
ஊடக வெளியடீு 

ஆளணி எதிர் கண்ணிவெடிகளள தளட வெய்ெதற்கான ொெனத்தின் ெிஷேட தூதுெர் மாண்புமிகு இளெரெர் மிவரட் அல் 

ஹூளைன் அெர்களின் இலங்ளகக்கான ெிஜயம் 

 

இலங்ளக அரொங்கத்தின் அளைப்பின் ஷபரில், ஆளணி எதிர் கண்ணிவெடிகளள தளட வெய்ெதற்கான 

ொெனத்தின் ெிஷேட தூதுெரான ஷஜார்தாளனச் ஷெர்ந்த இளெரெர் மிவரட் ராட் அல் ஹூளைன் அெர்கள் 

2018 மார்ச் மாதம் 5 வதாடக்கம் 7ஆந் திகதி ெளரயான காலப்பகுதிக்கு உததிஷயாகபூர்ெ ெிஜயவமான்ளை 

ஷமற்வகாள்ளவுள்ளார். 

 

2017 டிெம்பர் 13ஆந் திகதி ஆளணி எதிர் கண்ணிவெடிகளள தளட வெய்ெதற்கான ொெனத்தில் 163ஆெது அரெ 

தரப்பாக இலங்ளக இளணந்து வகாண்டளமயின் ெிளளொக இந்த ெிஜயமானது தனிப்பட்டெளகயில் 

முக்கியத்துெம் ொய்ந்ததாக அளமகின்ைது. வபாதுொக 'ஒட்டாொ ொெனம்' அல்லது 'கண்ணிவெடிகளள 

தளட வெய்ெதற்கான உடன்படிக்ளக' என்று அைியப்படும் 'ஆளணி எதிர் கண்ணிவெடிகளின் பாெளன 

மற்றும் ளகயிருப்பு, உற்பத்தி மற்றும் ளகமாற்ைல் மீதான தளட மற்றும் அெற்ைின் அகற்ைல் வதாடர்பான 

ொெனமானது' உலகளாெிய ரீதியில் ஆளணி எதிர் கண்ணிவெடிகளின் பாெளனளய முடிவுறுத்துெதளன 

எதிர்பார்க்கின்ைது. இது 1997 டிெம்பர் 3ஆந் திகதி ளகவயாப்பத்திளன இடுெதற்காக திைக்கப்பட்டதுடன், 1999 

மார்ச் 01ஆந் திகதி நளடமுளைப்படுத்தப்பட்டது. தற்வபாழுது இந்த ொெனத்தில் 164 அரெ தரப்புக்கள் 

இளணந்து வகாண்டுள்ளன.   

 

இலங்ளகக்கான ெிஜயத்தின் ஷபாது, ெிஷேட தூதுெர் ஜனாதிபதி ளமத்திரிபால ெிரிஷென, பிரதம மந்திரி 

ரணில் ெிக்கிரமெிங்க மற்றும் வெளிநாட்டலுெல்கள் அளமச்ெர் திலக் மாரப்பன ஆகிஷயாளர 

ெந்திக்கவுள்ளார். புனர்ொழ்வு மற்றும் மீள்குடிஷயற்ை அளமச்ெர் டி.எம். சுொமிநாதன் அெர்களுடன் 

இளணந்து ெட மாகாணத்திற்கான கள ெிஜயவமான்ளை ஷமற்வகாளெதற்கும் அெர் ஷமலும் 

திட்டமிட்டுள்ளதுடன், குைித்த ெிஜயத்திஷபாது அங்ஷக முன்வனடுக்கப்பட்டுக்வகாண்டிருக்கும் 

கண்ணிவெடிகளள அகற்றுெதற்கான வெயற்பாடுகளள முதலாெதாக கண்டைியவுள்ளதுடன், 

கண்ணிவெடிகளள அகற்றும் வெயற்பாடுகளில் ஈடுபடும் முகெர்களளயும், கண்ணிவெடிகளால் 

பாதிக்கப்பட்டெர்களளயும் ெந்திக்கவுள்ளார். 

 

ெிஷேட தூதுெரின் ெிஜயமானது கண்ணிவெடிகளள அகற்றுெதற்கான வெயற்பாடுகளில் 

இலங்ளகயினால் தற்வபாழுது ெளர ஷமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ெிடயங்களள நிரூபிப்பதற்கான ஒரு 

ெந்தரப்பமாக அளமெதுடன், 2020ஆம் ஆண்டில் கண்ணிவெடிகளற்ை நாடாக இலங்ளகளய 

மாற்றுெதற்கான திட்டத்திளன முன்வனடுப்பதற்கும் ெைிெகுக்கும். இந்த அடிப்பளடயில், ஐக்கிய 

நாடுகளின் இலங்ளகக்கான குழுெினர், ெிெில் ெமூகத்தினர் மற்றும் ஏளனய பங்குதாரர்களுடன் 

ெந்திப்புக்களள ஷமற்வகாண்டு, இலங்ளகயில் கண்ணிவெடிகளள அகற்றுெதற்காகவும், 

கண்ணிவெடிகளினால் பாதிக்கப்பட்டெர்களுக்காகவும் ஷமலும் உதெிகளள ெைங்குெது வதாடர்பில் 

கலந்துளரயாடுெதற்கு ெிஷேட தூதுெர் எதிர்பார்த்துள்ளார்.   

 

மார்ச் 6ஆந் திகதி மாளல 5.30 மணியளெில், ெர்ெஷதெ உைவுகள் மற்றும் மூஷலாபாய கற்ளககளுக்கான 

லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் நிறுெனத்தில் 'ஆளணி எதிர் கண்ணிவெடிகளின் மீதான ஒட்டாொ ொெனம்: 

ஆெியாெின் ெந்தர்பப்ங்களும், ெொல்களும்' எனும் தளலப்பில் ெிஷேட தூதுெர் ெிரிவுளரவயான்ளை 

ெைங்கவுள்ளார்.  

 

2004ஆம் ஆண்டிலிருந்து, இளெரெர் மிவரட் ராட் அல் ஹூளைன் அெர்கள் ஷஜார்தானின் 

கண்ணிவெடிகளள அகற்றுதல் மற்றும் புனர்ொழ்வுக்கான ஷதெிய குழுெின் தளலெராக வெயற்பட்டு 

ெருகின்ைார். ஆளணி எதிர் கண்ணிவெடிகளள தளட வெய்ெதற்கான ொெனத்தின் ெிஷேட தூதுெராக 

2009ஆம் ஆண்டில் நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர், உலகளாெிய ரீதியில் ஆளணி எதிர் கண்ணிவெடிகளின் 

தளடளய ஷமம்படுத்துெதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் தாபனம் மற்றும் அதன் உறுப்பு நாடுகளுடன் இளணந்து 

பரந்த அளெில் வெயற்பட்டு ெருகின்ைார்.    

 

வெளிநாட்டலுெல்கள் அளமச்சு 

வகாழும்பு 

2018 மார்ச் 02ஆந் திகதி 


