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க ௌரவ அலமச்சர் அவர் ட்கு, 

 

ன ரவிட்19 உை ம்பரவு ன ரய் இடர்  ிலை மற்றும் சுமூ   ிலை ்கு திரும்பும் கசயற்பரட்டிை் 

கதரழிைரளர் ளிே் உரிலம ள் மற்றும்  ைே் ள் உறுதிப்படுத்தப்படுவதற் ரே முே்கமரழிவு ள் 

 

ன ரவிட்19 உை ம்பரவு ன ரய் இடர்  ிலையிேரை் கதரழிை் வழங்குேர் ள் மீதும் கதரழிைரளர் ள் 

மீதும் ஏற்படும் பரதிப்பு லள மு ரலம கசய்வதற் ர  கதரழிைரளர் ளது பிரதி ிதித்துவத்துடே் 

அலமச்சு மட்டத்திை் பணி ்குழுகவரே்லற அலமத்ததற் ர  ஏற்றுமதி பதப்படுத்தை் வைய 

கதரழிைரளர் லள பிரதி ிதித்துவப்படுத்தும் கதரழிற்சங் ள், அலமப்பு ் ள் எே்ற வல யிை் 

முதைரவதர   ே்றிலய கூறி ்க ரள் ிே்னறரம். 

 

இ ்த இடர் மற்றும் அதேரை் ஏற்படப்னபரகும் கபரருளரதரர க ரு ் டியிேரை் எமது ஏற்றுமதி உற்பத்தித் 

துலற சவரை்  ிலற ்த சூழ் ிலையிலே எதிர்க ரள்ளும் எே்பலத  ரங் ள் அலேவரும் 

ஏற்று ்க ரள் ிே்னறரம். அதலே எதிர்க ரள்வதற்கு குறு ிய  ரை மற்றும்  ீண்ட ரை திட்டங் ள் 

அவசியம் எே்பதுடே் அவற்லற உருவர ்குவதிலும் அமுை்படுத்துவதிலும் இத்துலற சரர் ்த பிரதரே 

பங்குதரரரர் எே்ற வல யிை் கதரழிைரளர் ளது  ருத்து ் ளு ்கும் னயரசலே ளு ்கும் சம அ ்தஸ்து 

வழங் ப்படும் எே  ரங் ள்  ம்பு ிே்னறரம். 

 

ஆலடத் கதரழிற் துலற உட்பட்ட ஏற்றுமதி பதப்படுத்தை் ல த்கதரழிற் கதரழிைரளர் ளிேரை்  ட ்த 

சிை தசரப்தங் ளர  இைங்ல யிை் கபரருளரதரத்திற்கு வழங் ப்பட்ட பங் ளிப்பு பரரிய அளவிைரேது. 

எேனவ இ ்த  டிேமரே  ரைப்பகுதியிை் அவர் ளது உரிலம லளயும்  ைே் லளயும் உறுதிகசய்வது 

கதரழிை் வழங்குேர் ளதும் அரசரங் த்திேதும் பிரதரே கபரறுப்பரகும். அ ்த ன ர ் த்திற் ர  

 ீழ்வரும் முே்கமரழிவு லள  ரங் ள் முே்லவ ் ிே்னறரம். இம் முே்கமரழிவு ள் கதரடர்பிை் 

விரிவர   லை ்துலரயரடுவதற்கு தங் ளரை் ஒரு ச ்தர்ப்பம் வழங் ப்படுமரேரை்  ரங் ள் 

 ே்றியுலடயவர் ளரனவரம். 

 

தற்னபரது ஏற்றுமதி பதப்படுத்தை் வையத்திலுள்ள பை கதரழிற்சரலை ள் மூடப்பட்டு கதரழிைரளர் ள் 

வீடு ளு ்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளேர். ஆேரலும் இே்னும் பரரிய எண்ணி ்ல யிைரே கதரழிைரளர் ள் 

அவர் ளது வீடு ளு ்கு திரும்பிச் கசை்ை முடியரத  ிலையிை் வரடல  இருப்பிடங் ளிலும் தற் ரைி  

வசிப்பிடங் ளிலும் தங் ியுள்ளேர். இவ்வரறர  கதரழிைரளர் லள சரியர   ண ் ிகைடுத்து 

அவர் ளது அடிப்பலட னதலவ லள  ிலறனவற்ற  டவடி ்ல  எடுங் ள். வறுலமயரே 

குடும்பங் ளு ்கு வழங் ப்படும் 5,000 ரூபரய் க ரடுப்பேலவ இத் கதரழிைரளர் ளு ்கும் 

வழங்குவதற் ரே (மு ் ியமர  மேிதவலு மு வர் ள் மூைம் தற் ரைி  கதரழிைிை் 

ஈடுபட்டுள்ளவர் ளு ்கு)  டவடி ்ல லய எடுங் ள்.  ட ்த ஒரு மரதமர  சம்பளமிே்றி எவ்வித 

உதவியிமிே்றி தவி ் விடப்பட்ட கதரழிைரளர் ளது வசிப்பிட வரடல லய அரசரங் ம் தலையிட்டு 

கசலுத்தனவண்டும். 

 



லவரஸ் பரவுல  குலறவலடவதற் ரே எதுவித சரே்று ளும் கதே்படரத  ிலையிை் 

கதரழிைரளர் ளது உயிர் லள முே்ேிலைபடுத்துவதுடே் கதரழிற்சரலை லள மீளத் திற ்கும் 

முடிவிலே மீள் பரிசீைலே கசய்யுமரறும் ன ரரு ிே்னறரம். ஏற்றுமதி பதப்படுத்தை் ல த்கதரழிை் 

கதரழிற்சரலை லள மீளத் திற ்  அரசரங் ம் முடிகவடு ்கும்னபரது அவ்வரறு மீளத் திற ் ப்படும் 

கதரழிற்சரலை ளிேதும் ஏற் ேனவ கதரழிற்பட்டு ்க ரண்டிரு ்கும் கதரழிற்சரலை ளிேதும் 

கதரழிைரளர் ளு ்கு பரது ரப்பரே னசலவச் சூழலை உறுதிப்படுத்தனவண்டும். னவலைத்தளத்திை் 

மட்டுமிை்ைரது வசிப்பிடம், னபர ்குவரத்து வர ேங் ள் மற்றும் கபரதுச் னசலவ வழங்குமிடங் ளிலும் 

அரசரங் த்திேரலும் உை  சு ரதரர அலமப்பிேரலும் பரி ்துலர ் ப்படும் பரது ரப்பு  லடமுலற ள் 

பிே்பற்றப்படுவலத உறுதிகசய்வதற் ரே கபரறுப்பு அரசரங் த்திற்கு உள்ளது. 

 

 ட ்த  ரைங் ளிை் கதரழிைரளர் ளரை் வழங் ப்பட்ட னசலவ ் ரே சம்பளங் ள், னமைதி ன ர ் 

க ரடுப்பேவு ள், பண்டில  ் க ரடுப்பேவு ள் ஆ ியவற்லற வழங் ரமை் விடுவதற் ரே  ரரணமர  

தற்னபரலதய க ரு ் டி இரு ்  ்கூடரது. அவ்வரறரே க ரடுப்பேவு லள வழங்குவதற் ரே 

 டவடி ்ல  லள கதரழிை் வழங்குேர் ள் எடுப்பலத உறுதி கசய்வது அரசரங் த்திே் கபரறுப்பரகும். 

 

கதரழிைரளர் ளது அடிப்பலடத் னதலவ ள், சு ரதரரம், பரது ரப்பு கதரடர்பரே முலறப்பரடு லள 

கபறுவதுடே் அவற்றிற்கு விலரவரே தீர்வு லள கபற்று ்க ரடுப்பதற்கு அரச துலற, முதைீட்டுச் சலப 

மற்றும் கதரழிற்சங் ங் ள் ஒே்றிலண ்து ஒருங் ிலண ் ப்பட்ட இயங்குமுலறகயரே்லற 

 ட்டலம ் னவண்டும். 

 

தற்னபரலதலய சூழ் ிலையிை் கதரழிைரளர் லள னசலவயிை் கதரடர் ்து னபணுவது  டிேமரேது 

எே பை ச ்தர்ப்பங் ளிை் ஏற் ேனவ கதரழிை் வழங்குேர் ள் கூறியுள்ளேர். ஆலட 

ஏற்றுமதியரளர் ளிே் சங் ம் குறிப்பிட்டலதப் னபரே்று அண்ணளவர  30% கதரழிைரளர் ள் பணி 

 ீ ் த்திற்கு உள்ளர ைரம். 

 

ன ரவிட்19 இடர் மூைம்  ரட்டிே் முழு சேத்கதரல யும் தீவிர கபரருளரதர, சமூ  க ரு ் டிலய 

எதிர்ன ர ் ியுள்ள இ ் ிலையிை் இவ்வல யிை் கபருமளவிைரே ம ் ள் னவலையற்றவர் ளரகுவது 

தீவிர சமூ ப் னபரழிவிற்கு இட்டுச்கசை்லும். அனதனபரைனவ இ ் ரட்டிே் கபரருளரதரரப் 

கபருஞ்சுலமலய சும ்து வ ்த ஆலடத் கதரழிற்துலற கதரழிைரளர் லள ல விடரமைிருப்பது எே்ற 

மேித பண்பரே கபரறுப்பு கதரழிை் வழங்குேர் ளு ்கும் அரசரங் த்திற்கும் உள்ளது. அதேரை் 

கதரழிைரளர் ளது உரிலம லளயும்  ைே் லளயும் பரது ர ்கும் ன ர ்ன ரடு பிே்வரும் 

முே்கமரழிவு லள முே்லவ ் ிே்னறரம். 

 

இத்கதரழிற்துலறயிேது தற்னபரலதய  ிலைலம மற்றும் ஏற்றுமதி  ம்பேி ளிேது  ிலைலம 

கதரடர்பிை் கதரழிைரளர் ளுடனும் கதரழிற்சங் ங் ளினுடனும் திற ்த, ன ர்லமயரே 

 ை ்துலரயரடலை ஏற்படுத்துமரறு னவண்டு ிே்னறரம்.  ம்பேி ளிலுள்ள  ண ்கு ளிே்  ிலைலம 

(இைங்ல யிலும் கவளி ரடு ளிலும் உள்ள  ண ்கு ள்) கதரடர்பிை் அறி ்து க ரள்வதற் ரே உரிலம 

கதரழிைரளர் ளு ்கு உள்ளது.  ம்பேி ள் அத்தல ய த வை் லள கதரழிைரளர் ளு ்கு 

வழங் னவண்டும்.  ம்பேி ள்  ட ்த சிை வருட்ங் ளர  ஜி.எஸ்.பி+ வரிச்சலுல யிே் பிரதிபைனுடே் 

கபற்று ்க ரண்ட இைரபத்திே் உண்லமயரே அளலவ கவளிப்படுத்த னவண்டும். 

 



பூன ரள ச ்லதயிலும் உள்ளூர் ல த்கதரழிைிலும் அண்மித்த  ரைத்திை் ஏற்பட ்கூடிய 

மரற்றங் ளு ்கு மத்தியிை் கதரழிை் வழங்குேர் ள், வரங்குேர் ள், தர அலடயரளங் ள் மற்றும் 

அரசரங் ம் ஒே்றிலண ்து அடுத்த சிை மரதங் ளு ்கு கதரழிைரளர் ளு ் ரே க ரடுப்பனுவு லள 

கதரடர் ்து வழங்குவதற் ரே கசயே்முலறகயரே்லற உருவர ் னவண்டும்.  ிர ்தர, தற் ரைி , 

ஒப்ப ்த அடிப்பலட, வீட்டிை் உற்பத்தி எே அலேத்து வல யிலும் உற்பத்திப் பணியிை் ஈடுபட்டுள்ள 

கதரழிைரளர் ளு ்கும் அவ்வரறரே க ரடுப்பேவு ள் வழங் ப்படனவண்டும். கதரழிைரளர் ளது 

ஒப்ப ்தங் ள் இ ்த ்  ரைப்பகுதியிை்  ீடி ் னவண்டும். 

 

சர்வனதச வரங்குேர் ளும் தர அலடயரளங் ளும் தரம் ஏற் ேனவ வழங் ிய க ரள்முதை் ஆலணயிே் 

அடிப்பலடயிை் க ரள்முதை் கசய்ய அவர் லள துூண்டுவதற் ரே  டவடி ்ல  லள ஏற்றுமதி 

 ம்பேி ளும் அரசரங் மும் எடு ்  னவண்டும். இது கதரடர்பிை் ஏற் ேனவ  டவடி ்ல  லள 

எடுத்துள்ள அயை் வைய  ரடு ளுடே் ( ம்னபரடியர, வங் ரளனதசம்) சர்வனதச உடே்பரகடரே்லற 

ஏற்படுத்தி ்க ரள்ள னவண்டும். 

 

இச் சூழ் ிலைலய பரவித்து கதரழிைரளர் லள பணி  ீ ் ம் கசய்வது கதரடர்பரே சட்டம் உள்ளிட்ட 

கதரழிைரளர் உரிலம லள உறுதி கசய்யும் எ ்தச் சட்டங் லளயும் மரற்றம் கசய்யும் எதுவித 

 டவடி ்ல  ளும் எடு ் ப்பட ் கூடரது. எ ்த விதமரே பணி  ீ ் ை்  டவடி ்ல  ளும் தற்னபரதுள்ள 

சட்ட வலரமுலற ளு ்கு அலமவர னவ எடு ் ப்படனவண்டும். தற்னபரலதய வரழ் ்ல ச் கசைலவ 

ஈடுகசய்யும் வல யிை் தற்னபரதுள்ள  ரைத்திற்கு கபரருத்தமற்ற இழப்பீட்டு க ரடுப்பேவு ள் 

திருத்தப்படனவண்டும். தற்னபரலதய இடர் சூழ் ிலைலய பரவித்து கதரழிைரளர் ளது உரிலம ளு ்கு 

பரதிப்பரேலவ எே  ட ்த வருடங் ளர  கதரழிைரளர் உரிலம இய ் த்திேரை் எதிர் ் ப்பட்டு வ ்த 

ஒருமித்த கதரழிற் சட்ட முலறலம உள்ளிட்ட கதரழிற் சட்டத்திருத்தங் லள க ரண்டுவர அரசரங் ம் 

முயை ்கூடரது. 

 

புதிய உள்ளூர், ஏற்றுமதிச் ச ்லத லள  ண்டலடய அரசரங் ம் உடேடியர  தலையிடனவண்டும். 

உதரரணமர  தற்னபரது மு  ் வசம் உள்ளிட்ட பரது ரப்பு அங் ி ளு ்கு பரரியளவிைரே ன ள்வி 

எழு ்துள்ளது. அவ்வரறரே ன ள்விலய பூர்த்திகசய்வதற் ரே முலேப்லப இைங்ல  எடு ் ைரம். 

 

ஏற் ேனவ மி  ்குலற ்தளவிைரே சம்பளத்லத கபறு ிே்ற கதரழிைரளர் ள் ல த்கதரழிற் துலறலய 

மீட்  தமது சம்பளத்லத தியர ம் கசய்யனவண்டுகமே எதிர்பரர்ப்பது அ ியரமரேதரகும். சம்பள ் 

குலறப்பிற் ரே னதலவ இருப்பிே் மூத்த மு ரலமயரளர் ள், கசயற்படுத்து ர் ள் ஆ ினயரரது 

சம்பளனம குலற ் ப்படனவண்டும். 

 

மி  ்குலற ்தளவிைரே சம்பளத்னதரடும் சலுல  னளரடும் ல த்கதரழிற் துலறயிே் சுலமலய சும ்த 

கதரழிைரளர் லள பரது ரப்பது அரசரங் த்திேதும் ல த்கதரழிற் துலறயிேதும் கபரறுப்பரகும். 

அரசரங் மும் ல த்கதரழிற் துலறயும் அலேத்து சுலமலயயும் கதரழிைரளர் ள் மீது சுமத்தி தப்பினயரட 

மரட்டரர் ள்  ரங் ள் உண்லமயர   ம்பு ிே்னறரம். 

 

 

ல கயரப்பமிட்னடரர்: 

 

1. இைங்ல  வர்த்த , ல த்கதரழிை் மற்றும் கபரதுத் கதரழிைரளர் ள் சங் ம் (CMU) 



2. ஆலடத் கதரழிற் துலற கதரழிைரளர் ள் சங் ம் 

3. தபி ்து கூட்டிலணவு 

4. ஸ்டரண்ட் அப் இய ் ம் ைங் ர 

5. ஸ்ரபிமரேி ன  ்திரய 

6. மேித அபிவிருத்தி ் ரே மறுமதிப்பீட்டு இருப்பு (RED) 

7. விடுதலை இய ் ம்  

 

Supported by: 

 aaa 

1. Alliance for Economic Democracy  

2. Centre for Equality and Justice 

3. Ceylon Bank Employee’s Union  

4. FORUM-ASIA 

5. Human Elevation Organization (HEO) 

6. INFORM Human Rights Documentation Centre 

7. Institution for Social Development 

8. Law and Society Trust 

9. Mannar Women's Development Federation  

10. Movement for Land and Agriculture Reforms 

11. Movement for Plantation Peoples' Land Rights (MPPLR) 

12. National Fisheries Solidarity Movement 

13. People’s Alliance for Right to Land 

14. Progressive women’s Collective  

15. Savistri National Women’s Movement 

16. Social Institute for Development of Plantation Sector (SIDPS) 

17. United Federation of Labour 

18. Women’s action for social justice 

19. Women's Action Network 

20. Working Women Front 

 


