2020 நவம்பர் 11ஆந் திகதி நடைபபற்ற இலங்டகயிலான இைம்பபயர்வு பதாைர்பான ஐ.நா.

வடலயடைப்பின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் இலங்டக ஜனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின்
பகௌரவ பவளிநாட்டு அடைச்சர் நிகழ்த்திய உடர
ஆயுப ோவன்!
தலைவர் அவர்கபே,

பேன்லே தங்கியவர்கபே, ேரியோலதக்குரிய விருந்தினர்கபே,
இடம்ப யர்வு பதோடர் ோன ஐக்கிய நோடுகேின் உைகேோவிய வலையலேப் ின் இைங்லகக்கோன
அத்தியோயத்லத ஆரம் ித்து லவக்கும் நிகழ்வில் பதோடக்க உலரலய நிகழ்த்துவதில் நோன் ேிகவும்
ப ருலேப் டுகின்பேன்.

பதோடக்க

உலரலய

நிகழ்த்துவதற்கோக

என்லன

அலைத்தலேக்கோக

இைங்லகயில் உள்ே ஐ.நோ. வதிவிட ஒருங்கிலைப் ோேர் பகௌரவ. ஹனோ சிங்கர் ேற்றும்

இடம்ப யர்வுக்கோன சர்வபதச அலேப் ின் தலைவர் திரு. சரத் படஷ் ஆகிபயோருக்கு எனது
அன் ோன ோரோட்டுக்கலேத் பதரிவித்துக் பகோள்கின்பேன்.
இடம்ப யர்வு
நோடுகளுக்கு

பதோடர் ோன

ஐக்கிய

நோடுகேின்

உைகேோவிய

வலையலேப் ோனது,

உறுப்பு

யனுள்ேதும், சரியோன பநரத்திைோன ேற்றும் ஒருங்கிலைந்த கைினி அேவிைோன

ஆதரலவ உறுதி பசய்வதற்குேோக இடம்ப யர்வு குேித்த ஒரு வலையலேப்ல

நிறுவுகின்ேது.

தனது ஆலைலய நிலேபவற்றுவதில், புைம்ப யர்ந்பதோர் ேற்றும் அவர்கேது சமூகங்கேின்
இைக்கு, பதோற்ேம் ேற்றும்

ரிேோற்ேம் ஆகியவற்றுக்கோன உரிலேகள் ேற்றும் நல்வோழ்வுக்கு இந்த

வலையலேப்பு முன்னுரிலே அேிக்கின்ேது. ேிக முக்கியேோக, ஒரு ப ோதுவோன ஐ.நோ. அலேப்பு

அணுகுமுலேயோனது ப றுேதிலய பசர்க்கும் அபத பவலே, அதன் முடிவுகலேயும் தோக்கத்லதயும்
உடனடியோக அேவிடக்கூடிய ிரச்சிலனகளுக்கு இது முக்கியத்துவம் அேிக்கின்ேது.
2018ஆம்

ஆண்டில்

இைங்லக,

ஏலனய

ஐ.நோ.

உறுப்பு

நோடுகளுடன்

பசர்ந்து,

ோதுகோப் ோன,

ஒழுங்கோன ேற்றும் வைக்கேோன இடம்ப யர்வுக்கோன உைகேோவிய ஒப் ந்தத்திற்கு அங்கீ கோரம்
அேித்தது. சர்வபதச இடம்ப யர்வுடன் பதோடர்புலடய அலனத்து முக்கிய கூறுகலேயும் விரிவோகக்
லகப் ற்றுவதற்கோன

முதல்

பவற்ேிகரேோன

முயற்சி

இதுவோகும்.

இந்த

வலையலேப்ல ,

குேிப் ோக இந்தக் கட்டத்தில் பதோடங்குவது நோட்டிற்கு ஒரு ேதிப்புேிக்க வேேோக இருக்கும் என
இைங்லக

அரசோங்கம்

நம்புகின்ேது.

ோதுகோப் ோன,

ஒழுங்கோன

ேற்றும்

வைக்கேோன

இடம்ப யர்வுக்கோன உைகேோவிய ஒப் ந்தத்லத உருவோக்குவதற்கோன இைங்லக அரசோங்கத்தின்
முயற்சிகள் ேற்றும் தற்ப ோது முன்பனடுக்கப் ட்டு வரும்

ைிகலே இது

ைப் டுத்தும் என

நோங்கள் நம்புகின்பேோம்.
உைக

ேக்கள்

பதோலகயில்

270

ேில்ைியன்

பதோலகயிைோன

சர்வபதச

புைம்ப யர்ந்பதோரின்

சதவிகிதம் 3.5% ஆகும். இதில் 60% ஆபனோர் பதோைில் சோர் குடிபயேிகேோவர். இந்த பதோைில் சோர்
குடிபயேிகேின்
ஏரோேேோன

குேிப் ிடத்தக்க

சோன்றுகள்

நோடுகேிடமும் உள்ேன.

சமூகப்

உண்லேயில்

ப ோருேோதோர

புைம்ப யர்ந்த

ங்கேிப்புக்கலே

நோடுகேிடமும்,

நிரூ ிப் தற்கோன

அவர்கேது

கடந்த இரண்டு தசோப்தங்கேில் புைம்ப யர்ந்த இைங்லகயர்கேின் எண்ைிக்லகயில்

ிேப் ிட

த்து ேடங்கு

அதிகரிப்பு ஏற் ட்டுள்ேதுடன், ஆண்டுக்கு சுேோர் 200,000 ப ர் பவேிபயறும் விகிதத்துடன் சுேோர் 1.5
ேில்ைியன்

புைம்ப யர்ந்பதோர்

பவேிநோடுகேில்

ைி

புரிவதோக

தற்ப ோலதய

ேதிப் டு
ீ கள்
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பதரிவிக்கின்ேன. இந்த பவேிநோடுகேிலுள்ே இைங்லககேில் சுேோர் 800,000 ப ர் ேத்திய கிைக்குப்
ிரோந்தியத்தில் ைி புரிகின்ேோர்கள்.
1985 ஆம் ஆண்டில் பவேிநோட்டு பவலைவோய்ப்புப்

ைியகம் நிறுவப் ட்டது முதல், இைங்லக

ை

ஆண்டுகேோக ஒரு நல்ை பவேிநோட்டு பவலைவோய்ப்பு நிர்வோக முலேலேலய உருவோக்கியுள்ேது.

நிர்வோக ேற்றும் சட்ட விதிமுலேகள், சட்டங்கள் ேற்றும் பசலவகள் இருந்தப ோதிலும், இைங்லக
இந்தத் துலேயில் பதோடர்ந்தும்

ை சவோல்கலே எதிர்பகோள்கின்ேது.

ோதுகோப்பு, குலேந்த ஊதியம்

ேற்றும் அதிக சோர்புலடய குறுகிய இடங்கள் ப ோன்ேவற்றுடன் பதோடர்புலடய சிக்கல்களுடன்
ப ண் பதோைிைோேர்கள் ஆதிக்கம் பசலுத்தும் குலேந்த திேலேயோன

ிரிவுகேில் பதோைிைோேர்

இடம்ப யர்வின் பசேிவோன விகிதேோனது இைங்லக அரசோங்கத்திற்கு ஒரு ப ரிய சவோைோக
உள்ேது.
த்து

ஆண்டு

அ ிவிருத்தித்

திட்டமும்,

ஒழுக்கேோன

ைிக்கோன

பதசிய

பசயற்ேிட்டமும்

ப ோருேோதோரத்திற்கோன பதோைிைோேர் இடம்ப யர்வின் முக்கியத்துவத்லத அங்கீ கரித்துள்ேன.
பவேிநோட்டு

திேலேயோன
ப ப்ரவரியில்
பவேிநோட்டு

பதோைிைோேர்

இடம்ப யர்வுக்கு

இடம்ப யர்விலன'
பவேிநோட்டு

பவலைவோய்ப்பு

அடிப் லட

பவலைவோய்ப்பு
ஊக்குவிப்பு

வைிகோட்டும்

இந்தத்

மூபைோ ோயேோக

பேம் ோட்டிற்கோக

ேற்றும்

திட்டம்,

' ோதுகோப் ோன,

எடுத்துக்கோட்டுகின்ேது.

ஒரு

தனியோன

நைன்புரி அலேச்சிலன

2017

அலேச்சோக

உருவோக்கியலே

இைங்லகயில் பதோைிைோேர் இடம்ப யர்வுக்கோக ஒதுக்கப் ட்ட முன்னுரிலேயின் ேற்றுபேோரு

அேிகுேியோகும். ஆயினும்கூட, குடும் ங்கள் ேற்றும் குைந்லதகலே விட்டுச்பசல்லும் தோக்கத்தின்
அடிப் லடயில் இடம்ப யர்வுக்கோன சமூக பசைவுகள்
ஆகபவ பவேிநோட்டு பவலைவோய்ப்ல
பதோைிைோேர்கேின்

ைரோல் முன்னிலைப் டுத்தப் ட்டுள்ேன.

பேம் டுத்துவதற்கும் பவேிநோடுகேில் உள்ே இைங்லகத்

ோதுகோப் ிற்கும் இலடயிைோன நுட் ேோன சேநிலைலயப் ப ணுவபதன் து

பதோடர்ச்சியோன சவோைோகும்.

ஜனோதி தி பகோட்டோ ய ரோஜ க்ஷ அவர்கேின் 'நோட்லடக் கட்டிபயழுப்பும் பசைிப் ோன

ோர்லவ'

எனும் பநோக்கோனது புைம்ப யர்ந்த இைங்லகத் பதோைிைோேர்கள் ேற்றும் அவர்கேது குடும் ங்கள்
உட் ட அலனத்து இைங்லகயர்கேினதும் வோழ்வோதோரத்லதயும் நைலனயும் உறுதி பசய்வதில்
உறுதியோக உள்ேது. பகோவிட் பதோற்றுபநோய் பதோடங்கியவுடன், இைங்லகயின் புைம்ப யர்ந்த

ேக்கேின் நைத் பதலவகலே நிவர்த்தி பசய்ய இைங்லக அரசோங்கம் உடனடி நடவடிக்லககலே
முன்டுத்துள்ேது. ேத்திய கிைக்கில் இருந்து ேட்டும் 17,861 புைம்ப யர்ந்த பதோைிைோேர்கள் உட் ட
40,000 இைங்லகயர்கலே இதுவலர இைங்லக திருப் ி அலைத்து வந்துள்ேது.

இந்த ஆண்டின் பதோடக்கத்தில் பதோற்றுபநோயின் முதல் அலையின் ப ோது, இந்த பதோைிைோேர்கேின்

உடனடித் பதலவகள் குேித்த அனு வ ரீதியோன தரவுகலே பசகரிப் தற்கும், வைிகோட்டுவதற்கும்,
தகவல்கலே வைங்குவதற்கும், அவசரநிலைகேின் ப ோது உதவுவதற்குேோக 'இைங்லகயுடன்
பதோடர்பு பகோள்ளுதல்' இலைய முகப்புத் தரவுத்தேம் நிறுவப் ட்டது. ேத்திய கிைக்கு, பதற்கு
ஐபரோப் ோ ேற்றும் தூர கிைக்கு, ேபைசியோ, பகோரியோ ேற்றும் ஜப் ோன் ஆகிய நோடுகேில் இந்த
தரவுத்தேத்தில் தற்ப ோது 98,000 க்கும் பேற் ட்ட இைங்லகயர்கள் திவு பசய்யப் ட்டுள்ேனர்.
ோதிக்கப் டக்கூடிய

புைம்ப யர்ந்பதோரின்

அடிப் லடத்

பதலவகலேப்

பூர்த்தி

பசய்வதற்கும்,

பதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட இடங்களுக்கு வோனில் தூக்கி உயர்த்தும் அடிப் லடயில் உைர் உைவுகலே

வைங்குவதற்கும், தற்கோைிகத் தரிப் ிடம் ேற்றும் தங்குேிடங்கலே வைங்குவதற்கும், ஆர்.டி. ி.சி.ஆர்.

ரிபசோதலனகலே பேற்பகோள்வதற்கும், பஜோர்தோன் ேற்றும் கட்டோர் ப ோன்ே நோடுகேில்
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பகோவிட்-19 பதோற்று பநோயின் கோரைேோக பதோைில்கலே இைந்தவர்களுக்கு பதோைில் வோய்ப்புக்கள்
அல்ைது ேோற்றுத் பதோைில் வோய்ப்புக்கள் குேித்து ப ச்சுவோர்த்லதகலே நடத்தும் வலகயில் எேது

சிை தூதரகங்கள் பசயற் டுத்துவதற்கும் பதலவயோன அவசர நிதிலய விடுவிப் தற்கு இைங்லக
அரசோங்கம் உடனடியோக நடவடிக்லககலே முன்பனடுத்தது.
இந்த

சவோைோன

கோைங்கேில்

புைம்ப யர்ந்த

இைங்லகயர்களுக்கு

தற்கோைிக

நிவோரை

நடவடிக்லககலே வைங்குவதற்கு ஏற்கனபவ சோதகேோன நடவடிக்லககலே முன்பனடுத்துள்ே
அலனத்து நோடுகளுக்கும் எேது ஆழ்ந்த ோரோட்டுகலேத் பதரிவித்துக்பகோள்ே விரும்புகின்பேன்.

தற்ப ோலதய உைகேோவிய அலேப் ில், பதோைில் இைப்பு ேற்றும் வருேோனக் குலேப்பு ப ோன்ேன
உள்ேடங்கைோன

அதிகேவிைோன

சவோல்கலே

எேது

புைம்ப யர்ந்த

பதோைிைோேர்கள்

எதிர்பகோள்கின்ேனர். பேலும், 2019 ஆம் ஆண்டின் முதல் அலரயோண்டுடன் ஒப் ிடுலகயில், 2020
இன் முதல் அலரயோண்டில் புைம்ப யர்ந்த பதோைிைோேர்கேின் பவேிச்பசல்லும்
குலேந்துள்ேதலன

அவதோனித்துள்பேோம்.

பவலைவோய்ப்புக்கலே

பதடிய

சுேோர்

இதற்கு

200,000

முன்னர்

யைம் 57.2% ஆக

ஆண்டுபதோறும்

இைங்லகயர்களுடன்

குேிப் ிடத்தக்க அேவிைோன குலே எண்ைிக்லகயோகும்.

பவேிநோட்டு

ஒப் ிடுலகயில்

இது

பகோவிட்-19 உைக சுகோதோர அலேப் ோல் உைகேோவிய பதோற்றுபநோயோக அேிவிக்கப் ட்டுள்ேதோல்,
இதுவலர அேியப் டோத ேற்றும் முன்னனு வேில்ைோத

ை சவோல்கலே எதிர்பகோள்கின்பேோம்.

பகோவிட்-19 பநருக்கடியோனது ப ோருேோதோரங்கள் ேற்றும் சமூகங்கேில் ப ரைிவு தரக்கூடிய
தோக்கத்லத

ஏற் டுத்தியுள்ேது.

பகோவிட்

அ ிவிருத்தி நிகழ்ச்சி நிரைில் 10 ஆண்டுகள்
தைிக்க எடுக்கப் ட்ட

பதோற்றுபநோயின்

தோக்கேோனது,

2030

நிலையோன

ின்னலடலவ ஏற் டுத்தியுள்ேதுடன், வறுலேலயத்

ை முக்கியேோன நடவடிக்லககேின் நன்லேகலேயும், ேற்றும் ஏலனய

நிலையோன வேர்ச்சி இைக்குகலேயும் முன்பனடுப் தற்கு கடுலேயோன தலடயோக உள்ேது.
இைங்லகயில் இடம்ப யர்வு வலையலேப்ல ஆரம் ிப் தன் மூைம், இந்த சவோைோன கோைங்கேில்

எேது புைம்ப யர்ந்த பதோைிைோேர்களுக்கு சிேந்த உதவிலய வைங்குவதற்கோன நலடமுலேத்
தீர்வுகலே நோங்கள் கூட்டோக ஆரோய்ந்து உருவோக்க முடியும். எேது புைம்ப யர்ந்பதோரின் குரல்கள்
பசவிேடுக்கப் டுவதும், முயற்சிகேின் அலனத்து நிலைகேிலும் அலவ பசர்க்கப் டுவதும் ேிகவும்
முக்கியேோகும்.
இைங்லக ேக்கேின் நன்லேகளுக்கோக, இடம்ப யர்வு பதோடர் ோன ஐ.நோ. வலையலேப்பு ேற்றும்
எேது

நீண்டகோை

நம் கேோன

ங்குதோரரோன

இடம்ப யர்வுக்கோன

சர்வபதச

அலேப்பு

ஆகியவற்றுடன் பநருக்கேோக ஈடு டுவதற்கு இைங்லக அரசோங்கம் எதிர் ோர்த்துள்ேது.
நன்ேி.
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