
 க�ொள்� வகுப்ொளர�ளுக்கும், 
கெயல்டுத்து்வர�ளுக்குமொன ஓர 
அறிமு�க் ்�யயடு

ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
அ்டயொளம் �ொண்்்தப 
்றறிய க�ொள்�க் ்�யயடு



ஆள�டத்்தல வியொ்ொரம், மக்�்ளக் �டத்து்தல மறறும் அது 
க்தொடர்ொன நொடு �டந்த குறறம் ்றறிய ்ொலி கெயலமு்ற 
(்ொலி கெயலமு்ற) 2002-ஆம் ஆணடு உருவொக்�ப்டடது. 
இது ஒரு ்தனனிச்ெயொன மறறும் ்ி்ைபபு எதுவும் இலலொ்த 
மணடல ஆயலொெ்னச கெயலமு்றயொகும். இது ஆஸ்தியரலிய 
மறறும் இநய்தொயனெிய அரசு�ளின இ்ைத்்த்ல்மயுடன, 
45 உறுப்ினர நொடு�ள மறறும் அ்மபபு�ளுடன உளளது. 
   
இந்த க�ொள்�க் ்�யயட்டப ்றறிய ய�ளவி�்ள ்ொலி 
கெயலமு்றயின மணடல ெொரபு அலுவல�த்துக்கு (RSO) 
்ினவரும் மு�வொியில அனுப் யவணடும்:

மினனஞெல: info@rso.baliprocess.net RSO இ்ைய்தளம்: 
http://www.baliprocess.net/regional-support-office

2015 யம மொ்தம் ்ிரசுொிக்�ப்டடது.  
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ஒபபு்ர
இந்த க�ொள்�க் ்�யயடொனது ்ொலி கெயலமு்ற உறுப்ினர�ளொல 
உருவொக்�ப்டடு, மணடல ஆ்தரவு அலுவலத்்தினொல ஆ்தரவளிக்�ப்டடு, 
்ினவரும் உறுப்ினர�்ளக் க�ொணட ்ொலி கெயலமு்ற க�ொள்�க் 
்�யயடு�ள வ்ரவுக்குழுவினொல வழிநடத்்தப்டு�ிறது: 

லொலு மு�மது இக்்ொல (Lalu Muhamad Iqbal), 
இநய்தொயனெிய குடிமக்�ள ்ொது�ொபபு மறறும் ெடட 
நிறுவனங�ளின நடபபு இயக்குநர, கவளிவிவ�ொர 
அ்மசெ�ம், இநய்தொயனெியொ (இ்ைத் ்த்ல்ம)  

ய�ொன்தன மொரடனஸ (Jonathan Martens), 
புலம்க்யரநய்தொர உ்தவிப ்ிொிவின ்த்லவர, ஆெிய- 
்ெி்ிக் மணடல அலுவல�ம், புலம்க்யரவுக்�ொன 
ெரவய்தெ அ்மபபு (இ்ைத் ்த்ல்ம) 

யம�ன ெொலமரஸ (Megan Chalmers),
மூத்்த ெடட அ்தி�ொொி, 
மக்�ளுக்கு எ்திரொன குறறங�ளுக்�ொன ்ிொிவு, 
அடடொரனி க�னரல ்தி்ைக்�ளம், ஆஸ்தியரலியொ 

 
மு�மது ஷிஃ்ொன (Mohamed Shifan),
உ்தவி ்த்ல்ம குடிவரவு அ்தி�ொொி,    குடிவரவு  
மறறும் குடிஅ�லவு ்தி்ைக்�ளம், மொலத்்ததீவு 

ரொ்ரட லொர�ொ (Robert Larga),
உொிமம் மறறும் ஒழுஙகுமு்றக்�ொன இயக்குநர, 
்ிலிப்்ன கவளிநொடடு யவ்லவொய்பபு நிரவொ�ம், 
்ிலிப்்னஸ 

்ின்திப லீலொ�ிொியஙெொக் ஸொிஸனிட
(Pinthip Leelakriangsak Srisanit),
அரசு வழக்�றிஞர, 
ெரவய்தெ விவ�ொரத்து்ற,
அடடொரனி க�னரல அலுவல�ம்,்தொய்லொநது

வ்ரவுக் குழுவுக்குக் கூடு்தல ஆ்தரவு ்தருவது:
டிம் ய�ொ (Tim Howe),
புலம்க்யரவுக்�ொன ்னனொடடு அ்மபபு (IOM) 
கெயல்திடட ஒருங�ி்ைப்ொளர, மணடல ஆ்தரவு 
அலுவல�ம் 
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முனனு்ர
2002-இ்ல இது க்தொடங�ப்டட நொளமு்தல, ஆள�டத்்தல வியொ்ொரம், மக்�்ளக் 
�டத்து்தல மறறும் அது க்தொடர்ொன நொடு �டந்த குறறம் ்றறிய ்ொலி 
கெயலமு்றயொனது (்ொலி கெயலமு்ற) ஆள�டத்்தல வியொ்ொரம், மக்�்ளக் 
�டத்து்தல மறறும் அது க்தொடர்ொன நொடு �டந்த குறறத்்தின ்ினவி்ளவு�்ளப 
்றறிய ்ிரொந்திய விழிபபுைர்வத் ்திறம்்ட எழுப்ியுளளது. அத்துடன அ்தன 
்ிர்தி்லிப்ொ� உத்்தி�்ளயும், கெய்மு்ற ஒத்து்ழப்்யும் உருவொக்�ி 
ந்டமு்றப்டுத்்தி வரு�ிறது. 48 உறுபபு நொடு�ள மறறும் ெரவய்தெ அ்மபபு�ள 
அத்துடன ்ல ்ொர்வயொளர நொடு�ள மறறும் ெரவய்தெ நிறுவனங�ள இந்த 
்தனனொரவக் �ருத்துக்�ளத்்தில ்ஙய�ற�ினறன.  

ஆரவமுளள உறுப்ினர�ளின ஆயலொெ்னயுடன, ்ொலி கெயலமு்றயின மணடல ஆ்தரவு 
அலுவல�த்்தொல (RSO) உருவொக்�ப்டட, �டத்்தப்டட ந்ர�்ள அ்டயொளம் �ொண்்திலும், 
்ொது�ொப்்திலும் உளள ்ிரசெி்ன�ள ்றறிய க�ொள்�க் ்�யயடு�ளின க்தொகுப்்  ்ொலி 
கெயலமு்றயின எடடொவது ்தற�ொலி�க் கூடடத்்தில மூத்்த அ்தி�ொொி�ள ்ொிநது்ரத்துளளொர�ள. 
இய்த வழியில யமலும், க�ொள்�க் ்�யயடு�்ள வ்ரவு கெய்ய, இநய்தொயனெியக் குடியரசு மறறும் 
புலம்க்யரவுக்�ொன ்னனொடடு அ்மபபு (IOM) து்ைத்்த்ல்ம ஏறறுளள வ்ரவுக்குழு்வ 
மணடல ஆ்தரவு அலுவல�ம் (RSO) ஏற்டுத்்தியுளளது. இந்த வ்ரவுக்குழுவில இநய்தொயனெியொ, 
ஆஸ்தியரலியொ, மொலத்்ததீவு, ்ிலிப்்னஸ, ்தொய்லொநது மறறும் புலம்க்யரவுக்�ொன ்னனொடடுக் �ழ�ம் 
(IOM) ெொரந்த வலலுநர�ள அடங�ியுளளொர�ள.  

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணு்தல மறறும் ்ொது�ொத்்தல க்தொடர்ொன 
்ிரசெி்ன�்ளப ்றறி க�ொள்� ்குப்ொளர�ள மறறும் கெயல்டுத்து்வர�ளுக்கு உ்தவும் வ்�யில 
ெிறிய அறிமு�க் ்�யயடு�்ளத் ்தயொொிக்கும் யநொக்�த்துடன அந்தக் குழு ஆறுமொ்த �ொலத்்தில நொனகு 
மு்ற கூடியுளளது. ்�யயடு�ளின வ்ரவுப ்்திபபு�ள ்ொலி கெயலமு்ற உறுப்ினர�ளுக்கும் 
மறறும் ்ொர்வயொளர�ளுக்கும் �ருத்துக்�்ள எழுத்துவடிவில வழஙகுவ்தற�ொ�ச சுறறுக்கு 
விடப்டடு, அ்தன்ின ்தொய்லொந்தில உளள ்ொங�ொங�ில மொரச 23 மு்தல 24 வ்ர ந்டக்றற ்ொலி 
கெயலமு்றயின முழு �லந்தொய்வுப ்டட்றயில விவொ்திக்�ப்டடு, மறுஆய்வு கெய்யப்டடது. 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொைவும், ்ொது�ொக்�வும் க�ொள்� 
வகுப்ொளர�ளுக்கும், கெயல்டுத்து்வரளுக்கும் உ்தவும் வ்�யில க�ொள்�க் ்�யயடு�ள ்யனுளள 
ஆ்தொரமொய் இருந்தன எனறு அ்தில ்ஙகுக்றயறொர ஒபபுக்க�ொணடனர. உறுப்ினர�ளிடமிருநது 
க்றப்டட �ருத்துக்�ளுக்கு இைங�, வ்ரவுக்குழு வ்ரவு�்ளத் ்திருத்்தி, முக்�ிய மொறறங�்ளயும் 
மறறும் ்ொிநது்ர�்ளயும் இ்ைத்்தது. 

்ொலி கெயலமு்ற உறுபபு நொடு�ளில இருநது நலல ந்டமு்ற�்ள உ்தொரைங�்ளப க்ருமளவில 
எடுத்துக்க�ொணடு ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணு்தல மறறும் ்ொது�ொபபு 
ய்ொனறவறறில ெரவய்தெ மறறும் ்ிரொந்திய ்தரத்துக்�ொன �ணயைொடடத்்்த வழஙகுவ்்த க�ொள்�க் 
்�யயடு�ள இலக்�ொ�க் க�ொணடுளளன. 2013 ஏபரலில ந்டக்றற ஐந்தொவது உயரமடடக் 
கூடடத்்தின ்ொிநது்ரக்கு இைங�, இத்்த்�ய க�ொள்�க் ்�யயடு�ள, ்ொலி கெயலமு்றயின 
�ருபக்ொருள ்கு்தி�்ளயும் மறறும் ்ொலி கெயலமு்ற உறுப்ினர�ளின குறிப்ிடட அக்�்ற 
�ொடடும் ்ிரசெி்ன�்ளயும் க�ொணடுளள ்ொலி கெயலமு்ற க�ொள்� ்�யயடு�ளின இரணடொம் 
க்தொகு்தியொகும். அ்வ ்தனனிச்ெயொன்வ மறறும் ்ி்ைபபு எதுவும் இலலொ்த்வ. அத்துடன ்ொலி 
கெயலமு்ற உறுப்ினர நொடு�ளிலுளள ்லயவறு உளநொடடு நிறுவனங�ளொல குறிபபு ெொ்தனங�ளொ�ப 
்யன்டுத்தும் யநொக்�ம் க�ொணட்வ. 

லிெொ க்ரொஃய்ொரடு 
(Lisa Crawford)
மணடல ஆ்தரவு அலுவல� (RSO) 
இ்ை யமலொளர  (ஆஸ்தியரலியொ)

க்க்ப ஏ. ய�. என. �ின�ினன                          
(Bebeb A.K.N. Djundjunan)

மணடல ஆ்தரவு அலுவல� (RSO) 
இ்ை யமலொளர  (இநய்தொயனெியொ)

மு
ன

னு
்

ர



ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களை அளடயாைம் ்காணபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடுiv

்த்லபக்ழுத்துச கெொற�ள மறறும் 
சுருக்�பக்யர�ள

ASEAN க்தன�ிழக்கு ஆெிய நொடு�ள கூடட்மபபு 

Bali Process ஆள�டத்்தல வியொ்ொரம், மக்�்ளக் �டத்து்தல 
மறறும் அது க்தொடர்ொன நொடு �டந்த குறறம் 
்றறிய ்ொலி கெயலமு்ற 

ILO ்னனொடடுத் க்தொழிலொளர அ்மபபு 

IOM புலம்க்யரவுக்�ொன ்னனொடடு அ்மபபு 

MOU புொிநதுைரவு ஒப்ந்தம்

NGO அரசு ெொரொ அ்மபபு 

Organized Crime 
Convention

ஒழுங�்மக்�ப்டட நொடு�டந்த குறறத்துக்கு 
எ்திரொன ஐக்�ிய நொடு�ள ஒப்ந்தம்

RSO ்ொலி கெயலமு்றயின மணடல ஆ்தரவு 
அலுவல�ம்

Trafficking in 
Persons Protocol

ஒழுங�்மக்�ப்டட நொடு�டந்த குறறத்துக்கு 
எ்திரொன ஐக்�ிய நொடு�ளின ஒப்ந்தத்துக்கு 
இ்ைப்ொ� மக்�்ள, அ்திலும் குறிப்ொ� 
க்ண�ள மறறும் குழந்்த�்ளக் 
�டத்து்த்ல ்தடுக்�, ஒடுக்� மறறும் ்தணடிக்� 
ஏற்டுத்்தப்டட கநறிமு்ற

UN ஐக்�ிய நொடு�ள 

UNHCR அ�்தியருக்�ொன ஐக்�ிய நொடு�ள ெ்்யின 
உயர ஆ்ையர

UNODC ய்ொ்்தப க்ொருட�ள மறறும் 
குறறங�ளுக்�ொன ஐக்�ிய நொடு�ள ெ்்யின 
அலுவல�ம்
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ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களை அளடயாைம் ்காணபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு2

கெயலொக்�ச சுருக்�ம்  
�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர என்வர “மக்�்ள அ்திலும் குறிப்ொ� க்ண�ள மறறும் குழந்்த�்ளக் 
�டத்து்த்ல ்தடுக்�, ஒடுக்� மறறும் ்தணடிக்� ஏற்டுத்்தப்டட கநறிமு்ற” -இல வ்ரயுறுத்துளள்டி 
‘மக்�்ளக் �டத்து்தல’ எனற குறறத்துக்கு ஆட்டட ஒரு ந்ரொகும். ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
அ்டயொளம் �ொண்்தில ய்தொலவியுறறொல அவர�்ளச சுரணடு்தல க்தொடரும் மறறும் அவர�ளுக்கு 
உொித்்தொன உ்தவி மறறும் ்ொது�ொப்் அவர�ள அ்டயமுடியொமல ய்ொகும். அத்துடன அது நதீ்திக்கு 
முன நிறுத்துவ்தறகுத் ய்த்வயொன ்த�வல�ள மறறும் ஆ்தொரங�்ளச யெ�ொிக்� முடியொ்த நி்லயும் 
அ்தி�ொொி�ளுக்கு ஏற்டலொம். ஆ�யவ அ்டயொளம் �ொணு்தல என்து இந்த �டு்மயொன குறறத்்்தத் 
்தடுத்து, ்தணட்னயளிப்தும், அத்துடன அ்தனொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு உ்தவி கெய்து 
்ொது�ொப்துமொன கெயலமு்றயின ஒரு முக்�ியமொன ்கு்தியொகும்.    

மக்�்ளக் �டத்து்தல எவவொறு ெடடத்்தில வ்ரயறுக்�ப்டடுளளது, அத்துடன ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
எவவொறு ்லவ்�யொன சுரணடல�்ள அனு்விக்�ிறொர�ள என்்்த க்தொழிலபுொி்வர�ள 
அறிந்திருப்்தொல, அவர�ள ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணும் வொய்பபு�ள 
அ்தி�ம். அ்தன்டி, மனி்தக் �டத்்த்லப ்றறியும் மறறும் அது எநக்தந்த வடிவில உருகவடுக்�லொம் 
என்்்தப ்றறியுமொன ஒரு �ணயைொடடத்்்த இந்த க�ொள்�க் ்�யயடு வழஙகு�ிறது. இந்தக் 
்�யயடடின யநொக்�ங�ளுக்�ொ�, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள ‘அ்டயொளம் �ொணு்தல’ 
என்து ஒரு விொிவொன க்ொருளில புொிநதுக�ொளளப்டு�ிறது. மு்தல க்தொடரபுப புளளியில ஆரம்்ப 
்ொியெொ்த்ன கெயலமு்ற, அத்துடன ஒரு ந்ர ்ொ்திக்�ப்டடவர எனக் �ரு்தப்டடொல, ஆரம்் உ்தவி 
மறறும் ்ொது�ொபபு, ஆ�ிய்வ இ்தில அடங�ியிருக்�ினறன. யமலும் ஆ்தொரங�ள கவளிசெத்துக்கு 
வரும்ய்ொது ஒரு ந்ர ்ொ்திக்�ப்டடவர எனற நி்ல்ம்யச ெொி்ொரத்்தலும், அத்துடன ெில 
ெந்தரப்ங�ளில குறறவியல கெயலமு்ற முடிந்த்ினனர அந்த ந்ர ்ொ்திக்�ப்டடவர என்்்த 
அ்தி�ொரபூரவமொ� உறு்திப்டுத்து்தலும்  இ்தில அடஙகும்.

ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணு்தல இயல்ொ�யவ �டினமொன யவ்லயொகும். 
ஆ�யவ ஒருவ்ர ்ொ்திக்�ப்டடவர என அ்டயொளம் �ொண்்தறகுக் கு்றந்த அளவு வரம்்் 
்யன்டுத்துமொறு  மொநிலங�்ள இந்தக் ்�யயடு ஊக்குவிக்�ிறது. இது ெநய்த�ப்டும்்டியொன 
ந்ொின யமல நம்்ிக்்�்ய உருவொக்� அ்தி�ொொி�ளுக்குத் ய்த்வயொன யநரம் �ி்டப்்தறகு முனய், 
குறிப்ொ� மு்தல க்தொடரபுப புளளியியலயய ்யனுளள்தொ� இருக்கும். ஒருவர ்ொ்திக்�ப்டடவர 
என்து �ரு்தப்டடுவிடட்ின, அவர�ளுக்கு உொிய உ்தவியும், ்ொது�ொபபும் வழங�ப்ட யவணடும். 
அந்த அனுமொனம் ்ினனர ஆ்தொரமறற்வ என்து நிரூ்ிக்�ப்டடுவிடடொல, உ்தவியும், ்ொது�ொபபும் 
அ்தறய�றறொரய்ொல ெொிகெய்யப்டட யவணடும் அலலது ்திரும்்பக்ற யவணடும். 

யமறக�ொணடு விெொர்ைக்�ொன ஆரம்்ப புளளியொ� �டத்்தலுக்�ொன ‘குறி�ொடடி�்ள’ ் யன்டுத்துவது 
அ்டயொளம் �ொணும் கெயலமு்ற�ளுக்குப ்யனுளள்தொ� இருக்கும். ்லயவறு வ்�யிலொன 
சுரணடல க்தொடரபு்டய்வ உட்ட, குறி�ொடடி�ளின ்டடியல ஒன்ற இந்தக் ்�யயொடு 
முனகமொழி�ிறது. இது க்தொழிலபுொி்வர�ளுக்கும், நிபுைர�ள அலலொ்தவர�ளுக்கும் ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொை உ்தவி�ரமொ� இருக்�க்கூடும். இந்த குறி�ொடடி�்ளப 
பு்திப்ித்து, மொறறிக்க�ொணடு மறறும் ெதீரதூக்�ி, நிபுைர�ள அலலொய்தொர உளளிடட ்ஙகு்தொரர�ளுக்கு, 
அவர�ள எ்திரக�ொளள வொய்பபுளள சூழநி்ல�ளுக்குத் ய்த்வயொன வழி�ொடடு்தலுடன வழங� 
மொநிலங�ள ஊக்குவிக்�ப்டு�ினறன.

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொயம் �ொண்்தில மொநிலங�ளுக்கு முக்�ியப 
க்ொறுபபு இருந்தொலும், அ்டயொளம் �ொணும் கெயலமு்ற�்ளில அரசு ெொரொ மறறும் ெிவில ெமூ� 
அ்மபபு�ள ம்திபபுமிக்� கெொத்்தொகும். யமலும் ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கும், அ்தி�ொொி�ளுக்குமி்டயய 
நம்்ிக்்�்யயும், ஒத்துைர்வயும் உருவொக்கும் மி�முக்�ிய ்ங�ில அ்வ ஆ்தொிக்�ப்ட யவணடும். 
ெடட அமலொக்�ம், எல்லப ்ொது�ொபபு, குடிவரவு, க்தொழிலொளர �டடுப்ொடு�ள மறறும் ெமூ� 
யெ்வ ய்ொனறவற்றக் ்�யொளும் அலுவலர�ள உட்ட மொநிலத்்தின முனனி்ல அ்தி�ொொி�ள 
்தகுந்தமு்றயில ்யிறெி அளிக்�ப்டடு, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளொ�க் �ரு்தப்டு்வர�்ள, அவர�ளது 
்தனிப்டட ்ணபு�்ளக் �ருத்்தில க�ொணடு, அவர�ளின அந்தரங�த்துக்கு ம்திப்ளித்து, அ்டயொளம் 
�ொைக்கூடிய ெிறபபுத் ்திறன�்ளப க்ற்வக்� யவணடும். ெமூ� உறுப்ினர�ளும் இந்த நி�ழவி்ன 
அறிநதுக�ொணடு, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எனக்�ரு்தப்டு்வர�்ள எவவொறு அ்டயொளம் �ொண்து 
மறறும் உொிய அ்தி�ொொி�ளிடம் க்தொிவிப்து என்்்தத் க்தொிநதுக�ொளள யவணடும்.   
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்ிொிவு 1: 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொண்து 
்றறிய அறிமு�ம்  

1.1. ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர என்வர யொர? 
மனி்தக் �டத்்தல கவவயவறு வ்��ளில ய்தொனறி, கவவயவறு ்கு்தி�ளில கவவயவறு இயலபு�ளொ� 
கவளிப்டுத்தும் ெடடவியரொ்தச கெயலொகும். விவெொயம், �டடுமொனம், ்ரொமொிபபு மறறும் உ்ெொிபபு, 
வீடடு யவ்ல, க்ொழுதுய்ொக்கு மறறும் வி்ளயொடடு, �ொடு�ள, மதீன்ிடிபபு, சுரங�ம் மறறும் �வுளி�ள 
உட்ட ்லயவறு து்ற�ளில ஆண�ள, க்ண�ள மறறும் குழந்்த�ள சுரணடப்டு�ிறொர�ள. மக்�ள 
ெரவய்தெ எல்ல�்ளத் ்தொணடும்ய்ொய்தொ அலலது அவர�ளு்டய கெொந்த நொடடுக்குளயளயயொ 
்யன்டுத்்திக் க�ொளளப்டலொம். மக்�்ள மனி்தக் �டத்்தலில ெிக்�்வக்� ்ல �ொரைி�ள இருப்ினும், 
குறிப்ொ� அ்ொயத்்தில இருப்து ஆவைமினறி புலம்க்யரயவொர, இன ெிறு்ொன்மயினர மறறும் 
ஆ்தரவறற குழந்்த�ள உளளிடட குழுக்�ள்தொம். வறு்ம, யவ்லயின்ம, ்ொலின ெமத்துவமின்ம, 
�லவி வொய்பபு�ள மறறும் வளங�்ளப க்ற இயலொ்ம மறறும் மு்றயொன ்ிறபபுப ்்திவு இலலொ்ம 
ய்ொனற்வயும் ஆள�டத்்தலில ்ொ்திப்் அ்தி�ொிக்கும் �ொரைி�ள ஆகும்.  

எவரொயிருந்தொலும், அவர�ளு்டய வயது, இனயவறு்ொடு, ்ொலினம், ்ொலியல அ்மபபு, நொடு, 
இன அலலது ெமூ�த் ய்தொறறம், உடலஊனம் அலலது சூழநி்ல�ள எதுவொ� இருந்தொலும், ஒருவர 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவரொய் இருக்�லொம். ஆள�டத்்தலொல எளி்மயொ�க் கூறுவ்தொனொல, 
்ொ்திக்�ப்டடவர என்வர மக்�்ளக் �டத்தும் குறறத்்தொல ்ொ்திக்�ப்டட ஒரு ந்ர. �தீயழயுளள 
்ிொிவு 1.2-இல வ்ரயறுத்துளள்டி மக்�்ள அ்திலும் குறிப்ொ� க்ண�ள மறறும் குழந்்த�்ளக் 
�டத்து்த்ல ்தடுக்�, ஒடுக்� மறறும் ்தணடிக்� ஏற்டுத்்தப்டட கநறிமு்றயொனது (மக்�ள�டத்்தல 
கநறிமு்ற) ‘மக்�்ளக் �டத்தும்’ குறறத்துக்�ொன ெரவய்தெப க்ொருளவிளக்�த்்்தத் ்தரு�ிறது.    

ந்டமு்றயில, இந்தக் குறறத்்தொல ் ொ்திக்�ப்டடவர எவர என்்்த அ்டயொளம் �ொண்து எபய்ொதும் 
சுல்மொனது அலல. கமொழி அலலது �லொெொரம் ெம்்ந்தப்டட க்தொடரபு க�ொளவ்தில ெவொல�ள, மறறும் 
்யம் அலலது நம்்ிக்்�யின்ம �ொரைமொ� அ்தி�ொொி�ளிடம் குறிப்ொ� மு்தல க்தொடரபுப புளளியில 
ய்சுவ்தறகுப ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ்தயக்�ம் ய்ொனற்வ இ்டயூறு�ளில அடஙகும். ்தங�ள 
அனு்வங�்ளப க்ொறுத்து, ்தொங�ள �டத்்தப்டடிருப்்தொ�யவொ அலலது சுரணடப்டடிருப்்தொ�யவொ 
அவர�ள �ரு்தொமல இருக்�லொம். க�ொடுத்துளள்தொ�க் கூறப்டும் ஒபபு்தலொனது மிரடடியயொ, 
அசசுறுத்்தியயொ 

அலலது யமொெடி கெய்ய்தொ க்றப்டடிருந்தொலும், அவர�ள அந்த சூழநி்லக்கு ஒபபு்தல அளித்துவிடட்தொ� 
ெிலர நம்்க்கூடும். இது ய்ொனற யவறு ்ிற �ொரைங�ளுக்�ொ� ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
அ்டயொளம் �ொைப்டுவ்தில்ல. 

உ்தவிக்குறிபபு: ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எனக் 
�ரு்தப்டடவர�்ள ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள என 
நடத்துவ்தறகுச ெொ்த�மொன அனுமொனத்்்த அறிமு�ம் 
கெய்்தல

ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர என அ்தி�ொொி�ள ெநய்த�ப்டும் ந்்ர, ஆரம்் உ்தவி மறறும் 
்ொது�ொப்் வழஙகும் யநொக்�த்துக்�ொ�, அவர ்ொ்திக்�ப்டடவர எனறு அனுமொனத்்தின 
ய்ொில நடத்துவ்தறகு, அ்தி�ொொி�ளுக்கு, ்ொ்திக்�ப ்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணும் மொநிலக் 
க�ொள்��ள அனும்திக்� யவணடும். 
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1 இந்த ஆவைம் முழுவ்திலும், மக்�்ள அ்திலும் குறிப்ொ� க்ண�ள மறறும் குழந்்த�்ளக் �டத்து்த்ல ்தடுக்�, ஒடுக்� மறறும் 
்தணடிக்� ஏற்டுத்்தப்டட கநறிமு்ற (மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்ற) ெடடவி்தி 3-இல குறிப்ிடடுளள்டி ‘ஆள�டத்்தல’ 
எனற வொரத்்்த ‘மக்�்ளக் �டத்து்த்லக்’ குறிப்ிடுவ்தொ� ்யன்டுத்்தப்டடிருக்�ிறது.             



ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களைப பாது்காபபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு4

2 இந்த அடடவ்ையில விளக்�ப்டடிருக்கும் �ருத்துக்�ளுக்குச ெம்்ந்தப்டட யமல்தி� விவரங�ள ் ினவரும் �ருத்து ஆ்தொரத்்தில 
�ொைலொம்: மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல ்றறிய உல�ளொவிய அறிக்்�, UNODC. 2014; ILO �டடொய உ்ழபபு ்றறிய ெரவய்தெ 
க்தொழிலொளர அ்மப்ின (ILO) உல�ளொவிய ம்திபபீடு 2012: முடிவு�ளும், ஆரொய்செி மு்ற�ளும், ெரவய்தெ க்தொழிலொளர 
அ்மபபு (ILO), 2012; ஐக்�ிய நொடு�ளின அரசு, உளது்ற, மனி்தர�்ளக் �டத்து்த்ல �ண�ொைித்்தல மறறும் எ்திரத்துப 
ய்ொரொடு்தல அலுவல�ம், 2014.        

ஒரு ந்ர ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர எனக் 
�ரு்தப்டடு, அவவொறொன ஒரு சூழநி்லயில 
அவர இருந்திருக்�லொம் எனற ஒரு ெநய்த�ம் 
இருக்கும் ்டெத்்தில, அப்டிக் �ருதுவது ஒரு 
நலல ந்டமு்றயொகும். அப்டிப்டட ஓர 
அனுமொனத்்்தப ்ிரயயொ�ிப்்தன க்ொருள 
எனனகவனறொல, ஒரு ந்ர ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடிருக்�லொம் எனற ெநய்த�ம் இருந்தொல. 
அ்தி�ொொி�ள அவ்ர உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு 
ய்த்வப்டும் ந்ரொ� நடத்்தியிருப்ொர�ள. அ்தன 
்ினனர அவர �டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர 
இல்ல எனறும் உ்தவியும், ்ொது�ொபபும் 
ய்த்வயில்ல எனறும் ்ததீரமொனிக்�ப்டடொல, 
அந்தச ெமயத்்தில அத்்த்�ய ஆ்தரவு 
்திரும்்பக்றப்டும். �டத்்தப்டட்தற�ொன 
அறிகுறி�ள ஒரு ந்ொிடம் க்தன்டடொல, அவர 
உடல ்தொக்கு்தல அலலது ்ொலியல வனமு்ற 
அலலது ஆள�டத்்தல ய்ொனற மறற வ்�யிலொன 
குறறங�ளொல ்ொ்திக்�ப்டடவரொ� இருப்ொர. 

உ்தவிக்குறிபபு:மனி்தக்�டத்்தல 
க்தொடர்ொன குறறங�ளில 
விழிபபுைர்வ 
உணடொக்கு்தல  

மறற குறறங�ளொல ்ொ்திக்�ப்டட ந்ர�ள, 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளொ�க் 
�ரு்தப்டொ்தவர�ளொ� இருக்�லொம் 
அத்துடன அவர�ளுக்கு உ்தவி மறறும் 
்ொது�ொபபுத் ய்த்வ இருக்�லொம். 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
அ்டயொளம் �ொணுவ்தறகுப க்ொறுப்ொன 
க்தொழிலபுொி்வர�ள அது க்தொடர்ொன 
குறறவ்��்ள அறிந்திருக்� யவணடும், 
அத்துடன அ்தறய�ற் எ்திரக�ொளளும் 
்திற்மயும் க்றறிருக்� யவணடும்.

ஒரு ந்ர ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவரொய் இலலொமலிருநது, மொறொ� மறகறொரு குறறத்்தொல 
்ொ்திக்�ப்டடவரொய் இருப்்தொ�த் ்ததீரமொனிக்�ப்டடொல, அவர இனனும் க்ொருத்்தமொன ஆ்தரவுச 
யெ்வ�ளுக்கு மொறறப்டுவொர. ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ்தங�ள வம்ெொவளி நொடடுக்கு 
கவளியயயும் இருக்�லொம். அத்துடன இனம், ம்தம், நொடு, குறிப்ிடட ெமூ�க் குழுவின அங�த்்தினர 
அலலது அரெியல �ருத்து �ொரைங�ளுக்�ொ� துனபுறுத்்தக்கூடும் எனற வலுவொன �ொரைத்துக்�ொ�ப 
்யம் இருக்�லொம். இது ய்ொனற ெந்தரப்ங�ளில அவர�ள பு�லிட கெயலமு்ற�ளுக்கு அனுப்ப்ட 
யவணடும். 

மனி்தக் �டத்்தலில அனு்வப்டட மக்�ள, குறறத்்தொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள, அத்துடன அவர�ள 
மொநிலங�ளொல அவவொயற நடத்்தப்டடு, அ்தன்டி ்ொது�ொக்�ப்ட யவணடும். குறறத்்தொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�யளொடு கூட, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளும் ்தங�ளு்டய மனி்த 
உொி்ம்ளத் ்தவறொ�ப ்யன்டுத்தும் அனு்வத்்்தயும், அத்துடன உடல அலலது மனக்�ொயம், 
உைரசெித் துன்ம், அவமொன உைரவு�ள அலலது அவதூறு மறறும் க்ொருளொ்தொர இழபபு உட்ட மறற 
துன்ங�்ளயும் க்றறிருக்�லொம். 

�டத்்தல�ொரர அ்டயொளம்�ொைப்டடிருந்தொலும், ்�து கெய்யப்டடிருந்தொலும், விெொர்ை 
கெய்யப்டடிருந்தொலும் அலலது ்தணட்ன க்றறிருந்தொலும் அத்துடன ்ொ்திக்�ப்டடவருக்கும், 
குறறம் ெொடடப்டட �டத்்தல�ொரருக்கும் எந்தக் குடும்் உறவும் இருந்தொலும், இல்லகயனறொலும் ஒரு 
ந்ர ்ொ்திக்�ப்டடவர்தொன எனறு �ரு்தப்ட யவணடும். 

அடடவ்ை 1:  ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொண்்தில �ற்்னயும், உண்மயும்2

�ற்்ன  உண்ம யமல்தி� விவரங�ளுக்குப 
்ொரக்�வும்:

ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
எனறு �ரு்தப்டுவ்தறகு 
மக்�ள ெரவய்தெ 
எல்ல�்ளக் �டக்� 
யவணடும்.

அ்தி�மொன மக்�ள ெரவய்தெ 
எல்ல�்ளக் �டநது 
�டத்்தப்டடொலும், மக்�்ளக் 
�டத்து்தல ஒரு நொடடின 
எல்லக்குளளும் நடக்�க்கூடும். 
இந்த நி�ழவு உள �டத்்தல (அலலது 
உளநொடடுக் �டத்்தல) எனப்டும்.

1.2 மனி்தக் �டத்்தல 
வ்ரயறுக்�ப்டடுளளது
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க்ண�ள மறறும் 
குழந்்த�ள மடடுயம 
ஆ ள � ட த் ்த லி ல 
் ொ ்த ி க் � ப ் ட வ ர � ள ொ � 
இருக்�முடியும்

மனி்தக் �டத்்தல ்றறிய 
மிகு்தியொன ஆய்வு�ளும், ஊட�ச 
கெய்்தி�ளும் க்ண�ள மறறும் 
குழந்்த�ள ஆள�டத்்தலில �வனம் 
கெலுத்துயிருக்�ினறன. இருப்ினும், 
ஆண�ளும் கூட எலலொவி்தமொன 
சுரணடலின ய்ொிலும், குறிப்ொ�க் 
�டடொய உ்ழபபுக்�ொ�க் 
�டத்்தப்டு�ினறனர

1.2 மனி்தக் �டத்்தல 
வ்ரயறுக்�ப்டடுளளது

1.3 மனி்தக் �டத்்தல 
வ்ரயறுக்�ப்டடுளளது

ஆ ள � ட த் ்த ல ொ ல 
் ொ ்த ி க் � ப ் ட ட வ ர � ள 
அ்னவரும் ்ொலியல 
க ்த ொ ழ ி லு க் � ொ � க் 
�டத்்தப்டு�ிறொர�ள

்ொலியல க்தொழிலுக்�ொ�க் 
�டத்்தப்டு்வர�ள ஆள�டத்்தலில 
�ைிெமொன ்கு்தியொ� இருந்தொலும், 
�டடொய உ்ழபபு, அடி்மத்்தனம் 
அலலது அடி்மத்்தனத்துக்கு நி�ரொன 
ந்டமு்ற�ள, அடி்மப ்ணபு, 
உறுபபு நதீக்�ம் அத்துடன மறற 
வ்�யொன சுரணடல�ள ய்ொனற 
யநொக்�ங�ளுக்�ொ�வும் மக்�ள 
�டத்்தப்டு�ிறொர�ள

1.3 மனி்தக் �டத்்தல 
வ்ரயறுக்�ப்டடுளளது

்ொலியல க்தொழிலில 
்ைிபுொியும் அ்னவரும் 
ஆ ள � ட த் ்த ல ொ ல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளொகும்.

்ொலியல சுரணடல யநொக்�ங�ளுக்�ொ� 
ந்டக்றும் ஆள�டத்்தல, 
அடிக்�டி நி�ழ�ினற மறறும் 
கவளிப்்டயொ�த் க்தொியும் 
வ்��ளில ஒனறொ� இருந்தொலும், 
்ொலியல க்தொழிலில ஈடு்டடிருக்கும் 
மக்�களலலொம் �டத்்தப்டடவர�ளொ� 
இருக்�யவணடிய அவெியமில்ல. 
்ொலியல சுரணடல யநொக்�த்துக்�ொ� 
ஒரு ந்ர ஆள�டத்்தல 
கெய்யப்டடிருப்்தொ�க் குறிக்�, 
மிரடடல, அசசுறுத்்தல மறறும் 
ஏமொறறு்தல ய்ொனற ்த்ட 
கெய்யப்டட வழிமு்ற�ள 
(்ொ்திக்�ப்டடவர ஒரு வயது 
வந்தவரொ� இருக்கும் ்டெத்்தில)  
்யன்டுத்்தப ்டடிருக்�க் கூடும்.

1.3 மனி்தக் �டத்்தல 
வ்ரயறுக்�ப்டடுளளது

3.3 ஆள�டத்்தலுக்�ொன 
குறி�ொடடி�ள

ஆவைமினறி 
புலம்க்யரயவொர 
அ்னவரும் 
ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள. 
வழக்�மொன 
சூழநி்ல�ளில 
புலம்க்யரயவொர 
ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளொ� 
இருக்� முடியொது

்ொ்திக்�ப்டடவர�ள, மு்றயறற 
வ்�யில நொடடுக்குள க�ொணடு 
வரப்டடு, அஙய� அவர�ள 
சுரணடப்டடொலும், நொடடுக்குள 
மு்றயறற வ்�யில நு்ழயும் 
அ்னவருயம சுரணடப்டு்வர�ள 
அலல. யமலும், ஒரு நொடடுக்குள 
மு்றயொன வ்�யில நு்ழந்திருக்கும் 
அலலது ்தங�ியிருக்கும் 
மக்�ளும் கூட ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளொ� இருக்�லொம்.

1.2 மனி்தக் �டத்்தல 
வ்ரயறுக்�ப்டடுளளது

2.2 ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
அ்டயொளம் �ொணு்த்ல 
அ ங �தீ � ொ ி ப ் ்த ி லு ம் 
மறறும் ்ததீரப்்திலும் 
உளள ெவொல�ள 

3.3 ஆள�டத்்தலுக்�ொன 
குறி�ொடடி�ள



ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களை அளடயாைம் ்காணபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு6

9 ்ிொிவு 1.3-இல விவொ்தித்துளள்டி, அடி்மத்்தனத்்்த ஒழித்்தல ்றறிய 1956 து்ை ஒப்ந்தம், அடி்ம வரத்்த�ம் மறறும் 
அடி்மத்்தனத்துக்கு நி�ரொன நிறுவனங�ள மறறும் ந்டமு்ற�ள (து்ை ஒப்ந்தம்) ்றறிய து்ை ஒப்ந்தம், இவறறில 
’அடி்மத்்தனத்துக்கு நி�ரொன ந்டமு்ற�ள’ எனற ்்தம் வ்ரயறுக்�ப்டடுளளது.

்தங�ளு்டய நி்ல்ம்ய 
அறிந்திருக்கும் அலலது 
அ்தறகு ஒபபு்தல 
அ ள ி த் ்த ி ரு ப ் ்த ொ � த் 
ய்தொனறும் மக்�ள, 
ஆ ள � ட த் ்த லி ல 
்ொ்திக்�ப்டடிருப்்தொ�க் 
�ரு்தப்ட மொடடொர�ள

ஒரு ந்ர அவரு்டய 
நி்ல்ம்ய ஏறறுக்க�ொளள 
அலலது நி்ந்த்ன�ளுக்கு 
ஒபபுக்க�ொளள (எ.�ொ. 
யவ்லவொய்பபு) ஆரம்்த்்திலிருநய்த 
ஒபபுக்க�ொளவ்தொ�த் ய்தொனறினொலும் 
கூட, அவர ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவரொ� இருக்�லொம்.

ஒரு குழந்்தயின ஒபபு்தல 
எபய்ொதுயம க்ொருத்்தமறற்தொகும், 
அத்துடன மிரடடல, அசசுறுத்்தல 
மறறும் ஏமொறறு்தல ய்ொனற 
்த்ட கெய்யப்டட வழிமு்ற�ள 
்யன்டுத்்தப்டடு, ்ொ்திக்�ப்டட  
ஒரு வயது வந்தவொின இைக்�ம் 
க்றப்டடிருந்தொல, அவரது 
ஒபபு்தலும் க்ொருத்்தமறற்தொகும்.

1.2 மனி்தக் �டத்்தல 
வ்ரயறுக்�ப்டடுளளது

3.3 ஆள�டத்்தலுக்�ொன 
குறி�ொடடி�ள

ஆ ள � ட த் ்த ல � ொ ர ரு ட ன 
உறவுமு்ற உளள, அலலது 
க்தொடரபு ்வத்்திருக்கும் 
மக்�ள, ஆள�டத்்தலொல 
் ொ ்த ி க் � ப ் ட ட வ ர � ள 
எனறு �ரு்தப்ட 
மொடடொர�ள

க்ரும்்ொலும் ஒரு நண்ர அலலது 
உறவினர, ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
ஆ்ெ�ொடடியயொ அலலது 
்தயொரப்டுத்்தியயொ மனி்தக் �டத்்தலின 
சூழநி்லக்கு ஆளொக்குவொர. ்திருமைம் 
மறறும் ்ிற கநருக்�மொன உறவு�ள 
மூலமும் ஆள�டத்்தல�ொரர�ள 
்தங�ளொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளக் 
�டடுப்டுத்்தலொம். அடி்மத்்தனம் 
அலலது �டடொயப்டுத்்தப்டட 
வடிவிலொன ்திருமைம் 
‘ அ டி ் ம த் ்த ன த் து க் கு 
நி�ரொன ந்டமு்ற�ளில’ 
அடங�ியிருக்�க்கூடும். 3

3.3 ஆள�டத்்தலுக்�ொன 
குறி�ொடடி�ள

்தங�ளு்டய வொழக்்� 
� வ ் ல ய ற ற ்த ொ � ய வ ொ 
அலலது க்ொருளொ்தொர 
ொதீ்தியொ� ெிறப்ொன்தொ�யவ 
இருப்்தொ� நம்பும் 
மக்�்ள ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளொ�க் 
�ரு்தமுடியொது

ஒருவர அ்தி�ப ்ைம் ெம்்ொ்தித்்தொலும் 
மறறும்/அலலது அ்தி� வெ்தியொன 
வொழக்்�ச சூழநி்லயில 
இருந்தொலும் அ்தறகுமுன அவர�ள 
�டத்்தப்டடிருந்தொல, ஆள�டத்்தலொல 
் ொ ்த ி க் � ப ் ட ட வ ர � ள ொ � 
இருக்�லொம். சுரணடலொனது  
்ொர்டெமறறமு்றயில ம்திபபீடு 
கெய்ய யவணடும்.

2.2 ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
அ்டயொளம் �ொணு்த்ல 
அ ங �தீ � ொ ி ப ் ்த ி லு ம் 
மறறும் ்ததீரப்்திலும் 
உளள ெவொல�ள 

3.3 ஆள�டத்்தலுக்�ொன 
குறி�ொடடி�ள
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4 மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயின ெடடப்ிொிவு 2(்ி)-ஐப ்ொரக்�வும்.
5 ஆ்தொரம்: மக்�்ளக் �டத்து்த்லச ெடடவியரொ்தமொக்கு்தல ்றறிய க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ொலி கெயலமு்ற, 2014, ்க்�ம் 5. 

1.2. மனி்தக் �டத்்தலின விளக்�ம் 
மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயின யநொக்�ங�ளில ஒனறு, ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�்ள, 
அவர�ளின மனி்த உொி்ம�ளுக்கு முழு மொியொ்்த க�ொடுத்துப ்ொது�ொத்்தல மறறும் உ்தவு்தல 
எனக் கூறப்டு�ிறது.4 இத்்த்�ய உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு ய்த்வப்டும் ஆள�டத்்தலில 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ணடுக�ொளள, மொநிலங�ளுக்கு ஒரு ம்றமு�மொன ய்த்வ்ய 
இந்த யநொக்�ம் உருவொக்கு�ிறது. ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள யொர என அ்டயொளம் 
�ணடுக�ொளவ்தறகு, அந்தக் குறறத்்தின ெடடபூரவ க்ொருளவிளக்�த்்தின அடிப்்டயில மனி்தக் �டத்்தல 
எனறொல எனன என்்்த மொநில அ்தி�ொொி�ள அறியயவணடும். ெரவய்தெச ெடடத்்தில, குறறத்்தின 
க்ொருளவிளக்�ம், மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்ற ெடடப்ிொிவு 3(ஏ)-இல �ொைப்டு�ிறது.

்
ிொ

ிவு
 1

“மக்�்ளக் �டத்து்தல” என்்தன க்ொருள எனனகவனறொல, அசசுறுத்்தல, ்லத்்்தப 
்ிரயயொ�ித்்தல, அலலது மறற வ்��ளிலொன நிரப்ந்தம், �டத்்தல, யமொெடி, ஏமொறறு்தல, 
அ்தி�ொரத்்்தத் ்தவறொ�ப ்யன்டுத்து்தல அலலது ்லவீன நி்ல்ம்யத் ்தவறொ�ப 
்யன்டுத்து்தல அலலது மறகறொரு ந்ொின �டடுப்ொடடில ஒரு ந்ொின ெம்ம்தம் க்றுவ்தறகு 
்ைம் அலலது ெலு்��ள க�ொடுக்�ல வொங�ல ய்ொனற்வ மூலமொ� சுரணடல கெய்யும் 
யநொக்�த்துக்�ொ� ஆளயெரபபு, கூடடிசகெலலு்தல, இடமொறறம், ஆள்துக்�ல அலலது ஆட�்ள 
அ்ழத்்தல ய்ொனற்வயொகும். சுரணடலில கு்றந்த்டெம், மறறவர�்ள வி்செொரத்துக்�ொ�ச 
சுரணடல அலலது யவறு வ்�யிலொன ் ொலியல சுரணடல, �டடொய உ்ழபபு அலலது யெ்வ�ள, 
அடி்மத்்தனம் அலலது அடி்மத்்தனத்துக்கு நி�ரொன ந்டமு்ற�ள, அடி்மப ்ணபு அலலது 
உறுபபு�்ள அ�றறு்தல ய்ொனற்வ அடஙகும்.

�தீயழயுளள ்டம் 1 க்ொியவர�்ள மனி்தக் �டத்்தல கெய்யும் குறறத்்தில இருக்� யவணடிய மூனறு 
கூறு�்ளக் ய�ொடிடடுக் �ொடடு�ிறது. ஒவகவொரு ்த்்தியிலுமுளள எந்தகவொரு கூறும் ஆள�டத்்த்ல 
நி்லநொடடுவ்தறகுத் ய்த்வப்டும். 

்டம் 1: மக்�்ளக் �டத்துவ்தில ெரவய்தெ ெடட கெொறக்ொருள விளக்�த்்தின  முக்�ியக் 
கூறு�ள: 5

மக்�்ளக் �டத்து்தல

நடவடிக்்�
ஆளயெரபபு 

கூடடிசகெலலு்தல 
இடமொறறம் 

ஆள்துக்�ல

ஆட�்ள அ்ழத்்தல

வழிமு்ற 
அசசுறுத்்தல (அ) 
்லப்ிரயயொ�ம்

      நிரப்ந்தம்

           ஏமொறறு்தல

           �டத்்தல 

          யமொெடி

          அ்தி�ொர 
துஷ்ிரயயொ�ம் 

        ்லவீனநி்ல 
துஷ்ிரயயொ�ம்

             ்ைம் அலலது 
ெலு்��ள

          க�ொடுக்�ல வொங�ல

யநொக்�ம்
சுரணடலில அடஙகுவன:

மறறவர�்ள 
வி்செொரத்துக்குத் தூணடல

   யவறு வ்�யிலொன 
்ொலியல சுரணடல

       �டடொய உ்ழபபு 
அலலது யெ்வ�ள

அடி்மத்்தனம் அலலது 
அடி்மத்்தனத்துக்கு 

நி�ரொன ந்டமு்ற�ள

அடி்மப்ணபு

உறுபபு�்ள அ�றறு்தல
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6 மக்�்ளக் �டத்து்த்லச ெடடவியரொ்தமொக்கு்தல ்றறிய க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ொலி கெயலமு்ற, 2014, ்க்�ங�ள 4-5-ஐ     
யமலும் ்ொரக்�வும். 

7 1904, 1910 மறறும் 1933-இல ெரவய்தெ ஒப்ந்தங�ள வி்செொர யநொக்�ங�ளுக்�ொ� க்ண�்ளயும், ெிறுமி�்ளயும் ெரவய்தெ 
எல்ல�்ளக் �டநது க�ொணடுகெலலும் ந்டமு்றயிலும் �வனம் கெலுத்்தியிருந்தொலும், மக்�்ளக் �டத்து்லயும் மறறும் 
க்ண�ள மறறும் ெிறுமியர�்ளயும் ்தொணடி ‘யொரொயிருந்தொலும்’ அ்்தச யெரத்து மறறவர�ளின வி்செொரச சுரணட்லயும் 
ஒடுக்குவ்தற�ொன 1949 ஒப்ந்தம் இருந்தொலும், ்கலரயமொ கநறிமு்ற்தொன ்ொலுறவுக்குத் க்தொடர்ிலலொ்த சுரணடல 
வடிவங�்ள ஒருங�ி்ைத்்த,  ஆள�டத்்த்ல ்மயப்டுத்தும் மு்தல ெரவய்தெக் �ருவியொகும்.  

8  நொடு�டந்த ஒழுங�்மக்�ப்டட குறறங�ளுக்கு எ்திரொன ஐக்�ிய நொடு�ள ஒப்ந்தம் கூடு்தலொ�, நிலம், �டல மறறும் வொன வழியொ� 
புலம்க்யரநய்தொ்ரக் �டத்்தலுக்கு எ்திரொன கநறிமு்றயின ெடடவி்தி 3-இன்டி, புலம்க்யரந்தவர�்ளக் �ளளத்்தனமொ�க் 
�டத்து்தல என்து “ய்தெியக் குடியுொி்ம அலலது நிரந்தரக் குடியுொி்ம ஒருவருக்கு இலலொ்தய்ொது மொநில அ்மபபு�ளுக்குள ஒரு 
ந்ர ெடடவியரொ்தமொ� நு்ழவ்தினொல ்ையமொ அலலது மறற க்ொருயளொ இலொ்ம்” க்றுவ்தற�ொன க�ொளமு்தலொகும்.  

நொடு�டநது நடக்கும்ய்ொது, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளக் �ளளக்�டத்்தல நடவடிக்்�க்கு 
ஆட்டட ஒரு புலம்க்யரந்தவொிடமிருநது, அ்திலும் குறிப்ொ�, ஒயர ந்ர �ளளக்�டத்்தல கெய்யப்டட 
புலம்க்யரந்தவர மறறும் ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர என இருநி்லயிலும் இருக்�லொம் 
எனனும்ய்ொது, அவற்ற   யவறு்டுத்்திக் �ொடடுவது �டினமொ�

உ்தவிக்குறிபபு:்ொ்திபபுக்கு ஆளொ�க்கூடிய 
குழுக்�ளின மத்்தியில 
ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டட்தொ�க் 
�ரு்தப்டு்வர�்ள 
அ்டயொளம் �ொணு்தல 

சுரணடல �டடத்துக்கு முனபு, 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
அ்டயொளம் �ொணு்தல மி�வும் 
�டினமொன்தொகும். ்ொ்திபபுக்கு 
ஆளொ�க்கூடியவர�ளின மத்்தியில 
�டத்்தப்டட புலம்க்யரநய்தொர உளளிடட 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட்தொ�க் 
�ரு்தப்டு்வர�்ள அ்டயொளம் �ொை, 
அ்தி�ொொி�ளுக்கு ஆ்தரவு ்தரும்வ்�யில 
்தடுபபு ஏற்ொடு�ள அடங�ியுளளன 
என்்்த மொநிலங�ள ்தங�ள க�ொள்� 
விளக்�ங�ளில உறு்தி கெய்யயவணடும்.  
அத்துடன அ்தறய�ற் எ்திரக�ொளளும் 
்திற்மயும் க்றறிருக்� யவணடும்.

எஙக�லலொம் இ்தில க�ொடுக்�ப்டட வழிமு்ற�ள ் யன்டுத்்தப்டுத்்தப்டு�ினறனயவொ, அஙக�லலம் 
்ொ்திக்�ப்டுயவொொின ஒபபு்தல க்ொருளறற்தொ�ி விடு�ிறது எனறு கநறிமு்ற ெடடப்ிொிவு 3(்ி) 
�ருத்து வழஙகு�ிறது. ்ொ்திக்�ப்டுயவொர 18 வயதுக்கு உட்டட ஒரு குழந்்தயொ� இருக்கும்்டெத்்தில 
க�ொடுக்�ப்டட வழிமு்ற�ள நிரூ்ிக்�ப்டயவணடும் எனற அவெியமில்ல எனறு ெடடப்ிொிவு 3(ெி) 
மறறும் (டி) கூறு�ினறன.6

ஆள�டத்்தல ்ிரசெி்ன�்ளத் ்ததீரக்� கநறிமு்ற மு்தல ெரவய்தெக் �ருவி அலல, ஆனொல அது 
இன்றய ய்த்திக்கு மி� விொிவொன கெொறக்ொருள விளக்�ங�்ள வழஙகு�ிறது. அத்துடன அது 
ய்தெியச ெடடத்்தில குறறத்்்த வ்ரயறுக்� மொநில அ்மபபு�ள நம்்ியிருக்கும் மு்தன்மயொன 
ெரவய்தெக் �ருவியொகும். ெடடவி்தி 3-இன கெொறக்ொருள விளக்�மொனது, ஆண�ளும், ெிறுவர�ளும் 
கூட ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளொ� முடியும் எனற புொி்த்ல நிரையிக்� உ்தவியிருக்�ிறது. 
அத்துடன ‘சுரணடலில’ ்ொலியல சுரணடல மடடுமலலொது மறற வ்�யொன சுரணடல�ளும் அடஙகும்.7 
கெொறக்ொருள விளக்�த்்தில நிரையிக்�ப்டட சுரணடல வ்��ளின ்டடியலில ெரவய்தெச ெடடத்்தில 
மறயறொொிடத்்தில வ்ரயறுக்�ப்டடுளள ‘�டடொய உ்ழபபு அலலது யெ்வ�ள’ மறறும் ‘அடி்மத்்தனம் 
அலலது அடி்மத்்தனத்துக்கு நி�ரொன ந்டமு்ற�ள’ அத்துடன ‘அடி்மப ் ணபு’ மறறும் ‘உறுபபு�்ள 
அ�றறு்தல’ ய்ொனற்வயும் அடஙகும். இந்தப ்டடியல சுரணடல எனக் �ரு்தப்டுவ்தறகுொிய 
ந்டமு்ற�ளின வ்��ளுக்கு ஒரு கு்றந்த்டெ ்தரநி்ல்ய நிரையித்்திருந்தொலும், அது 
முழு்மயொன்தலல. அது புது வ்�யொன சுரணடலுக்கு ஏறற்டி மொறறிக்க�ொணடு, வ்ளநது 
க�ொடுக்�க்கூடிய கெொறக்ொருள விளக்�மொகும். 

மனி்தர�்ளக் �டத்து்தலுக்�ொன ெரவய்தெ கெொறக்ொருள விளக்�த்்்த விளக்�ிக்கூற ்லயவறு வழி�ள 
உளளன. மனி்தக் �டத்்தல என்து ்ொ்திக்�ப்டட ஒருவர, சுரணடல என்து ்தனித்துத் நிறகும்வ்�யில, 

சுரணடலுக்கு (“ஆளயெரபபு, கூடடிசகெலலு்தல, 
இடமொறறம், ஆள்துக்�ல அலலது அ்ழத்்தல”) 
ஒபபுக்க�ொடுக்கும் கெயலமு்ற்தொன எனச  
ெில அணுகுமு்ற�ள �ருது�ினறன. ஆனொல 
மறற்வ, கெயலமு்றயுடன இறு்தி முடி்வயும் 
(“சுரணடல”) உளளடக்�ிய குறறம் எனறு க்ொருள 
க�ொள�ினறன. எடுத்துக்�ொடடொ�, இடமொறறம் 
என்து ஆள�டத்்தலில உளளடஙகுவது இல்ல 
எனறு கெொறக்ொருள விளக்�த்்தின துலலியமொன 
�ருத்து அறிவுறுத்து�ிறது. ஆனொல ஆள�டத்்தலில 
இடமொறறத்்்தக் குறிப்ிடொமல, மனி்தர�்ளக் 
�டத்து்த்ல, முனகுறிப்ிடட்டி ெரவய்தெச 
ெடடத்்தில யவறிடத்்தில வ்ரயறுக்�ப்டடுளள 
�டடொய உ்ழபபு ய்ொனற சுரணடலின 
வ்��ளிலிருநது யவறு்டுத்்திக் �ொடடுவது 
�டினமொகும். யமலும், ய்தெியச ெடடத்்தில 
கவளிப்டயொ�க் �ொண்ிக்�ப்டடுளள 
சுரணடலின வ்��ள மொநிலங�ளுக்�ி்டயய 
மொறு்டும். 

ெரவய்தெச ெடடத்்தில மனி்தக் �டத்்தலுக்கும், 
புலம்க்ரநய்தொ்ரக் �ளளக்�டத்்தல கெய்வ்தறகும் 
ஒரு ெடடயவறு்ொடு உணடு.8 ந்டமு்றயில, 
குறிப்ொ� மனி்தக் �டத்்தல
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இருக்�லொம்.9 �ளளக்�டத்்தல கெய்யப்டட புலம்க்யரந்தவர�ள, ஆள�டத்்தலியலொ அலலது அவர�ளின 
்யைத்்தின ய்ொது அலலது அவர�ளின இலக்கு நொடடுக்கு வந்திறங�ிய ய்ொது ஏற்டக்கூடிய 
யவறுவ்�யொன சுரணடல�ளியலொ வீழக்கூடிய ்ொ்திபபு உளளது. குறறம்புொி்வர�ள ஆள�டத்்தல 
கெய்யும்ய்ொது ஒரு குழுவின ெில உறுப்ினர�்ளக் �ளளக்�டத்்தல கெய்து, மறறவர�்ள ஆள�டத்்தல 
கெய்து ஒயர நடவடிக்்�யில இரணடு குறறங�்ளயும் கெய்யலொம்.

�ளளக்�டத்்தல கெய்யப்டட புலம்க்யரந்தவர�ள ்தனனிச்ெயொ�, புலம்க்யரநய்தொ்ரக் 
�ளளக்�டத்்தல கெய்்வர�ளிடம் ஒப்ந்தம் கெய்து க�ொணடொலும், ஆள�டத்்தல, சுரணடல மறறும் 
்ிற குறறங�ளொல (மிரடடப ்ைம் ்றித்்தல, துஷ்ிரயயொ�ம், ்ொலியல வனமு்ற, �ற்ழிபபு அலலது 
ெித்்திரவ்்த) ்ொ்திக்�ப்டு்வர�ளொ� ஆ�ிவிடுவ்தறகுப க்ொிதும் வொய்பபு�ள உணடு.  �ளளக்�டத்்தல 
்யைத்்தின சூழநி்லயில, அவர�ள ்தங�்ளக் �டத்துவ்தறகு ஆரம்்த்்தில விருப்ப்டடது ம்றநது, 
்ினனர யவறு அரத்்தமுளள ஒனறொ� மொறியிருக்�லொம்.10     

எடுத்துக்�ொடடொ�, நி்லயறற சூழநி்ல�ளில, புலம்க்யரயவொர இ்டவழியில ்தங�ளு்டய 
�டத்்தல�ொரர�்ளச ெொரந்திருக்� யவணடிய நி்ல உருவொ�ி, ்தொங�ள க்ொறுத்துக்க�ொளள யவணடிய 
நி்ல்ம�்ளப க்ொருட்டுத்்தொமல, ்தங�ளு்டய ்யைத்்்தத் க்தொடரவ்்தத் ்தவிர அவர�ளுக்கு 
யவறு வழி �ி்டயொது. இது ய்ொனற சூழநி்ல�ள எபய்ொது �ணடு்ிடிக்�ப்டும் என்்்தப க்ொறுத்து, 
எ்திரக�ொளளும் ந்ர�ள ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�ள என்்்தவிட �ளளக்�டத்்தல கெய்யப்டட 
புலம்க்யரநய்தொர எனயற �ரு்தப்டலொம். சுரணடலுக்குொிய யநொக்�ம் என்து ஆள�டத்்தலுக்குொிய 
குறறம் எனறு நி்லநொடடப்டயவணடும். ஆனொல சுரணடல ஏற�னயவ நடந்திருந்தொல்தொன அ்்தக் 
�ணடு்ிடிக்�ப்டும் வொய்பபுளளது.  அ்தி�ொொி�ள ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் 
�ொண்்்த உறு்திகெய்யும் வ்�யில, �ளளக்�டத்்தல கெய்யப்டட புலம்க்யரநய்தொொி்டயய 
ஆள�டத்்தலுக்�ொன குறி�ொடடி�்ளப ்ொரக்�யவணடும்.   

1.3. சுரணடலின வ்��்ளப புொிநது க�ொளளல 
ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளில க்ரும்்ொயலொர சுரணடப்டட்தன ்ினபு்தொன அ்டயொளம் 
�ொைப்டு�ிறொர�ள. ஆ�யவ சுரணடலின ்லயவறு வ்��்ளப ்றறி ெரவய்தெச ெடடத்்தில 
வ்ரயறுக்�ப்டடுளள்டி புொிநதுக�ொளவது அவெியமொகும். சுரணடலுக்�ொன ஆ்தொரங�ள 
ஆள�டத்்தலுக்�ொன அனுமொனத்துக்கு ஆ்தரவளிப்்தில குறிப்ொ�ப ்யனுளள்தொய் இருக்கும்.  

்ல நொடு�ளில, ்ொலியல சுரணடலின யநொக்�த்துக்�ொ�யவ, ஆள�டத்்தலில குறிப்ிடத்்தக்� �வனம் 
கெலுத்்தப்டு�ிறது. ்ொலியல சுரணடல, குறிப்ொ� க்ண�ள மறறும் குழந்்த�ள ெம்்ந்தப்டடது, 
உல�ம் முழுவதும் ஒரு குறிப்ிடத்்தக்� ்ிரசெி்னயொ� உளளது. ஆனொல சுரணடல�ளின மறற 
வ்��்ளப புொிநது க�ொளவதும் அவெியமொகும். 

�டடொய உ்ழபபு அலலது யெ்வ�ள

1930 ்னனொடடுத் க்தொழிலொளர அ்மபபு (ILO) �டடொய உ்ழபபு உடன்டிக்்�யின்டி ‘�டடொய 
உ்ழபபு அலலது யெ்வ�ள’ என்்வ “எந்தகவொரு ந்ொிடமிருநதும் க்றப்டும் எலலொ யவ்ல அலலது 
யெ்வயும் ்தணட்னக்�ொன அசசுறுத்்தல அடிப்்டயிலும், யமலும் அ்்த அந்த ந்ர ்தனனிச்ெயொ�த் 
்தரொமல இருப்்தொகும்”.11 ‘அசசுறுத்்தல’ என்து யவ்லக�ொடுப்வர மூலம் உடலொதீ்தியொ�வும் மறறும் 
உளவியலொதீ்தியொ�வும் நிரப்ந்தப்டுத்துவதும் உளளடஙகும்.12 ்்தவி உயரவு, இடமொறறம், பு்திய 
யவ்லவொய்பபு அலலது வீடடுவெ்தி ய்ொனற ெொத்்தியக்கூறு�்ள மறுப்து ய்ொனற்வயும் அடஙகும்.13 

“சுயவிருப்மின்மயும்” �டடொய உ்ழப்் அ்டயொளம் �ொண்்தில முக்�ியமொன்தொகும். க்தொழிலொளி 
்தனனு்டய ெம்ம்தத்்்தத் ்தொரொளமொ�த் ்தரொ்தவ்ரயும் மறறும் ்திரும்்ப க்ற முடியொ்தவ்ரயும் உ்ழபபு 
என்து �டடொயப்டுத்்தல்தொன. 

9 மனி்தக் �டத்து்தலுக்கும், புலம்க்ரநய்தொ்ரக் �ளளக்�டத்்தல கெய்வ்தறகும் உளள ெடடயவறு்ொட்டப ்றறி யமலும் விொிவொன 
�லநது்ரயொடலுக்கு மக்�்ளக் �டத்து்த்லச ெடடவியரொ்தமொக்கு்தல ்றறிய க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ொலி கெயலமு்ற, 2014, 
்க்�ங�ள 8-9-ஐயும் மறறும் புலம்க்யரநய்தொர �ளளக்�டத்்த்லச ெடடவியரொ்தமொக்கு்தல ்றறிய க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ொலி 
கெயலமு்ற, 2014, ்க்�ங�ள 9-10-ஐயும் ்ொரக்�வும்.  

10 நிலம், �டல மறறும் வொன வழியொ� புலம்க்யரநய்தொ்ரக் �டத்்தலுக்கு எ்திரொன கநறிமு்ற, (புலம்க்யரநய்தொர �ளளக்�டத்்தல) 
மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயில வ்ரயறுத்துளள்தறகு ஒத்்த �டடொயப ்ொது�ொபபு வி்தி�்ளக் 

11 �டடொய உ்ழபபு ்றறிய ்னனொடடுத் க்தொழிலொளர அ்மப்ின (ILO) க்ொருளவிளக்�ம், �டடொய உ்ழபபு ஒப்ந்தத்துக்�ொன 
கநறிமு்ற்யத் ்தன்தொக்�ிக் க�ொணடு 2014-இல மறு்டியும் உறு்திகெய்யப்டடது. ்னனொடடுத் க்தொழிலொளர மொநொடு, 
�டடொய உ்ழபபு ஒப்ந்தத்துக்�ொன கநறிமு்ற வொெ�ம், 1930, இ்டக்�ொலப ்்திவு 9-ஏ, 103-ஆவது அமரவு, க�னிவொ, 2014, 
ெடடப்ிொிவு 1(3).  

12 ்னனொடடுத் க்தொழிலொளர அ்மபபு (ILO), மரபு�ள மறறும் ்ொிநது்ர�்ளச கெயல்டுத்து்தல ்றறிய நிபுைர குழு அறிக்்�, 
அறிக்்� 3 (்ொ�ம் 1-ஏ), ்னனொடடு க்தொழிலொளர மொநொடு, 90-ஆவது அமரவு, க�னிவொ, 2002, ்க்�ம் 98.   

13 �டடொய உ்ழபபு ஒழிபபு, மரபு�ள மறறும் ்ொிநது்ர�்ளச கெயல்டுத்து்தல ்றறிய நிபுைர குழு க்ொதுக் �ருத்்தொய்வு, 
்னனொடடுத் க்தொழிலொளர மொநொடு (ILC), 65-ஆவது அமரவு, க�னிவொ, 1979, ்த்்தி 21 (இனியமல: �டடொய உ்ழபபு ஒழிபபு, 
1979-இன க்ொதுக் �ருத்்தொய்வு). �டடொய உ்ழப்் யவரறுத்்தல, 2007-இன க்ொதுக்�ருத்்தொய்வு, ்த்்தி 37-ஐயும் ்ொரக்�வும்.



ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களை அளடயாைம் ்காணபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு10

ெிறொர உ்ழபபு - ெிறொர யவ்ல ஒபபீடு 
ெிறொர உ்ழபபு என்்்த 18 வயதுக்குக் கு்றவொன ந்ர கெய்யக்கூடிய, அவன அலலது 
அவளது உடலநலம் மறறும் ்ொது�ொபபுக்கு அ்ொயம் வி்ளவிக்�க்கூடிய அலலது அவன அலலது 
அவள �லவி அலலது க்தொழிலெொரந்த புத்்தறிவுப ்யிறெி்ய ்தடுக்�க்கூடிய எந்தகவொரு யவ்ல 
அலலது யெ்வ எனறு ்ைிநியமன யெரக்்�க்குக் கு்றந்த்டெ வயது குறித்்த1973 ்னனொடடுத் 
க்தொழிலொளர அ்மபபு (ILO) விளக்கு�ிறது.   ெிறொர உ்ழபபு என்து ெிறொர யவ்லயிலிருநது 
வித்்தியொெமொனது. ெிறொர யவ்லயில குழந்்த�ளின உடலநலம் அலலது ்ொது�ொப்ில அலலது 
அவர�ளது �லவி வொய்பபு�ளில எந்தவி்த ெமரெமும் �ி்டயொது.

அடி்மத்்தனம் மறறும் அடி்மத்்தனத்துக்கு நி�ரொன ந்டமு்ற�ள 

அடி்மத்்தனம் மனி்தச சுரணடலின மி�த் ்ததீவிரமொன வடிவம் எனறு �ரு்தப்டு�ிறது. 
அடி்மத்்தனத்்திலிருநது விடு்த்ல என்து ெரவய்தெச ெடடத்்தின ெில கநறிமு்ற�ளில ஒனறொகும். 
அந்தச ெடடத்்திலிருநது மொநிலங�ள எபய்ொதும் ‘நதீக்�ிவிட’ முடியொது. மொநிலங�ள எந்தச சூழநி்லயிலும் 
அடி்மத்்தனத்்்த அனும்திக்� முடியயவ முடியொது என்ய்த இ்தன க்ொருள. அடி்மத்்தனம் என்து 
மு்தனமு்தலொ� 1926 அடி்ம வியொ்ொரம் மறறும் அடி்மத்்தனத்்்த ஒடுக்குவ்தற�ொன ஒப்ந்தத்்தில 
(‘அடி்மத்்தனம் ்றறிய ஒப்ந்தம்’ எனறு அ்ழக்�ப்டு�ிறது) “கெொந்தம் க�ொணடொடும் உொி்மயில 
இ்ைக்�ப்டட ஏ்தொவது அலலது அ்னத்து அ்தி�ொரங�்ளயும் ஒரு ந்ொின யமல ் ிரயயொ�ிக்கும்ய்ொது 
அவொின அந்தஸது அலலது நி்ல”14 எனறு வ்ரயறுக்�ப்டடுளளது. அடி்மத்்தனம் என்து, அ்தன 
அடிமடட அளவில, கெொந்தம் க�ொணடொடு்தல; ‘கெொந்தம் க�ொணடொடும் உொி்மயில இ்ைக்�ப்டட 
அ்தி�ொரங�ள’ எனக் கூறப்டும் ்ொரம்்ொிய அடி்மத்்தனம் இனனும் அடி்மத்்தனத்்தின ெம�ொல 
வடிவத்்திலொன ஒரு அம்ெமொ�க் �ரு்தப்டு�ிறது. அடி்மத்்தனத்்்த முக்�ியப்டுத்தும் ெிலர அடி்மத்்தனம் 
்றறிய ஒப்ந்தத்்தில ்ொ்திக்�ப்டடவொின க்யர, ம்தம், வொழக்்�த் து்ை அலலது ்ொலியல து்ை 
அத்துடன அவரது வொொிசு�ளின எ்திர�ொலநி்ல ய்ொனறவற்றத் ்ததீரமொனிக்கும் அ்தி�ொொி்யச 
யெரத்துளளனர.15  அடி்மத்்தனத்்தில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின வொழக்்�்யப ய்ணு�ினற உடல 
அலலது மனத் ்திற்னக் கு்றக்கும் நடத்்்த்யயும் உளளடக்�ியிருக்�க்கூடும்.16

உ்தவிக்குறிபபு: அடி்மத்்தனத்்்த அ்டயொளம் �ொணு்தல 
அடி்மத்்தனமொனது சூழநி்லயினொல உருவொகும் நி்ல்ம்யக் �ொடடிலும், குறறம் புொிந்தவர 
மறறும் அவரொல ்ொ்திக்�ப்டடவருக்�ி்டயய ஏற்டடுளள உறவொல குறிக்�ப்டு�ிறது. 
அடி்மத்்தனத்துக்கு ஆளொன நி்ல்மயில உளள ஒரு ந்ர வெ்தியொய் வொழ முடியும் எனக் 
�ரு்தப்டடொலும், அடிப்்டயொன கெொந்த முடிவு�்ள அவரொல எடுக்� முடியொது என்்்த 
அ்தி�ொொி�ள புொிநதுக�ொளள யவணடும்.  

1956 அடி்மத்்தனத்்்த ஒழித்்தல ்றறிய ஒப்ந்தம், அடி்ம வரத்்த�ம் மறறும் அடி்மத்்தனத்துக்கு 
நி�ரொன நிறுவனங�ள மறறும் ந்டமு்ற�ள (து்ை ஒப்ந்தம்) ்றறிய து்ை ஒப்ந்தத்்தொல 
அடி்மத்்தனத்துக்கு நி�ரொன ந்டமு்ற�ள ்த்டகெய்யப்டடன. ‘அடி்மத்்தனத்துக்கு நி�ரொன 
நிறுவனங�ள மறறும் ந்டமு்ற�ள’ உொி்மயின அம்ெங�்ளக் க�ொணட சுரணடு�ிற மனி்த 
உறவு�்ளக் குறிக்�ினறன. அ்வ ெடடத்்தினொல அலல, ஆனொல விருப்ம், ்ொரம்்ொியம், அலலது ெமூ� 
ந்டமு்றயொல ்ரொமொிக்�ப்டு�ினறன. குறிப்ொ�, து்ை ஒப்ந்தம், அடி்மத்்தனத்துக்கு நி�ரொன 
நிறுவனங�ள மறறும் ந்டமு்ற�்ளக் குறிப்ிடு�ிறது:

14 அடி்ம வரத்்த�ம் மறறும் அடி்மத்்தனத்்்த ஒடுக்குவ்தற�ொன ஒப்ந்தம், 60 உல� நொடு�ள ெங�ம் உடன்டிக்்� க்தொடர 253, 
25 கெபடம்்ர 1926, 9 மொரச 1927-இல அமலுக்கு வந்தது (அடி்மத்்தனம் ்றறிய ஒப்ந்தம்).        

15 எடுத்துக்�ொடடொ�, ்ொரக்�: அரசு ்தரபபு வழக்�றிஞர எ்திரொ� வி. குனொரக், ய�ொயவக் மறறும் யுய�ொவிக் வழக்கு  IT-96-23-T 
மறறும் IT-96-23/1-T, முனனொள யூய�ொஸயலவியொ யமலமு்றயீடடு நதீ்தி மணட்ம், 12 �ூன 2002.   

16 எடுத்துக்�ொடடொ�, ்ொரக்�:  அடி்மத்்தனத்்தின ெடட அளவுருக்�ள ்றறிய க்லலொ�ியயொ – �ொரவரடு வழி�ொடடு்தல�ள, 
அடி்மத்்தனத்்தின ெடட அளவுருக்�ள ்றறிய ஆரொய்செி வ்லப்ினனல, 2012. 
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• �டன ஒப்ந்தம்  (ெடடவி்தி 1 (ஏ))-யின்டி 
“்தனனு்டய கெொந்தச யெ்வ�்ள 
வழஙகுவ்தொ� ஒரு �டன�ொரரொல 
க�ொடுக்�ப்டட வொக்குறு்தியொல எழுந்த 
அந்தஸது அலலது நி்ல அலலது ்தனது 
�டடுப்ொடடின �தீழ இருக்கும் ஒரு ந்ருக்குக் 
�டனுக்குப ்ி்ையொ�, நியொயமொ� ம்திபபீடு 
கெய்யப்டட, அத்்த்�ய யெ்வ�ளின 
ம்திபபு �ட்னக் �ழிப்்தறகுப ்யன்டுத்்தப 
்டொமயலொ அலலது அத்்த்�ய யெ்வ�ளின 
�ொலஅளவு மடடுப்டுத்்தப்டயவொ, ்தன்ம  
வ்ரயறுக்�ப்டயவொ இலலொ்த நி்லயில 
எழு�ினற அந்தஸது அலலது நி்ல”. யவறு 
வ்�யில கூறுவ்தொனொல, �டன ஒப்ந்தம் 
என்து, ஒரு ந்ர ்திருப்ித் ்தரயவ முடியொ்த 
ஒரு �டனுக்�ொ� யெ்வ�்ள வழஙகு�ிற 
சூழநி்ல்யக் குறிக்�ிறது.

• க�ொத்்தடி்ம (ெடடப்ிொிவு 1(்ி)) என்து 
“ெடடம், விருப்ம் அலலது ஒப்ந்தத்்தின ்டி 

உ்தவிக்குறிபபு:�டன ஒப்ந்தத்்்த 
அ்டயொளம் �ொணு்தல

�டன ஒப்ந்தம் ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டட ்லருக்கு ஒரு க்ொதுவொன 
அனு்வமொகும். �டன ஒப்ந்தத்துக்�ொன 
சூழநி்ல்ய, உறு்தி கெய்ய முடியொ்த 
அளவுக்கு, அத்துடன எந்த அளவுக்கு 
யவ்ல அலலது யெ்வ கெய்்தொலும் 
அ்டக்�முடியொ்த அளவுக்குக் �டன 
இருப்து மூலம் அ்டயொளம் �ொைலொம். 
்ல அ்தி�ொர எல்ல�ள �டன ஒப்ந்தத்்்த 
மி� விொிவொ�ப புொிநது ்வத்துளளன. 
ஏகனனறொல �ட்னத் ்திருப்ித் ்தருவ்தறகு 
உ்ழபபு அலலது யெ்வ�்ள வழஙகும் 
சூழநி்ல�ள சுரணடல ்தன்மயு்டய்வ.

கவகும்தி �ி்டக்�ிறய்தொ இல்லயயொ, மறகறொரு ந்ருக்குச கெொந்தமொன நிலத்்தில வொழ யவணடிய 
மறறும் உ்ழக்� யவணடிய மறறும் ெில நிரையிக்�ப்டட யெ்வ�்ள, அந்த ந்ருக்�ொ�ச கெய்ய 
யவணடிய, மறறும் ்தனனு்டயஅந்தஸ்்த மொறற உொி்மயிலலொ்த  குத்்த்�க்�ொரொின நி்ல்ம 
அலலது அந்தஸது”

• நிறுவனம் அலலது ந்டமு்ற (ெடடப்ிொிவு 
1(ெி)) –இன்டி;
“(i) மறுக்கும் உொி்மயிலலொ்த ஒரு   
க்ணணுக்குத் ்திருமைத்்தின ய்ொது ்ைம் 
அலலது அது ய்ொனறவற்ற அவளு்டய 
க்றயறொருக்கு, ்ொது�ொவலருக்கு, 
குடும்்த்துக்கு அலலது யவறு ஒரு ந்ருக்கு 
அலலது குழுவுக்குச கெலுத்து்தல அலலது 
கெலுத்துவ்தொ� வொக்குறு்தி ்தரு்தல; அலலது 
(ii) ஒரு க்ணைின �ைவன, அவனு்டய 
குடும்்ம் அலலது அவனு்டய இனவழி, 
அவளுக்குத் ்தரப்டும் ம்திபபுளள 
க்ொருளுக்�ொ�, மறகறொரு ந்ருக்குத் ்தொ்ர 
வொரக்கும் உொி்ம்யக் க�ொணடிருத்்தல; 
அலலது 
(iii) ஒரு க்ண்ை, அவளு்டய �ைவன 
இறந்த்ின இனகனொரு ந்ர மரபுொி்மயொ�ப 
க்று்தல”.

உ்தவிக்குறிபபு: �டடொயத் ்திருமைத்்்த 
அ்டயொளம் �ொணு்தல 

க்ண�ளின �டடொயத் ்திருமைத்்்த 
மடடுயம அ்டயொளம் �ொணும் 
அடி்மத்்தனம் ்றறிய கூடு்தல ஒப்ந்தம் 
அமலுக்கு வந்தது மு்தல, ெிறுவர�ள மறறும் 
ஆண�ளும் ்திருமைத்துக்குப ்லவந்தப 
்டுத்்தப்டக்கூடும் எனறு ்ரவலொ� 
ஒபபுக்க�ொளளப்டடிருக்�ிறது. �டடொயத் 
்திருமைத்்்த அ்தன எலலொ வ்��ளிலும் 
எ்திரத்துப ய்ொரொடுவ்தற�ொ�க் �டடொயத் 
்திருமைத்்்தத்  ்த்டகெய்யும் ெடடம், 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ்ொலினத்்்தப 
க்ொருட்டுத்்தொமல, அ்னவருக்கும் 
ெமமொ�ப க்ொருநதுவ்்த உறு்தி 
கெய்யும் வ்�யில, �ரு்தப்டுவது நலல 
ந்டமு்றயொகும். • சுரணடலுக்�ொ�க் குழந்்த�ள விற்்ன   

(ெடடவி்தி 1(டி)),17 -இன்டி குழந்்தயின 
க்றயறொர அலலது ்ொது�ொவலர�ள குழந்்தயின உ்ழப்்ச சுரணட மூனறொம் ்தரப்் 
அனும்திக்�ிறொர�ள. ெமதீ்த்்திய ஆவைங�ள கூடு்தல ஒப்ந்தத்்தில க�ொடுக்�ப்டட்வ�்ளவிட 
விொிவொன க்ொருளவிளக்�த்்்தத் ்தரு�ினறன. 1999 ்னனொடடுத் க்தொழிலொளர அ்மபபு (ILO) 
குழந்்தத் க்தொழிலொளொின மி� யமொெமொன வடிவத்்தின ஒப்ந்தம், ஆயு்த யமொ்தல ெமயத்்தில 
்யன்டுத்்த குழந்்த�ளின நிரப்ந்தமொன அலலது வலுக்�டடொய ஆளயெரபபு, ஆ்ொெப ்டங�ள, 
�ருவியொ�ப ்யன்டுத்து்தல மறறும்  “உ்ழபபு, அது கெய்யப்டும் சூழநி்ல�்ளப க்ொறுத்து, 
குழந்்த�ளின உடலநலம், ்ொது�ொபபு அலலது ஒழுக்�த்துக்குக் ய�டு வி்ளவிக்கும் வொய்பபு 
உளளது”. 2002 குழந்்த விற்்ன, குழந்்த வி்செொரம் மறறும் குழந்்த ஆ்ொெப்டங�ள ்றறிய 
குழந்்தயின உொி்ம�ள ஒப்ந்தம்  விருப் கநறிமு்றயின ெடடவி்தி 2(ஏ), ‘குழந்்த விற்்ன’ 
என்து “ஒரு குழந்்த ஒரு ந்ரொல அலலது ந்ர�ள குழுவொல மறகறொருவொிடம் ்ைத்துக்�ொ� 
அலலது யவறு ஏ்தொவது �வனிபபுக்�ொ� கெய்யப்்டும் ஒரு கெயல அலலது ்ொிவரத்்த்ன”18 என 
விொிவொ� வ்ரயறுக்�ிறது.

17 ‘அடி்மப்ணபு’ எனறும் அ்ழக்�ப்டும் இத்்த்�ய ய�ொட்ொடு�ளின க்ொருளவிளக்�ங�ள ெரவய்தெ ெடடங�ளில உளளன. 
அ்வ சுரணடலுக்�ொன சூழநி்ல�்ள அ்டயொளம் �ொை உ்தவலொம்.        

18 குழந்்த விற்்ன, குழந்்த வி்செொரம் மறறும் குழந்்த ஆ்ொெப்டங�ள ்றறிய குழந்்தயின உொி்ம�ள ஒப்ந்தம்  விருப் 
கநறிமு்ற, 2171 ஐக்�ிய நொடு�ள ெங�ம் உடன்டிக்்� க்தொடர 227, 25 யம 2000, 18 �னவொி 2002 ெடடவி்தி 2(ஏ)-இல 
அமலுக்கு வந்தது. 



ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களை அளடயாைம் ்காணபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு12

உ்தவிக்குறிபபு:சுரணடலுக்�ொ� 
குழந்்த�ள விற்்ன 

குழந்்த�ள அலலது மழ்ல�ள 
விற்்னயில சுரணடல என்து 
விற்்னக்குப ்ிறகு்தொன நடக்கும். 
்தத்துக் க�ொடுப்்தொ� விற்்ன மறறும் 
வைி�ம் ெொரந்த வொட்�த்்தொய் ஏற்ொடு�ள 
ய்ொனறவற்றச யெரக்�  இந்தக் 
ய�ொட்ொட்ட விொிவு்டுத்துவ்்தப ்றறி 
மொநிலங�ள ்ொிெதீலிக்� யவணடும்.19

19 யமலும் ்ொரக்�: ஃ்ிலிப ஆலஸடன மறறும் �ொன யடொ்ின, குழந்்தயின உொி்ம�ள ்றறிய ஒப்ந்தம் விளக்�வு்ர, 
ஆக்ஸஃய்ொரடு ்ல�்லக்�ழ� அசெ�ம், எ்திரவரும், 2015-இல ஆன டி. �லயல�ர, ‘ெடடவி்தி 35’. �டடொய/ெடடவியரொ்த 
்தத்க்தடுபபு ்றறிய விவொ்தம் �தீழவரும் 2.3-இல இனனும் ்ொரக்�வும்.    

20 உறுபபு�்ள அ�றறும் யநொக்�த்துக்�ொ� ஆள�டத்்தல ்றறிய யமல்தி� விவரங�ளுக்கு, ஒரு எடுத்துக்�ொடடொ�ப ்ொரக்�: மனி்த 
கெல, ்திசு மறறும் உறுபபு மொறறம் ் றறிய உல� சு�ொ்தொர நிறுவனத்்தின (WHO) வழி�ொடடும் க�ொள்��ள மறறும் இஸ்தொனபுல 
்ிர�டனம். இவவிரணடும் ்ினவரும் இ்ைய்தளத்்தில �ி்டக்கும்: http://www.who.int/transplantation/en/.

21 இந்த இரு கூடு்தல ்டிவங�ளும் கவளிப்்டயொ� அங�தீ�ொிக்�ப்டடுளளன. ஐயரொப்ிய ஒனறிய ஆள�டத்்தல வழி�ொடடி 
2011/36/EU அத்துடன ்னனொடடுத் க்தொழிலொளர அ்மபபு (ILO) �டடொய உ்ழபபு ஒப்ந்தம் மறறும் ய�ப்டித் ்திருடடு, 
�்ட�ளில ்திருடு்தல, ய்ொ்்தபக்ொருள �டத்்தல மறறும் ்தணட்னக்கு ஏதுவொன மறறும் குறிப்ிடட ்ை ஆ்தொயம் உளளிடட 
குறறவியல நடவடிக்்��ளின சுரணடல வ்ரயறுத்துளள்டி  ‘வலுக்�டடொயமொ�ப ் ிச்ெ எடுத்்தல’ �டடொய உ்ழபபு அலலது 
யெ்வ�ளில ஒரு வ்�யொகும் எனறு அறியப்டு�ிறது. ்ொரக்�: மனி்தர�்ளக் �டத்து்த்லத் ்தடுத்து, எ்திரத்துப ய்ொரொடு்தல 
மறறும் அ்தனொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொத்்தல மறறும் �வுனெில �டட்மப்் மொறறும் முடிவு 2002/629/JHA, OJ L 
101/1 15 ஏபரல 2011 (ஐயரொப்ிய ஒனறிய (EU) ஆள�டத்்தல வழி�ொடடி 2011/36/EU), ெடடப்ிொிவு 2(3) ்றறிய ஐயரொப்ிய 
்ொரொளுமனறத்்தின மறறும் ஐயரொப்ிய ஒனறியத்்தின �வுனெில, 5 ஏபரல 2011-இன வழி�ொடடி 2011/36/EU.   

உறுபபு�ள நதீக்�ம் 

்ைம் கெலுத்தும் நனக�ொ்டயொளர�ளின 
உறுபபுமொறறுச ெி�ிச்ெக்�ொ� வரத்்த�ொதீ்தியிலொன 
சூழலிலும், மறறும் உறுபபு�ளுடன மனி்த உடல 
்ொ�ங�்ளயும் அ�றறுவது ய்ொனற �லொெொர 
மறறும் ெடங�ொசெொரச சூழலிலும் உறுபபு�்ள 
அ�றறும் உத்ய்தெத்துடன மனி்தக் �டத்்தல 
நடக்�க்கூடும். ெில மொநிலங�ளில ஆள�டத்்தல 
்தடுபபுச ெடடம் உறுபபு�ள நதீக்�த்்்தயும் 
்தொணடி, உடல ்ொ�ங�்ளயும் (�லொெொர மறறும் 
ெடங�ொசெொர ந்டமு்ற�்ளயும் ்�ப்றற), 
அத்துடன கெல�ள மறறும் ்திரவங�்ளயும் 
(வொட்�த்்தொய்  வரத்்த�த்்்தக் ்�ப்றற) 
யெரத்துளளன. உறுபபு�ள நதீக்�த்துக்�ொ� ஆள�டத்்தல ்தனித்துவமொன அ்டயொள ெவொல�்ள 
எழுபபு�ிறது. ஏகனனில, க்தொடரநது வழங�ப்டும் உ்ழபபு மறறும் யெ்வ�ள உளளடக்�ிய மறற 
வ்�யொன சுரணடல�ள ய்ொலிலலொமல இந்த சுரணடல கெயல ஒரு மு்ற்தொன நடக்�ிறது.20

சுரணடலின ்ிற வ்��ள 

மொநிலங�ள கு்றந்த்டெம், மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயின ெடடப்ிொிவு 3 (ஏ)-இல 
கவளிப்்டயொ�க் குறிப்ிடப்டடுளள சுரணடலின வ்��ள உட்ட, சுரணட்லப ்றறிப 
புொிநதுக�ொளள யவணடும். ந்டமு்றயில எ்திரக�ொளளும் சுரணடலின  மறற சுரணடல வ்��ளில, 
வலுக்�டடொயமொ�ப ்ிச்ெ எடுக்� ்வப்து மறறும் ய்ொ்்தபக்ொருள ெொகு்டி அலலது �டத்்தலில 
‘�ழு்்தச சு்ம’யொ�ச கெயல்டுவது ய்ொனற குறறவியல நடவடிக்்�  ஆ�ிய சுரணடல�ளும் அடஙகும். 
ய்ொ்்தபக்ொருள க்தொடர்ொன குறறங�்ளக் �ணடு்ிடிக்�ப்டும் மறறும் ்தணட்னக்கு ஆளொகும் 
அ்ொயத்துக்கு யமல, ய்ொ்்தபக்ொருட�்ளச ெொகு்டி கெய்து, ்தங�ளு்டய உடலின யமயல அலலது 
உளயள ்வத்துக் �டத்தும்ய்ொது,  ்தங�ள உயிர மறறும் ்ொது�ொபபுக்குக் �ைிெமொன அ்ொயத்துக்கு 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள உளளொ�ிறொர�ள.21

உ்தவிக்குறிபபு: கவவயவறு வ்�யொன சுரணடலுக்குக் குறிப்ிடட 
குறி�ொடடி�்ள ்வத்்தல  

கவவயவறு வ்�யொன சுரணட்ல அங�தீ�ொிக்� மு்தலில ் ்திலளிப்வர�ளுக்கு அனும்தி க�ொடுக்�ப 
ய்ொதுமொன அளவு விவரமொ�வும், ்திடடவடடமொ�வும் கெொலலும் குறி�ொடடி�்ள அ்தி�ொொி�ளுக்கு 
வழங� மொநிலங�ள �ருத்்தில க�ொளள யவணடும். உ்தவியும், ்ொது�ொபபும் வழங�ப்டும்ய்ொது, 
க்ொருளவிளக்�த்்தின மறற உறுபபு�ளின கூடு்தல ஆ்தரரங�ள கவளிப்்டயொ�த் க்தொியலொம். 
்திடடவடடமொன மறறும் விவரமொன குறி�ொடடி�ளுக்�ொன அடிப்்ட்ய ்ிொிவு 3.3 வழஙகு�ிறது.
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்ிொிவு 2:
�ட்ம�ள, நலன�ள மறறும் ெவொல�ள  
2.1. அ்டயொளம் �ொண்து முக்�ியம் ஏன  
்ொ்திக்�ப்டயடொர அ்டயொளம் இலலொமல, மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்றயினொல வ்ரயறுக்�ப்டட 
்தடுபபு, வழக்கு மறறும் ்ொது�ொபபு இலக்கு�்ள மொநிலங�ள ்திறம்்ட அ்டயமுடியொது. ஆ�யவ, 
ஆள�டத்்தலுக்கு எ்திரொன விொிவொன க�ொள்��ள, நி�ழசெித் ்திடடங�ள மறறும் ்ிற நடவடிக்்��்ள 
நிறுவுவ்தில, கநறிமு்றயினொல வ்ரயறுக்�ப்டட, �ட்ம�்ள நி்றயவறறுவ்தறகுத் ய்த்வயொன 
்கு்தியொ�ிய, ்ொ்திக்�ப்டயடொ்ர அ்டயொளம் �ொண்்தில ெிறபபுக் �வனம் கெலுத்்தப்ட யவணடும்.  

அ்டயொளம் �ொணும் கெயல்ொடு, ்ொ்திக்�ப்டடிருக்கும் ஒரு ந்ொின அந்தஸ்்த அ்டயொளம் 
�ொைசகெய்து, அ்தன வி்ளவொ�, மறறவர�யளொடு மருத்துவம் மறறும் ் ிற சு�ொ்தொரச யெ்வ�ள, இருப்ிட 
வெ்தி, உைவு மறறும் அடிப்்டத் ய்த்வ�ள, ஆயலொெ்ன மறறும் உளவியல-ெமூ� ் ரொமொிபபு ய்ொனற 
உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபுச யெ்வ�்ள உடனடியொ� வழங� வழிவகுக்�ிறது. ெில மொநிலங�ளில, 
ஆள�டத்்தலில ் ொ்திக்�ப்டடவ்ரச ெொி்ொரத்்தலொனது, ்தற�ொலி� அலலது நிரந்தரக் குடியுொி்ம ய்ொனற 
கூடு்தல நன்ம�ள மறறும் யெ்வ�்ள அந்த ந்ருக்குத் ்தகு்தியு்டயவரொக்கு�ிறது. ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள உடனடியொ�வும், ஒழுங�ொ�வும் அ்டயொளம் �ொணுவ்தில ய்தொலவியுறறொல, 
அது அவர�ளுக்கு யமல்தி� துஷ்ிரயயொ�ம், சுரணடல மறறும் அவர�ளுக்கு உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு 
உளளிடட உொி்ம�ள மறுபபு ய்ொனறவற்ற ஏற்டுத்தும் வொய்பபு உளளது. அ்டயொளம் �ொைலுக்கு 
�ொலம் அ்தி�ம் எடுக்� எடுக்�, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின மதீடபும், மறுஒருங�ி்ைபபும் இனனும் 
ெிக்�லொகும். இந்தக் �ொரைத்துக்�ொ�, ்ொ்திக்�ப்டயடொொின அ்டயொளம் �ொணு்தலொனது ்ொது�ொபபு 
நடவடிக்்��ளுக்கு ஒரு ய்த்வயொன முனயனொடியொகும்.22

ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு ் ொது�ொபபு ்தருவ்தறகும் யமலொ�, மொநிலங�ள ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணுவ்தில யமலும் ்ல நலன�்ள ்வத்துளளன. 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணு்தல என்து அவர�ளுக்குப ்ினனொல இருக்கும் 
குறறங�்ளயும் மறறும் குறறவியல வ்லப்ினனல�்ளயும் அ்டயொளம் �ொண்்தற�ொன ஒரு முக்�ிய 
வழியொகும். எஙய� ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள அ்டயொளம் �ொைப்டடு, உொிய ்ொது�ொபபும், ஆ்தரவும் 
அளிக்�ப்டு�ிறொர�யளொ, அஙய� அவர�ள குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்றக்� ஆ்தரவளிக்கும் முக்�ிய 
ெொடெி�ளொ� முடியும். எஙய� ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள அ்டயொளம் �ொைமுடியொமல ய்ொ�ிறொர�யளொ, 
அஙய� குறறவியல வ்லப்ினனல�ள ்தணட்ன ்யமினறி குறறங�்ளத் க்தொடரக்கூடும், அத்துடன  
க்றும்தியொன ஆ்தொரங�்ள இழக்� யநொிடும்.  மனி்தக் �டத்்தல ய்ொனற நொடு�டந்த குறறங�ள �வொலொ 
மறறும் ஊழல ய்ொனற ்ிற குறறங�்ள வளரசகெய்து, க்ொருளொ்தொர, ெமூ� முனயனறறத்துக்கு 
முடடுக்�ட்டயொ�க் கூடும். நொடடிலுளள ்ிற க்தொழிலொளர�ளின யவ்ல வொய்பபு�ள மறறும் கூலி 
கு்ற்தல அத்துடன ்டிப்டியொ�க் ெி்்தநது ய்ொகும் நி்ல்ம�ள ய்ொனற ்ினவி்ளவு�்ள 
ஏற்டுத்்தக்கூடிய �டடொய உ்ழப்்த் ்தடுப்்திலும், ்ததீரவு �ொண்்திலும் மொநிலங�ளுக்கு அக்�்ற 
இருக்�ிறது. ஆ�யவ மனி்தக் �டத்்தலுக்கு எ்திரொ�ப ய்ொரொடு்தலொனது ்தனிந்ர�ளின ்ொது�ொபபு 
மறறும் ்ொது�ொவல ய்ொனறவற்ற உறு்தி கெய்வது மடடுமலலொது ெமு்தொய ஆயரொக்�ியத்துக்கும் 
இனறிய்மயொ்த வழிமு்றயொ� உளளது.23      

22 ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொப்து ்றறிய க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ொலி கெயலமு்ற, 2015-ஐப ்ொரக்�வும். 
23 ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொப்து ்றறிய க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ிொிவு 1.1., ்ொலி கெயலமு்ற, 2015-ஐப 

்ொரக்�வும்.
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�ட்ம�ள ஆரவங�ள உ்தவிக்குறிபபு�ள 

்தடுபபு 
நடவடிக்்��ள

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
அ்டயொளம் �ொணு்தலொனது 
மனி்தக்�டத்்த்லத் ்தடுப்்தறகும், 
்ினன்டயச கெய்வ்தறகும் அவெியமொகும்

ஆள�டத்்த்லயும் மறறும் 
புலம்க்யரயவொ்ரக் �டத்து்தல 
மறறும் உளளூர வனமு்ற 
ய்ொனற மறற வ்�யொன 
குறறத்்்தயும் எ்திரத்துப ய்ொரொடு்தல 
உளளிடட ய்தெிய உத்்தி�்ளயும், 
�டத்்தப்டடவர�்ள அ்டயொளம் 
�ொணு்தலுடன இ்ைத்துக் 
க�ொளளவும்.

அடடவ்ை 2: ்ொ்திக்�ப்டயடொ்ர அ்டயொளம் �ொணு்தலில �ட்ம�ள, ஆரவங�ள 
மறறும் உ்தவிக்குறிபபு�ள
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மனி்தக்�டத்்தலுக்�ொன மூல�ொரைங�்ளயும்
மறறும் �டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டும் ்தனிந்ர�ள 
அலலது குழுக்�்ளயும்  அ்டயொளம் �ொண்து 
ஆ்தொரம் ெொரந்த ்தடுபபு நடவடிக்்�க்கு 
அவெியமொகும்.

சுரணடல �டடத்துக்கு முனய் 
ஆள�டத்்த்லத் ்தடுப்்்த 
ஆ்தரவளிக்கும் வ்�யில, 
அடிப்்டக் �ொரைங�ளுக்கும் 
அத்துடன ்தனிந்ர�ள மறறும் 
குறிப்ிடட குழுக்�ள ஆள�டத்்தலில 
்ொ்திக்�ப்டும் ்லவீனநி்லக்கும் 
ஏறறவ்�யில குறி�ொடடி�்ள 
உருவொக்�வும்

ெம்்ந்தப்டட அ்தி�ொொி�ளொல யெ�ொிக்�ப்டட, 
ஆள�டத்்தல�ொரர�ளின சுயவிவரங�ள மறறும் 
குைொ்திெயங�ள, வழிவ்��ள, மு்ற்ொடு�ள, 
்தனிந்ர�ள மறறும் குழுக்�ளுக்கு 
இ்டயய மறறும் அவர�ளுக்குளயள உளள 
வழித்்தடங�ள மறறும் இ்ைபபு�ள, 
அத்துடன அவர�்ளக் �ணடறிவ்தற�ொன 
ெொத்்தியக்கூறு நடவடிக்்��ள உட்ட ்தரவு 
மறறும் ்த�வல�ள அ்டயொளம் �ொைப்டட 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளிடமிருநது வரும்ய்ொது, 
்லப்டுத்்தப்டு�ினறன.

அ்டயொளம் �ொணும் கெயல்ொடடின 
மூலமொ�ச யெ�ொிக்�ப்டட 
்தரவு மறறும் ்த�வல�்ள, 
ஆள�டத்்தலுக்�ொன மொநிலத்்தின 
எ்திரசகெயல�ளில உளள 
இ்டகவளி்ய அ்டயொளம் 
�ொண்்தறகும் மறறும் ெம்்ந்தப்டட 
மொநில கெயல்திறனொளர�ளின 
்திறன வளரபபு மறறும் ்யிறெி 
ய்த்வ இ்வ�்ள அ்டயொளம் 
�ொண்்தறகும் மறறும் க்தொழிலொளர 
மறறும் புலம்க்யர்வுப ்கு்தி�ள 
உட்ட ெிறந்த க�ொள்��்ள 
இயறறுவ்தறகும் அடிப்்டயொ�ப 
்யன்டுத்்தவும். 

வ ி ெ ொ ர ் ை 
ம ற று ம் 
வ ழ க் கு த் 
க்தொடுபபு

்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளத் ்திறம்்ட 
அ்டயொளம் �ொணுவ்தில ்யிறெி 
க்றறு, ெம்்ந்தப்டட ஆ்தொரங�்ளத் 
க்தொழிலபுொி்வர�ள யெ�ொிக்கும்ய்ொது,  
ஆள�டத்்த்ல விெொர்ை கெய்து, 
வழக்கு க்தொடுக்கும் முயறெி�ள 
்லப்டுத்்தப்டு�ினறன.

குறறத்்தின கூறு�ள, 
ஆ்தொரங�்ளச யெ�ொித்்தல 
மறறும் ஏறபுத்்திறன, அ்டயொளம் 
�ொணு்தலின கநறிமு்ற�ள 
மறறும் அ்திரசெிக்கு ஆளொன 
்ொ்திக்�ப்டயடொர/ெொடெி�ள, 
� ல ொ ெ ொ ர ொதீ ்த ி ய ொ � வு ம் , 
கமொழிொதீ்தியொ�வும் யவறு்டட 
்ொ்திக்�ப்டயடொர, அத்துடன 
்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�ள 
இவர�ளுடன ் ைிபுொி்தல ய்ொனற 
ெிறபபுக் �ொரைங�ள ்றறிய 
க்ொதுவொன புொி்தல அவர�ளுக்கு 
இருக்�ிற்தொ என்்்த 
உறு்திப்டுத்தும் வி்தத்்தில 
விெொர்ை அ்தி�ொொி�ள மறறும் 
அரசு ்தரபபு வழக்�றிஞர�ள 
ய்ொனற மறுகமொழியளிக்கும் 
முனநி்லப ்ைியொளர�ளுக்குப 
் ொ ்த ி க் � ப ் டு ய வ ொ ் ர 
அ்டயொளம் �ொணும் ்யிறெித் 
்திடடங�்ள உருவொக்�வும்.
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மனி்தர�்ளக் �டத்து்தல, �டத்்தல�ொரர�ள 
மறறும் அது க்தொடர்ொன குறறங�ள 
மறறும் குறறவொளி�ள ்றறிய 
்த�வல�்ளயும் ஆ்தொரங�்ளயும், 
ஆள�டத்்தலொல அ்டயொளம் �ொைப்டட 
் ொ ்த ி க் � ப ் ட ட வ ர � ள ி ட ம ி ரு ந து 
விெொர்ை அ்தி�ொொி�ளும், அரசு ்தரபபு 
வழக்�றிஞர�ளும் க்று�ினறனர

உளநொடு மறறும் நொடு �டந்த 
ஆள�டத்்தல சூழநி்ல�்ளயும், 
அத்துடன எலலொ வி்தமொன 
சுரணடலுக்�ொன ெொத்்தியமுளள 
் ொ ்த ி க் � ப ் ட ட வ ர � ள ி ன 
(ஆண�ள, க்ண�ள மறறும் 
குழந்்த�ள) யவறு்ொட்டயும் 
�ணடு்ிடிக்�ப ்லவ்�யொன 
கு ற ி � ொ ட டி � ் ள ப 
் ய ன ் டு த் து வ ் ்த 
உறு்திகெய்யும் வி்தத்்தில 
் ொ ்த ி க் � ப ் ட ட வ ர � ளு க் கு 
மு ன க ன ச ெ ொ ி க் ் � ய ொ � 
அ்டயொளம் �ொணும் 
கெயலமு்ற்ய உருவொக்�வும்.

உ்தவி மறறும் 
்ொது�ொபபு

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
அ்டயொளம் �ொணு்தலொனது, உ்தவி மறறும் 
்ொது�ொபபு யெ்வ�்ளப ்யனுளள வ்�யில 
வழஙகுவ்தறகு அவெியமொகும்.

ஆ ள � ட த் ்த ல ொ ல 
் ொ ்த ி க் � ப ் ட ட வ ர � ள ொ � க் 
�ரு்தப்டு்வர�ள, குடிவரவு 
நிரவொ�ச கெயல்திடடங�ளிலிருநது 
அ்டயொளம் �ொணும் 
ந்டமு்ற�்ளப ்ிொிப்்தன 
மூலம், உ்தவி மறறும் ்ொது�ொப்்ப 
க்றுவ்தில ்த்ட�்ள 
எ்திரக�ொளளொமல இருப்்்த 
உறு்தி கெய்யும் வ்�யில, 
ெிறபபு உ்தவி மறறும் ஆ்தர்வ 
் ொ ்த ி க் � ப ் ட ட வ ர � ளு க் கு 
வழஙகுவ்தறகுப க்ொறுப்ொன 
ஏக�னெி�ளுக்கு ்ொிநது்ரக்�வும்.

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட 
அ்னவருக்கும், அவர�ளு்டய 
வயது, இனயவறு்ொடு, ்ொலினம், 
்ொலியல அ்மபபு, நொடு, இன 
அலலது ெமூ�த் ய்தொறறம், அலலது 
உடலஊனம் ய்ொனறவற்றப 
க்ொருட்டுத்்தொமல, ெரவய்தெ ச 
ெடடத்துக்கு இைங�, மு்றயொன 
அ்டயொள ந்டமு்ற�ள 
கெயல்டுத்்தப ்டு�ினறனவொ 
என்்்த உறு்திப்டுத்்திக் 
க�ொளளவும்.
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ஆள�டத்்தல�ொரர�ளயமல  வழக்கு க்தொடுக்�, 
யமலும் மனி்தக்�டத்்தல நடக்�ொமல ்தடுக்� 
இ்ெவ்தன மூலம், �டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடு 
உொிய ்ொது�ொபபு மறறும் உ்தவி க்று்வர�ள 
குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்றப ்ைியில 
ெிறப்ொ� உ்தவிபுொிய முடியும்.

மு்தல ெந்திபபு க்தொடங�ி 
குறறவியல நதீ்தி கெயல்ொடு�ள 
வ்ர, நொடு ்திரும்்ல மறறும் 
மறு ஒருங�ி்ைப்ில விொிவொன 
உ்தவி�்ள யெ்வ வழஙகுயவொர 
்தரு�ிறொர�ளொ என்்்த 
உறு்திப்டுத்்திக் க�ொளளவும். 

் ொ ்த ி க் � ப ் ட ட வ ர � ளு க் கு 
உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு 
்றறிய அவர�ளது உொி்ம�ள, 
ஆள�டத்்தல�ொரர�ளுக்கு எ்திரொன 
குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்ற�ளுக்கு 
ஆ்தரவு ்தருவ்தில அவர�ளது கெொந்த 
விருப்ம், ்தொங�ள க்தொிவிக்கும் 
முடிவு�்ள எடுக்கும் அ்தி�ொரத்்்த 
அவர�ளுக்குத் ்தரு்தல ய்ொனறவற்ற 
அவர�ளுக்குத் க்தொிவிக்�வும். 
அ்டயொளம் �ொணு்தல (மறறும் 
அ்தன வி்ளவொ�ப ்ொது�ொபபு) 
என்்வ ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
அ்தி�ொொி�ளுக்குக் க�ொடுக்கும் 
ஒத்து்ழப்்ச ெொரநது இல்ல 
என்்தற�ொன உத்்திரவொ்தத்்்த 
அளிக்�வும

ஒத்து்ழபபு ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் 
�ொணு்தலில, ெிறபபு அரசு ெொரொ 
அ்மபபு�ள (NGOs) மறறும் ்ிற 
க்தொடரபு்டய கெயல்திறனொளர�ள 
உட்ட ்ல ஏக�னெி�ளின ஈடு்ொடு 
அ்டயொளம் �ொணும் வழிமு்ற�்ளப 
்லப்டுத்்த முடியும், அ்தனமூலம் ்தடுபபு, 
வழக்குத் க்தொடுபபு மறறும் ்ொது�ொபபு 
நடவடிக்்��்ளயும் ்லப்டுத்்த முடியும்.

அ்டயொளம் �ொணும் கெயல்ொடு 
என்து ்ல ஏக�னெி�ள மறறும் 
மொநில அ்தி�ொொி�ள மறறும் 
ெிறபபு அரசு ெொரொ அ்மபபு�ள 
(NGOs) உளளிடட அரசு ெொரொ 
கெயல்திறனொளர�ளுக்கு இ்டயய 
்லயவறு ஒழுஙகு நடவடிக்்�க்�ொன 
ஒத்து்ழபபு உளளடங�ிய ஒரு 
கூடடு கெயலமு்ற என்்்த  
உறு்திப்டுத்்திக் க�ொளளவும்.

்ொ்திக்�ப்டடவ்ர அ்டயொளம் 
�ொணுவ்தில ஆள�டத்்தல 
ய்ொக்கு்தி்ெ�்ளப ்றறிய ெதீரொன 
்த�வல ்ொிமொறறம்,  அத்துடன பு்திய 
க்தொழிலநுட்ங�ள மறறும் ெிறந்த 
ந்டமு்ற�ள ய்ொனறவற்ற 
உறு்திப்டுத்்திக் க�ொளளவும்.
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2.2. ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ்தங�்ள அ்டயொளம் 
�ொண்ித்துக்க�ொளளத் ்தயஙகுவது ஏன என்்்த அறிநது க�ொளளு்தல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள அொி்தொ�யவ ்தங�்ள ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எனறு அ்டயொளம் 
�ொண்ித்துக் க�ொள�ிறொர�ள. ்ல ெந்தரப்ங�ளில, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ்தங�ள 
�டத்்தல�ொரர�்ளயய ெொரந்திருநது, ்தங�ள ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள்தொம் என்்்த அ்டயொளம் �ணடு 
க�ொளளயவொ அலலது ஒபபுக்க�ொளளொமயலொ இருக்�லொம். மறறவர�ள அவர�்ளக் �டத்்தியவர�்ள 
்தங�ள சூழநி்ல்ய யமம்்டுத்்த உ்தவிய க�ொ்டயொளர�ள எனறு எணணு�ிறொர�ள. அவர�ள 
�டத்்தல�ொரர�ளுக்கு உறவொ�க்கூட இருக்�லொம். எடுத்துக்�ொடடொ�, �டடொயத் ்திருமைச 
சூழல�ளியலொ அலலது சுரணடலுக்�ொ�க் குழந்்த�ள விற�ப்டும் ெந்தரப்ங�ளியலொ, குறறம்புொி்வர 
்ொ்திக்�ப்டடவொின க்றயறொர�ளொ�யவொ அலலது மறற குடு்ம்் அங�த்்தினர�ளொயவொ இருக்�லொம் 
என்து, ்ொ்திக்�ப்டடவர அ்தி�ொொி�ளிடம் க்தொிவிக்� முனவருவ்தறகுத் ்தயக்�த்்்த ஏற்டுத்்தலொம். 
எஙக�லலொம் ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கும், �டத்்தல�ொரர�ளுக்கும் இ்டயய ்தனிப்டட உறவுமு்ற�ள 
உளளனயவொ, அஙக�லலொம் அய்தய்ொல ஆள�டத்்தல மறறும் சுரணடலின மறற வ்��ளிலும் 
உண்மயொ� இருக்�லொம். முனஉறவும் இலலொ்த நி்லயிலும், அந்த உறவுமு்ற என்து அவர�்ளக் 
�டடுப்டுத்தும் ஒரு  வழிமு்ற்தொன என்து க்தொியொமயலயய, ் ொ்திக்�ப்டடவர�ள �டத்்தல�ொரர�ளிடம் 
்தனிப்டட உறவுமு்ற�்ள உருவொக்�ிக் க�ொளளலொம்.  

அறியத்்தக்�்தொன மறறும்/அலலது உண்மயொன ெலு்��ள இலலொ்தய்ொது,  ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளில 
அயந�ர  அ்தி�ொொி�ளிடம் ்தங�்ள அ்டயொளம் க்தொிவிக்� யவணடியிருப்்தொல அ்டயொளம் 
�ொண்்தில யமல்தி�ச ெவொல�ள எழு�ினறன. ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ஒரு நொடடுக்குள 
மு்றயறற வ்�யில நு்ழயும் நி�ழவு்தொன இ்தனொல குறிப்ொ� நடப்்தொகும்; அவர�ள ்தங�ளின 
மு்றயறற அந்தஸ்தின �ொரைமொ� நொடு �டத்்தப்டுயவொம் எனறு அசெப்டலொம். ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டட மறறவர�ள ஆள�டத்்தல�ொரர�ளின �டடுப்ொடடில �டு்மயொ�ப ்ொ்திக்�ப்டடிருந்த 
ய்ொ்திலும், ்லயவறு �ொரைங�ளுக்�ொ� சுரணடல மறறும் அவமொியொ்்தயொன சூழல�ளில இருக்�யவ 
விருப்ப்டலொம். எடுத்துக்�ொடடொ�, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ஆள�டத்்தல�ொரர�ளுடன அலலது அந்த 
நி்லயில அவர�்ள ்வத்்திருக்கும் மறறவர�ளுடன ்ி்ைபபு உறவு�ள ்வத்்திருக்�லொம் அலலது 
அவர�ளுக்கு �ி்டக்கும் மொறறு ஏற்ொடு�்ள விட ்தறய்ொது அவர�ள இருக்கும் சூழநி்ல�ள 
நனறொ� இருப்்தொ� உைரலொம். ஆள�டத்்தல�ொரர�ள இத்்த்�ய ்யங�்ளயும், �வ்ல�்ளயும் 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அடக்�ியொள அடிக்�டி ்யன்டுத்்திக் க�ொளவர.  

அ்டயொளம் �ொண்்தில உளள ெவொல�்ளப புொிநதுக�ொணடு, அ்டயொள வழிமு்ற�்ள 
வடிவ்மத்தும்ய்ொதும், கெயல்டுத்தும்ய்ொதும் அவற்றக் �ருத்்தில க�ொளள யவணடும். 
ஆரம்்க் �டடங�ளில �டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட்தொ�க் �ரு்தப்டடு மு்தலியலயய அ்டயொளம் 
�ொைப்டொவிடடொலும்கூட, இந்த கெயலமு்றயின எந்த நி்லயிலும் ந்ர�்ளச ெொியொன 
ந்டமு்ற�ளுக்கு ்ொிநது்ரக்�ப்டும் அனும்திக்�ொன ெொத்்தியக்கூறு�ள வழங�ப்ட யவணடும்.

்தடுபபுக்�ொவல மறறும் நொடு�டத்்தலுக்�ொன அசசுறுத்்தல�ள 

்ொ்திக்�ப்டடவர�ள நொடறறவர�ளொ� இருந்தொல, அ்தி�ொொி�ளின உ்தவி்ய நொட 
யவணடொம்,  ஏகனனறொல �டத்்தல சூழநி்லயின �ொரைமொ�க் குடிவரவு அந்தஸது மறறும் 
ெடடவியரொ்த நடவடிக்்��ளொல அவர�ள ்�துகெய்யப்டலொம், நொடு�டத்்தப்டலொம் அலலது 
நிறுத்்தி்வக்�ப்டலொம் எனறு ஆள�டத்்தல�ொரர�ள க்ரும்்ொலும் அவர�ளிடம் கூறுவர. இது 
அடிக்�டி நடக்கும் நி�ழவலல, அவவொயற உண்மயொயிருந்தொலும், ்ொ்திக்�ப்டட ெிலருக்கு, நொடு 
�டத்்தல அலலது ெமு்தொயத்துக்குத் ்திரும்பு்தல அவர�ளது சூழநி்ல்ய யமம்்டுத்்தொது. ஒரு ந்ருக்குக் 
�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டக்கூடிய நி்ல்ம�ள மொறொமல இருந்தொல, இய்தய்ொனற சூழநி்லயில மதீணடும் 
விழுநதுவிடும் அ்ொயத்துக்கு அவர�ள உளளொவொர�ள. �டத்்தல நி்ல்மக்கு அவர�்ள ஆளொக்�ிய 
ஆளஎடுபய்ொர இனனும் இருநதுக�ொணடு, அவர�ளின ்ொது�ொபபு மறறும் அவர�ளது குடும்்ங�ளின 
்ொது�ொபபு ்றறிய �வ்ல்ய உருவொக்�ிக்க�ொணயட இருக்�லொம்.
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உ்தவிக்குறிபபு: ்தடுபபுக்�ொவல மறறும் நொடு�டத்்தல ்றறிய 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின �வ்ல�்ளத் ்ததீரக்� 
முனவருமொறு அவர�்ள ஊக்குவித்்தல 

்ொ்திக்�ப்டடவர�ள �ொவலில ்வக்�ப்டுவ்்தப ்றறிக் க�ொணடிருக்கும் �வ்ல�்ளத் ்ததீரக்� 
எந்தவி்தக் குடிவரவுக் குறறங�ள உட்ட, �டத்்தப்டட்தன வி்ளவொ� அவர�ள புொிந்த குறறங�ள 
ெடடவியரொ்தமில்ல என்்்த உறு்திப்டுத்தும் வி்தத்்தில நடவடிக்்��ள இருக்�யவணடும். 
்ொ்திக்�ப்டவர�ளின நொடு�டத்்தல ்யங�்ளத் ்ததீரக்�, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள 
உ்தவியும், ்ொது�ொபபும்  க்ற, கெனற்டந்த நொடடில ்தங�ியிருக்� அனும்தியளிக்கும் வ்�யில 
விெொ ்ொ்்த�ள இருக்�யவணடும்
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ஆள�டத்து்வர�ளிடமிருநது அசசுறுத்்தல�ள மறறும் ்்திலடி�ள ்றறிய ்யம் 

்ொ்திக்�ப்டடவர�ளில ெிலர, ்தங�்ள ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எனறு அ்டயொளம் 
�ணடவுடன, ஆள�டத்்தல�ொரர�ளிடமிருநது வரும் அசசுறுத்்தல�ளுக்கும், ்்திலடி�ளுக்கும் 
்யப்டுவர. ஆள�டத்்தல�ொரர�ள க்ரும்்ொலும் ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள மறறும்/அலலது அவர�ள 
குடும்் உறுப்ினர�ளுக்குத் ்ததீங�ி்ழக்�ப ய்ொவ்தொ� மிரடடுவர. எ்திரத்்தொக்கு்தலிலிருநது 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளயும், அவர�ளு்டய குடும்்த்்தின்ரயும் ்ொது�ொக்� இயறறப்டட உளநொடடுச 
ெடட அ்மப்ின கு்ற்ொடு ்றறிய ்யங�ள, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள முனவருவ்்தத் ்தடுத்து 
நிறுத்்தக்கூடும். ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின குடும்்ங�ள யவறு அ்தி�ொர வரம்பு�ளில இருக்கும்ய்ொது இந்த 
்யம் ்ததீவிரம்டயலொம், அத்துடன ்லயவறு நொடு�ளில உளள குறறவியல நதீ்தி கெயல்திறனொளர�ள 
அவர�ளின ்ொது�ொப்் உறு்திகெய்யத் ய்த்வப்டு�ிறொர�ள.  

உ்தவிக்குறிபபு: ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளயும், அவர�ளது குடும்்த்்்தயும் 
்ொது�ொக்� முனவருமொறு அவர�்ள ஊக்குவித்்தல  

்ொ்திக்�ப்டடவர�ள, ெொடெி�ள மறறும் அவர�ள குடும்்த்்தினொின ்யனுளள ்ொது�ொபபுக்கு 
உறு்தி கெய்யும் வ்�யில நடவடிக்்��்ள ்வத்்திருப்்்த மொநிலங�ள ்ொிெதீலிக்� யவணடும். 
்ொது�ொபபு ய்த்வப்டும் ந்ர�ள யவறு மொநிலங�ளில இருந்தொல, அந்த மொநிலங�ளில உளள 
குறறவியல நதீ்தி கெயல்திறனொளர�ளின ஒத்து்ழப்் நொட யவணடும் அலலது ய்த்வப்டடொல, 
்ததீஙகு அ்ொயம் உளள ந்ர�ளுக்குப ்ொது�ொப்்க் க�ொடுக்� விெொ மறறும் குடிவரவு ்ொ்்த�ள 
அவர�ளுக்குக் �ி்டக்�பக்ற யவணடும்.  

அவமொன உைரவு மறறும் அவதூறு ்றறிய ்யம் 

எபய்ொது ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள மறறும் அவர�ளது குடும்்ங�ளின அ்டயொளம், இர�ெியத்்தன்ம 
மறறும் அந்தரங�ம் ய்ொனற்வ, ்ொ்திக்�ப்டயடொர உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு நி�ழசெித் ்திடடங�ளொல 
்ொது�ொக்�ப்டவில்லயயொ, அபய்ொது அவமொனப்டு்தல, அவதூறுக்கு உளளொ்தல மறறும் ெமூ� 
விலக்�ல ய்ொனறவறறுக்குத் ்தங�்ள அ்டயொளப்டுத்து்தல க�ொணடுகெலலக்கூடும் எனறு 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள அசெப்டலொம். ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள, ்தொங�ள ்ொ்திக்�ப்டடிருக்�ியறொம் 
என்்்த ஒபபுக்க�ொணடொல, அவர�ளின குடும்்ங�ளும் மறறும் ெமு்தொயங�ளும் ்தொங�ள 
ய்தொலவிய்டநதுவிடட்தொ�வும், (குறிப்ொ� ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள புலம்க்யரும் ெமயத்்தில 
சுரணடப்டடிருந்த ய்ொது) அ்த்னத் க்தொடரநது அவர�ளு்டய குடும்்ங�ளின ய்த்வ�்ளப 
பூரத்்தி கவய்யும் ்திறன ்தடுக்�ப்டட்தொ�வும் எணைக்கூடும் என ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள அசெப்டலொம். 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட ஆண�ள, குறறத்்தொல ்லியொ�ி விடயடொம் அலலது ஏமொநதுவிடயடொம் 
என்்்த ஒபபுக்க�ொளள குறிப்ொ�த் ்தயக்�ம் �ொடடுவர.  

உ்தவிக்குறிபபு: ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அவதூறுக்கு உளளொவ்தில இருநது  
்ொது�ொக்� முனவருமொறு அவர�்ள ஊக்குவித்்தல   

்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ்த�வல�ளின இர�ெியத்்்த உறு்தியொ�க் �ொப்ொறறுவ்தன மூலமும்,  
்ொது�ொபபுக் க�ொள்��்ள உருவொக்குவ்தில ஆ்தங�ங�்ளப புொிநது, ்ததீரத்து ்வக்� அரசு ெொரொ 
அ்மபபு�ள (NGOs), ெமு்தொயங�ள மறறும் ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுடனும்கூடயவ்ல கெய்வ்தன 
மூலமும், ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின அவமொன உைரவு�்ள அலலது அவதூறு ்றறிய ்யங�்ள 
உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு நி�ழசெித் ்திடடங�ள அ�றறு�ினறனவொ என்்்த மொநிலங�ள 
உறு்திகெய்ய யவணடும்.



19

்
ிொ

ிவு
 3

24 1967 தூ்தர� உறவு�ள ்றறிய வியனனொ ஒப்ந்தமொனது, தூ்தர� அலுவலர�ள மொநிலங�ளிலிருநது க்றும் மறறும் அனுபபும் 
்தங�ளு்டய �ட்ம�்ள ஆறறும்ய்ொது, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு உ்தவுவது க்தொடர்ொன ்லயவறு ்ஙகு, 
உொி்ம�ள மறறும் க்ொறுபபு�்ளக் ய�ொடிடடுக் �ொடடு�ிறது.  மனி்தக் �டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு எவவொறு உ்தவி 
கெய்வது மறறும் அவர�்ளக் �ொப்ொறறுவது என்து ் றறிய இரொ�ொங� மறறும் தூ்தர�ப ் ைியொளர�ளுக்�ொன ் �யயடொனது 
விெொ விணைப்ங�்ள வ்�ப்டுத்தும்ய்ொது அறிநதுக�ொளள யவணடிய குறிப்ிடட குறி�ொடடி�்ளக் க�ொணடுளள்தொல, 
தூ்தர� ஊழியர�ளுக்கு இது ஒரு ்யனுளள ெொ்தனமொகும். ்ொரக்�: மனி்தக்�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு எவவொறு உ்தவி 
கெய்வது மறறும் அவர�்ளக் �ொப்ொறறுவது என்து ்றறிய இரொ�ொங� மறறும் தூ்தர�ப ்ைியொளர�ளுக்�ொன ்�யயடு, 
்ொலடிக் �டல நொடு�ளின உளது்றச கெயல�ம், 2011.  

்ிொிவு 3:
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணும் மு்ற�ள 
3.1.ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள யொர அ்டயொளம் 
�ொைமுடியும்?
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணு்தல என்து இறு்தியொன, உடனடியநர 
நி�ழவொ� இருப்து மி� அொி்தொ�யவ இருக்�ிறது. ஆனொல அது ்ினவரும் �டடங�்ளக் க�ொணடுளள 
கெயலமு்றயொ� இருக்�லொம்:

1. ஒரு ந்ர ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவரொ� இருக்�லொம் எனப ்ொிநது்ரக்கும் ஆரம்்ப 
்ொியெொ்த்ன. இது ்ொ்திக்�ப்டடவர எனக் �ரு்தப்டு்வர�ளுடன க்தொடரபுக�ொளளும் எவரொலும் 
கெய்யப்டலொம். அத்துடன எடுக்�ப்டும் முடிவு�ள உொிய அ்தி�ொொி�ளுக்குப ்ொிநது்ரக்�ப்டும். 

2. ஒரு ந்ர ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவரொய் இருக்�லொம் எனறு �ரு்தப்டுவ்தறகுப ய்ொதுமொன 
குறி�ொடடி�ள இருக்�ினறன, ஆ்�யொல ஆரம்் உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபுக்கு அனும்தி வழங�ப்ட 
யவணடும் எனற உொிய அ்தி�ொொி�ளின அனுமொனம். 

3.  ஒரு ந்ர ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர எனறு உொிய அ்தி�ொொி�ளொல ெொி்ொரபபு. இ்தன வி்ளவொ�, 
யமலும் விொிவொன உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு யெ்வ�ளுக்கு அந்த ந்ருக்கு ்தகு்திய்டயவரொ�ிறொர. 
குறறம் ெொடடப்டட ஆள�டத்்தல�ொொின விெொர்ை மறறும் வழக்குடனகூடவும் இது இ்ைநது 
நடக்�லொம்.

4. ஆள�டத்்தல�ொரொின குறறத்்ததீரப்ின வி்ளவொ�, ஒரு ந்ர ஆள�டத்்தல குறறத்்தினொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர என்து உறு்தியொ�ிறது. இந்தக் �டடம் ெில அ்தி�ொர எல்ல�ளில மடடும் 
்யன்டுத்்தப்டும். அத்துடன ‘மக்�்ளக் �டத்து்தல’ எனற குறறத்துக்�ொ� கவறறி�ரமொ� வழக்குத் 
க்தொடுக்� முடியொது எனற உண்மயினொல மடடும் ஒரு ந்ர ்ொ்திக்�ப்டடவர �ி்டயொது எனற 
அரத்்தமில்ல.     

�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணு்தல ்ொ்திக்�ப்டடவர, அவரது குடும்்ம் 
அலலது மறறவர�ளின யநரடி அறிக்்�்யத் க்தொடரநதுவரும், நடந்த குறறவிெொர்ை�ளின 
வி்ளவொ� இருக்�க்கூடும். ஆள�டத்்தல�ொரர�ளொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணும் 
்திற்ம்யப க்றறிருக்கும் �ொவலது்ற அலலது மறற கெயல்திறனொளர�ள – எல்லப ்ொது�ொபபு 
மறறும் க்தொழிலொளர து்ற அ்தி�ொொி�ள ய்ொனறவர�ள – ்தங�ள ்ைியினய்ொது விெொர்ை�்ள 
யமறக�ொணடிருப்்தன வி்ளவொ�, முனகனசெொிக்்� நடவடிக்்�யொ�க்கூட அ்டயொளம் �ொைல 
இருக்�க்கூடும். நடந்த குறறத்்தின ய்ொது அ்டயொளம் �ொண்்்த முழு்மயொ� நம்புவ்தறகு, 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள முனகனசெொிக்்�யொ� அ்டயொளம் �ொண்்தற�ொன கூடு்தல 
முயறெி�ள விரும்்த்்தக்�்தொகும்.

உறவினர�ள, நண்ர�ள மறறும் ெ�ொக்�ள உட்ட ெமூ�த்்தில உளள யொரும் ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள 
அ்டயொளம் �ொணுவ்தில, குறிப்ொ� ஆரம்்ப ்ொியெொ்த்னக் �டடத்்தில,  ்ஙக�டுக்� முடியும். ெிவில 
ெமூ� அ்மபபு�ள, மருத்துவ நிபுைர�ள, க்தொழிறெங�ங�ள மறறும் ஆளயெரபபு ஏக�னெி�ள உளளிடட 
அரசு ெொரொ அ்மபபு�ள ம்திபபுமிக்� ்த�வல �ளஞெியமொய் உளளன என நிரூ்ித்்திருக்�ினறன. யமலும் 
அ்வ ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடிருக்�லொகமனக் �ரு்தப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொை உொிய 
அ்தி�ொொி�ளிடம் ்ொிநது்ரக்� முக்�ிய ்ஙகுவ�ிக்� முடியும்.

இருப்ினும், மொநிலங�ளுக்குத்்தொன அ்டயொளம் �ொணுவ்தில முக்�ியப க்ொறுபபு உணடு. ெடட 
அமலொக்� அலுவல�ர�ள (�ொவலது்றயினர, அரசு்தரபபு வழக்�றிஞர�ள, நதீ்தித்து்ற அலுவல�ர�ள, 
குடிவரவு மறறும் சுங� அ்தி�ொொி�ள மறறும் க்தொழிலொளர ஆய்வொளர�ள), ெமூ� யெ்வ ஊழியர�ள, 
உளளூர நிரவொ�ி�ள, மறறும் தூ்தர� மறறும் து்ைத்தூ்தர� அலுவல�ர�ள உட்ட அ்தி�ொொி�ள 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொை ஒரு ்ஙகு வ�ிக்�லொம்.24
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்ல மொநிலங�ளில, உொிய அ்தி�ொொி�ளொல நடத்்தப்டும், அனுமொனம், அ்டயொளம்�ொைல மறறும் 
உறு்திப்டுத்்தல ய்ொனறவறறின அ்தி�ொரபூரவ கெயலமு்ற�ள ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட 
ஒருவர எனற வ்�யில ஒரு ந்ொின அந்தஸ்்தத் ்ததீரமொனிக்� உ்தவும். யமலும் இ்்தகயொத்்த 
நி்ல�ளுக்�ொன உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு அவருக்குக் �ி்டக்� அனும்தி வழஙகும். ெில மொநிலங�ளில, 
இந்த கெயலமு்ற�ளுக்�ொன க்ொறுபபு ெடட அமலொக்� அ்தி�ொொி�ளுக்கும், மறறும் ெிலவறறில, 
ெமூ�நலத்துக்குப க்ொறுப்ொன மொநில அ்மபபு�ளுக்கும் ஒதுக்�ப்டடுளளது. மறற மொநிலங�ளில, 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணு்தலுக்�ொன அ்தி�ொரபூரவ கெயலமு்ற�ள  ெிறபபு அரசு 
ெொரொ அ்மபபு�ளிடம் ஒப்்டக்�ப்டடுளளன. து்ைத் தூ்தர� அ்தி�ொொி�ளும் கூட ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொைலில ஒரு ்ஙகு வ�ிக்�முடியும்.

உ்தவிக்குறிபபு: ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணுவ்்த யமம்்டுத்்த, 
க்ொதுமக்�ளிடத்்தில மனி்தக்�டத்்தல ்றறிய விழிபபுைர்வ 
ஏற்டுத்து்தல  

 
மனி்தக்�டத்்தல நடக்கும் சூழநி்லயில க்ொதுமக்�ளிடத்்தில விழிபபுைர்வ ஏற்டுத்்தப 
்ிரசெொரங�்ள,   மொநிலங�ள முனகனடுத்து, அவறறுக்கு ஆ்தரவளிக்� யவணடும். இத்்த்�ய 
்ிரசெொரங�்ள இலக்குப ்ொர்வயொளர�ளுக்குப ்ினவரும் வ்�யில விளக்�ினொல மி�வும் 
நலலது: அ) மனி்தக்�டத்்தல எனறொல எனன மறறும் அது எப்டியிருக்�க்கூடும், மறறும் ஆ) 
்தனிந்ர�ள எடுக்�க்கூடிய குறிப்ிடட நடவடிக்்��ள மறறும் குறிப்ொ�, உொிய அ்தி�ொொி�ளுக்கு 
்ொிநது்ரக்�ப்டும் முக்�ியத் ்த�வல�ள உளளிடட   விவரங�்ள வழஙகுவது ்றறியது.

உ்தவிக்குறிபபு: அ்டயொளம் �ொண்்தில ஈடு்டடுளள கவவயவறு 
்ஙகு்தொரர�ளின ்திற்ன வலுப்டுத்து்தல 

்யனுளள, ்ொ்திக்�ப்டயடொர அ்டயொளம் �ொைல கெயலமு்ற�ளில மொநில அ்தி�ொொி�ள 
மறறும் ்ிற க்தொடரபு்டய அ்மபபு�ளின க்ரும் யெரமத்்தின ்ஙகு�ள மறறும் க்ொறுபபு�்ள 
விளக்�, க்தளிவொன வழி�ொடடு்தல�ள மறறும் கெயலமு்ற�்ள அறிமு�ப்டுத்து்தல.  

அ்டயொளம் �ொணு்தலுக்�ொன மொநிலங�ளின அணுகுமு்ற எவவொறொயிருப்ினும், ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள வி்ரவொ�வும், ்திறம்்டவும் அ்டயொளம் �ொை, அ்தற�ொன ் யிறெி க்ொருத்்தமொன 
்ஙகு்தொரர�ளுக்கு அவெியமொகும்.25 அ்டயொளம் �ொைலுக்�ொன ்தரமொன வழி�ொடடு்தல�ள மறறும் 
ந்டமு்ற�ள, ஆள�டத்்தலில ் ொ்திக்�ப்டடிருப்்தொ�க் �ரு்தப்டு்வர�ளின �ணைியம் மறறும் மனி்த 
உொி்ம�்ள ம்திக்�வும், ்ொது�ொக்�வும் யவணடும்.26  

உ்தவிக்குறிபபு: ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளத் க்தொடரபு 
க�ொளளக்கூடிய ந்ர�ளுக்கு அ்டயொளப ்யிறெி வழஙகு்தல

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டயடொ்ர அ்டயொளம் �ொண்்தில ஈடு்டும் முனனைி 
அ்தி�ொொி�ளுக்கு முனனுொி்ம க�ொடுப்து அவெியமொகும். ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுடன க்தொடரபு க�ொளளக்கூடிய ஆெிொியர�ள, ்த்்திொிக்்�யொளர�ள, 
மருத்துவ நிபுைர�ள, ்தனியொர து்ற கெயல்திறனொளர�ள மறறும் ்ிற ெமூ�த்்திலுளயளொருக்கும், 
ஒரு ந்ர ்ொ்திக்�ப்டடவர என்்்தப ்ொிநது்ரக்கும் குறி�ொடடி�்ள அவர�ள அறிநது 
க�ொளளும் வி்தத்்தில  ்யிறெியளிக்�ப்டுவ்தறகுப ்ொிெதீலிக்� யவணடும்.  

25 (E/2002/68/யெரபபு 1), மனி்த உொி்ம�ளுக்�ொன ஐக்�ிய நொடு�ள ெ்்யின உயர ஆ்ையர, வழி�ொடடு்தல 2: �டத்்தப்டட 
ந்ர�்ள மறறும் ஆள�டத்து்வர்ள அ்டயொளம் �ொணு்தல, வழி�ொடடு்தல 2(3).   (E/2002/68/Add.1), 

26 யமலும் ்ொரக்�:  ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொப்து ்றறிய க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ொலி கெயலமு்ற, 2015, 
“ஒருங�ி்ைபபு மறறும் ்ல ்ஙகு்தொரர�ள அணுகுமு்ற” யில ்ிொிவு 3.  
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27 �தீயழ க�ொடுக்�ப்டடிருக்கும் விவரங�ளுக்குக் கூடு்தலொ�, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொப்து ்றறிய 
க�ொள்�க் ்�யயடடில ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள ்ொது�ொபபு ்றறி யமல்தி� விவரங�ள க�ொடுக்�ப்டடுளளன.    

28 புலம்க்யரவுக்�ொன ்னனொடடு அ்மபபு (IOM) ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு யநரடி உ்தவி ்றறிய ்�யயடு, IOM, 
2005-ஐப ்ொரக்�வும்.   

29 ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ்ொது�ொப்து ்றறிய க�ொள்�க் ்�யயடு, ்ொலி கெயலமு்ற 2015-ஐப ்ொரக்�வும்.

3.2. அடிப்்டச கெயலமு்ற�ள 
ஆரம்்த் க்தொடரபுப புளளியில இருநது யநரமு� நடத்்்த வழியொ�, �ண�ொைிபபு மறறும் ்த�வல 
்ொிமொறறம் மூலம் மக்�்ள வடி�டடி யெொ்த்ன கெய்ய, அ்டயொளம் �ொணும் கெயல்ொடடின 
ஒவகவொரு �டடமும் வொய்பபு�்ள வழஙகு�ிறது. அடிப்்ட அ்டயொளம் �ொைல கெயலமு்றயின 
ஒவகவொரு �டடத்்திலும், க்தொழிலபுொி்வர�ள, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபுத் 
ய்த்வ�்ளக் �ருத்்தில க�ொளள யவணடும்.27 குறிப்ிடட ்ொது�ொபபுத் ய்த்வ�ள அ்டயொளம் 
�ொைப்டும்ய்ொது (எடுத்துக்�ொடடொ�, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள குழந்்த�ள அலலது 
பு�லிடம் ய�ொருயவொர�ளொ� இருந்தொல) உொிய ் ொிநது்ர�ள கெய்யப்ட அனும்திப்்தற�ொ�, மொநிலங�ள 
அ்டயொளம் �ொணும் கெயலமு்ற�்ள விொிவொன ்ொது�ொபபு ந்டமு்ற�ளுடன இ்ைத்துக் 
க�ொளளப ்ொிெதீலிக்� யவணடும்.  

மு்றயொன யநர�ொைல�ள

அ. மு்தல க்தொடரபுப புளளி

மு்தல க்தொடரபுப புளளியில, ஒரு ந்ர ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவரொ� இருக்�ிறொரொ, யமலும் 
அவருக்கு ஆரம்் உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு ய்த்வப்டு�ிற்தொ என்்்தப ்ொிெதீல்ன கெய்வது ஒரு 
முக்�ிய யநொக்�மொகும்.  

�ண�ொைிபபு (அந்த ந்ருடன உ்ரயொடல�ள, அவரது நடத்்்த, ய்தொறறம் அலலது சூழநி்ல�ள), 
மூனறொம் ந்ொின ்ொிநது்ர�ளிலிருநது க்றப்டும் ்த�வல�ள, அலலது சுய அ்டயொளம் இவறறின 
மூலமொ�  ்ொ்திக்�ப்டடவரொ�க் �ரு்தப்டு்வர மு்தலில எ்திரக�ொளளப்டும்ய்ொது, வடி�டடி 
யெொ்த்ன நடக்�ிறது. இருப்ினும், ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள யமயல உளள ்ிொிவு 2.2-இல 
விவொ்திக்�ப்டட �ொரைங�ளினொல ்தங�்ள அ்டயொளப்டுத்்திக்க�ொளள முடியொது.

கமொழி மறறும் �லொெொரத் ்த்ட�ளினொலும், ்ொலினம் க்தொடர்ொன ்ிரசெி்ன�ளினொலும் ஏற்டட 
்த�வல க்தொடரபுச ெவொல�ளொல  மு்தல க்தொடரபுப புளளி வடி�டடி யெொ்த்னயில ்தடங�ல ஏற்டலொம். 
்ொ்திக்�ப்டட்தொ�க் �ரு்தப்டு்வொிடம் க்தொடரபு ்வத்துக் க�ொளளும் ந்ர�ளுக்�த் க்தொடரபுப 
புளளியில ந்ர�்ள வடி�டடி யெொ்த்ன கெய்யும் ்திற்ம்யப க்ற்வக்�, கமொழி மறறும் �லொெொரத் 
்திறன�ள அலலது ்ினனைி�ள (அலலது அவவொறு இருக்கும் ந்ர�ளுடன உடனடியொ� அணுகும் 
சூழல) இருக்�ிற்தொ என்்்த உறு்திகெய்வ்தன மூலம் அத்்த்�ய ்த்ட�ளின ஒரு ் கு்தி்யத் ்ததீரவு �ொை 
முடியும்.  

ெொி்ொரபபு உறு்தியொ� நடத்்தமுடியொ்த ்டெத்்தில, அந்த ந்ர ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவரொய் 
இருக்�லொம் எனற அனுமொனம் அவர உ்தவி மறறும் ் ொது�ொபபு யெ்வ�்ள அ்டயும் வெ்தி்ய அளிக்கும் 
க்ொருடடு ்யன்டுத்்தப்ட யவணடும். ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடுளள்தொ� �ரு்தப்டு்வர�ள 
எ்திரக�ொளளப்டும்ய்ொது, அவர�ள உடனடி அ்ொயத்்தில இருக்�லொம் அலலது அவெர மருத்துவ 
ெி�ிச்ெ அலலது மறற உ்தவி�ள ய்த்வப்டலொம்.28 மு்தல க்தொடரபுப புளளியில, அவர�ளின உடனடி 
்ொது�ொபபு்தொன முக்�ிய முனனுொி்மயொகும். ் ொ்திக்�ப்டடவர�ளொ�க் �ரு்தப்டுவர�ள யமலும் ஏற்டும் 
்ததீங�ிலிருநது ்ொது�ொக்�ப்டுவ்்த உறு்திகெய்ய, அவர�ள ெமூ�, மருத்துவ மறறும் உளவியல, மறறும் 
்ொது�ொப்ொன ்தஙகுமிட வெ்தி�ளுக்�ொன ெிறபபு யெ்வ வழஙகு்வர�ளிடம் ்ொிநது்ர கெய்யப்ட 
யவணடும். மக்�ளின அந்தரங�ம் ்ொது�ொக்�ப்டயவணடும் என்தும், அத்துடன உ்தவி மறறும் 
்ொது�ொபபுச யெ்வ�்ள க்றுவ்தறகு அவர�ளின க்தொிவிக்�ப்டட ெம்ம்தம்  மி� முக்�ியமொன்தொகும்.29

ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�ளுக்குத் துொி்தமொன அ்டயொளம் �ொைல மறறும் ெிறபபு குழந்்த 
யெ்வ வழஙகுயவொொிடம் உடனடியொ�த் க்தொிவித்்தல ய்ொனற நடவடிக்்��்ள கெயல்டுத்துவது 
்யனுளள்தொ� இருக்கும். குழந்்த�ள, குழந்்த�்ளப ய்ொலயவ ய்தொறறம் அளிக்�ொமல இருக்�லொம் 
மறறும்/அலலது ்தங�ளு்டய வய்்தப ்றறிப க்ொய் கூறலொம் என்்தொல, குழந்்த உொி்ம�ள ்றறிய 
ஒப்ந்தத்துக்கு ஏற், குழந்்தயொ� இருக்�க்கூடிய ஒரு ந்்ர குழந்்தகயன நடத்துவய்த ஒரு ெிறந்த 

மு்தல க்தொடரபு ஆரம்் யநர�ொைல
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ஆ. ஆரம்் யநர�ொைல 

ஆரம்் யநர�ொைலில ஒரு ந்ர ஆள�டத்்தலில ் ொ்திக்�ப்டட்தொ�க் �ரு்தப்டு்வரொ என்்்த அ்தி�ொொி�ள 
ெொி்ொரக்� முடியும். அ்ொயங�்ள ம்திபபீடு கெய்து, குறிப்ிடட உ்தவி மறறும் ் ொது�ொபபுத் ய்த்வ�்ள 
்ததீரமொனிப்ய்த ஆரம்் யநர�ொைலுக்�ொன முக்�ிய யநொக்�ம். ஆரம்் யநர�ொைலின �டடத்்தில, 
யநர�ொைலின யநொக்�ம், கெயலமு்ற மறறும் வி்ளவு�்ளப ்றறி அந்த ந்ொிடம் க்தொிவிக்�ப்ட 
யவணடும். ய்த்வப்டடொல, அனு்வமிக்� கமொழிக்யரத்து்ரப்ொள்ரப ்யன்டுத்்தி, அந்த ந்ர 
புொிந்தது க�ொளளும் கமொழியில க்தளிவொன ்த�வ்ல வழங� யவணடும்.   

யநர�ொைல�்ள நடத்துயவொர, �டத்்தப்டட்தொ�க் �ரு்தப்டுயவொொிடம் நம்்ிக்்�்யயும், 
ஒத்துைர்வ்யயும் ஏற்டுத்தும் வி்தத்்தில நனகு ் யிறெி க்றறவரொ�வும், மறறும் அவொிடம் இயல்ொ�த் 
க்தொடரபுக�ொளளப ய்ொதுமொன சூழநி்ல்ய உருவொக்கு்வரொ�வும் இருக்� யவணடும். ய்டடி 
எடுப்வர�ள அ்திரசெிநி்ல்யப புொிநதுக�ொளவ்திலும், அவர�ளுடன யநர�ொைல கெய்யும்ய்ொது, 
மறு்டியும் அ்திரசெி்ய ஏற்டுத்்தொமல ்தவிரப்்திலும், ெதீொிய ்யிறெி க்றறவர�ளொ� இருக்� யவணடும். 
ெிவில ெமூ� கெயல்ொடடொளர�ள ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுடனும், அ்தி�ொொி�ளுடனும் 
இ்ைநது, இருவருக்கும் இ்டயய நம்்ிக்்� மறறும் ஒத்துைர்வ ஏற்டுத்்தச கெய்யும் ்ைி்தொன 
ம்திபபுமிக்�்தொ� இருக்� முடியும். ெில மொநிலங�ள ஆரம்் யநர�ொைலில வழி�ொடடுவ்தறகுக் 
ய�ளவிப்டடிய்லப ்யன்டுத்து�ினறன.31  கவவயவறு கமொழி�ள மறறும் �லொெொரங�ளொல ஏற்டும் 
ெவொல�்ளத் ்ததீரப்்தறகும், ய்டடி க�ொடுபய்ொொின ்தனிப்டட குைநலன�ளுக்குப க்ொருத்்தமொன 
யநர�ொைல உத்்தி�்ளப ்யன்டுத்துவ்தறகும், உொிய க்ொருத்்தமொன ்திறன�ளும் ய்டடி 
எடுப்வர�ளுக்குத் ய்த்வப்டும்.

• கமொழி்யப ்றறிய ்ொிெதீல்ன�ள க்தொடர்ொ�:  ய்டடி எடுப்வர�ளுக்கு நம்்ிக்்� மறறும் 
புொிநதுைர்வ ஏற்டுத்்தி, கமொழி, இன அலலது �லொெொர யவறு்ொடு�ளின ்தொக்�த்்்தக் �ருத்்தில 
க�ொளளும் வி்தத்்தில, குறு�ிய �ொல அவ�ொெத்்தில �ி்டக்�க்கூடிய கமொழிக்யரத்து்ரப்ொளர�ளின 
்டடியல உ்தவிபுொியும். கமொழிக்யரத்து்ரப்ொளர�ள ்ொர்டெமினறி இருக்�வும், அவர�ளு்டய 
்ஙகு�ள, இர�ெியத் ்தன்ம மறறும் ்ிற ்ிரசெி்ன�ள ்றறிய விவரங�ள அவர�ளுக்கு 
விவொிக்�ப்டடிருக்�வும், அத்துடன உொிய மு்றயில ்யிறெி அளிக்�ப்டடிருக்�வும் யவணடும்.  
யநர�ொைலின கெயலமு்றயில ய்டடி எடுப்வர�ளின ்ஙகு ்றறி ்ொ்திக்�ப்டடவரொ�க் 
�ரு்தப்டு்வர�ளுக்கு விளக்�ப்ட யவணடும். 

• ்ொலினம் மறறும் வயது ்றறிய ்ொிெதீல்ன�ள க்தொடர்ொ�: யநர�ொைல கெய்யப்டும் ந்ர, அய்த 
்ொலினத்்்தச யெரந்த ந்ரொல, அலலது ந்ொின முனனி்லயில கெய்யப்டுவது விரும்்த்்தக்�்தொகும். 
குழந்்த�ளுக்கு (குழந்்த�ளொ� இருக்�க்கூடியவர�ளுக்கு) க்ொருத்்தமொன (எடுத்துக்�ொடடொ�, 
அவர�ள ஆ்தரவறறவரொ� இருந்தொல) ஒரு �ொப்ொளர நியமிக்�ப்ட யவணடும், அத்துடன 
குழந்்த�ளுடன ்ைிபுொிய ்யிறெி க்றற ந்ர�ளொல மடடுயம அவர�ள ய்டடி �ொைப்ட 
யவணடும்.

• �லொெொரம் ் றறிய ் ொிெதீல்ன�ள க்தொடர்ொ�: ய்டடி எடுப்வர, ய்டடி க�ொடுப்வொின ெமூ�த்்்தச 
யெரந்தவரொ�யவொ அலலது அந்தக் �லொெொர ்ினனைி்யக் க�ொணடவரொ�யவொ இருப்து 

ந்டமு்றயொகும். அதுய்ொல, ஒரு குழந்்த ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவரொ� இருந்தொல, மறகறொரு 
்ததீரமொனம் க�ொணடுவரும்வ்ர அவர ஒரு ்ொ்திக்�ப்டடவர எனயற �ரு்தப்டயவணடும்.30

30 ெடடமனற ்�யயடு, ஆள�டத்்தல, ்த்்தி 65; ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்த�்ளப ்ொது�ொத்்தல ்றறிய UNICEF 
வழி�ொடடு்தல�ள, மனி்த உொி்ம�ள மறறும் மனி்தர�்ளக் �டத்து்தலுக்�ொன OHCHR க�ொள்��ள மறறும் வழி�ொடடு்தல 
விளக்�வு்ர, OHCHR, 2010, ்க்�ங�ள 162.164.

31 எடுத்துக்�ொடடொ�, ்ொ்திக்�ப்டும் சூழநி்ல�ளில புலம்க்யரந்த மக்�ளுக்�ொன ஆரம்் அ்டயொளம் மறறும் ்ொிநது்ர 
வ்�மு்ற�ள ்றறிய ்ிரொந்திய வழி�ொடடு்தல�ள (எலெலவயடொர, குவொ்திமொலொ, ய�ொணடுரஸ ய்ொனற்வ�ளுடன 
இ்ைநது ்தயொொித்தும், புலம்க்யரவுக்�ொன ்னனொடடு அ்மபபு (IOM) மறறும் மனி்த உொி்ம�ளுக்�ொன ஐக்�ிய நொடு�ள 
ெ்்யின உயர ஆ்ையர (UNHCR) ஆ்தரவுடனும், புலம்க்யரவுக்�ொன ்ிரொந்திய மொநொடடின (RCM) புலம்க்யரவுக்�ொன 
்ிரொந்திய ஆயலொெ்னக் குழுவிடம் (RCGM) ய�ொஸடொ ொி�ொவினொல �ுன 2012-இல வழங�ப்டடது), ்க்�ம் 11.   

 

உ்தவிக்குறிபபு: ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்தக்கு அ்டயொளம் 
�ொணு்த்ல வலுப்டுத்து்தல 

ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடிருக்�லொம் என ெொத்்தியக்கூறு உளள குழந்்த�ளுக்குத் துொி்த 
அ்டயொளம் �ொை கெயல்டுத்்தப்டும் ந்டமு்ற�ள மறறும் ெிறபபு குழந்்த யெ்வ 
வழஙகுயவொருக்கு அ்டயொள ந்டமு்ற�ள மூலம் உடனடியொ�த் க்தொிவித்்தல ய்ொனற்வ 
்ினவரும் இரண்ட அளிக்�ினறன:  
• ெிறு்ொன்ம எனற அனுமொனம், மறறும் 
• ்ொ்திக்�ப்டட நி்ல எனற அனுமொனம். 
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ஓர ஆரம்் யநர�ொை்ல நடத்தும்ய்ொது, அந்த ந்ொின அந்தஸது மறறும் ் ணபு�்ளப க்ொருட்டுத்்தொமல, 
�ைக்�ில எடுத்துக்க�ொளள யவணடிய ெில முக்�ியக் �ருத்துக்�ள உளளன. எடுத்துக்�ொடடொ�, பு�லிடம் 
ய்த்வப்டும், ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�ளிடமிருநது வரும் பு�லிடக் ய�ொொிக்்��்ளப க்றறு, 
�ருத்்தில க�ொளளும் ந்டமு்ற�்ள அ்டயொளச கெயலமு்ற�யளொடு யெரப்து ்யனுளள்தொகும்.32 
பு�லிட அ்தி�ொொி�ள (அலலது ய்தெிய பு�லிட அ்மபபு இலலொ்த ெில நொடு�ளில மனி்த உொி்ம�ளுக்�ொன 
ஐக்�ிய நொடு�ள ெ்்யின உயர ஆ்ையர (UNHCR)), ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணும் 
கெயலமு்ற�ளின ய்ொது, அவர�ளு்டய ்ிறந்தநொடடில துனபுறுத்்தயலொ அலலது �டு்மயொன ்ததீஙய�ொ 
அவர�ளுக்கு ஏற்டுவ்தற�ொன அ்ொயம் இருப்்தறகுொிய  அறிகுறி ஏ்தொவது க்தொிவித்்தொல, பு�லிட அந்தஸது 
வழஙகும் ்ததீரமொனங�்ள யமறக�ொளள யவணடும். அதுய்ொல, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடிருக்�லொம் 
என்்தற�ொன அறிகுறி�்ளக் �ொண்ிக்கும் பு�லிடம் ய�ொருயவொ்ர மறறும் அ�்திய்ர ஆள�டத்்தல 
்தடுபபு அ்தி�ொொி�ள வடி�டடி யெொ்த்ன நடத்்த யவணடும். பு�லிட அ்தி�ொொி�ளிடம் அ�்தி எனற வ்�யில 
ெரவய்தெப ் ொது�ொபபு ய�ொர விரும்பும் ்தனிந்ர�ளின ் ொிநது்ர்யயும், அத்துடன க்ொருத்்தமொன �டத்்தல 
்தடுபபு அ்தி�ொொி�ளிடம் ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளொய் இருக்�க்கூடிய பு�லிடம் ய�ொருயவொர 
மறறும் அ�்தியர ்ொிநது்ர்யயும் அனும்திக்�த் ய்த்வயொன ்ொிநது்ர வழிமு்ற�ள ஏற்டுத்்தப்ட 
யவணடும். இந்த இரணடு சூழநி்ல�ளிலும், வம்ெொவளி நொடு�ளில உளள அ்தி�ொொி�ளுடனொன 
ஒப்ந்தத்்தினொலும் பு�லிடம் ய�ொருயவொர அலலது அ�்தியரொய் இருக்�க்கூடிய ந்ர�ளுக்கு  எந்தவி்தப 
்ொ்திபபும் இல்லகயன அ்தி�ொொி�ள உறு்தி கெய்ய யவணடும்.    

32 மக்�்ளக் �டத்து்தல கநறிமு்ற ெடடவி்தி 14-ஐப ்ொரக்�வும். யமலும் ்ொிநது்ரக்�ப்டட மனி்த உொி்ம�ள மறறும் மனி்தக் 
�டத்துலுக்�ொன வழி�ொடடு்தல�ள (E/2002/68/யெரக்்� 1).  மனி்த உொி்ம�ளுக்�ொன ஐக்�ிய நொடு�ள ெ்்யின உயர 
ஆ்ையர வழி�ொடடு்தல 2(7)-ஐப ்ொரக்�வும்.

33 ெிந்த்னக்�ொன யநரம் ் றறி யமல்தி� விவரங�ளுக்கு, ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�்ளப ் ொது�ொப்து ் றறிய க�ொள்�க் 
்�யயடு, ்ொலி கெயலமு்ற, 2015. 
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உ்தவிக்குறிபபு: ் ொ்திக்�ப்டயடொர நுணணுைர்வ ம்திக்கும் யநர�ொைல உத்்தி்யப ்யன்டுத்்த 
ஆ்தரவளித்்தல   

கமொழி, ்ொலினம், வயது மறறம் �லொெொரக் �ொரைங�்ளத் �ருத்்தில க�ொளளத் ய்த்வயொன 
்திறன�்ள யநர�ொை்ல நடத்தும் ந்ர�ள க�ொணடிருக்�ிறொர�ளொ என்்்த உறு்திப்டுத்்தவும். 
முடிந்தவ்ர, ய்டடி க�ொடுக்கும் ்தனிந்்ரக் �லந்தொயலொெ்ன கெய்து, அவரது விருப்ங�்ளக் 
ய�டடு, அத்்த்�ய விருப்ங�ள எந்த அளவுக்கு க்ொருத்்தமொனய்தொ அந்த அளவுக்கு 
இடமளிக்�வும்.  

விரும்்த்்தக்�்தொ�வும் இருக்�லொம் அலலது விரும்்த்்த�ொ்த்தொ�வும் இருக்�லொம். அவர அய்த 
�லொெொரத்்்தக் க�ொணடவரொ� இருக்கும் ந்ருடன இருப்்்தச கெௌ�ொியமொ� உைரந்தொலும், 
ெில ெந்தரப்ங�ளில, எஙய� ெமூ�ம்  ெம்்ந்தப்டடுளளய்தொ அலலது சுரணடலுக்குத் ்த்டயினறி 
உடன்டும் நி்ல உளளய்தொ, அஙய� ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள அய்த ெமு்தொயத்்்தக் யெரந்த ஒருவரொல 
ய்டடி எடுக்�ப்டும் ்ததீவிர அ்ொயத்துக்குளளொ�லொம்.

ஒரு குறிப்ிடட யநர�ொைலுக்கு எது க்ொருத்்தமொனது என்்்தத் ்ததீரமொனிக்�ப ய்டடி க�ொடுப்வொிடம்,  
அவரு்டய விருப்ங�ள மறறும் எந்த அளவு முடியுயமொ மறறும் எந்த அளவுக்குப க்ொருத்்தமொனய்தொ 
அந்த அளவுக்கு அத்்த்�ய விருப்ங�ளுக்கு இடமளித்்தல ய்ொனறவற்றக் �லநது ஆயலொெிக்� 
யவணடிய ய்த்வயொயிருக்கும்.

உ்தவிக்குறிபபு: பு�லிடம் ய�ொருயவொொின உொிய ்ொிநது்ர்ய அ்டயொளம் �ொணும் 
கெயலமு்ற�ள அனும்திக்� உறு்திகெய்்தல 

அ்டயொளம் �ொணுவ்தற�ொ�, ஒரு ந்ர பு�லிடம் ய�ொொி விணைப்ித்்திருந்த அலலது ஒரு அ�்தி 
எனறு நம்்ப்டுவ்தற�ொன �ொரைம் உளள வம்ெொவளி நொடடின இரொ�ொங� ்ிர்திநி்தி�ளிடம் 
மொநிலங�ள க்தொடரபு க�ொளளக்கூடொது.

இ. மு்றயொன யநர�ொைல�ள

வழங�ப்டும் உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு யெ்வ�்ளச ெதீர்டுத்்த, வொய்பபு�்ள அ்டயொளம் 
�ொைக்கூடிய ெிறபபுத் ய்த்வ�ளின அடிப்்டயில மு்றயொன யநர�ொைல�ள வழஙகு�ினறன. 
மு்றயொன யநர�ொைல நடக்கும்ய்ொது, ஆ்தொரங�்ள வழஙகு�ினற அவர�ளது யவ்த்னயில இருநது 
மதீட� உ்தவும் வ்�யில ‘ெிந்த்னக்�ொன யநரத்்்த’ அ்தி�ொொி�ள ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு வழஙகுவது 
ஒரு ெிறந்த ந்டமு்றயொகும்.33 ்ொ்திக்�ப்டட அலலது ்ொ்திக்�ப்டட்தொ�க் �ரு்தப்டும் ஒருவொின 
நி்ல்ம மறறும் ய்த்வ�ளின அடிப்்டயில, ெிந்த்னக்�ொன யநரத்துக்கு முனய்ொ அலலது ் ினய்ொ, 
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34 க்ொதுவொ�, குழந்்த�ள ெடட ஒபபு்தல வழங� முடியொது. குழந்்த�ளிடம் எந்த யநர�ொைலகெய்வ்தறகு முனபு, க்றயறொர 
அலலது ்ொது�ொவலர�ளிடமிருநது ஒபபு்தல க்றும் ந்டமு்ற�்ள உறு்திப்டுத்்திக்க�ொளள யவணடும்.   

35 குறறவியல நதீ்தி க்தொழிலபுொியவொரக்�ொன மனி்தக் �டத்்தல எ்திரபபு ்�யயடு, க்தொகு்தி 8: ெொத்்தியமுளள ெொடெி�ளொய் 
இருக்�க்கூடிய ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள யநர�ொைல கெய்்தல, UNODC, 2009-ஐப ்ொரக்�வும்.

்ொ்திக்�ப்டும் ெொத்்தியமுளளவர ஆரம்் உ்தவியும், ் ொது�ொபபும் க்றற்ிறகு, எபய்ொது ் �ிரநதுக�ொளள 
முடியுயமொ அபய்ொது  மு்றயொன யநர�ொைல�்ள ஆரம்்ிக்�லொம்.

உ்தவி மறறும் ் ொது�ொபபு யெ்வ�ள வழங�ப்டட்ின, புலனொய்வு அலலது வழக்கு விெொர்ை நடத்தும் 
யநொக்�ங�ளில கூடு்தல யநர�ொைல�ள நடத்்தப்டலொம். ஒரு ந்ர ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவரொ 
இல்லயொ என்்்த உறு்தி கெய்யும் யநொக்�த்துக்�ொ� ்த�வல�ள யெ�ொிக்�ப்டக்கூடும். ்தங�்ளப 
ய்டடி எடுப்்தறகும், ய்டடி எடுக்கும் ெமயத்்தில எந்தகவொரு �ொகைொளி (வீடியயொ) அலலது ஒலிப்்திவு 
(ஆடியயொ) கெய்வ்தறகும், மக்�ள ஒபபு்தல அளிக்� யவணடும், ய்டடியின யநொக்�ம் மறறும் ்தொக்�ங�ள 
்றறியும் அறிந்திருக்� யவணடும்.34 ய்டடியும், எழு்தப்டட ந�ல�ளும் அலலது ்்திவு�ளும், ய்டடி 
க�ொடுப்வர மறறும் அவரது அந்தரங� உொி்ம்யப ்ொது�ொக்�,  இர�ெியமொ� ்வக்�ப்ட யவணடும். 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின விளக்�ங�ள ஏன மொறு்டு�ினறன என்்்த அறிநது க�ொளள ய்டடி எடுப்வர 
ெிறபபுப ்யிறெி க்றறிருக்� யவணடும், யமலும் கவவயவறு வயது க�ொணட, கவவயவறு கமொழி�ள 
ய்சும், ்லயவறு �லொெொரங�ளிலிருநது வரும் மறறும் அ்திரசெிக்குளளொயிருக்�க்கூடிய மக்�ளுடன 
யவ்ல ்ொரக்�ப ்ழ�ிக் க�ொளள யவணடும்.35 

கெயலமு்றயின இந்தக் �டடத்்தில ்ொ்திக்�ப்டடவொிடமிருநது அறிக்்� க்றப்டலொம். இந்தக் 
�டடத்்தில ் ொ்திக்�ப்டடவொின அறிக்்� க்தொடர்ொன உண்ம�ள அலலது ்த�வல�்ள உறு்திப்டுத்்த 
மறற ஆ்தொரங�ளும் யெ�ொிக்�ப்ட யவணடும். ஒரு ்தனிந்ருக்�ொன ்ொது�ொபபுத் ்திடடம், யநர�ொைலில 
க்றப்டட ்த�வலின அடிப்்டயில ்திருத்்தம் கெய்யப்ட யவணடிய்திருக்�லொம். ெிறபபு யெ்வ�ள 
வழஙகுயவொொின ்ொிநது்ர�ள ய்த்வப்டலொம். 

யமயல உளள ்ிொிவு 2.2-இல கூறப்டட்டி, ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள அ்தி�ொொி�்ள நம்புவ்தறகுத் 
்தயக்�ம் இருக்�லொம். ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள ய்டடி எடுப்து ெவொலொ� இருக்�க்கூடும், மறறும் 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு யமலும் உைரசெிபபூரவமொன மன அழுத்்தம் மறறும் ்்தறறம் ஏற்டுவ்்தத் 
்தவிரக்� நுணணுைர்திறனும், க்ொறு்மயும் ய்த்வப்டும். ய்டடி எடுப்வர நலகலணைத்்்தயும், 
நம்்ிக்்�்யயும் வளரக்�க் �வனம் கெலுத்்த யவணடும். கூடுமொனவ்ர, ய்டடி எடுப்வர 
்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்திரசெிய்டயச கெய்யும், அவமொனப்டுத்தும் மறறும்/அலலது 
்லமிழக்�ச கெய்யும், அலலது க்தொிவிக்� முடிகவடுக்கும் ்தனனம்்ிக்்�்ய இழக்�சகெய்யக்கூடிய 
அனு்வங�்ள அவர�ளுக்கு நி்னவு்டுத்துவ்்தக் �டடொயம் ்தவிரக்� யவணடும். அவவொறு 
கெய்வது ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு யமலும் ்ததீங்� வி்ளவித்து, ஆ்தொரங�்ளச யெ�ொிப்்தில ்தடங�ல 
ஏற்டுத்்தி, குறறவியல நதீ்தி கெயலமு்றயில க்தொடரந்த ஒத்து்ழபபு ்தருவ்திலிருநது அவர�்ளப 
்ினவொங� ்வக்கும். 

3.3. �டத்்தலுக்�ொன குறி�ொடடி�ள 
்ல மொநிலங�ளில, ஆள�டத்்தலின ெொத்்தியமொன சூழநி்ல�்ளக் �ணடறிய ‘குறி�ொடடி�ளின’ 
க்ொதுவொன க்தொகுபபு�ள ்யன்டுத்்தப்டு�ினறன. அத்்த்�ய குறி�ொடடி�ள ்யிறெிக்கு மறறும் 
குறிப்ிடட ்ஙகு்தொரர�ளின (எடுத்துக்�ொடடொ�, மருத்துவ நிபுைர�ள அத்துடன �ொவலது்ற, குடிவரவு 
மறறும் சுங� அ்தி�ொொி�ள)  ்திறன வளரபபுக்கு உ்யயொ�மொன �ருவி�ளொ� இருக்�முடியும், மறறும் 
ெொத்்தியமொன ஆள�டத்்தல சூழநி்லக்�ொன குறிப்ிடட அம்ெங�ள க்தொடரபுளள்தொ� இருக்�லொம் 
(எடுத்துக்�ொடடொ�, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவொின இைக்�த்்்தப க்ற ஆள�டத்்தல�ொரரல 
்யன்டுத்்தப்டும் வழிமு்ற�ள) அலலது ஒரு குறிப்ிடட வ்�யொன சுரணடலுக்குத்  
(எடுத்துக்�ொடடொ�, �டடொய உ்ழபபு) க்தொடரபு்டய்தொ� இருக்�லொம். ந்டமு்றயில, ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளில ்லர சுரணடலுக்கு ஆளொக்�ப்டடவுடன அ்டயொளம் �ொைப்டு�ிறொர�ள 
என்்தொல, சுரணடல �டடம் க்தொடர்ொன குறி�ொடடி�ள மி�வும் நம்்�த்்தன்ம க�ொணட்வ�ளொ�க் 
�ரு்தப்டு�ினறன.  
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36 குறறவியல நதீ்தி க்தொழிலபுொியவொரக்�ொன மனி்தக் �டத்்தல எ்திரபபு ் �யயடு, UNODC/UN.GIFT, 2009, க்தொகு்தி 2-ஐப ் ொரக்�வும். 
அத்துடன ய்தெிய ்ொிநது்ர வழிமு்ற�ள: ஒரு ந்டமு்றக் ்�யயடு, OSCE, 2004, ்க்�ம் 61-ஐப ்ொரக்�வும்.
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உ்தவிக்குறிபபு: ெதீரதூக்கும் குறி�ொடடி�்ளக் �ருத்்தில க�ொளளல

ெில வ்�யொன ்த�வல�ளுக்கு முனனுொி்ம அளிக்�, ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் 
�ொண்்தில யொர க்ொறுப்ொனவர�யளொ அவர�ளுக்கு உ்தவும் க்ொருடடு ெதீரதூக்கும் 
குறி�ொடடி�்ள மொநிலங�ள �ருத்்தில க�ொளள யவணடும். ்னனொடடுத் க்தொழிலொளர அ்மபபு 
(ILO) மறறும் ஐயரொப்ிய ஆ்ைக்குழுவொல எடுக்�ப்டட அணுகுமு்றயொனது ஒவகவொரு 
குறி�ொடடி்யயும் வலுவொனது, நடுத்்தரமொனது அலலது ்லவீனமொனது எனப ்ிொித்துத் 
்தகு்திசெொனறளிக்�ிறது. அ்தில ஒயர குறி�ொடடி குழந்்த�ளுக்கு ்லமொன்தொ�வும், வயது 
வநய்தொரக்கு நடுத்்தரமொன்தொ�வும் அலலது ்ொலியல சுரணடலுக்கு வலுவொன்தொ�வும் மறறும் 
உ்ழபபு சுரணடலுக்கு ்லவீனமொன்தொ�வும் வி்திமு்ற வகுக்�ிறது.

இருப்ினும், குறி�ொடடி�ளின இயல்ொன வ்ரய்ற�்ள எபய்ொதும் �ருத்்தில க�ொளள 
யவணடும். கவவயவறு வ்��ளில மக்�ள �டத்்தப்டுவ்்தயும், கவவயவறு சூழல�ளில அவர�ள 
சுரணடப்டுவ்்தயும் �ருத்்தில க�ொணடு, ெில குறி�ொடடி�ள ஆள�டத்்த்லக் குறிப்ொ�த் க்தொிவிப்்தில 
எபய்ொதும் மறற்வ�்ள விட வலுவொன்தொ� இருக்கும். யவறுவ்�யில கூறுவ்தொனொல, ஆள�டத்்தலின 
ஒரு வழக்�ில, நிரப்ந்தமொன குறி�ொடடியொய் இருக்�க்கூடியது மறகறொனறில முழுவதுமொ� இலலொது 
ய்ொ�லொம் அலலது க்ொருத்்தமறற்தொ� இருக்�லொம். 

எடுத்துக்�ொடடொ�, ஆயு்தயமந்திய �ொவலொின �தீழ, கு்றவொன ஊ்தியத்துக்கு ஒவகவொரு நொளும் கூடு்தல 
யநரம் யவ்ல ்ொரக்கும் ஒரு ந்ர, ்ொஸய்ொரட இலலொமல எல்ல�டநது க�ொணடுகெலலப்டும் 
குழந்்த்யவிட ஆள�டத்்தலில ஒரு வலுவொன குறி�ொடடியொகும். ெில குறி�ொடடி�ள ்ிற குறற 
வ்��்ளயயொ அலலது �ொடெி�்ளயயொ குறிப்ொ�த் க்தொிவிக்கும், அத்துடன எந்த குறி�ொடடியும் 
இருப்ய்தொ இலலொமல இருப்ய்தொ மனி்தக்�டத்்தல ந்டக்றறு வரு�ிற்தொ, இல்லயொ என்்்தத் 
்ததீரமொனிப்்தில முடிவொன்தொ� இல்ல.36 கூடு்தல வ்ரய்ற எனனகவனறொல,  ஆள�டத்துவர�ள 
குறி�ொடடி�ளுக்ய�ற் ்தங�்ள மொறறிக்க�ொணடு, அ்தறய�ற் கெயல்டலொம். எடுத்துக்�ொடடொ� 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு அவர�ளது ்யைம் மறறும் அ்டயொள ஆவைங�்ளப ்யன்டுத்்தக் 
க�ொடுப்்தன மூலமொ� அ்தி�ொொி�ளுக்கு ெநய்த�ம் எழொ்தவ்�யில கெய்வது. இத்்த்�ய 
வ்ரய்ற�்ளக் �ைக்�ில க�ொணடு, கவவயவறு ‘வ்�’�ளின �ல்வயிலொன குறி�ொடடி�ள, ஒரு 
வ்�்ய மடடும் நம்புவ்்த விட அ்தி�மொன புொி்த்ல அளிக்கும். யமலும் குறி�ொடடி�ள �டத்்தலுக்�ொன 
ஆ்தொரம் �ி்டயொது, ஆனொல உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு �ொரைங�ளுக்�ொ�ப ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுக்கு 
ஆ்தரவொன �ருத்்்த நியொயப்டுத்துவ்தறகுப ்யன்டுத்்த முடியும்.  

்ினவரும் மொ்திொி குறி�ொடடி�ள அடங�ிய முழு்மயலலொ்த ்டடியல�ள, மக்�்ளக் �டத்து்தல 
கநறிமு்றயில ்டடியலிடப்டடுளள கவவயவறு சுரணடல வ்��ளுக்கு எ்திரொ� வழங�ப்டு�ினறன. 
அ்வ யமறகூறிய வ்ரய்ற�ளின சூழலில ்ொரக்�ப்ட யவணடும். கநறிமு்றயில சுரணடல 
வ்��ளின ்டடியல முழு்மயலலொ்த்தொய் இருப்்தொல. ந்டமு்றயில அ்தி� அளவில எ்திரக�ொளளும்  
மறற வ்�யொன சுரணடலின குறி�ொடடி�ளும் �தீயழ க�ொடுக்�ப்டடுளளன. �தீழவரும் குறி�ொடடி�ளி்ல 
குறிப்ிடப்டடிருக்கும் ‘ந்ர’ என்வர ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட்தொ�க் �ரு்தப்டு்வர்தொன 
ஆனொல �டத்்தப்டும் ெொத்்தியமுளளவர அலல.

உ்தவிக்குறிபபு: சூழலுக்ய�றற வ்�யில குறி�ொடடி�்ள மொறறிய்மத்்தல 

அ்தி�ொொி�ள ்தங�ளு்டய யவ்லயினய்ொது எ்திரக�ொளளும் குறிப்ிடட சூழநி்ல�ளில, 
்தங�்ள மொறறிக்க�ொளள, குறி�ொடடி�ளின ்டடியல மி�வும் ்யனுளள்தொ� இருக்கும். 
மொறு�ினற ஆள�டத்்தல ய்ொக்கு�ளுக்குத்  க்தொடரநது உ�ந்த்தொய் இருக்�ிற்தொ என்்்த உறு்தி 
கெய்யும்வ்�யில மொநிலங�ள குறி�ொடடி�்ள அடிக்�டி பு்திப்ித்துக்க�ொளள யவணடும்.

முக்�ிய க்ொதுவொன சுரணடலுக்�ொன குறி�ொடடி�ள 

�தீயழயுளள குறி�ொடடி�ள எந்தவ்�யொன சுரணடலுக்கும் ்யன்டுத்்தப்டலொம். ெில 
குறி�ொடடி�ள சுரணடலுக்�ொன அறிகுறி�்ளச சுடடிக்�ொடடும், மறற்வ ்ொ்திக்�ப்டடுளள்தொ�ச 
ெநய்த�ிக்�ப்டு்வர�ள மதீது ஆள�டத்்தல�ொரர�ள க�ொணடுளள �டடுப்ொடடின அறிகுறி�்ளப 
்ொிநது்ரக்கும்:



ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களை அளடயாைம் ்காணபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு26

• அந்த ந்ர இந்தச சூழநி்லக்கு வலுக்�டடொயமொ�/வறபுறுத்்தித் ்திைிக்�ப்டடுளளொர அலலது 
இருத்்தி ்வக்�ப்டடுளளொர

• அந்த ந்ர சூழநி்லயின ்தன்ம/இடத்்்தப ்றறி ஏமொறறப்டடிருக்�ிறொர 
• அந்த ந்ொின யவ்ல நொட�ள அலலது மைி யநரங�ள கூடு்தலொ� உளளன  
• அந்த ந்ொின வொழக்்� அலலது யவ்ல நி்ல்ம�ள மனி்தொ்ிமொனமறற்தொ� மறறும்/அலலது ்தரம் 

கு்றவொன்தொ� உளளன   
• அந்த ந்ர மறறவர�ளின �டடுப்ொடடின �தீழ/மறறவர�்ளப க்ொிதும் ெொரநது உளளொர 
• அந்த ந்ர அசசுறுத்்தல�ளுக்கு அலலது வனமு்றக்கு ஆளொ�ியுளளொர 
• அந்த ந்ர ்தனனு்டய வயதுக்குப க்ொருத்்தமிலலொ்த சூழநி்லயில உளளொர 

சுரணடலின குறிப்ிடட வ்��ளுக்�ொன முக்�ிய குறி�ொடடி�ள 

்ினவரும் குறி�ொடடி�ள ஆள�டத்்தலொல ் ொ்திக்�ப்டடவர�ளின கநறிமு்றயில ் டடியலிடப்டடுளள 
குறிப்ிடட வ்��ளுடன க்தொடரபு்டயது. கநறிமு்றயில ்டடியலிடப்டடுளள சுரணடலின 
வ்��ள முழு்மயலலொ்த்டியொல, ந்டமு்றயில அ்தி� அளவில எ்திரக�ொளளும் சுரணடலின யவறு 
ெில வ்��ளுக்�ொன குறி�ொடடி�ளும் �தீயழ க�ொடுக்�ப்டடுளளன.

மறறவர�ளின வி்ெொரம் ்றறிய சுரணடல மறறும் ்ிற ்ொலியல சுரணடலின வ்��ள 
அடடவ்ை 1 (்ிொிவு 1.1)-இல குறிப்ிடடுளள்டி, ்ொலியல க்தொழிலில ஈடு்டடடிருக்கும் அ்னவரும் 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள அலல. �தீயழ க�ொடுக்�ப்டடிருக்கும் குறி�ொடடி�ள யொர 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடிருப்்தொ�க் �ரு்தப்டடவர�ள என்்்த அ்டயொளம் �ொண்்தறகுப 
்யனுளள்தொ� இருக்�க்கூடும்:
• அந்த ந்ர யெ்வ வொடிக்்�யொளர�ளிடம் குறிப்ிடட ்ொலியல கெயல�்ளச கெய்வ்்த அலலது 

்ொது�ொப்றற மு்றயில உடலுறவில ஈடு்டுவ்்த மறுக்� முடியொது 
• அந்த ந்ர வொடிக்்�யொளர�ளிடமிருநது யநரடியொ�ப ்ைம் க்றமுடியொது/மு்தலொளி�ளுக்கு 

அலலது இ்டத்்தர�ர�ளுக்கு வொடிக்்�யொளர�ளொல ்தரப்டும் �டடைத்்திலிருநது ஒரு ெிறிய 
்கு்தி்யத்்தொன க்றமுடியும் 

• அந்த ந்ர குறிப்ிடட வ்�க் �ருத்்த்டச ெொ்தனங�்ளப ்யன்டுத்்த அலலது ்யன்டுத்்தொமல 
இருக்� �டடொயப்டுத்்தப்டுத்்தப்டடுளளொர/ வறபுறுத்்தப்டடுளளொர    

• அந்த ந்ர மருத்துவ/�ருத்்தொிபபுச யெொ்த்ன�்ளச கெய்ய �டடொயப்டுத்்தப்டுத்்தப்டடுளளொர/ 
வறபுறுத்்தப்டடுளளொர   

• அந்த ந்ர கு்றந்த வயது்டயவர 

உறுபபு அ�றறும் யநொக்�த்்தில ஆள�டத்்தல 
மருத்துவச சூழலில, உறுபபு மொறறு ெி�ிச்ெக்�ொ� உறுபபு�ள இனியமல அ�றறப்டவுளள அலலது 
ஏற�னயவ அ�றறப்டட சூழநி்ல�ளில ்ினவரும் குறி�ொடடி�ள மு்தன்மயொ�த் க்தொடரபு 
க�ொணடுளளன. அ்வ�ளுக்கு �லொெொரம் மறறும் ெடங�ொசெொர யநொக்�ங�ளுக்�ொ� உறுப்் அ�றறு்தல 
என்துடனொன க்தொடரபு கு்றவொ�யவ இருக்கும்:
• அந்த ந்ர உறுப்் அ�றறுவ்தறகு ஒபபு்தலளிக்�க் �டடொயப்டுத்்தப்டுத்்தப்டடுளளொர/ 

வறபுறுத்்தப்டடுளளொர  
• அந்த ந்ர உறுப்் அ�றறு்தல க்தொடர்ொன ந்டமு்ற�ள அலலது க்றபய்ொகும் இழபபீடு 

்றறி ஏமொறறப்டடுளளொர 
• அந்த ந்ருக்கு எஙய� அலலது எபய்ொது உறுபபு மொறறுச ெி�ிக்்ெ நடக்�வுளளது என்து க்தொியொது  
• அந்த ந்ருக்கு உறுபபு மொறறச ெி�ிச்ெயின கெயலமு்ற�ள மறறும் அது ெம்்ந்தப்டட அ்ொயங�ள 

்றறி எதுவும் புொியொது 
• ஒரு மூனறொம் ்தரபபு ்தர�ர இருப்்்தப ய்ொலத் ய்தொனறு�ிறது 
• க்றுவ்தறகு வி்ழ்வர அந்த ந்ருடன கவளிநொடு ்யைம் கெலவ்்த உளயநொக்�மொ�க் 

க�ொணடுளள்்தப ய்ொல அறிகுறி�ள உளளன

உளளூொில அடி்மயொக்கும் யநொக்�த்துக்�ொ� ஆள�டத்்தல
• அந்த ந்ர யமொெமொன ்தரத்்தில/்தரக்கு்றவொன உைவு க்று�ிறொர மறறும் ஊடடசெத்்தின்மக்�ொன 

அறிகுறி�ள க்தன்டு�ினறன   
• அந்த ந்ர கூடு்தல யநரம் யவ்ல கெய்�ிறொர  
• அந்த ந்ருக்குத் ்தனியொன இடம் �ி்டயொது அலலது ்தனியொன இடம் ய்ொதுமொன்தொ� இல்ல 
• அந்த ந்ர ்தனி்மச ெி்றப்டுத்்தப்டடுளளொர அலலது அவருக்குச ெமூ�த் க்தொடரபு 

மறுக்�ப்டடுளளது மறறும்/அலலது அவரு்டய மு்தலொளி இலலொமல வீட்ட விடடு கவளியயற 
முடியொது  

• அந்த ந்ர அவமொனம், துஷ்ிரயயொ�ம், அசசுறுத்்தல�ள, வனமு்ற மறறும்/அலலது ்தொக்கு்தல�ளுக்கு 
ஆட்டடிருக்�ிறொர 

• அந்த ந்ர ஆடயெரபபுக்�ொன �டடைம் கெலுத்து�ிறொர 
• அந்த ந்ர கு்றந்த வயது்டயவர 
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�டடொயத் ்திருமைம், அடி்மத் ்திருமைம் அலலது ்ொலய விவொ�ம் ய்ொனற யநொக்�ங�ளுக்�ொ� 
ஆள�டத்்தல 
• ்திருமைம் ந்டக்றுவ்தற�ொ� ் ைம் அலலது மறற ‘்ொிசு�ள’மூனறொம் ்தரப்ிடம் க�ொடுக்�ப்டடன 
• ்திருமை ஒப்ந்தமொனது ்திருமை வீடடொர இலலொமல மறறவர�ளொல �லநது ய்ெப்டடது மறறும்/

அலலது அவர�ளது ஈடு்ொடு அலலது உடன்ொடு இலலொமல ய்ெப்டடது    
• அந்த ந்ர உ்ழபபு, உளளூர அடி்மத்்தனம் அலலது ்ொலியல சுரணடல ய்ொனற சூழநி்ல�ளில 

�டடொயப்டுத்்தப்டடுளளொர  
• அந்த ந்ர �னனி்மத்்தன்ம ்ொியெொ்த்ன கெய்துளளொர/கெய்யப்ட உளளொர 
• அந்த ந்ொின உறவினர�ள ்திருமைத்துக்�ொ�க் �டடொயப்டுத்்தப்டடுளளொர�ள  
• அந்த ந்ருக்கு மன அழுத்்தம், சுய ்ததீஙகு, ெமூ�த்்தில ்தனி்மப்டுத்்தல அலலது ய்ொ்்தபக்ொருள 

நு�ரவு ய்ொனறவறளுக்�ொன அறிகுறி�ள க்தன்டு�ினறன 
• குடும்் யவறு்ொடு, வனமு்ற அலலது க�ொடு்ம ய்ொனறவறறுக்�ொன அறிகுறி�ள உளளன 
• அந்த ந்ர கு்றந்த வயது்டயவர 

்ிச்ெ எடுத்்தல மறறும் குறற நடவடிக்்��ளில சுரணடல எனற யநொக்�த்்திற�ொ� ஆள�டத்்தல 
• அந்த ந்ர ய்த்வயொன அளவுக்கு வசூல கெய்யொவிடில அலலது ்திருடிக் க�ொணடுவரொவிடில 

்தணடிக்�ப்டு�ிறொர  
• அந்த ந்ர அய்த ்ைி�்ளச கெய்யும் மறறவர�ளுடன யெரநது வொழ�ிறொர 
• அந்த ந்ர கெயல்ொடு�ளின யநொக்�த்்்தயயொ அலலது அவர�ளின ெடடவியரொ்தத் ்தன்ம்யயயொ 

புொிநது க�ொளவ்தில்ல      
• அந்த ந்ர கு்றந்த வயது்டயவர, வய்தொனவர அலலது உடல ஊனமுறறவர 

யமயலயுளள குறி�ொடடி�ள ெம்்ந்தப்டட சுரணடலின குறிப்ிடட வ்��ளுடன க்தொடரபு்டய்தொ�வும் 
அத்துடன கூடு்தலொ�க் �தீயழ க�ொடுக்�ப்டட்வ�ள சுரணடலின அ்னத்து வ்��ளுடன 
ெம்்ந்தப்டட்வ�ளொ� இருக்�லொம்.  
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குறற நடவடிக்்��ளில சுரணடப்டட ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் 
�ொணுவ்தில உளள ெவொல�ள  

குறற நடவடிக்்�ளில சுரணடப்டும் ந்ர�ள, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள என்்்தக் 
�ொடடிலும், குறறவொளி�ள எனறு ்தவறொ� அ்டயொளம் �ொடடப்டலொம். இந்த அ்ொயத்்்தக் 
கு்றக்�, ஒரு ந்்ரக் �டடுப்டுத்்தி, அவ்ரச சுரணடப்டக்கூடிய சூழநி்லயில ்வத்்திருக்� 
ஆள�டத்்தல�ொரர�ள ்யன்டுத்தும் ‘வழிமு்ற�ள’ மறறும் க்ொருத்்தமறற வ்�யில 
சுரணடலுக்�ொன ்ொ்திக்�ப்டயடொொின ஒபபு்தல, ய்ொனறவறறில அ்தி�ொொி�ள ய்த்வயொன அளவு 
்யிறெி க்றறிருக்� யவணடும்.

ெநய்த�த்்திறகு உளளொன ஆள�டத்்தல�ொரரொல ‘வழிமு்ற�ள’ ்யன்டுத்்தப்டு்தல

�தீயழயுளள குறி�ொடடி�ள எந்தவ்�யொன சுரணடலுக்கும் ்யன்டுத்்தப்டலொம். ெில 
குறி�ொடடி�ள சுரணடலுக்�ொன அறிகுறி�்ளச சுடடிக்�ொடடும், மறற்வ ்ொ்திக்�ப்டடுளள்தொ�ச 
ெநய்த�ிக்�ப்டு்வர�ள மதீது ஆள�டத்்தல�ொரர�ள க�ொணடுளள �டடுப்ொடடின அறிகுறி�்ளப 
்ொிநது்ரக்கும்:

மக்�ள�டத்்தல கநறிமு்றயினொல வ்ரயறுக்�ப்டட ‘வழிமு்ற�ள’ ஆள�டத்்தலின குறி�ொடடி�ளொகும். 
்ொ்திக்�ப்டடவர�ள குழந்்த�ளொ� உளள கநறிமு்றயின அடிப்்டயில, ‘வழிமு்ற�்ளப’ 
்யன்டுத்து்தல ஆள�டத்்தலின ய்த்வப்டும் கூறு இல்ல எனறொலும், அவற்றப ்யன்டுத்துவது 
ஆள�டத்்தல அலலது க்தொடரபு்டய சுரணட்லச சுடடிக்�ொடடுவ்தொ�வும் இருக்�லொம். ‘வழிமு்ற�ள’ 
என்து ஆள�டத்்தல கெயலமு்றயில ஆளயெரபபு, ய்ொக்குவரத்து, இடமொறறம், ஆள்துக்�ல 
அலலது ஆட�்ள அ்ழத்்தல மு்தல, சுரணடல �டடத்்தில அவர�்ளக் �டடுப்டுத்து்தல வ்ர எந்தக் 
�டடத்்திலும் ்யன்டுத்்தப்டலொம், அத்துடன ்ொ்திக்�ப்டயடொ்ர எந்தவி்தமொன சுரணடலுக்கும் 
ஆட்டுத்்தப ் யன்டுத்்தப்டலொம். ெில ‘வழிமு்ற�்ளப’ ் யன்டுத்துவது மறற்வ�்ளப ் ொரக்�ிலும் 
அ்டயொளம் �ொை எளி்தொனது (எடுத்துக்�ொடடொ�, ்லத்்்தப ்ிரயயொ�ப்டுத்து்தல) எனறொலும், ெில 
யநரங�ளில ‘வழிமு்ற�ள’ நுட்மொன்வ மறறும் ்ததீரமொனிக்�க் �டினமொன்வ (எடுத்துக்�ொடடொ�, 
அ்தி�ொர துஷ்ிரயயொ�ம் அலலது ்லவீனமொன நி்ல).   
  
்ினவரும் முழு்மயலலொ்த ்டடியல, ஆள�டத்்தல குறறத்்தின இந்தக் கூ்ற உறு்திப்டுத்்த 
ஆள�டத்்தலுக்குச ெொத்்தியமொன அறிகுறி�்ள வழஙகு�ிறது:  



ஆள்கடத்தலால் பா்திக்கபபடடவர்களை அளடயாைம் ்காணபள்தப பற்ிய க்காளள்கக ள்கயயடு28

அசசுறுத்்தல 
• அந்த ந்ர (அலலது அவரது குடும்்ம், நண்ர�ள அலலது ெமூ�ம்) அசசுறுத்்தப்டு�ிறொர
• அந்த ந்ர (அலலது அவரது குடும்்ம், நண்ர�ள அலலது ெமூ�ம்) ்லத்்்தப ்யன்டுத்்தி 

அசசுறுத்்தப்டு�ிறொர
• அந்த ந்ர (அலலது அவரது குடும்்ம், நண்ர�ள அலலது ெமூ�ம்) யமொெம்டநதுவரும் வொழக்்� 

அலலது யவ்லச சூழல�்ளப ்யன்டுத்்தி அசசுறுத்்தப்டு�ிறொர
• அந்த ந்ர (அலலது அவரது குடும்்ம், நண்ர�ள அலலது ெமூ�ம்) அ்தி�ொொி�ளிடம் ஒப்்டக்�ப்டப 

ய்ொவ்தொ� அசசுறுத்்தப்டு�ிறொர
• அந்த ந்ர ்லத்்்தப ்யன்டுத்்தி அசசுறுத்்தப்டு�ிறொர

்லத்்்தப ்ிரயயொ�ித்்தல 
• அந்த ந்ொிடம் உடலொதீ்தியொ� ்ததீங�ி்ழக்�ப்டட  அ்டயொளங�ள க்தன்டு�ினறன 
• அந்த ந்ொிடம் உளளொதீ்தியொ� மறறும் உளவியலொதீ்தியொ� ய�டுவி்ளவிக்�ப்டட அறிகுறி�ள 

க்தன்டு�ினறன 
• அந்த ந்ொிடம் ்ொலியல வனமு்ற மறறும்/அலலது �ற்ழிபபுக்�ொன அ்டயொளங�ள 

�ொைப்டு�ினறன 

நிரப்ந்தம் 
• அந்த ந்ருக்கு குடும்்ம் அலலது க்ொருளொ்தொரப ்ிரசெி்ன�ள உளளன 
• அந்த ந்ருக்கு குறறம் புொிந்த வரலொறு உணடு அலலது அவர யவறுவ்�யில அ்தி�ொொி�ளுக்கு 

்ொிசெயமொனவர  
• அந்த ந்ர மு்றயறற புலம்க்யரவு அந்தஸ்தில மறறும்/அலலது ஆவைமினறி உளளொர     
• அந்த ந்ொின ஆவைங�ள, ்ைம் அலலது மறற உ்ட்ம�ள ்றிமு்தல கெய்யப்டடுவிடடன 
• அந்த ந்ர நியொயமறற �டன ஏற்ொடடுத் ்திடடத்்தில இ்ைநதுளளொர   
• அந்த ந்ர ்தனி்மப்டுத்்தப்டடுளளொர, �டடுப்டுத்்தப்டடுளளொர மறறும்/அலலது �ண�ொைிபபு 

அலலது யமற்ொர்வயில உளளொர  
• அந்த ந்ரு்டய �ொலொெொர அலலது ம்த நம்்ிக்்��ள ்தந்திரமொ�க் ்�யொளப்டடுளளன 

�டத்்தல 

யமொெடி/ஏமொறறு்தல (்தவறொன, துலலியமறற, முழு்மயறற அலலது ்தவறொ� வழிநடத்தும் ்த�வல�ள) 
்ினவரும் க்தொடர்ொன்வ:
• அந்த ந்ொின புலம்க்யரவு கெயல்ொடு மறறும் வொய்பபு�ள (இலக்கு உட்ட) 
• அந்த ந்ொின ்யைம் மறறும் ஆளயெரபபு சூழநி்ல�ள  
• அந்த ந்ொின யவ்ல வ்�, ஊ்தியம், வருமொனம், ெம்்ளம் உட்ட ்ைி நி்ல்ம�ள 
• அந்த ந்ொின �லவி வொய்பபு�்ளப க்று்தல 
• அந்த ந்ொின வீடடுவெ்தி மறறும் இடம் அலலது வொழக்்� நி்ல்ம�ள 
• அந்த ந்ொின ஆவைங�ள, புலம்க்யரவு அந்தஸது, யவ்ல அலலது ஒப்ந்தம் இ்வ�ளின 

ெடடபூரவத் ்தன்ம 
• அந்த ந்ர க்தொடர்ொன ெடடங�ள, மயனொ்ொவம் அலலது அ்தி�ொொி�ளின நடத்்்த     
• குடும்் மறுஇ்ைபபு, ்திருமைம் அலலது ்தத்க்தடுத்்தல க்தொடர்ொ� அந்த ந்ொின வொய்பபு�ள  

அ்தி�ொரத்்்தத் ்தவறொ�ப ்யன்டுத்்தல அலலது ்லவீன நி்ல்ம்யத் ்தவறொ�ப ்யன்டுத்்தல,37 
்ினவரும் துஷ்ிரயயொ�ம் மூலமொ�:
• அந்த ந்ொின க்ொருளொ்தொர, உளவியல அலலது உைரவுபூரவமொ�ச ெொரந்திருத்்தல  அலலது 

சுரணடுயவொர/மு்தலொளி/குடும்் அங�த்்தினருடன உறவு 
• சுரணடுயவொர/மு்தலொளி/குடும்் அங�த்்தினருடன அந்த ந்ொின �ொ்தல அலலது உைரவுபூரவமொன 

ஒடடு்தல  
• அந்த ந்ொின புலம்க்யரவு ஆவைங�ள மறறும்/அலலது அந்தஸது 
• அந்த ந்ொின ெமூ�, �லொெொர அலலது கமொழியல வ்�யில ்தனி்ம 
• அந்த ந்ொின யவ்லயிலலொத் ்திணடொடடம் அலலது க்ொருளொ்தொரொதீ்தியில வறு்ம 
• அந்த ந்ொின உளளம் மறறும் உடல ஊனம் 
• அந்த ந்ொின வயது (இளம் அலலது மு்திய), இன யவறு்ொடு. ்ொலினம், ்ொலியல அ்மபபு, நொடு, 

இன அலலது ெமூ�த் ய்தொறறம், உடலஊனம் 

39 மக்�்ளக் �டத்து்தலின க்ொருளவிளக்�த்்திறகுள ்லவீனமொன நி்ல்யச ெொ்த�மொக்�ிக் க�ொளளல மறறும் ்ிற 
“வழிமு்ற�ள”, UNODC, 2012 மறறும் நொடு�டந்த ஒழுங�்மக்�ப்டட குறறங�ளுக்கு எ்திரொன ஐக்�ிய நொடு�ள ஒப்ந்தம் 
கூடு்தலொ�, மக்�்ள அ்திலும் குறிப்ொ� க்ண�ள மறறும் குழந்்த�்ளக் �டத்து்த்ல ்தடுக்�, ஒடுக்� மறறும் ்தணடிக்� 
ஏற்டுத்்தப்டட கநறிமு்ற ்றறிய ெடடப்ிொிவு 3 மக்�்ளக் �டத்து்தல மூலமொ�க் ‘்லவீனமொன நி்ல்யச ெொ்த�மொக்�ிக் 
க�ொளளல’ ்றறிய வழி�ொடடல குறிபபு, UNODC, 2012-ஐப ்ொரக்�வும். 
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• அந்த ந்ொின �லொெொர அலலது ம்த நம்்ிக்்��ள, ெடஙகு�ள அலலது ந்டமு்ற�ள 
•  அந்த ந்ொின ய்ொ்்தப க்ொருள அலலது மது்வச ெொரந்திருத்்தல அலலது அவறறுக்கு அடி்மயொ்தல 

மறகறொரு ந்ொின �டடுப்ொடடில ஒரு ந்ொின ெம்ம்தம் க்றுவ்தறகு ் ைம் அலலது ெலு்��ள க�ொடுக்�ல 
வொங�ல:  
• அந்த ந்ர மூனறொம் ந்ர�ளிடம் �டடைம், வர்தடெ்ை க�ொடுத்்தல அலலது ்ொிசு க�ொடுக்�ல 

வொங�ல மூலம் ஒரு சூழநி்லயில இருத்்தி ்வக்�ப்டு�ிறொர.   

்ொ்திக்�ப்டட்தொ�க் �ரு்தப்டடவர ஒரு கவளிநொடடு மொநிலத்துக்குப ்யைம் கெய்யும், 
நு்ழயும் அலலது ்தங�ியிருக்கும் வி்தம்  

ஒரு ந்ர நொடு�டந்த ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர என ெநய்த�ப்டும் சூழநி்ல�ளில, அவர 
கவளிநொடடு மொநிலத்துக்குப ்யைம் கெய்யும், நு்ழயும் அலலது ்தங�ியிருக்கும் வி்தமொனது, 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட்தொ�க் �ரு்தப்டு்வர எனற வ்�யில அவரது நி்ல்ம்ய ஆழமொ�ப 
புொிய்வக்கும்:  
• அந்த ந்ொின ் யை அலலது அ்டயொள ஆவைங�ள மூனறொவது ்தரப்ொல எடுத்து வரப்டு�ினறன/

வழங�ப்டு�ினறன  
• ஆளயெரபபு மறறும்/அலலது ்யை ஏக�னெி�ள ்்திவு கெய்யப்டொ்த்வ மறறும்/அலலது 

மு்றப்டுத்்தப்டொ்த்வ மறறும்/அலலது க்தொழிலொளியிடம் கூடு்தலொன �டடைம் வசூலிக்�ினறன 
• நு்ழவு விெொ க்ொருத்்தமொனது அலல மறறும்/அலலது ்யை யநொக்�ம் மறற ்த�வல�ளுடன 

ஒத்துபய்ொ�வில்ல (எடுத்துக்�ொடடொ�, ்தஙகும் �ொல அளவுக்கு ஏற் ய்ொ்திய ்ைம் இன்ம, 
்யைியின உடலநி்ல, அலலது ்ிர�டனப்டுத்்திய க்தொழில)   

• அந்த ந்ொின ்யைபக்டடி ்யைியொின அறிக்்�யுடன ஒத்துபய்ொ�வில்ல (எடுத்துக்�ொடடொ�, 
்யைபக்டடியின ்தரம் மறறும் வ்�, நதீணட�ொலம் ்தங� உத்ய்தெித்்திருப்்தறகு ெிறிய ்் அலலது 
ெிறிய�ொலம் ்தங� உத்ய்தெித்்திருப்்தறகு க்ொிய ்்) 

• அந்த ந்ருக்கு யொகரனறு க்தொியொ்த து ய்ொல ய்தொனறு�ினற மறறவர�ள அடங�ிய ஒரு குழுவுடன 
அவர ்யைம் கெய்�ிறொர  

• அந்த ந்ொிடம் ய்ொலி அ்டயொளம், யவ்ல மறறும்/அலலது ்யை ஆவைங�ள உளளன மறறும்/
அலலது ்யைி�ள வழங�ிய ்த�வல�ளில நம்்�த்்தன்ம இல்ல 

• அந்த ந்ர ்தனது ்யைப ்ொ்்த, இலக்கு அலலது ்யை யநொக்�ம் ்றறி குழப்ம்டநது உளளொர 
• அந்த ந்ர மு்றயறற புலம்க்யரவு/குடியுொி்ம நி்ல்மயில இருக்�ிறொர (அ்டயொள அட்ட�ள 

்றிமு்தல அலலது யவ்லயிலிருநது நதீக்�ம் உட்ட) 

்ொ்திக்�ப்டடவரொ�க் �ரு்தப்டுயவொொின உடல நி்ல 

ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளில ்லர �டத்்தப்டும் ெமயத்்தில மனத்்தளவிலும், உடலளவிலும் 
�டு்மயொன ்ொ்திபபுக்குளளொ�ிறொர�ள. அப்டி எ்திரக�ொளளும்ய்ொது, ஒரு ந்ொின உடலநி்ல அவர 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவரொய் இருக்�க்கூடுமொ என்்்த ஆழமொ�ப புொிய்வக்� முடியும். 
இருப்ினும், ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளில ்லர ்தங�்ள ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எனறு 
அ்டயொளப்டுத்்திக் க�ொளள மொடடொர�ள மறறும் ்தங�ளு்டய நி்ல்மயில ்திருப்திய்டந்ததுய்ொல 
�ொைப்டலொம் என்்்தக் குறிப்ிடுவது முக்�ியமொகும்.38 ஒரு சூழநி்லயில ்தனது ்திருப்தி்ய ஒரு ந்ர 
வலியுறுத்்திக் கூறு்தயல எவவொறு ஆள�டத்்தல�ொரர ்திறம்்ட அவ்ரக் ்�யொணடிருக்�ிறொர என்்்த 
நிரூ்ிக்�ிறது.

உளவியல நி்ல மறறும் நடத்்்த அ்டயொளங�ள:
• அந்த ந்ர ஆரவத்துடனும், மன அழுத்்தத்துடனும், அடக்�த்துடனும், ்யத்துடனும், ்்தறறத்துடனும், 

கூசெத்துடனும், நி்லயறற மனத்துடனும் ய்தொனறு�ிறொர  
• அந்த ந்ர �ண�ளொல யநருக்கு யநர ்ொரக்� மறுக்�ிறொர  
• அந்த ந்ர �ொயங�்ளப ்றறிப ய்ெ அலலது விவொ்திக்�த் ்தயஙகு�ிறொர  

யமொெமொ� நடத்்தப்டு்தலுக்�ொன மறறும்/அலலது புறக்�ைிபபுக்�ொன உடல அ்டயொளங�ள:
• அந்த ந்ொிடம் உடலொதீ்தியொன வனமு்றயின அ்டயொளங�ள க்தன்டு�ினறன  
• அந்த ந்ொிடம் ய்ொ்்தபக்ொருளுக்கு அலலது மதுவுக்கு அடி்ம/ெொரபுநி்ல/்ழக்�ம் ஆன 

அ்டயொளங�ள க்தன்டு�ினறன 
• அந்த ந்ொிடம் உைவு, ்தணைதீர, தூக்�ம், மருத்துவப ்ரொமொிபபு அலலது மறற வொழக்்�த் 

ய்த்வ�ளின இழபபு �ொரைமொ� ஊடடசெத்துக் கு்றவு அலலது மறற உடலநி்ல�ளுக்�ொன 
அ்டயொளங�ள க்தன்டு�ினறன 

• அந்த ந்ொிடம் ெல்வ மறறும்/அலலது துபபுரவு வெ்தி�ள �ி்டக்�க்கூடிய வெ்தி�ள இலலொ்த்தொல, 
ஆயரொக்�ியக் கு்றவுக்�ொன அ்டயொளங�ள க்தன்டு�ினறன 

38 ்ிொிவு 2.2-ஐப ்ொரக்�வும். 
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39 யமல்தி� விவரங�ளுக்கும், குறி�ொடடி�ளின மூலொ்தொரங�ளுக்கும் ஆ்தொர வளங�ளின யமடொிக்்ஸப ்ொரக்�வும். 

்ொ்திக்�ப்டடிருப்்தொ�க் �ரு்தப்டு்வர �ொைப்டு�ினற வொழுமிடம் மறறும்/அலலது யவ்ல 
கெய்யுமிடத்்தின நி்ல்ம�ள 

வொழுமிடம் மறறும்/அலலது யவ்ல கெய்யுமிடத்்தின நி்ல்ம�ள ெம்்ந்தப்டட குறி�ொடடி�ள 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளச சுரணடுவது க்தொடர்ொன்வ. ்ொ்திக்�ப்டடிருப்்தொ�க் 
�ரு்தப்டு்வர ் லயவறு வ்�யொன க்தொழிறெொ்ல�ளிலும், ் ொலியல க்தொழில உளளிடட சூழல�ளிலும், 
அத்துடன வீடடுயவ்ல, குழந்்த ் ரொமொிபபு, சு�ொ்தொரச யெ்வ�ள, மு்தியயொர ் ரொமொிபபு, வி்ளயொடடு, 
க்ொழுதுய்ொக்கு, உ்ெொிபபு, �டடுமொனம், �ொடு�ள, மதீன்ிடிபபு, சுரங�ம், விவெொயம் மறறம் �வுளித் 
க்தொழிறெொ்ல�ளிலும் �ொைலொம். ்ினவரும் குறி�ொடடி�ள எலலொச சூழல�ளுக்கும் க்ொருநதும். அ்தில 
்ொ்திக்�ப்டடிருப்்தொ�க் �ரு்தப்டு்வர வொழநது க�ொணடிருப்்தொ� மறறும்/அலலது யவ்ல கெய்து 
க�ொணடிருப்்தொ�க் �ொைப்டலொம்.  

ஊ்தியம் மறறும் ஒப்ந்தங�ள:
• அந்த ந்ர வருமொனத்்்தயும் மறறும் யெமிபபு�்ளயும் ்தனனிடத்ய்த ்வத்துக்க�ொளவ்தறகும் 

மறறும்/அலலது ்ைமொறறம் கெய்வ்தறகும் ்த்ட வி்திக்�ப்டடுளளது  
• அந்த ந்ர அவரு்டய யவ்லக்�ொ� ெிறி்தளயவ ஊ்தியம் க்று�ிறொர அலலது ஊ்தியம் க்றுவ்தில்ல 

அலலது ஊ்தியம் ்தொம்திக்�ப்டு�ிறது 
• அந்த ந்ருக்கு வொக்�ளித்்த்டிக்கும் �தீழ அலலது ய்தெிய கு்றந்த்டெ ஊ்தியத்துக்கும் கு்றவொ�யவ 

்தரப்டு�ிறது 
• அந்த ந்ொின ெம்்ளத்்திலிருநது மு்தலொளி/ஆளயெரபபு ஏக�னடு�ளுக்குக் க�ொடுக்� யவணடிய 

�டன�ள உட்ட அ்தி�ப்டியொன ்ிடித்்தங�ள கெய்யப்டு�ினறன 
• அந்த ந்ருக்கு ெடடபூரவமொ�ச யெரயவணடிய ெலு்��ள மறறும் ெமூ�ப ்ொது�ொபபு�ள 

மறுக்�ப்டு�ினறன 
• அந்த ந்ர ஒப்ந்தத்்தில ்�கயழுத்்திடவில்ல அலலது ஒப்ந்த வி்திமு்ற�ள ம்திக்�ப்டவில்ல 
• அந்த ந்ர மொநிலத்துக்கு வந்திறங�ிய்ின மறறும்/அலலது யவ்ல ஆரம்்ிக்கும்ய்ொது ஒரு பு்திய 

ஒப்ந்தத்்தில ்�கயழுத்்திட ்வக்�ப்டடுளளொர 
• யவ்ல க�ொடுப்வர ஊ்தியப ்டடுவொடொவுக்�ொன ெொனறு�்ளத் க்தொழிலொளர�ளுக்குக் 

�ொடடமுடியவில்ல 
• அந்த ந்ர �ொரைம், முனனறிவிபபு மறறும்/அலலது ெலு்��ள எதுவுமினறி ்ைிநதீக்�ம் 

கெய்யப்டடுளளொர 

யவ்லத்்தல சு�ொ்தொரம் மறறும் ்ொது�ொபபு:  
• அந்த ந்ருக்கு ்தகுந்த ்ொது�ொபபு மறறும் ்ிற �ொபபீடடுக் �ருவி மறறும் உ்�ரைங�ள 

வழங�ப்டவில்ல, அலலது �ருவி மறறும் உ்�ரைங�்ளப ்யன்டுத்துவ்தறகுக் 
�றறுத்்தரவில்ல  

• அந்த ந்ர மருத்துவப ்ரொமொிபபு க்றுவது மறுக்�ப்டடது  
• அந்த ந்ர நதீணட/அெொ்தொரை யநரங�ளில நதீணடயநரம் யவ்ல கெய்�ிறொர  
• அந்த ந்ருக்கு ெிறி்தளயவ ஓய்வு யநரம் உளளது அலலது ஓய்வு யநரயம �ி்டயொது  
• அந்த ந்ர இலக்்� நி்றயவறறத் ்தவறினொல ்தணட்ன�ள/அ்ரொ்தத்துக்கு உளளொ� யநொிடு�ிறது 

நடமொடடத்துக்குக் �டடுப்ொடு�ள மறறும் ்தரம் கு்றந்த வெ்திமு்ற�ள:  
• அந்த ந்ருக்கு உடலொதீ்தியொன �டடுப்ொடு அலலது யவ்ல அலலது மறற இடங�ளில அ்டத்து 

்வக்�ப்டட்தற�ொன அ்டயொளங�ள க்தன்டு�ினறன (எ.�ொ. மூடப்டட/�ம்்ி�ள 
க்ொருத்்தப்டட ெனனல�ள, �்தவு�ள கவளிப்க்�மொ� பூடடப்டு்தல, முள�ம்்ி யவலி, ்ொது�ொபபு 
பு்�ப்டக் �ருவி�ள) 

• அந்த ந்ர யவ்ல ்ொரக்கும் இடத்்தில உறஙகு�ிறொர 
• அந்த ந்ருக்கு க்தொ்லத்க்தொடரபு க�ொளவ்தற�ொன வழிமு்ற�ள மறுக்�ப்டடுளளன 
• அந்த ந்ர ்தனனு்டய ்யை/அ்டயொள ஆவைங�்ள ்வத்்திருக்�வில்ல, மறறும்/அலலது 

அவரு்டய மு்தலொளி அலலது மறறவரொல ்றிமு்தல கெய்யப்டடுளளன. 39
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்ிொிவு 4: 
ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொண்து ்றறிய
 உ்தவிக்குறிபபு�ளின க்தொகுபபு   


ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள எனக் �ரு்தப்டடவர�்ள 

்ொ்திக்�ப்டடவர�ள என நடத்துவ்தறகுச ெொ்த�மொன அனுமொனத்்்த அறிமு�ம் 
கெய்்தல: ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடவர என அ்தி�ொொி�ள ெநய்த�ப்டும் 
ந்்ர, ஆரம்் உ்தவி மறறும் ்ொது�ொப்் வழஙகும் யநொக்�த்துக்�ொ�, அவர 
்ொ்திக்�ப்டடவர எனறு அனுமொனத்்தின ய்ொில நடத்துவ்தறகு, அ்தி�ொொி�ளுக்கு 
்ொ்திக்�ப ்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணும் மொநிலக் க�ொள்��ள அனும்திக்� 
யவணடும்.


மனி்தக்�டத்்தல க்தொடர்ொன குறறங�ளில விழிபபுைர்வ உணடொக்கு்தல: மறற 
குறறங�ளொல ்ொ்திக்�ப்டட ந்ர�ள ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளொ�க் 
�ரு்தப்டொ்தவர�ளொ� இருக்�லொம் மறறும் உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபுக்குத் ய்த்வ 
இருக்�லொம். ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணுவ்தறகுப 
க்ொறுப்ொன க்தொழிலபுொி்வர�ள க்தொடர்ொன குறறவ்��்ள அறிந்திருக்� 
யவணடும், அ்தனொல அ்தறய�ற் எ்திரக�ொளளும் ்திற்ம க்றறிருக்� யவணடும். 


்ொ்திபபுக்கு ஆளொ�க்கூடிய குழுக்�ளின மத்்தியில ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டட்தொ�க் �ரு்தப்டு்வர�்ள அ்டயொளம் �ொணு்தல: சுரணடல 
�டடத்துக்கு முனபு, ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் 
�ொணு்தல மி�வும் �டினமொன்தொகும். ்ொ்திபபுக்கு ஆளொ�க்கூடியவர�ளின மத்்தியில 
�டத்்தப்டட புலம்க்யரநய்தொர உடளிடட ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட்தொ�க் 
�ரு்தப்டு்வர�்ள அ்டயொளம் �ொை, அ்தி�ொொி�ளுக்கு ஆ்தரவு ்தரும்வ்�யில 
்தடுபபு ஏற்ொடு�ள அடங�ியுளளன என்்்த மொநிலங�ள ்தங�ள க�ொள்� 
விளக்�ங�ளில உறு்தி கெய்யயவணடும். 


அடி்மத்்தனத்்்த அ்டயொளம் �ொணு்தல: அடி்மத்்தனமொனது சூழநி்லயினொல 
உருவொகும் நி்ல்ம்யக் �ொடடிலும், குறறம் புொிந்தவர மறறும் அவரொல 
்ொ்திக்�ப்டடவருக்�ி்டயய ஏற்டடுளள உறவொல குறிக்�ப்டு�ிறது. 
அடி்மத்்தனத்துக்கு ஆளொன நி்ல்மயில உளள ஒரு ந்ர வெ்தியொய் வொழ முடியும் 
எனக் �ரு்தப்டடொலும், அடிப்்டயொன கெொந்த முடிவு�்ள அவரொல எடுக்� 
முடியொது என்்்த அ்தி�ொொி�ள புொிநதுக�ொளள யவணடும்.


 �டன ஒப்ந்தத்்்த அ்டயொளம் �ொணு்தல: �டன ஒப்ந்தம் ஆள�டத்்தலொல 
்ொ்திக்�ப்டட ்லருக்கு ஒரு க்ொதுவொன அனு்வமொகும். �டன ஒப்ந்தத்துக்�ொன 
சூழநி்ல்ய, உறு்தி கெய்ய முடியொ்த அளவுக்கு, அத்துடன எந்த அளவுக்கு யவ்ல 
அலலது யெ்வ கெய்்தொலும் கவளியயறமுடியொ்த அளவுக்குக் �டன இருப்து மூலம் 
அ்டயொளம் �ொைலொம். ் ல அ்தி�ொர எல்ல�ள �டன ஒப்ந்தத்்்த மி� விொிவொ�ப 
புொிநது ் வத்துளளன. ஏகனனறொல �ட்னத் ்திருப்ித் ்தருவ்தறகு உ்ழபபு அலலது 
யெ்வ�்ள வழஙகும் சூழநி்ல�ள சுரணடல ்தன்மயு்டய்வ. 


�டடொயத் ்திருமைத்்்த அ்டயொளம் �ொணு்தல: க்ண�ளின �டடொயத் ்திருமைத்்்த 
மடடுயம அ்டயொளம் �ொணும் அடி்மத்்தனம் ்றறிய கூடு்தல ஒப்ந்தம் அமலுக்கு 
வந்தது மு்தல, ந்டமு்றயில, ெிறுவர�ள மறறும் ஆண�ளும் ்திருமைத்துக்குப 
்லவந்தப ்டுத்்தப்டக்கூடும் எனறு ்ரவலொ� ஒபபுக்க�ொளளப்டடிருக்�ிறது. 
�டடொயத் ்திருமைத்்்த அ்தன எலலொ வ்��ளிலும் எ்திரத்துப ய்ொரொடுவ்தறகு, 
�டடொயத் ்திருமைத்்்தத்  ்த்டகெய்யும் ெடடம், ெம்்ந்தப்டடவர�ளின 
்ொலினத்்்தப க்ொருட்டுத்்தொமல அ்னவருக்கும் ெமமொ�ப க்ொருநதுவ்்த உறு்தி 
கெய்யும் வ்�யில மொநிலங�ளின ந்டமு்ற்யப ்ின்றறுவது ்யனுளள்தொகும். 
�ரு்தப்டுவது நலல ந்டமு்றயொகும்.
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கவவயவறு வ்�யொன சுரணடலுக்குக் குறிப்ிடட குறி�ொடடி�்ள ்வத்்தல: 
கவவயவறு வ்�யொன சுரணட்ல அங�தீ�ொிக்� அ்தி�ொொி�ளுக்கு அனும்தி க�ொடுக்�ப 
ய்ொதுமொன அளவு விவரமொ�வும், ்திடடவடடமொ�வும் கெொலலும் குறி�ொடடி�்ள, 
அ்தில ்யிறெி க்றற மு்தலில ்்திலளிப்வர�ளுக்கு வழங� மொநிலங�ள 
�ருத்்தில க�ொளள யவணடும். உ்தவியும், ்ொது�ொபபும் வழங�ப்டும்ய்ொது, 
க்ொருளவிளக்�த்்தின மறற உறுபபு�ளின கூடு்தல ஆ்தரரங�ள கவளிப்்டயொ�த் 
க்தொியலொம். ்ிொிவு 3.3 ்திடடவடடமொன மறறும் விவரமொன குறி�ொடடி�ளுக்�ொன 
அடிப்்ட்ய வழஙகு�ிறது.


்தடுபபுக்�ொவல மறறும் நொடு�டத்்தல ்றறிய ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின �வ்ல�்ளத் 
்ததீரக்� முனவருமொறு அவர�்ள ஊக்குவித்்தல: ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள �ொவலில 
்வக்�ப்டுவ்்தப ்றறிக் க�ொணடிருக்கும் �வ்ல�்ளத் ்ததீரக்� குடிவரவுக் 
குறறங�ள உட்ட , �டத்்தப்டட்தன வி்ளவொ� அவர�ள புொிந்த குறறங�ள 
ெடடவியரொ்தமில்ல என்்்த உறு்திப்டுத்தும் வி்தத்்தில நடவடிக்்��ள 
இருக்�யவணடும். ்ொ்திக்�ப்டவர�ளின நொடு�டத்்தல ்யங�்ளத் ்ததீரக்�, 
ஆள�டத்்தலொல ்ர்திக்�ப்டடவர�ள, ்ொது�ொபபும்  உ்தவியும் க்ற, கெனற்டந்த 
நொடடில ்தங�ியிருக்� அனும்தியளிக்கும் வ்�யில விெொ ் ொ்்த�ள இருக்�யவணடும்.


்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளயும், அவர�ளது குடும்்த்்்தயும் ்ொது�ொக்� முனவருமொறு 
அவர�்ள ஊக்குவித்்தல: ்ொ்திக்�ப்டடவர�ள, ெொடெி�ள மறறும் அவர�ள 
குடும்்ங�ளின ் யனுளள ் ொது�ொபபுக்கு உறு்தி கெய்யும் வ்�யில நடவடிக்்��்ள 
்வத்்திருக்குமொறு மொநிலங�ள ்ொிெதீலிக்� யவணடும். ்ொது�ொபபு ய்த்வப்டும் 
ந்ர�ள யவறு மொநிலங�ளில இருந்தொல, அந்த மொநிலங�ளில உளள குறறவியல 
நதீ்தி க்தொழிலபுொியவொொின ஒத்து்ழப்் நொட யவணடும் அலலது ய்த்வப்டடொல, 
்ததீஙகு அ்ொயம் உளள ந்ர�ளுக்கு ்ொது�ொப்்க் க�ொடுக்� விெொ மறறும் குடிவரவு 
்ொ்்த�ள �ி்டக்�பக்ற யவணடும்.


்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அவதூறுக்கு உளளொவ்தில இருநது  ் ொது�ொக்� முனவருமொறு 
அவர�்ள ஊக்குவித்்தல: ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளின ்த�வல�ளின இர�ெியத்்்த 
உறு்தியொ�க் �ொப்ொறறுவ்தன மூலம்  ் ொ்திக்�ப்டடவர�ளின அவமொன உைரவு�ள 
அலலது அவதூறு ்றறிய ்யங�்ள உ்தவி மறறும் ்ொது�ொபபு நி�ழசெித் 
்திடடங�ள அ�றறு�ினறனவொ என்்்தயும், மறறும் ்ொது�ொபபுக் க�ொள்��்ள 
உருவொக்குவ்தில ஆ்தங�ங�்ளப புொிநது, ்ததீரத்து ்வக்� அரசு ெொரொ அ்மபபு�ள 
(NGOs), ெமு்தொயங�ள மறறும் ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுடனும் யவ்ல கெய்வ்தன 
மூலமும், மொநிலங�ள உறு்திகெய்ய யவணடும்.


்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொணுவ்்த யமம்்டுத்்த, க்ொதுமக்�ளிடத்்தில 
மனி்தக்�டத்்தல ்றறிய விழிபபுைர்வ ஏற்டுத்து்தல: மனி்தக்�டத்்தல 
நடக்கும் சூழநி்லயில க்ொதுமக்�ளிடத்்தில விழிபபுைர்வ ஏற்டுத்்தப 
்ிரசெொரங�்ள,   மொநிலங�ள முனகனடுத்து, அவறறுக்கு ஆ்தரவளிக்� யவணடும். 
இத்்த்�ய ்ிரசெொரங�்ள இலக்குப ்ொர்வயொளர�ளுக்கு ்ினவரும் வ்�யில 
விளக்�ினொல மி�வும் நலலது: அ) மனி்தக்�டத்்தல எனறொல எனன மறறும் அது 
எப்டியிருக்�க்கூடும், மறறும் ஆ) முக்�ியச கெய்்தி�ளில உளள விவரங�ள 
உட்ட  ்தனிந்ர�ள எடுக்�க்கூடிய குறிப்ிடட நடவடிக்்��ள மறறும் உொிய 
அ்தி�ொொி�ளுக்கு ்ொிநது்ரக்�ப்டும் முக்�ியத் ்த�வல�்ள வழஙகுவது.


அ்டயொளம் �ொண்்தில ஈடு்டடுளள கவவயவறு ்ஙகு்தொரர�ளின ்திற்ன 
வலுப்டுத்து்தல: ்யனுளள, அ்டயொளம் �ொைல கெயலமு்ற�ளில மொநில 
அ்தி�ொொி�ள மறறும் ்ிற க்தொடரபு்டய அ்மபபு�ளின க்ரும் யெரமத்்தின 
்ஙகு�ள மறறும் க்ொறுபபு�்ள விளக்�, க்தளிவொன வழி�ொடடு்தல�ள மறறும் 
கெயலமு்ற�்ள அறிமு�ப்டுத்து்தல
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ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ளத் க்தொடரபு க�ொளளக்கூடிய ந்ர�ளுக்கு 
அ்டயொளப ்யிறெி வழஙகு்தல: ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டயடொ்ர 
அ்டயொளம் �ொண்்தில ஈடு்டும் முனனைி அ்தி�ொொி�ளுக்கு முனனுொி்ம 
க�ொடுப்து அவெியமொகும். ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டடவர�ளுடன 
க்தொடரபு க�ொளளக்கூடிய ஆெிொியர�ள, ்த்்திொிக்்�யொளர�ள, மருத்துவ 
நிபுைர�ள, ்தனியொர து்ற கெயல்திறனொளர�ள மறறும் ்ிற ெமூ�த்்திலுளயளொர 
்ொ்திக்�ப்டயடொ்ர அ்டயொளம் �ொணுவ்தில ஒரு ்ஙகு வ�ிக்� அவர�ளுக்குப 
்யிறெியளிக்�ப்டுவ்தறகும், குறி�ொடடி�்ளக் வழங�வும் ்ொிெதீலிக்� யவணடும்.


ஆள�டத்்தலொல ்ொ்திக்�ப்டட குழந்்தக்கு அ்டயொளம் �ொணு்த்ல 
வலுப்டுத்து்தல: ஆள�டத்்தலில ்ொ்திக்�ப்டடிருக்�லொம் எனக் �ரு்தப்டும் உளள 
குழந்்த�ளுக்கு துொி்த அ்டயொளம் �ொை கெயல்டுத்்தப்டும் ந்டமு்ற�ள 
மறறும் ெிறபபு குழந்்த யெ்வ வழஙகுயவொருக்கு அ்டயொள ந்டமு்ற�ள 
மூலம் உடனடியொ�த் க்தொிவித்்தல ய்ொனற்வ ்ினவரும் இரு �ொொியங�்ள 
அளிக்�ினறன:  
• ெிறு்ொன்ம எனற அனுமொனம், மறறும் 
• ்ொ்திக்�ப்டட நி்ல எனற அனுமொனம்.


்ொ்திக்�ப்டயடொர நுணணுைர்வ ம்திக்கும் யநர�ொைல உத்்தி்யப ்யன்டுத்்த 
ஆ்தரவளித்்தல: கமொழி, ்ொலினம், வயது மறறம் �லொெொரக் �ொரைங�்ளத் 
�ருத்்தில க�ொளளத் ய்த்வயொன ்திறன�்ள யநர�ொை்ல நடத்தும் ந்ர�ள 
க�ொணடிருக்�ிறொர�ளொ என்்்த உறு்திப்டுத்்தவும். முடிந்தவ்ர, ய்டடி 
க�ொடுக்கும் ்தனிந்்ரக் �லந்தொயலொெ்ன கெய்து, அவரது விருப்ங�்ளக் 
ய�டடு, அத்்த்�ய விருப்ங�ள எந்த அளவுக்கு க்ொருத்்தமொனய்தொ அந்த அளவுக்கு 
இடமளிக்�வும்..


பு�லிடம் ய�ொருயவொொின உொிய ் ொிநது்ர்ய அ்டயொளம் �ொணும் கெயலமு்ற�ள 
அனும்திக்� உறு்திகெய்்தல: மொநிலங�ள அ்டயொளத்துக்�ொ�, ஒரு ந்ர பு�லிடம் 
ய�ொொி விணைப்ித்்திருந்த அலலது ஒரு அ�்தி எனறு நம்்ப்டுவ்தற�ொன �ொரைம் 
உளள வம்ெொவளி நொடடின இரொ�ொங� ் ிர்திநி்தி�ளிடம் க்தொடரபு க�ொளளக்கூடொது.


ெதீரதூக்கும் குறி�ொடடி�்ளக் �ருத்்தில க�ொளளல: ெில வ்�யொன ்த�வல�ளுக்கு 

முனனுொி்ம அளிக்�, ்ொ்திக்�ப்டடவர�்ள அ்டயொளம் �ொண்்தில யொர 
க்ொறுப்ொனவர�யளொ அவர�ளுக்கு உ்தவும் க்ொருடடு ெதீரதூக்கும் குறி�ொடடி�்ள 
மொநிலங�ள �ருத்்தில க�ொளள யவணடும். ்னனொடடுத் க்தொழிலொளர அ்மபபு 
(ILO) மறறும் ஐயரொப்ிய ஆ்ைக்குழுவொல எடுக்�ப்டட அணுகுமு்றயொனது 
ஒவகவொரு குறி�ொடடி்யயும் வலுவொனது, நடுத்்தரமொனது அலலது 
்லவீனமொனது எனப ்ிொித்துத் ்தகு்திசெொனறளிக்�ிறது. அ்தில ஒயர குறி�ொடடி 
குழந்்த�ளுக்கு ்லமொன்தொ�வும், வயது வநய்தொரக்கு நடுத்்தரமொன்தொ�வும் 
அலலது ்ொலியல சுரணடலுக்கு வலுவொன்தொ�வும் மறறும் உ்ழபபு சுரணடலுக்கு 
்லவீனமொன்தொ�வும் வி்திமு்ற வகுக்�ிறது. 


சூழலுக்ய�றற வ்�யில குறி�ொடடி�்ள மொறறிய்மத்்தல: அ்தி�ொொி�ள ்தங�ளு்டய 
யவ்லயினய்ொது எ்திரக�ொளளும் குறிப்ிடட சூழநி்ல�ளில அவர�ள ்தங�்ள 
மொறறிக்க�ொளள, குறி�ொடடி�ளின ்டடியல மி�வும் ்யனுளள்தொ� இருக்கும். 
மொறு�ினற ஆள�டத்்தல ய்ொக்கு�ளுக்கு  க்தொடரநது உ�ந்த்தொய் இருக்�ிற்தொ 
என்்்த உறு்தி கெய்யும்வ்�யில மொநிலங�ள குறி�ொடடி�்ளத் அடிக்�டி 
பு்திப்ிக்� யவணடும்.   
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க்தொடரபு க�ொளள  
வடடொர ஆ்தரவு அலுவல�ம் – ்ொலி கெயலமு்ற 
27-ஆவது மொடி ரொ�ந�ரன �டடிடம் 
3 க்தறகு ெய்தொரன ெொ்ல, ெய்தொரன ்ொங�ொக் 10120  
்தொய்லொநது க்தொ்லய்ெி +66 2 343 9477 
க்தொ்லந�ல +66 2 676 7337
info@rso.baliprocess.net
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