
 

 

 
 
 
November 17, 2022. 
 
 
 
ஏற்ெகனேவ ன்ைவத்த ேகாரிக்ைககளின்  உடன  நடவ க்ைக 
எ க் ம்ப  கன ய த ழர் ேபரைவ இலங்ைக அர க்   வ த் ற   
 
 
 
2022  ஆகஸ்ட் மாதத் ல் கன ய த ழர ்ேபரைவ உட்படப் பல லம்ெபயர ்த ழர ்
அைமப் கள்  தான தைடைய இலங்ைக அர  நீக் யைதத் ெதாடரந்்  
காத் ரமான ெதாடர ்
நடவ க்ைககைள  ேமற்ெகாள்ளேவண் ெமன கன ய த ழர ்ேபரைவ இலங்ைக 
அரைசக்  ேகட் ந்த . இக்ேகாரிக்ைக ன்ைவக்கப்பட்  ன்  
மாதங்களா ம் ப் டத்தக்க வைக ல் ன்ேனற்றம் எ ம் 
காணப்படாைமயால் இலங்ைக அரச தைலவரக்ள் , அ காரிக க்  எ த்  

லம் கன ய த ழர ்ேபரைவ ண் ெமா  தடைவ தன  
ேகாரிக்ைககைளச ் சமரப்் த் க் ற . 
 
 
 
இலங்ைக அர டம் ன்ைவத்த  10 அம்சக் ேகாரிக்ைக ேழ: 
  
  
1. அைனத்  த ழ் அர யல் ைக கைள ம்  தைல ெசய்ய ேவண் ம்  
  
2. பயங்கரவாதத் தைடசச்ட்டத்ைத ைமயாக நீக்க ேவண் ம்  
  
3. இலங்ைக இரா வத் னால் ஆக் ர க்கப்பட் க் ம் அைனத்  தனியார ்
காணிகைள ம் ப்பேதா  வடக்  ழக்  மாகாணங்களில் 
நைடெபற் வ ம் சட்ட ேராத  நில  ஆக் ர ப் க்கைள  உடன யாக நி த்த 
ேவண் ம்  
  
4. இலங்ைக அரச நிரவ்ாகத் ன்  ெக களின்  அைனத்  த ழரக் ம் உ ர ்
மாய்த்த தம  உற னைர நிைன ர அ ம க்க ேவண் ம்  
  



 

 

 
5. பலா  மான நிைலயத்ைதப் பாவைனக்  றந்  

வதன்  லம் ெவளிநாட்  த கைள அ ம த்  வடக் ன் ெபா ளாதா
ர வளரச்் க்  இடமளிக்க  ேவண் ம் 
  
6. இந் ய அரசாங்கத் ன் உத டன் நிரம்ாணிக்கப்பட்ட யாழ்ப்பாண கலாசச்ா
ர ைமயத்ைத  யாழ். மாநகரசைப டம் ைகயளிக்க ேவண் ம்  
  
7. 
2021 இல் நிைறேவற்றப்படட ஐ.நா.மனித உரிைமகள் சைப ன் ரம்ானம் 46/1ஐ ந
ைட ைறப்ப த்த ேவண் ம்  
  
8. அர யலைமப் ன் 13 ஆவ  த்தத்ைத உடன யாக நைட ைறப்ப த் வ
டன் மாகாணசைபத் ேதரத்ல்கைளயம் ைர ல் நடத்த ேவண் ம்  
  
9. நாட் ன் இதர பாகங்களி ம் நைட ைற ல் உள்ள அேத தரத் ல் அைம ம் வ
ைக ல் வடக்  ழக்  மாகாணங்களி ம் பா காப்  நிரவ்ாகம் ரப் தத்ப்பட 
ேவண் ம். வடக்  ழக் ல் ேதைவக் ம க்கமான பைட னைரக் க்காமல் 
இதர மாகாணங்களில் நிைலெகாண் க் ம் பைட னரின் எண்ணிக்ைகையப் 

ர ப க் ம் வைக ல் பைடப் பரம்பல் இ க்க 
ேவண் ம்.   வடக் ம் ழக் ம் இரா வத் னரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ
ம் யாபார நடவ க்ைககைள (பண்ைணகள், உணவகங்கள்,ெவ ப்பகங்கள்),நி

த்த ேவண் ம். இவ் யாபாரப் ேபாட் களினால்  உள் ர ் வசா க ம்  யா
பாரிக ம் க ம் பா ப் க் ள்ளா றாரக்ள்  
  
10. மன்னார ்மற் ம் காங்ேகசன் ைற ைற கங்களி ந்   இந் யா க் ப் ப
யணங்கைள ேமற்ெகாள் ம் வைக ல் கப்பல் ேசைவகைள ண் ம் ஆரம் க்க 
ேவண் ம்  
 
அத்ேதா  இலங்ைக ல் நிரந்தரமான அர யல் ரெ்வான்ைறக் 
ெகாண் வரேவண் ம் என கன ய த ழர ்ேபரைவ இலங்ைக அரைச 
வ த் ள்ள . 
  
  
ேமல க ஊடகத் ெதாடர் க க்  கன ய த ழர ்ேபரைவ (416) 240-0078 / (647) 
300-1973 info@canadiantamilcongress.ca 
 


