது ஒரு டதசிய திரரயிடல் 

ரபாறிமுரைரய (NSM) உருவாக்கியது. இெ்த கடட்ுப்பாடு அகதிகரள 

விட 'பாதுகாக்கப்பட்ட ெபரக்ரள' குறிக்கிைது என்ைாலும், இெ்த 

கடட்ுப்பாடு ெரடமுரையில் ஒரு அகதி ஸ்கிரீனிங் ரபாறிமுரைரய 

அரமைை்ரரவ தீரம்ானத்திலிருெ்து ஏை்றுக்ரகாண்டது, இது ஜனவரி 10, 

2017 அன்று ஏை்பட்டது. இெ்த கடட்ுப்பாடு ஜூன் 22, 2020 அன்று 

ெரடமுரைக்கு வெ்தது. இருப்பினும், அது இன்னும் வளரை்ச்ி ெிரலயில் 

உள்ளது. ைட்டங்கள் மை்றும் வழிகாடட்ுதல்கள் இன்னும் 

விவாதிக்கப்படாமல் உள்ளன, டமலும் அகதிகள் பாதுகாப்பிலிருெ்து 

எப்டபாது பயனரடவாரக்ள் என்பது உட்பட ரபரும்பாலான விவரங்கள் 

ரதளிவாக இல்ரல. 

 



3. தை்டபாது, டதசிய பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் ரபாறுப்பில் இருக்கும் 

குழுக்கரள ஆரட்ிஜி விலக்குமா என்பது ரதளிவாக இல்ரல, 

உதாரணமாக, மியான்மரில் இருெ்து பிரைச்ிரனகளில் இருெ்து தப்பி 

ஓடும் மக்கள், அடத டபால் டராஹிங்கியா, உய்குர,் வட ரகாரியரக்ள் 

மை்றும் ைரவ்டதை அரசியல் ரதாடரப்ான பாதுகாப்பு பிரைச்ிரனகள் 

உள்ள அல்லது தாய்லாெ்தின் ைரவ்டதை உைவுகரள கடுரமயாக 

பாதிக்கும் இடத டபான்ை புலம்ரபயரெ்்டதார ்குழுக்கள், இதுடபான்று 

இருெ்தால், ஒரு சில அகதிகளுக்கு மடட்ுடம என்எஸ்எம் அணுகல் 

கிரடக்கும், டமலும் தாய் ைட்டத்தின் கீழ் ெிரல மை்றும் அதனுடன் 

இரணக்கப்பட்ட உரிரமகரள அதிகரிப்பதன் மூலம். 

 

4. பரிெ்துரரகள்  

1) ஸ்கிரீனிங்கின் அளவுடகால்கரள ெிரண்யிப்பதில் உள்ளடீுகரளயும் 

கருத்துகரளயும் வழங்குவதை்காக என்.எஸ்.எம் அமலாக்கத்தில் 

சி.எஸ்.ஓ’க்கள் அரத்்தமுள்ள ஈடுபாட்ரட உறுதிரைய்யவும். 

2) தஞ்ைம் டகாரும் எவருக்கும் என்.எஸ்.எம் அணுகக்கூடியதா என்பரத 

உறுதிப்படுதத்வும். 

 

3) என்.எஸ்.எம் மை்றும் ெிரலயான ரையல்பாடட்ு ெரடமுரைகள் 

(எஸ்.ஓ.பி) அகதிகள் ெிரல ரதாடரப்ான ைரவ்டதை மாொடு மை்றும் 

ைரவ்டதை ைட்டம் மை்றும் தரெிரலகளுக்கு இணங்க, உரிய ரையல்முரை 

உட்பட அகதிகள் குறித்த வரரயரைக்கு ஏை்ப இருக்க டவண்டும். 

 

4) பிரிவு 20 இல் ெியமிக்கப்பட்ட ஸ்கிரீனிங் ரையல்முரைரயப் 

ரபாறுதத்வரர, தாய்லாெ்து அதிகாரிகள் விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு 

ெிரவ்ாக ெீதிமன்ைத்தில் டமல்முரையீடு ரைய்யும் உரிரமரய 

அணுகுவரத உறுதி ரைய்ய டவண்டும். 

 

5) ரையல்முரை முழுவதும் ைட்டப்பூரவ் பிரதிெிதித்துவத்ரத 

உரிரமடகாருபவரக்ள் அணுகுவரத உறுதி ரைய்யவும். 

 



சட்டத்தின் கீழ் அங்கீகெிக்கப்பட்ட உெிரம 

5. மனித உரிரமகள் பை்றிய உலகளாவிய பிரகடனத்தின் பிரிவு 6 மை்றும் 

சிவில் மை்றும் அரசியல் உரிரமகளுக்கான ைரவ்டதை உடன்படிக்ரகயின் 

பிரிவு 16 இன் கீழ், ைட்டத்தின் முன் ஒரு ெபராக எல்லா இடங்களிலும் 

அங்கீகரிக்க அரனவருக்கும் உரிரம உண்டு. 

 

கூடுதலாக, அதன் இரண்டாவது யுனிவரை்ல் பீரியடிக் ரிவியூவில், 

தாய்லாெ்து ெமீபியாவின் பரிெ்துரரரய "[e] அதன் பிரடதைத்தில் பிைெ்த 

அரனத்து குழெ்ரதகளுக்கும் பிைப்புப் பதிரவ உறுதி ரைய்தது. 

.3 அது " புகலிடம் டகாருபவரக்ள் மை்றும் அகதிகளுக்கு பாரபட்ைமின்றி 

ைட்ட அெ்தஸ்துக்கான அணுகல்" 4 மை்றும் பிரான்சின் பரிெ்துரர "[g] 

அகதிகள் மை்றும் புகலிடம் டகாருடவாருக்கு ைட்ட அெ்தஸ்ரத 

வழங்குதல்" என்று குறிப்பிடட்ுள்ளது. 

 6. தாய்லாெ்தில் அகதிகளுக்கு பிைெ்த குழெ்ரதகள் பிைப்ரப பதிவு 

ரைய்யலாம். இது கூடுதல் உரிரமகள் அல்லது ைலுரககரள 

வழங்கவில்ரல என்ைாலும் 

2 

தாய்லாெ்தின் அரைால் 'ைட்ட ஆளுரம அங்கீகாரம்'. இது தாய்லாெ்தில் 

உள்ள குடியிருப்புக்கான ைான்ைாகவும் ரையல்படலாம், இது 

தை்காலிகமாக தங்குவதை்கு அனுமதி அளிக்கிைது. இருப்பினும், 

குறிப்பாக ெகரப்்புை சூழல்களில், ைான்றிதழில் தவைான தகவலுக்கு 

வழிவகுக்கும் தகவல்ரதாடரப்ு சிக்கல்களில் சிக்கல்கள் உள்ளன. சில 

அரைாங்க அதிகாரிகளுக்கு அகதிகள் பை்றி ரதரியாது மை்றும் அகதி 

குழெ்ரதகள் புலம்ரபயரெ்்த ரதாழிலாளரக்ளுக்கு பிைெ்த 

குழெ்ரதகளின் அடத பிரிவில் இருப்பதாக கருதுகின்ைனர.் 

 

7. NSM ரையல்முரை மூலம் தாய்லாெ்து ைட்டத்தின் கீழ் அகதிகள் 

அங்கீகரிக்கப்பட டவண்டும். இருப்பினும், ரையல்படுத்துவதில் இன்னும் 

ெியாயமை்ை தாமதங்கள் உள்ளன மை்றும் NSM க்கு அணுகல் 

இல்லாதவரக்ரள விலக்கும் டயாைரன உள்ளது. 

 

 



8. பெிெ்துரெகள் 

1) அகதிகள் பை்றிய அரைாங்க அதிகாரிகளின் அறிவு மை்றும் 

விழிப்புணரர்வ அதிகரிக்கவும், குறிப்பாக அகதிகள் ரபாதுவாக வாழும் 

பகுதிகளில். 

2) அகதிகள் ரதாடரப்ான ைட்டங்கள், குடிடயை்ைம் ரதாடரப்ான 

ைட்டங்கள், சிவில் பதிவுகள் பை்றிய ைட்டங்கள், அவரக்ளின் சூழ்ெிரல 

மை்றும் சூழலுக்கு ஏை்ைவாறு மை்றும் அவரக்ளின் உரிரமகரள எளிதாக 

அணுகுவதை்கு இணங்கை ்ரைய்தல். 

 

தன்னிசர்சயொன கொ லில் இருெ்து விடுதரல 

9. ஜனவரி 28, 2021 அன்று, தன்னிைர்ையான தடுப்புக்காவலுக்கான மனித 

உரிரமகள் கவுன்சில் பணிக்குழு, ைரவ்டதை மனித உரிரமகள் 

ைட்டத்தின் கீழ், மீண்டும் வலியுறுத்தியது. 

[I] இடம்ரபயரவ்ு ெடவடிக்ரககளின் டபாது தனிெபரக்ரள 

வரரயறுக்காமல் தடுத்து ரவத்திருப்பரத ெியாயப்படுத்த முடியாது 

மை்றும் இது சீரை்ைது ... இடம்ரபயரவ்ு ெடவடிக்ரககளின் டபாது 

தடுப்பதை்கான அதிகபட்ை காலம் ைட்டத்தால் அரமக்கப்பட டவண்டும். 

ைட்டத்தால் ெிரண்யிக்கப்பட்ட தடுப்புக்காவல் முடிெ்தவுடன், தடுத்து 

ரவக்கப்படட்ுள்ள ெபர ்தானாகடவ விடுவிக்கப்பட டவண்டும் .6 

டமலும், மறுக்க முடியாத ரகாள்ரக ரவளிடயை்ைத்ரத 

ைாத்தியமாக்கும்டபாது, "ைாத்தியமான காலவரரயை்ை காவரலத் 

தவிரப்்பதை்காக ரகது ரைய்யப்பட்டவர ்விடுவிக்கப்பட டவண்டும்." 

 

10. 2016 ஆம் ஆண்டில், குடிடயை்ை தடுப்பு ரமயங்களில் தாய்லாெ்து 

கடுரமயான வாழ்க்ரக ெிரலரமகரள ெிவரத்்தி ரைய்ய டவண்டும் 

என்ை இெ்தியாவின் பரிெ்துரரரய ஆரட்ிஜி ஏை்றுக்ரகாண்டது. 

தாய்லாெ்து "அகதிகள் மை்றும் புகலிடக் டகாரிக்ரகயாளரக்ரள 

தன்னிைர்ையாக தடுத்து ெிறுத்துவது மை்றும் இடம்ரபயரவ்ு 

கடட்ுப்பாட்டின் அடிப்பரடயில் குழெ்ரதகரளத் தடுத்து ெிறுத்துவது" 

என்ை லக்ைம்பரக்்கின் பரிெ்துரரரயயும் ஆரட்ிஜி குறிப்பிட்டது. மை்றும் 

பராகுடவயின் பரிெ்துரரயானது தாய்லாெ்து "தடுப்பு ரமயங்களில் 

அதிக அளவு ரெரிைலான ெிரலரமகரள குரைக்க அனுமதிக்கும் ஒரு 

ரகாள்ரகரய ெிறுவ" .9 



11. கடெ்த ஐெ்து ஆண்டுகளில், RTG தாய்லாெ்தில் அகதி குழெ்ரதகரள 

தடுத்து ெிறுத்துவதை்கு உறுதியளித்துள்ளது, இடம்ரபயரவ்ு மை்றும் 

அகதிகள் ரதாடரப்ான உலகளாவிய ஒப்பெ்தங்கரள அங்கீகரித்து 

ஏை்றுக்ரகாண்டது, இடம்ரபயரவ்ு சூழலில் குழெ்ரதகளின் உரிரமகள் 

குறித்த ஆசியான் பிரகடனத்ரத ஏை்றுக்ரகாண்டது, குடிவரவு தடுப்பு 

ரமயங்களில் (ATD MOU) குழெ்ரதகரள தடுத்து ெிறுத்துவதை்கான 

மாை்று மை்றும் அணுகுமுரைகரளத் தீரம்ானிப்பது பை்றிய புரிெ்துணரவ்ு 

ஒப்பெ்தத்ரத அமல்படுத்தியுள்ளது, டமலும் அதனுடன் ெிரலயான 

ரையல்பாடட்ு ெரடமுரைகள் மை்றும் டமடல குறிப்பிடட்ுள்ள NSM ஐ 

ெிறுவியுள்ளது. ஆயினும்கூட, தாய்லாெ்தில் உள்ள அகதிகள் ரகது 

மை்றும் தடுப்புக்காவலுக்கு உட்படுத்தப்படுகிைாரக்ள். ஆரட்ிஜி அகதிகள் 

மீள்குடிடயை்ைம் மை்றும் வழக்குத் தீரப்்புக்காக தன்னாரவ்மாக ொடு 

திரும்புவது ஆகியவை்ரை ெம்பியுள்ளது. இருப்பினும், என்எஸ்எம் -ன் கீழ், 

அகதிகள் வரரயரைப்படி தங்கள் ரைாெ்த ொடட்ிை்கு திரும்ப இயலாது, 

மீள்குடிடயை்ைம் குரைவாகடவ உள்ளது. எனடவ, தடுப்புக்காவல் 

ெீண்டகாலமாக இருக்கும். 

 

12. ஏடிடி புரிெ்துணரவ்ு ஒப்பெ்தம் ரபண்கள் மை்றும் குழெ்ரதகளின் 

தடுப்புக்காவலில் சில முன்டனை்ைங்களுக்கு வழிவகுத்தது: 230 க்கும் 

டமை்பட்ட ரபண்கள் மை்றும் குழெ்ரதகள் 2019 மை்றும் 2020 க்கு 

இரடயில் தடுப்புக் காவலில் இருெ்து ைமூக அடிப்பரடயிலான மை்றும் 

வழக்கு டமலாண்ரம மாை்று வழிகளில் விடுவிக்கப்பட்டனர.் 
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தை்டபாரதய ஏடிடி அரமப்பு எப்ரபாழுதும் குழெ்ரதகளின் 

ெலன்களுடன் ரபாருெ்தாத முழுரமயான ரெருக்கடி ெிரவ்ாகத்ரத விட 

அவரக்ளின் உரிரமகரள அடக்குவதிலும் கடட்ுப்படுத்துவதிலும் 

கவனம் ரைலுத்துகிைது. உதாரணமாக, குழெ்ரதகள் மை்றும் அவரக்ளது 

குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்கான குடிவரவு கட்டிடங்களுக்குள் 

 "டட டகர ்ரைன்டர"் (day care center) ஐ ஏ.டி.டி( ATD) தடுத்து ரவப்பதை்கான 

ஒரு காரணமாக தடுப்புக்காவலுக்கு மாை்ைாக கருதப்படக்கூடாது. சில 

குழெ்ரதகள், ரராஹின்யா குழெ்ரதகள் உட்பட யு. என். எை.் சி ஆர ்

(UNHCR புகலிட டகாரிக்ரக வழக்குகள் மூடப்பட்ட குழெ்ரதகள் ைமூகம் 

ைாரெ்்த ஏ. டி. டி (ATD) யிலிருெ்து ெீக்கப்படட்ுள்ளனர.் இதன் விரளவாக, 

அவரக்ளில் பலர ்டவறு எெ்த தீரவ்ும் இல்லாமல் காலவரரயின்றி 



அரைாங்கத்தால் ரகாடுக்கப்பட்ட ஒரு இடத்தில் ( கவரன்்ரமன்ட் ரஷல்டர ்

) ரவக்கப்பட்டிருக்கிைாரக்ள். 

13. குடும்ப உறுப்பினரக்ள் தனித்தனியாக தடுத்து ரவக்கப்படட்ுள்ளனர,் 

டமலும் ஏ. டி. டி (ATD) எம்.ஓ.யு( MOU) முக்கியமாக குழெ்ரதகளுடன் 

தடுத்து ரவக்கப்படட்ுள்ள தாய்மாரக்ளுக்கு பயனளிக்கிைது. ஏ. டி. டி 

(ATD) (MOU) எம்.ஓ.யு மை்ை குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்கு, குறிப்பாக 

தெ்ரதயரக்ளுக்கு மாை்று விருப்பத்ரத வழங்காததால், குடும்ப ஒை்றுரம 

ரகாள்ரகரய உறுதி ரைய்ய முடியவில்ரல. குடிவரவு பணியகத்தில் 

பிரணக்கான அணுகல் மிகவும் குரைவாக உள்ளது, அதிகாரிகளின் 

விருப்பத்ரதப் ரபாறுத்தது, கடினமான சூழ்ெிரலகள், எடுத்துக்காட்டாக, 

அடிக்கடி அறிக்ரககள், மை்றும் அதிக அளவு பிரணதர்தாரகரய (THB 

50,000) டகாருகிைது, இது அகதிகரள ஒடர வாய்ப்பிலிருெ்து 

கடட்ுப்படுத்துகிைது. ஐடிசியிலிருெ்து விடுவிக்கப்படட்ு இறுதியில் 

குடும்பப் பிரிவுக்கு வழிவகுக்கிைது. சில ைெ்தரப்்பங்களில், குழெ்ரதகள் 

தங்கள் தாய்மாரக்ளிடமிருெ்து பிரிக்கப்பட்டதாக சி எஸ் ஓ (CSO) களுக்கு 

அறிவிக்கப்பட்டது. அரசு ெிறுவனங்களுக்கிரடடய ஒருங்கிரணப்பு 

இல்லாததால், ைரியான அரடயாளம், பாதிப்புத் திரரயிடல் மை்றும் 

மதிப்பீடட்ு ெடவடிக்ரககளுக்கு மடட்ுப்படுத்தப்பட்ட அணுகலுக்கு 

வழிவகுக்கிைது. இதன் விரளவாக, குழெ்ரதகரளக் காவலில் ரவக்கும் 

டெரம் இருக்க டவண்டியரத விட அதிக டெரம் எடுக்கும். 

 

14. பரிெ்துரரகள் 

1) அகதிகள் மை்றும் புகலிடக் டகாரிக்ரகயாளரக்ரள தடுத்து ெிறுத்தும் 

ஆபத்தான ெரடமுரைரய முடிவுக்குக் ரகாண்டு வெ்து அரத கரடசி 

முயை்சியாக மடட்ுடம பயன்படுத்துங்கள். 

2) விடுதரலயானது ைாத்தியமில்லாத இடத்தில், காவலுக்கு அல்லாத 

மை்றும் ைமூக அடிப்பரடயிலான மாை்றீடுகரள உடனடியாகை ்

ரையல்படுத்தவும். இரவ ரபாருத்தமான மை்றும் ெிறுவனமை்ை வரடவை்பு 

மை்றும் வழக்குத் தீரம்ானங்கரள வழங்க டவண்டும் மை்றும் குடும்ப 

ஒை்றுரமக்கான உரிரமரயப் பாதுகாக்க டவண்டும். 

3) தை்டபாதுள்ள ரகதிகரளத் திரரயிட UNHCR மை்றும் CSO களுக்கு 

தரடயை்ை அணுகரல வழங்குதல் மை்றும் டதரவயான உதவிகரள 

வழங்குதல் 
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தடுத்து ரவக்கப்படுவதை்கு முன்னர ்அவ்வாறு ரைய்ய முடியாவிட்டால் 

ரகதிகள் தஞ்ைம் டகார முடியும் என்பரத உறுதிப்படுத்தவும். 

4) ரகதிகள் ஜாமீன் முரைரய அணுகலாம் மை்றும் ஜாமீன் கட்டணத்ரத 

தள்ளுபடி ரைய்யலாம் என்பரத உறுதிப்படுத்தவும். 

5) மீதமுள்ள ரகதிகள் சுகாதார பிரைச்ிரனகள் மை்றும் ைட்ட 

ஆடலாைரனகரள அணுக முடியும் என்பரத உறுதிப்படுத்தவும் 

 

மறுக்கொத ரகொள்ரக 

15. 2016 ஆம் ஆண்டில்- யு. ஆர.் பி (UPR) இன் 2 வது ரதாடரின் டபாது, யு என் 

(U.N.) தகவல்களின் ரதாகுப்பானது புகலிடக் டகாரிக்ரகயாளரக்ள் 

மை்றும் அகதிகளின் மறுசீரரமப்பிலிருெ்து தாய்லாெ்து விலகுவரத 

பரிெ்துரரத்தது. 

10 யுபிஆருக்கு பங்குதாரரக்ள் ைமரப்்பித்ததன் சுருக்கம், 

மறுசீரரமப்புக்கான ஆபத்ரத சுட்டிக்காட்டியது, மை்றும் 

மறுசீரரமப்பிலிருெ்து எதிரான ைரவ்டதை தரடரய மீறியது .12 

தாய்லாெ்து 2016 இல் இெ்த பிரைச்ிரனயில் எெ்த பரிெ்துரரகரளயும் 

ரபைவில்ரல. 

2020, தாய்லாெ்தின் டதசிய மனித உரிரமகள் ஆரணயம், தாய்லாெ்து 

அரைாங்கம் தஞ்ைம் டகாருடவார ்மை்றும் அகதிகரள தங்கள் ரைாெ்த 

ொடுகளுக்குத் திரும்பக் கட்டாயப்படுத்தாது என்று உத்தரவாதம் அளிக்க 

பரிெ்துரரத்தது. 

13 தாய்லாெ்து 1951 அகதிகள் மாொடு மை்றும் 1967 ரெறிமுரைக்கு ஒரு 

மாெிலமாக இல்லாவிட்டாலும், தாய்லாெ்து ஐசிசிபிஆர ்(பிரிவு 7), சிஏடி  

(CAT) (பிரிவு 3), மை்றும் அது டகாரஜன்ஸின் (COGEN) கீழ் மறுக்காத 

ரகாள்ரகரய மதிக்க டவண்டும். 

 

6. தாய்லாெ்தில் தஞ்ைம் டகாருடவார ்மை்றும் அகதிகள் இன்னும் 

மறுதலிப்புக்கு உட்படுத்தப்படுகின்ைனர.் 2018 இல், கம்டபாடியாவில் 

இருெ்து அகதிகள் தங்கள் ரைாெ்த ொட்டிை்கு அனுப்பப்பட்டனர.் யு என் எை ்

எை ்சி ஆர ்(UNHCR) அகதியாக டதரவ்ு ரைய்த கம்டபாடிய ரதாழிலாளர ்

ஆரவ்லர ்ரகது ரைய்யப்படட்ு ொடு கடத்தப்பட்டார.் அவள் குடிவரவு 

தடுப்பு ரமயத்தில் இருெ்தடபாது,  யு என் எை ்எை ்சி ஆர ்(UNHCR) அவரள 



மீள்குடிடயை்ைத்திை்காக டெரக்ாணல் ரைய்தது, டமலும் அவரள ொடு 

கடத்தும் ஆபத்து இருப்பதாக கூறி டமல்முரையீடட்ு ெீதிமன்ைத்தில் 

டமல்முரையீடு ரைய்யப்பட்டது .14 ஆயினும், அவள் கம்டபாடியாவுக்கு 

ொடு கடத்தப்பட்டாள். 
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தாய்லாெ்து அதிகாரிகள் குடிவரவுை ்ைடட்ம் BE2522 பிரிவு 54 -ன் கீழ், 

தாய்லாெ்துக்கும் கம்டபாடியாவுக்கும் இரடடயயான ஒத்துரழப்புை ்

ரையல் என்று கூறியது .15 டிைம்பரில், மை்ரைாரு கம்டபாடிய ரதாழிலாளர ்

ஆரவ்லர ்கம்டபாடியா அரைாங்கத்தின் டவண்டுடகாளின் டபரில் 

கம்டபாடியாவுக்கு ொடு கடத்தப்பட்டார.் 16 குடிவரவு ைட்டம்( பி.இ) BE2522, 

பிரிவு 54 ன் கீழ் ொடு கடத்தல் ைட்டபூரவ்மானதாக இருெ்தாலும், இெ்த 

வழக்குகள் தாய்லாெ்து மறுக்காத ரகாள்ரக மை்றும் ைரவ்டதை மனித 

உரிரம ைட்டங்களின் கீழ் அதன் கடரமகரள மதிக்கத் தவறியரதக் 

காடட்ுகிைது. இதன் விரளவாக, தாய்லாெ்தில் உள்ள புகலிடக் 

டகாரிக்ரகயாளரக்ள் மை்றும் அகதிகள் ொடு திரும்புவதை்கான 

ைாத்தியத்ரத அஞ்சுகின்ைனர.் 

 

17. என்.எஸ்.எம் (NSM) ஒழுங்குமுரையின் பிரிவு 25 (1) கூறுகிைது, 

ஒருவருக்கு 'பாதுகாக்கப்பட்ட ெபர'் அெ்தஸ்து வழங்கப்பட்டவுடன், 

அதிகாரிகள் "[r] பாதுகாக்கப்பட்ட ெபரர ரைாெ்த ொடட்ிை்கு திருப்பி 

அனுப்புவரதத் தவிரக்்க டவண்டும்." எவ்வாைாயினும், இெ்த 

ஒழுங்குமுரை டதசிய பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அதிகப்படியான 

ரபரிய வித்தியாைத்ரத உள்ளடக்கியது, இது மறுசீரரமப்பிை்கு வலுவான 

தரடயாக இருக்காது  

 

18. பெிெ்துரெகள் 

1) புகலிடக் டகாரிக்ரகயாளரக்ள் மை்றும் அகதிகள் தரடயை்ை 

மறுவாழ்வுக்கு உட்படுத்தப்படாமல் இருப்பரத உறுதி ரைய்ய மறுவாழ்வு 

ரதாடரப்ான டதசிய ைட்டத்ரத அமல்படுத்தவும். 

2) குை்ைமை்ைவரக்ளின் ரகாள்ரகரய அதிகாரிகள் மதிக்கிைாரக்ள் 

என்பரத உறுதிப்படுத்தவும். 

 



ெியொயமொன விசொெரைக்கு உெிரம 

19. ஆரட்ிஜி ஒரு ெியாயமான விைாரரணயின் உரிரம ரதாடரப்ான அதன் 

ைரவ்டதை கடரமகரள ெிரைடவை்ைவில்ரல. புகலிடக் 

டகாரிக்ரகயாளரக்ள் மை்றும் அகதிகள் ைட்டவிடராத குடிடயை்ைம் 

அல்லது தடுப்புக்காவல் விைாரரணகள் டபான்ை குை்ைவியல் 

ெடவடிக்ரககளுக்கு உட்பட்டவரக்ள், ICCPR.17 இன் பிரிவு 14 (3) ஐ மீறும் 

வரகயில், தாய்லாெ்தில் - ரபாது கருத்து எண் 32 - வளரும் குை்ைவியல் ெீதி 

அரமப்ரப ெிறுவியது. இன்னும், ெரடமுரையில், புகலிடக் 

டகாரிக்ரகயாளரக்ள் மை்றும் அகதி குழெ்ரதகள் ரபரும்பாலும் ரகது 

ரைய்யப்பட்ட டெரத்தில் வளரெ்்தவரக்ளாகக் காட்டப்படுகிைாரக்ள். 
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20. ஆரட்ிஜி சில இலவை ைட்ட உதவி டைரவகரள வழங்கும்டபாது, 

இத்தரகய திட்டங்கள் ஒழுங்கை்ை இடம்ரபயரவ்ு மை்றும் தடுப்பு 

வழக்குகரள உள்ளடக்குவதில்ரல. தஞ்ைம் டகாருடவார ்மை்றும் 

அகதிகள் ைட்ட உதவிக்காக சிவில் ைமூக அரமப்புகரளை ்

ைாரெ்்திருக்கிைாரக்ள் மை்றும் சில ெரடமுரை உத்தரவாதங்கரள 

அனுபவிக்கின்ைனர,் இதில் அடிப்பரட உரிய ரையல்முரைப் பாதுகாப்பு 

உட்பட. 

 

21. கரல 14 (3) ஐசிசிபிஆரரத் ரதாடரெ்்து, தாய் குை்ைவியல் ெரடமுரைக் 

குறியீட்டின் பகுதி 13 குை்ைம் மை்றும் குை்ைம் ைாட்டப்பட்டவருக்கு 

விைாரரண மை்றும் ெீதிமன்ை ரையல்பாட்டின் டபாது ஒரு 

ரமாழிரபயரப்்பாளருக்கு உரிரம உண்டு. 18 ஆனால், சில 

ைெ்தரப்்பங்களில், புகலிடக் டகாரிக்ரகயாளரக்ள் மை்றும் அகதிகள் 

இன்னும் சிவில் ைமூக அரமப்புகரள ெம்பி ரமாழி ரபயரப்்பு 

டைரவகரள ஏை்பாடு ரைய்தனர.் உதாரணமாக, 2018 ஆம் ஆண்டில், 

குடிடயை்ைக் காவல்துரையினர ்17 வயதுரடய இலங்ரகயரர ரகது 

ரைய்து சிைார ்ெீதிமன்ைத்தில் ஆஜரப்டுத்தியடபாது, குை்ைம் 

ைாட்டப்பட்டவரக்ள் ரகாஞ்ைம் தாய் ரமாழி டபசினாலும் ெீதிமன்ைம் ஒரு 

ரமாழிரபயரப்்பாளரர வழங்கவில்ரல. 2018 ஆம் ஆண்டில், பல மக்கள் 

ரகது ரைய்யப்பட்டரதத் ரதாடரெ்்து ெீதிமன்ை ெடவடிக்ரககளில், 

குை்ைம் ைாட்டப்பட்டவரக்ளுக்கு தாய் ரமாழி ரதரியுமா என்று ெீதிமன்ைம் 

டகட்கவில்ரல, டமலும் அரைலம் அக்ைஸ் தாய்லாெ்து ஒரு வழங்க 

டவண்டியிருெ்தது. டிைம்பர ்2019 இல், தாய்லாெ்து டபாலீைார ்ஒரு 

டைாமாலிய குழெ்ரத மை்றும் மூன்று இளம் குழெ்ரதகளுடன் ஒரு 



டைாமாலிய குடும்பத்ரத ரகது ரைய்தனர.் காவல்துரை ஒரு ரமாழி 

ரபயரப்்பாளரர ஏை்பாடு ரைய்யவில்ரல ஆனால் டைாமாலியக் 

குழெ்ரதயுடன் ரதாடரப்ு ரகாள்ள ரகாஞ்ைம் தாய் ரமாழி டபசும் 

டைாமாலிய குழெ்ரதரயப் பயன்படுதத்ியது.டைாமாலிய குழெ்ரத 

மை்றும் மூன்று இளம் குழெ்ரதகளுடன் ஒரு டைாமாலிய குடும்பத்ரத 

ரகது ரைய்தனர.் டபாதிய விளக்கம் வழங்கப்படாமல் ரகது 

அறிக்ரகயில் ரகரயழுத்திடும்படி அவரக்ள் டகட்கப்பட்டனர.் 

டைாமாலிய குழெ்ரத அடத ொளில் விடுவிக்கப்பட்டது, ஆனால் மூன்று 

குழெ்ரதகள் உட்பட குடும்பத்தினர ்ஒடர இரவில் காவலில் 

ரவக்கப்பட்டனர.் அடுத்த ொள், ெீதிமன்ை விைாரரணக்குப் பிைகு, 

டைாமாலிய குடும்பம் ஆவணங்களின் உள்ளடக்கத்தின் விளக்கம் 

வழங்கப்படாமல் கூடுதல் ஆவணங்களில் ரகரயழுத்திட 

டவண்டியிருெ்தது. 

22. குழெ்ரதகள் பாதுகாப்புை ்ைட்டம் மை்றும் சிைார ்மை்றும் குடும்ப 

ெீதிமன்ைம் மை்றும் ெரடமுரைை ்ைட்டம் ஆகியரவ ைரவ்டதை ைட்டத்தின் 

கீழ் ஆரட்ிஜியின் கடரமகளுக்கு ஏை்ப, குை்ைவியல் ெடவடிக்ரககளின் கீழ் 

குழெ்ரதகளுக்கு ('சிைார'்) சிைப்புப் பாதுகாப்புகரள வழங்குகிைது. 

ெரடமுரையில், காவல் ெிரலயத்தில் ரகது மை்றும் ரையலாக்கத்தின் 

டபாது காவல்துரை எப்டபாதும் இெ்த விதிகரள கரடபிடிப்பதில்ரல. 

ஆகஸ்ட் 2018 இல், குடிவரவு டபாலீைார ்180 டபரர ரகது ரைய்தனர ்
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கம்டபாடியா மை்றும் வியட்ொமில் இருெ்து, வயதானவரக்ள் மை்றும் 

குழெ்ரதகள் மை்றும் இளம் குழெ்ரதகளுடன் ரபண்கள் உட்பட. 

குழெ்ரதயின் ெலரன கணக்கில் எடுத்துக் ரகாள்ளாமல் 

ரபை்டைாரிடமிருெ்து குழெ்ரதகள் பிரிக்கப்பட்டனர.் 19 சிைார ்மை்றும் 

குடும்ப ெீதிமன்ைம் மை்றும் ெரடமுரைை ்ைட்டத்ரத மீறி, ரகது 

ரைய்யப்பட்டவரக்ளில் ஒருவரர குழெ்ரத என அரடயாளம் காண 

காவல்துரை தவறியது. ரதாடரெ்்து, அவரக்ள் இெ்த குழெ்ரதரய 24 மணி 

டெரத்திை்குள் சிைார ்மை்றும் குடும்ப ெீதிமன்ைத்தின் முன் ரகாண்டு வர 

முடியவில்ரல. அதை்கு பதிலாக, குழெ்ரத மாவட்ட அலுவலக 

மண்டபத்திலும் ரபரியவரக்ளிடமும் இரண்டு ொட்கள் ரபரியவரக்ள் 

ெீதிமன்ைத்திை்கு அரழத்து வரப்பட்டது. 20 குழெ்ரதக்கு எதிராகவும், 

ரகது ரைய்யப்பட்ட ரபரியவரக்ளிடமும், அவரக்ள் மீதான 

குை்ைைை்ாடட்ுகளின் தன்ரம மை்றும் காரணத்ரத ெீதிமன்ைம் 

ரதரிவிக்கவில்ரல. சிைார ்மை்றும் குடும்ப ெீதிமன்ைத்திை்கு 

அனுப்புவதை்கு முன் எெ்த ெீதிமன்ை உத்தரவும் இல்லாமல் 



காவல்துரையினர ்குழெ்ரதரய காவல் ெிரலயத்தில் ஆறு ொட்கள் 

ரவத்திருெ்தனர ்

 

23. பிப்ரவரி 2021 இல், குடிவரவு டபாலீைார ்16 வயது சிறுவரன ரகது 

ரைய்தனர.் அவர ்குழெ்ரத என்று அறிவித்த டபாதிலும், குழெ்ரத 

உரிரமகளுக்காக வாதிட UNHCR மை்றும் சிவில் ைமூக அரமப்புகளின் 

முயை்சிகரளத் ரதாடரெ்்து, சிறுவர ்மை்றும் குடும்ப ெீதிமன்ைத்தில் இெ்த 

வழக்ரக ைமரப்்பிக்க காவல்துரை மறுத்துவிட்டது. இது குடும்பம் மை்றும் 

சிைார ்ெரடமுரைை ்ைட்டத்தின் பிரிவு 70, 72, 73, மை்றும் 78 ஆகியவை்றின் 

மீைல் ஆகும், இது ஒரு குழெ்ரதரய ரகது ரைய்தால், விைாரரண 

அதிகாரி 24 மணி டெரத்திை்குள் அதத்ரகய குழெ்ரதரய 

ெீதிமன்ைத்திை்கு அரழத்து வெ்து உறுதி ரைய்ய டவண்டும் ரகதுக்குப் 

பிைகு. 

  டமலும் குழெ்ரத மாெில காவலில் இருக்க டவண்டுமா அல்லது 

ரபை்டைார ்பாதுகாப்பில் இருக்க டவண்டுமா என்பரத முடிவு ரைய்ய 

டவண்டும். 22 குழெ்ரதரய ரகது ரைய்ய வழக்கறிஞர ்சிறுவர ்

ெீதிமன்ைத்ரத டகாரிய பிைகு,  

23 ரகது ரைய்யப்பட்ட இருபத்ரதெ்து ொட்களுக்குப் பிைகு ெீதிமன்ை 

விைாரரண டததிரய ெிரண்யிக்க மடட்ுடம அவரக்ளின் மனுரவ 

ெீதிமன்ைம் வழங்கியது. இதை்கிரடயில், சிறுவன் குடிவரவு தடுப்பு 

ரமயத்தில் தடுத்து ரவக்கப்பட்டான்.  

 

24. பரிெ்துரரகள் 

1) அரனத்து கிரிமினல் வழக்குகளிலும் தஞ்ைம் டகாருடவார ்மை்றும் 

அகதிகளுக்கு இலவை ைட்ட உதவி கிரடப்பரத உறுதி ரைய்தல், 
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அகதி ெிரல ெிரண்ய விைாரரணகள், மை்றும் சுதெ்திரம் பறிடபாகும் பிை 

அதிகாரப்பூரவ் ெடவடிக்ரககள். 2) தாய்லாெ்து ைட்டத்தின்படி, புகலிடக் 

டகாரிக்ரகயாளரக்ள் மை்றும் குை்ைவியல் குை்ைைை்ாடட்ுகள் அல்லது 

தடுப்புக்காவரல எதிரர்காள்ளும் அகதிகளுக்கு இலவை, டபாதுமான 

ரமாழி ரபயரப்்பாளரர உறுதி ரைய்தல், 

டமலும் இத்தரகய உதவி புகலிடம் டகாருடவார ்மை்றும் அகதிகள் 

ஒவ்ரவாரு குை்ைவியல் ரையல்முரை மடட்த்திலும் தங்கள் உரிரமகரளப் 



புரிெ்துரகாள்ள உதவுகிைது. 3) குை்ைவியல் ெடவடிக்ரககளுக்கு உட்பட்ட 

புகலிடக் டகாரிக்ரகயாளரக்ள் மை்றும் அகதி குழெ்ரதகளுக்கு சிைெ்த 

பாதுகாப்ரப வழங்க குழெ்ரத பாதுகாப்பு ைட்டம் மை்றும் சிைார ்மை்றும் 

குடும்ப ெீதிமன்ைம் மை்றும் ெரடமுரைை ்ைட்டத்ரத அமல்படுதத்வும். 

 

மிக உயெ்ெ்த சுகொதொெ தெத்திற்கொன உெிரம 

25. ரபாருளாதார, ைமூக மை்றும் கலாைை்ார உரிரமகளுக்கான ைரவ்டதை 

உடன்படிக்ரகயின் கீழ், ஒவ்ரவாருவரும் தங்கள் ைட்ட அெ்தஸ்ரதப் 

ரபாருட்படுத்தாமல், கண்ணியமான வாழ்க்ரக வாழ ஏை்ை உயரெ்்த 

தரமான ஆடராக்கியத்ரத அனுபவிக்க உரிரம உண்டு. 2016 இல் UPR இன் 

2 வது ரதாடரின் டபாது, தாய்லாெ்து அரனவருக்கும் ைமமான சுகாதாரப் 

பாதுகாப்ரப உறுதி ரைய்வதை்கான பரிெ்துரரகரள ஏை்றுக்ரகாண்டது 

மை்றும் ெிரலயான வளரை்ச்ி இலக்குகரள அரடய உத்திகரள 

ெிறுவியது, குறிப்பாக சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ரதாடரப்ான உரிரம. 

24 எனினும், தாய்லாெ்தின் சிைப்பம்ைங்கள் 

பரிெ்துரரகள் மை்றும் தன்னாரவ் உறுதிரமாழிகரள ரையல்படுத்துவது, 

ரகதிகளின் சுகாதார டைரவ அரமப்ரப டமம்படுத்துவதை்கான 

புரிெ்துணரவ்ு ஒப்பெ்தம் மடட்ுடம சுகாதார உரிரமகள் ரதாடரப்ான 

ெரடமுரைப்படுத்தரலக் காடட்ுகிைது. 

25 பிை பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் அல்லது புகலிடம் டகாருபவரக்ள் 

மை்றும் அகதிகள் பை்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்ரல. 

 

26. தாய் ரபாது சுகாதார காப்பீடு சிகிைர்ை மை்றும் மறுவாழ்வு, சுகாதார 

டமம்பாடு, டொய் கண்காணிப்பு, தடுப்பு மை்றும் கடட்ுப்பாடு 

ஆகியவை்ரை உள்ளடக்கியது. இருப்பினும், ரபாது சுகாதார அறிவிப்பு 

அரமைை்கத்தின் கீழ், தாய்லாெ்தில் புகலிடம் டகாருடவார ்மை்றும் 

அகதிகள் ரபாது சுகாதாரத்ரத அணுக முடியாது 
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காப்பீடு. 

26 எனடவ, முகாம் ைாரெ்்த அகதிகள் முகாமில் உள்ள அரசு ைாரா 

ெிறுவனங்களிலிருெ்து சில சிகிைர்ைரய அணுகலாம், ெகரப்்புை புகலிடம் 



டகாருபவரக்ள் மை்றும் அகதிகள் சிகிைர்ைக்காக மருத்துவமரனகளுக்கு 

பணம் ரைலுத்த டவண்டும், 

  தாய்லாெ்தில் ைட்டபூரவ்மாக டவரல ரைய்ய இயலாமல் இருப்பது 

ைவாலானது. டமலும், அவரக்ளில் ரபரும்பாடலாருக்கு ைட்ட அெ்தஸ்து 

இல்லாததால், அவரக்ள் தாய் அதிகாரிகளுடன் ரதாடரப்ு ரகாள்ள 

பயப்படுகிைாரக்ள். எனடவ, அவரக்ள் ரபாதுவாக, சு ைச்ி பவுண்டடஷன் ( 

Tzhi Chi Foundation)  ரைல்கின்ைனர,் இது அகதிகளுக்கு இலவை 

மருத்துவமரனரய வழங்குகிைது. 2017 அறிக்ரகயில், அதிகாரிகளின் 

அணுகுமுரைகள் உட்பட சுகாதார உதவிரய அணுக அகதிகள் முயன்ை 

பிரைச்ிரனகரள என்.எை.்ஆர.்சி.டி (NHRCT) சுட்டிக்காட்டியது 

  வரரயறுக்கப்பட்ட விளக்கம் காரணமாக மருத்துவரக்ள், ரைவிலியரக்ள் 

மை்றும் பிை ஊழியரக்ரளப் புரிெ்துரகாள்வதில் சிரமம் ஏை்பட்டது. 27 

என்.எை.்ஆர.்சி.டி (NHRCT) ரபாது சுகாதார அரமைை்கம் மை்றும் பிை 

பணியகங்களுக்கு பரிெ்துரரகரள வழங்கிய டபாதிலும். பிரைை்ரனகள் 

ரதாடரக்ின்ைன: தாய்லாெ்து மக்கரள விட புகலிடக் 

டகாரிக்ரகயாளரக்ள் மை்றும் அகதிகளுக்கு இன்னும் அதிகமாக 

டதரவகரள பூரத்்தி ரைய்யவில்ரல 

  தாய் மக்கரள விட, அவரக்ளுக்கு ரபாது சுகாதார காப்பீடு 

இல்லாததால், என்று சுகாதார ெிரல மை்றும் அகதிகளின் சுகாதார 

அணுகல் பை்றிய ைமீபத்திய ஆராய்ைச்ி கண்டறிெ்துள்ளது. 

  அவரக்ளுக்கு ரபாது சுகாதார காப்பீடு இல்லாததால் இருக்கலாம். 

 

 

27. டமலும், டகாவிட் -19 ரதாை்றுடொய்களின் டபாது ெகரப்்புை அகதிகள் 

தங்கரளத் தை்காத்துக் ரகாள்ள விடப்படட்ுள்ளனர.் ரதாை்றுடொய்களின் 

டபாது சூ சி கிளினிக் தை்காலிகமாக மூடப்பட்டது, டமலும் ஆரட்ிஜி அதன் 

டகாவிட் திட்டங்களில் அகதி குழுக்கரள டைரக்்கவில்ரல. தாய்லாெ்து 

தடுப்பூசி விெிடயாகத்திை்கு தயாராகும்டபாது, தஞ்ைம் டகாருடவார ்

மை்றும் அகதிகள் புைக்கணிக்கப்படக்கூடாது. 

 

28. IDC களில் சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்கான அணுகல் 

மடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளது, குறிப்பாக ரெரிைலான கூண்டுகள், டபாதிய 

சுகாதாரம் மை்றும் அதிக அளவு மனெலப் பிரைச்ிரனகளின் 



அறிக்ரககள் ஆகியவை்ைால் ரகாடுக்கப்பட்ட சிக்கல்கள். ஐடிசியில் 

சுகாதார டைரவ குடிவரவு பணியகத்தின் கடட்ுப்பாட்டில் உள்ளது, ராயல் 

தாய் டபாலீஸ், மை்றும் பராமரிப்பு குறித்த வழிகாடட்ுதல் 

பகிரப்படவில்ரல. IDC களில் குரைெ்தபட்ை மருத்துவ பராமரிப்பு 

ெிரலகள் உள்ளன, டமலும் IDC க்குள் உள்ள மருத்துவ டைரவகள் 

பரிெ்துரர ரைய்தால் மடட்ுடம மிகவும் கடுரமயான ெிகழ்வுகரள 

மருத்துவமரனகளுக்கு பரிெ்துரரக்க முடியும். இருப்பினும், 

மருத்துவமரன ஊழியரக்ரள அரழத்துை ்ரைல்லும் திைன் இல்லாததால், 

மருத்துவமரன ெியமனங்கரள தவைவிட்ட ரகதிகளிடமிருெ்து 

சிஎஸ்ஓக்கள் புகாரக்ரளப் ரபை்றுள்ளனர.் டமலும், 
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ரகதிகள் தங்கள் சிகிைர்ைக்காக பணம் ரைலுத்த டவண்டும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைதா என்பதில் சில குழப்பங்கள் உள்ளன. 

 

29. பெிெ்துரெகள் 

1) தாய்லாெ்தில் உள்ள அரனத்து மக்களும் ரபாது சுகாதார காப்பீட்ரட 

அணுகுவரத உறுதிரைய்க. 

2) சுகாதார வைதிகள் குடிடயை்ை ெிரல பை்றி விைாரிக்க முடியாது மை்றும் 

எெ்த டொயாளிகரளயும் அல்லது வருங்கால டொயாளிகரளயும் 

குடிவரவு அதிகாரிகளிடம் ரதரிவிக்க முடியாது என்று ஒரு ைட்டத்ரத 

ெிறுவவும். 

3) சுகாதார வைதிகளில் விளக்க டைரவகரள டமம்படுத்துவதன் மூலம் 

சுகாதார உதவிக்கான அணுகரல டமம்படுத்துதல். 

 

கல்வி உெிரம 

30. அரனவருக்கும் கல்வி (EFA) ரகாள்ரகக்கான தனது உறுதிப்பாட்ரட 

RTG ெீண்ட காலமாக ெிரூபித்துள்ளது. குழெ்ரத அகதிகள் மை்றும் 

புகலிடம் டகாருபவரக்ளின் உரிரமகள் ரதாடரப்ான ஐக்கிய ொடுகளின் 

குழெ்ரதகள் உரிரமகள் மாொட்டின் (சிஆரச்ி) 22 வது பிரிவுக்கு இட 

ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்ட டபாதிலும், தாய்லாெ்து அரனத்து 

புலம்ரபயரெ்்த குழெ்ரதகளின் உரிரமகரளயும் ரபாது 

டைரவகளுக்காக ஊக்குவிப்பதில் அதன் முன்டனை்ைத்ரத 

உறுதிப்படுத்தியது. சி.ஆர.்சி1992 இல். 



 

.29 எனினும், "Gild Bridges, Not Walls" "கில்ட் பிரிடஜஷ், ொட் வால்ஸ்"  

 என்ை தரலப்பில் 2019 ஜி.ஈ.எம் GEM அறிக்ரக, தாய்லாெ்தில், 2005 

தீரம்ானத்திை்குப் பிைகு 1999 கல்விை ்ைட்டத்தில் 'ெபர'் என எெ்த 

ஆவணமும் இல்லாத புலம்ரபயரெ்்டதாருக்கான உள்ளடக்கத்ரத 

விரிவாக்குவதை்கு ரகாள்ரக மாை்ைப்பட்டாலும், கல்விப் பகுதியில் 

டைரப்்பரத டமம்படுத்த இது இன்னும் ரையல்படுத்தப்படவில்ரல 

 

31. அகதிகள் மை்றும் புலம்ரபயரெ்்டதார ்ெிரவ்கிக்க டவண்டிய 

இரணயான கல்வி முரைகளின் வளரை்ச்ி தரமான கல்விக்கான 

அவரக்ளின் அணுகரலத் தடுக்கிைது. தாய்லாெ்தில் வாழும் சுமார ்60% 

க்கும் அதிகமான புலம்ரபயரெ்்த குழெ்ரதகள் பள்ளிக்குை ்

ரைல்லவில்ரல, பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவரக்ளுக்கு இரண்டு முக்கிய 

கல்வி வழங்குெரக்ள் உள்ளனர:் டலரன்ிங் ரைன்டர ்(L.C கள்) மை்றும் தாய் 

பள்ளிகள்.31 
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32. தாய் பள்ளிகளுக்கு ரைல்லும் புலம்ரபயரெ்்த குழெ்ரதகளின் 

எண்ணிக்ரகயில் அதிகரிப்பு காணப்பட்டாலும், தாய் பள்ளிகளில் 

படிக்கும் புலம்ரபயரெ்்த குழெ்ரதகளுக்கு இன்னும் தரடகள் உள்ளன. 

EFA இன் முரண்பாடுகள், ைமூகங்களிரடடய EFA ஐ 

ரையல்படுத்துவதை்கான விழிப்புணரவ்ு இல்லாரம, டைரவ 

வழங்குெரக்ளால் புலம்ரபயரெ்்த குழெ்ரதகள் மீதான பாகுபாடு மை்றும் 

ெிதி மை்றும் ரமாழியியல் தரடகள் அரனத்தும் தாய்லாெ்தில் 

புலம்ரபயரெ்்த குழெ்ரதகள் எதிரர்காள்ளும் ைவால்கள். இெ்த 

காரணிகள் தாய்லாெ்து மை்றும் மியான்மர ்அரைாங்கங்களால் 

முரையாக அங்கீகரிக்கப்படாத LC களில் டைர அதிக புலம்ரபயரெ்்த 

குழெ்ரதகரளத் தூண்டுகின்ைன. எெ்தரவாரு அங்கீகாரமும் இல்லாமல் 

அடிப்பரட கல்விரயப் ரபறுவது அவரக்ளின் எதிரக்ால விருப்பங்கரள 

கடுரமயாக கடட்ுப்படுத்துகிைது. 

33. அகதிகள் மை்றும் புலம்ரபயரெ்்த குழெ்ரதகரள தாய் பள்ளிகளுக்கு 

மாை்றுவது ைாத்தியம் என்ைாலும், குழெ்ரதகளின் சிைெ்த ஆரவ்த்ரத 

ஊக்குவிக்க பாரத முரைப்படுத்தப்படட்ு தரப்படுத்தப்பட டவண்டும். 

தாய் பள்ளிகளில் புலம்ரபயரெ்்த குழெ்ரதகள் ரபரும்பாலும் தாய் 

ரமாழிரயப் டபை டபாராடுவதால், அதனால் பின்தங்கிய ெிரலயில், 



குழெ்ரதகளின் கை்ைரல டமம்படுத்த தாய் ரமாழி அடிப்பரடயிலான 

கல்விரயப் பயன்படுத்துவது அரனவருக்கும் ைரியான கல்வியாக 

ஊக்குவிக்கப்பட டவண்டும். அகதிகள் மை்றும் புலம்ரபயரெ்்த 

குழெ்ரதகள் தங்கள் அரடயாளத்ரத தக்க ரவத்துக் ரகாள்ள டவண்டும் 

மை்றும் அவரக்ளின் தாய் ரமாழிரயப் பயன்படுத்த அனுமதிக்க 

டவண்டும். தாய் பள்ளிகளில் ஆங்கிலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் 

மூலம், பன்ரமாழி கல்வி அணுகுமுரைக்குள் உள்ள பிராெ்திய ரமாழிகள் 

அகதிகள் மை்றும் புலம்ரபயரெ்்த குழெ்ரதகளின் கல்வித் தரத்ரத 

டமம்படுத்துகின்ைன. 

 

34. எல்லா இடங்களுக்கும் ரைல்லும் சுதெ்திரம் குழெ்ரதகரள கல்விரய 

அணுக அனுமதிக்கும் மை்றும் தாய் ைமுதாயத்திை்கு பங்களிக்க அதிக 

வாய்ப்புகரள ஊக்குவிக்கும். எவ்வாைாயினும், அகதிகளின் 

கடட்ுப்பாடுகள் எல்லா இடங்களிலும், வாழ்வாதாரங்கள் மை்றும் 

கல்வியின் வாய்ப்புகரள கணிைமாக பாதித்துள்ளன. ஒரு தீரவ்ுக்காக 

காத்திருக்கும் டபாது. டமலும், கல்வி ஊனமுை்ை குழெ்ரதகரளப் 

பாதுகாக்கவும் ரையல்படுத்தவும் டவண்டும், அதனால் அவரக்ள் பின் 

தங்கியிருக்க மாட்டாரக்ள். அரனத்து ெிரலகளிலும் அகதிகள் மை்றும் 

ஆவணமை்ை மக்களுக்கான கல்விரய அணுக அனுமதிப்பது ஒரு ெீடிதத் 

தீரவ்ாகும். 

 

35. பரிெ்துரரகள் 
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1) கல்வி தரடகரள ெிவரத்்தி ரைய்வதன் மூலமும், ஆவணமை்ை 

புலம்ரபயரெ்்டதார ்மை்றும் அகதிகள் மை்றும் தாய் கல்வித் 

துரையில் குரைபாடுகள் உள்ளவரக்ரள ெீடித்த தீரவ்ுகளுக்கான 

பாரதயாகை ்டைரப்்பதன் மூலம் அரனவருக்கும் கல்வி (EFA) 

ஈ.எஃப்.ஏ முழு அங்கீகாரம் மை்றும் ரையல்படுத்தல். 

2) எல்லா இடங்களுக்கும் ரைல்வதை்கான கடட்ுப்பாடுகரள 

தளரத்்தவும் மை்றும் புலம்ரபயரெ்்த மை்றும் அகதிகள் 

குழெ்ரதகளின் கல்விரய அங்கீகரிப்பதன் மூலம் அவரக்ளின் 

கல்வி மாை்ைத்ரத ரையல்படுத்தவும். 

 



3) தாய் ரமாழி அடிப்பரடயிலான பன்ரமாழி கல்வி (MTB-MLE) தாய் 

கல்வி முரையில் அங்கீகரிக்கப்படுவதன் மூலம் கல்வி தரத்ரத 

உறுதி ரைய்தல் மை்றும் ஆவணமை்ை குழெ்ரதகளிரடடய 

அரடயாள இழப்ரப தடுப்பது 

 

4) புலம்ரபயரெ்்த குழெ்ரதகளுக்கான கல்வி டைரக்்ரகரய 

அதிகரிக்க, அரனவருக்கும் கல்வி ரகாள்ரகரய 

ரையல்படுத்துவது அரனத்து பங்டகை்பாளரக்ளாலும் முழுரமயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட டவண்டும். கல்வி அரமைை்கம் (MoE) 

தாய்லாெ்தில் உள்ள அரனத்து குழெ்ரதகளின் கல்வி 

உரிரமகரளயும் தீவிரமாக ஊக்குவித்து ஆதரிக்க டவண்டும். 

இதில் "பல பள்ளி தரலவரக்ள்" மத்தியில் விழிப்புணரர்வ 

ஏை்படுத்துவது 33, அதனால் மாணவரக்ள் மை்றும் ரகாள்ரககரள 

ரவப்பது ெரடமுரையில் ரையல்படுத்தப்படுகிைது. 

 

ந ரல ரசய்யும் உெிரம 

36. டவரல ரைய்யும் உரிரம ரதாடரப்ான RTG அதன் ைரவ்டதை 

கடரமகரள ெிரைடவை்ைவில்ரல. தாய்லாெ்து அகதிகளின் 

டவரல உரிரம ரதாடரப்ான பல ைரவ்டதை கடரமகள் மை்றும் 

உறுதிப்பாடுகரள ரைய்துள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ICESCR கடட்ுரர 

6 (1) இன் கீழ். இடதடபால், ICERD இன் பிரிவு 5 (e) (i) குடிமக்கள் 

அல்லாதவரக்ள் உட்பட அரனவருக்கும்-உத்தரவாதம் அளிக்கிைது- 

"டவரல ரைய்வதை்கான உரிரமகள்" மை்றும் "டவரலவாய்ப்பின் 

இலவை டதரவ்ு" மை்றும் டவரல ரைய்யும் உரிரமரய 

அனுபவிப்பரதத் தடுக்கும் தரடகரள அகை்றுவதை்கான 

கடரமயும் அடங்கும்.34 குடிமக்கள் அல்லாதவரக்ள் தங்கள் பணி 

ெிரலரமகள் அல்லது டவரல டதரவகளில் பாகுபாட்ரட 

எதிரர்காள்ளாமல் இருப்பரத உறுதி ரைய்வதை்கான 

ெடவடிக்ரககரளை ்ரையல்படுத்த டவண்டிய மாெிலங்களின் 

கடரமரயயும் இன பாகுபாட்ரட ஒழிப்பதை்கான குழு 

வலியுறுத்தியுள்ளது.35 
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37. எனினும், தாய்ொடட்ுை ்ைட்டம் ைட்டரீதியாக அகதி அெ்தஸ்ரத 

அங்கீகரிக்காததால், அகதிகள் மை்றும் புகலிடக் 

டகாரிக்ரகயாளரக்ள் ைட்டவிடராத குடிடயறியவரக்ளாகக் 

கருதப்படுகிைாரக்ள் மை்றும் ரபாதுவாக தாய்லாெ்தில் டவரல 

ரைய்ய அனுமதிக்கப்படுவதில்ரல .36 டகாட்பாட்டில், தாய்லாெ்தின் 

ரதாழிலாளர ்பாதுகாப்புை ்ைட்டம் மை்றும் பிை உள்ொடட்ு 

ரதாழிலாளர ்ைட்டங்கள் ைமமாக ரபாருெ்தும் 

டதசியமல்லாதவரக்ள் மை்றும் துஷ்பிரடயாகத்திை்கு எதிராக சில 

பாதுகாப்ரப வழங்க டவண்டும். இருப்பினும், ெரடமுரையில், 

தாய்லாெ்தின் ரதாழிலாளர ்ைட்டங்களின் டபாதிய கண்காணிப்பு 

மை்றும் அமலாக்கம், அகதிகளின் ைட்ட அெ்தஸ்து இல்லாததால், 

அகதிகள் தவைாகப் பயன்படுத்தப்படுவரத 

அம்பலப்படுத்துகின்ைனர.் டெரர்மயை்ை முதலாளிகள் குரைெ்த 

ஊதியத்ரத வழங்கலாம், அகதிகரள ரவவ்டவறு ைட்டவிடராத 

ெிரலரமகளில் டவரல ரைய்ய ரவக்கலாம், அகதிகளின் 

ஊதியத்ரத ெிறுத்தி ரவக்கலாம், மை்றும் டவரலவாய்ப்ரப 

வலுக்கட்டாயமாக ெிறுத்தலாம். 

அகதிகளுக்கு குரைெ்த வாய்ப்பு உள்ளது, எனடவ அவரக்ள் 

பிரழக்க பணம் ைம்பாதிக்க டவண்டும் என்பதால் டவரலரய 

ஏை்றுக்ரகாள்கிைாரக்ள்.37 முதலாளிகளுடன் டமாதரல 

எதிரர்காள்ளும்டபாது, அகதிகள் தங்கள் ரதளிவை்ை ைட்ட ெிரல 

காரணமாக தங்கள் வழக்குகளுக்கு ெீதி மை்றும் ைட்டப் 

பாதுகாப்ரபக் டகட்க பயப்படுகிைாரக்ள். ஒரு அகதி டவரலயில் 

தனது வாழ்க்ரகரய இழெ்த ஒரு தீவிர வழக்கில் கூட, 

எஞ்சியிருக்கும் குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்கு அவரக்ளின் 

உரிரமகரளப் புரிெ்துரகாள்ள ைட்ட ஆடலாைரன டதரவ. 

அரைலம் அக்ைஸ் தாய்லாெ்து ஆதரவுடன், அவரக்ள் இறுதியாக 

டபாலீைாரிடம் வழக்ரக ரதரிவிக்க முடிெ்தது, அவரக்ள் 

முதலாளியிடம் டபைச்ுவாரத்்ரத ெடத்தினர.் அப்டபாதும் கூட, 

குடும்பம் ைட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டரத விட சிறிய ரதாரகரய 

இழப்பீடு ரபை்ைது. 

 

 

38. சிறிதளவு கூட வருமானம் இல்லாத ெிரலயில், புகலிடக் 

டகாரிக்ரகயாளரக்ள் மை்றும் அகதிகள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு உதவி 

ரைய்வதில் மிகுெ்த சிரமங்கரள எதிரர்காள்கின்ைனர.் 



சுகாதார ரைலவுகள் மை்றும் அவரக்ளின் குழெ்ரதகளின் கல்வி 

ஆகியவை்ரை ஈடுகட்ட. 

  டவரல ரைய்யும் உரிரம இல்லாதது அகதிகரள மனிதாபிமான 

உதவிரயை ்ைாரெ்்து இருக்கை ்ரைய்கிைது 

சிவில் ைமூக அரமப்புகளிலிருெ்து, 

ைரவ்டதை ெிறுவனங்கள் மை்றும் யுஎன் ஏரஜன்சிகள் தங்கள் திைரன 

உருவாக்கியது 

அவரக்ளின் வாழ்க்ரகரய மீண்டும் கட்டிரயழுப்ப. 

 

 

39. டெஷனல் ஸ்கிரீனிங் ரமக்கானிைம் அகதிகளுக்கு சில உரிரமகரள 

வழங்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது, டவரல ரைய்யும் உரிரம 

டைரக்்கப்படவில்ரல.அகதிகளுக்கான சில உரிரமகள், டவரல ரைய்யும் 

உரிரம உள்ளடக்கப்படவில்ரல. 

38 

ரவளிொட்டினரின் பணி டமலாண்ரம அவைரெிரல இருெ்தடபாதிலும் 

ஆரண B.E.2560 (2017), பிரிவு 63 மக்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம் 

அகதி டபான்ை சூழ்ெிரலயில், இெ்த ைட்டத்ரத ரையல்படுத்த முடியாது 

 

16 

 

ஆரட்ிஜி அரமைை்ரரவ தீரம்ானத்ரத ரவளியிடாவிட்டால். ஆரட்ிஜி 

என்ைால் 

டவரல ரைய்யும் உரிரமரய உள்ளடக்கியது, இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க 

படியாகும் 

மனித உரிரமகள் உடன்படிக்ரககளுக்கு ஏை்ப அதன் ெரடமுரைகரள 

ரகாண்டுவருதல் 

ரகரயழுத்திடட்ுள்ளது. 



40. டகாவிட் -19 ரதாை்றுடொய் டமலும் அதிகரித்துள்ளது 

தாக்கம் 

அகதிகள் ரதாழிலாளர ்ைெ்ரதயில் இருெ்து ரவளிடயை்ைப்பட்டனர.் 

அரைக்காலம் அக்ைஸ் தாய்லாெ்தின் கணக்ரகடுப்பு 74 

டம 2020 இல் ெகரப்்புை ைமூகங்களில் அகதிகள், 

ைட்டவிடராதமாக டவரல ரைய்த அகதிகளில் 85 ைதவீதம் டபர ்டவரல 

இழெ்தனர.் 

மை்றும் அரைாங்கத்தின் இழப்பீடட்ுத் திட்டத்திை்கு அணுகல் இல்ரல. 

பதிலளிதத்வரக்ளில் பாதி டபர ்மை்ைவரக்ளிடமிருெ்து கடன் வாங்க 

டவண்டியிருெ்தது மை்றும் அவரக்ளின் வாடரக அல்லது அவரக்ளின் 

குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்கு அத்தியாவசிய ரபாருட்கரள வாங்க 

முடியவில்ரல, சுகாதார ரபாருட்கள், குழெ்ரத ரபாருட்கள் மை்றும் 

குடிெீர ்உடப்ட. அவரக்ள் தங்கள் குழெ்ரதகரள பள்ளியில் இருெ்து 

விலக்க டவண்டியிருெ்தது 

அவரக்ளிடம் டபாக்குவரத்துக்கு ரைலுத்த பணம் இல்ரல. 

39 RTG ஏை்கனடவ தாய்லாெ்தில் உள்ள 90% அகதிகளுக்கு பயனளிக்கும் 

ஒரு மாதிரிரயக் ரகாண்டுள்ளது: 

ஜனவரி 26, 2021 அன்று, அரமைை்ரரவ தீரம்ானம் அனுமதிக்கப்பட்டது 

மியான்மர,் லாடவாஸ் மை்றும் கம்டபாடியாவில் இருெ்து புலம்ரபயரெ்்த 

ரதாழிலாளரக்ள், 

குடிடயை்ைக் காவலில் உள்ளவரக்ள் தங்கள் ரைாெ்த ொடு 

திரும்புவதை்காகவும் டவரலக்குை ்ரைல்வதை்காகவும் 

காத்திருக்கிைாரக்ள், ஆனால் டகாவிட் -19 சூழ்ெிரலயால் திரும்ப 

முடியாது. 40 தாய்லாெ்து அகதிகளுக்கு இெ்தக் ரகாள்ரகரய 

அதிகரித்தால் தஞ்ைம் டகாருடவார ்40 தாய்லாெ்து அகதிகளுக்கு இெ்தக் 

ரகாள்ரகரய அதிகரித்தால் 

  அகதிகளுக்கும்  தஞ்ைம் டகாருடவாருக்கும், அவரக்ளின் உரிரமகரளப் 

பாதுகாக்கும் மை்றும் எல்ரலகள் மூடப்பட்டிருக்கும் டவரலயில் மீண்டும் 

கட்டரமக்க ரதாடங்கும் வரர அதன் பணியாளரக்ரள பலப்படுத்தும். 

 

 



41. பெிெ்துரெகள் 

1) ரவளிொட்டவரக்ளின் பணி டமலாண்ரம அவைரெிரலரய 

அமல்படுத்தவும் 

ஆரண B.E.2560 (2017) திருதத்ம் எண் 2 B.E.2561 

(2018), பிரிவு 63, முகாம் மை்றும் ெகரப்்புை அகதிகளுக்கு 

டவரல ரைய்யும் உரிரமரய வழங்கவும். 

2) டதசிய ஸ்கிரீனிங் ரமக்கானிைம் ஒழுங்குமுரைரய மாை்ைவும் 

  அகதிகள் மை்றும் தஞ்ைம் டகாருடவாருக்கு டவரல ரைய்யும் உரிரமரய 

வழங்க, அகதிகள் மை்றும் தஞ்ைம் டகாருடவாருக்கு டவரல ரைய்யும் 

உரிரமரய வழங்க, அவரக்ளின் டகாரிக்ரக மை்றும் முரையீடு 

வரரயில் இருெ்தாலும் 

 

3) அகதிகள் குரல் ரகாடுக்க முடியும் என்பரத உறுதிப்படுத்த பாதுகாப்பு 

வழங்கவும் 

முதலாளிகள் தவைான பயன்பாடு, துஷ்பிரடயாகம் மை்றும் ஆபத்தான 

டவரல சூழ்ெிரல எட்டப்பட்டால். 

 

உய்கூெ் அகதிகள் 

42. தை்டபாது சுமார ்50 உய்கூர ்புகலிடக் டகாரிக்ரகயாளரக்ள் 

தாய்லாெ்தில் எஞ்சியுள்ளனர.் 

தாய்லாெ்து முழுவதும் பல குடிடயை்ை தடுப்பு ரமயங்களில் சிறிய 

குழுக்களாக பிரிக்கப்படட்ுள்ளது. 2015 ஆம் ஆண்டில் தாய்லாெ்து 120 

உய்கூர ்புகலிடக் டகாரிக்ரகயாளரக்ரள சீனாவுக்கு ொடு 

கடத்தியடபாது உலகம் முழுவதும் சிக்கல் ஏை்பட்டது. ொடுகடத்தல் அடத 

ஆண்டில் பாங்காக்கில் ெடெ்த குண்டுரவடிப்புடன் இரணக்கப்பட்டது, 

டமலும் ஆரட்ிஜி உய்குரக்ரள டதசிய பாதுகாப்ரபப் பை்றிய ஒரு சிைப்பு 

குழுவாகக் கருதுவதை்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்ைாகும். 

பாதுகாப்ரப அனுபவிக்க உய்குருக்கு எெ்த ரகாள்ரக ென்ரமயும் 

இல்ரல, 



டமலும் ரபரும்பாலான உய்குரக்ள் தாய்லாெ்தில் ைட்டவிடராதமாக 

தங்கியிருக்கிைாரக்ள், அதாவது அவரக்ள் தன்னிைர்ையான காவலில் 

உள்ளனர.் 

 

43. உய்கூர ்டதசிய பாதுகாப்பு ெிறுவனங்களால் ெிரவ்கிக்கப்படும் ஒரு 

சிைப்பு குழுவாக கருதப்படுகிைது. 

டமலும் அகதிகள் ெிரல ெிரண்ய ரையல்முரைக்கு பதிவு ரைய்வரதத் 

தடுப்பதால் UNHCR இலிருெ்து பாதுகாப்ரப அணுக முடியாது. குடிடயை்ை 

தடுப்பு ரமயங்களில் உள்ள உய்ஹுரக்ளுக்கு சிஎஸ்ஓ -களிடமிருெ்து 

எெ்த உதவியும் கிரடக்கவில்ரல மை்றும் டதசிய பாதுகாப்பு 

காரணங்களுக்காக மை்ை ரகதிகளிடமிருெ்து வித்தியாைமாக 

ெடத்தப்படுகிைாரக்ள். இடதடபான்ை மை்ை ெீதிமன்ை வழக்குகரளப் 

டபாலல்லாமல், சிஎஸ்ஓக்கள் ஆதரவுக்கு மடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளன, 

டமலும் உய்குரக்ளின் விைாரரணகரளக் கவனிக்க 

அனுமதிக்கப்படவில்ரல. ரபரும்பாலான உய்குர ்குடிடயை்ை தடுப்பு 

ரமயங்களில் அவரக்ள் ரகது ரைய்யப்பட்டதிலிருெ்து எடட்ு 

வருடங்களுக்கும் டமலாக டமாைமான ெிரலரமகளுடன் 

தனிரமப்படுதத்ப்படட்ுள்ளனர.் 

இப்ரபாழுது வரர). 

பீபள்  எம்பவரம்ண்ட் பவுண்டடஷன் முதியவரக்ள் அல்லது 

டொய்வாய்ப்பட்டவரக்ள் டபான்ை பாதிக்கப்படக்கூடியவரக்ளுக்கு 

பிரண வழங்க ஒரு கடிதத்ரத ைமரப்்பிக்க முயன்ைது, ஆனால் தாய் 

அரைாங்கம் அரத அனுமதிக்கவில்ரல. ரபரும்பாலான உய்குரக்ள் 

முஸ்லீம்கள், ஆனால் ஐடிசியில் உள்ள முரைகள் டமாைமாக உள்ளன 

மை்றும் அவரக்ளின் ெம்பிக்ரக மை்றும் கலாைை்ாரங்களுக்கு 

இணங்கவில்ரல. ரபாதுவாக, ஹலால் உணவு வழங்கப்படுவதில்ரல. 

உணவுகளில் முஸ்லீம்கள் உடர்காள்ள முடியாத ரபாருட்கள் உள்ளன, 

ராடனாங்ரகத் தவிர, ஐடிசி ஹலால் உணவுகரள வழங்குகிைது, 

ஏரனனில் பல டராஹிங்கியா ரகதிகளும் உள்ளனர ்
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முஸ்லிம். இருப்பினும், சில ஐடிசி டொன்பு காலத்தில் முஸ்லிம் 

ரகதிகளுக்கு ஹலால் உணரவ அனுப்ப ரவளியாட்கரள 

அனுமதிக்கலாம். 



44. பெிெ்துரெகள் 

1) வலுக்கட்டாயமாக ொடு கடத்தப்படுவரத ெிறுத்துவரத உறுதிரைய்து, 

உய்குரக்ரள சீனாவுக்கு திருப்பி அனுப்பாதீரக்ள். 

2) உய்குரக்ரள மீள்குடிடயை்ைத்திை்காக UNHCR உடன் அகதி 

அெ்தஸ்துக்கு விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்கவும். 

3)உய்கூர ்ரதாடரப்ுரடய எெ்த முரைகளும் ைரவ்டதை வரககளுக்கு ஏை்ப 

இருக்க டவண்டும் என்பதை்கு உத்தரவாதம், I.D.C யின் ெிபெ்தரனகள் 

உட்பட மை்றும் உய்கூர ்ரகதிகள் பிரண ரபை முடியும். 

4) உய்கூர ்ரகதிகள் மதம் மை்றும் ெம்பிக்ரகயின் காரணமாக 

மரியாரதயுடன் ெடத்தப்பட டவண்டும் மை்றும் முஸ்லிம் ரகதிகளுக்கு 

ஹலால் உணவுகள் வழங்கப்படுவரத உறுதி ரைய்ய டவண்டும். 

 

5) ஐடிசி கள் சிஎஸ்ஓக்கரள உய்கூர ்ரகதிகரளப் பாரர்வயிடவும் உதவி 

ரைய்யவும் அனுமதிக்க டவண்டும். 
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A/HRC/WG.6/25/THA/3, பிப்ரவரி 23, 2016, பாரா. 71. 

 

(13) தாய்லாெ்தின் டதசிய மனித உரிரமகள் ஆரணயம், "தாய்லாெ்தின் 

டதசிய மனித உரிரமகள் ஆரணயதத்ின் (NHRCT) என் எை ்ஆர ்சி டி, 

அரனத்து இனப் பாகுபாடுகரளயும் (CERD) சி இ ஆர ்டி , ஒழிப்பதை்கான 
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[33] ஐக்கிய ொடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மை்றும் கலாைை்ார அரமப்பு 

மை்றும் ெிரலயான வளரை்ச்ி இலக்குகள், இடம்ரபயரவ்ு, "இடப்ரபயரை்ச்ி 

மை்றும் கல்வி : பில்டிங் பிரிடஜஷ் ொட் டவால்ஸ்: 2019, 
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