மனித உரிமமகள் பேரமையின் 46ஆைது அமர்வில் “இலங் மகயில்
நல் லிணக்கம் , பேொறுே்புக்கூறுதல் மற் றும் மனித உரிமமகமள
பமம் ேடுத்தல் ” குறித்த தீர்மொனம் மீதொன ைொக்பகடுே்புக்கு முன் னர்
இந்தியொவின் அறிக்மக (22 பேே்ரைரி – 23 மொர்ச், 2021)
பெனிைொ 23 மொர்ச், 2021

மதிே்புக்குரிய தமலைர் அைர்கபள,
இை் ைொறொன முயற் சிகளுக்கு ஆதரைொக ஐ.நொ சொசனத்தின்
பநொக்கங் கள்
மற் றும் பகொள் மககள் ஆகியைற் றொல் ைழி நடத்தே்ேடும் மனித உரிமமகள்
ேொதுகொே்பு மற் றும் பமம் ேொடு, ஆக்கபூர்ைமொன சர்ைபதச பேச்சுக்கள் மற் றும்
ஒத்துமைே்பு ஆகியைற் றுக்கொக, நொடுகளினது முதன் மம பேொறுே்பிமன
இந்தியொ நம் புகிறது.
மிகவும் பநருங் கிய அயல் நொடு என் ற ரீதியில் 2009 ஆம் ஆண்டுக்குே்
பின் னர் இலங் மகயில் நிைொரணம் , மீள் குடிபயற் றம் , புனர்ைொை் வு மற் றும்
புனரமமே்பு ஆகிய பசயற் ேொடுகளுக்கு இந்தியொ ேங் களிே்பிமன ைைங் கி
யுள் ளது.
குறிே்ேொக ைடக்கு, கிைக்கு உட்ேட இலங் மகயின் பேொருளொதொர மீட்சி
மற் றும்
ைொை் ைொதொர
மறுசீரமமே்பு
ஆகிய
விடயங் கள்
மீதொன
அக்கமறயுடன் எமது அபிவிருத்தித் திட்டங் கள் அமமந்துள் ளன.
மதிே்புக்குரிய தமலைர் அைர்கபள,
இலங் மகயில் மனித உரிமமகள் நிமலைரம் பதொடர்ேொன இந்தியொவின்
அணுகுமுமறயொனது
இரு
அடிே்ேமட
விடயங் களொல்
ைழி
நடத்தே்ேடுகின் றது.
சமத்துைம் ,
நீ தி,
பகௌரைம்
மற் றும்
சமொதொனம்
ஆகியைற் றுக்கொக
இலங் மக
தமிைர்களுக்கொன
எமது
ஆதரவு
இதில்
ஒன் றொக
அமமகின் றது.
மற் பறொன் று,
இலங் மகயின்
ஸ்திரத்தன் மம,
ஐக்கியம்
மற் றும்
ஆட்புல
ஒருமமே்ேொடு
ஆகியைற் றிமன
உறுதிே்ேடுத்துைதொக
அமமகின் றது. இை் விரு
இலக்குகளும்
ேரஸ்ேரம்
உறுதுமணயொனமை என நொம்
எே்பேொழுதும்
நம் புகிபறொம்
அத்துடன்
சமபநரத்தில் இந்த இரு இலக்குகளுக்கும் முகம் பகொடுே்ேதன்
மூலம்
இலங் மகயின் முன் பனற் றமொனது சிறே்ேொக அமமயும் .
இலங் மக அரசியலமமே்பின் 13 ஆைது திருத்தத்திற் கு அமமைொக சகல
மொகொண சமேகளும் விமனத்திறன் மிக்க ரீதியில் பசயற் ேடுைதற் கு ைழி
சமமக்கும் ைமகயில் மொகொணசமே பதர்தல் கமள முற் கூட்டிபய நடத்துதல்
உள் ளிட்ட அரசியல் அதிகொர ேகிர்வு மீதொன இலங் மக அரசொங் கத்தின்
உறுதிே்ேொட்மட
நிமறபைற் றுைதற் கொக
சர்ைபதச
சமூகத்தினொல்
விடுக்கே்ேட்ட அமைே்புக்கு இந்தியொ ஆதரவிமன பதரிவிக்கின் றது.

இபதபநரம் ஐக்கிய நொடுகள் சமே பேொதுச் சமே அமர்வின் தீர்மொனங் களொல்
ைைங் கே்ேட்ட
ஆமணக்கு
அமமைொக
மனித
உரிமமகள்
பேரமை
ஆமணயொளரின் அலுைலகத்தினது பசயற் ேொடுகள் ஒத்திமசைொக அமமயும்
எனவும் நொம் நம் புகிபறொம் .
இலங் மகயிலுள் ள சகல பிரமெகளினதும் அடிே்ேமட சுதந்திரம் மற் றும்
மனித
உரிமமகள்
முழுமமயொக
ேொதுகொக்கே்ேடுகின் றன
என் ேதமன
உறுதிே்ேடுத்துைதற் கொக
சர்ைபதச
சமூகத்துடன்
பசயல் திறன் மிக்க
ஈடுேொட்டிமன பதொடரபைண்டும் எனவும் அபதபேொல தமிை் சமூகத்தின்
அபிலொமைகமள
நிமறபைற் றுைதற் கு
நல் லிணக்க
பசயற் ேொடுகமள
பதொடர்ந்து
முன் பனடுத்துச்
பசல் லபைண்டுபமனவும்
இலங் மக
அரசொங் கத்மத நொம் ைலியுறுத்துகிபறொம் .
நன் றி.

