ஊடக அறிவித்தல்
பாராளுமன்றப் பபாதுத்ததர்தல் 2020

ததர்தல் கண்காணிப்பு
அறிவித்தல்
2020

ஆம்

ஆண்டு

அமமப்புக்களின்

ஏப்ரல்

மாதம்

13

ஆம்

ஒருங்கிமணந்த
தததி

பகாழும்பு,

ஊடக
இலங்மக

உலகளாவிய தபரழிவுக்கு முன்னால் அரசியலமமப்பு ாீதியான பிரச்சிமனபயான்மற
தருவித்துக்
பகாள்ளளாதிருப்பதற்கு
உாிய
தரப்பினர்கள்
தயவுபசய்து
பபாறுப்பாகவிருக்கவும்.
எதிர்வரும்

ஏப்ரல்

மாதம்

25

ஆம்

தததி

நமடபபறபவன

பாராளுமன்றத் ததர்தல், ததர்தல் ஆமணக்குழுவினால் அதன்
ஒத்திமவக்கப்பட்டுள்ள

பின்னணியில்,

அதுபதாடர்பாக

விதிக்கப்பட்டுள்ள
தத்துவத்துக்கமமய

உருவாகி

வருகின்ற

முமனப்பான சமூக ாீதியான சூழமமவின் பால், இதன் கீழ் மகபயாப்பமிட்டுள்ள
இந்நாட்டில் பதாழிற்படு நிமலயிலுள்ள ததர்தல் கண்காணிப்பு அமமப்புகள் தமது
கூடிய கவனத்மதயும் அக்கமறமயயும் பசலுத்திய வண்ணமுள்ளன.
அத்ததாடு அனர்த்தம் மிகு ஒரு சூழ்நிமலயில் தன்னிச்மசயாக எடுக்க முடிந்த மிகக்
கிட்டியதும், பபாருத்தமானதுமான நடவடிக்மகயான ததர்தமல ஒத்தி மவப்பதற்காக
ததர்தல் ஆமணக்குழு எடுத்த உடனடி நடவடிக்மக பதாடர்பாக எமது முமறயான
மதிப்பீட்டுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளததாடு, பகாவிட்- 19 பரவமலத் தடுப்பதற்கான
ததசிய பசயற்பாட்டு மத்திய நிமலயபமான்மற நிறுவியதனூடாக, நிகழவிருந்த
தபனர்த்தத்மதத் தவிர்ப்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்மககள் பதாடர்பாக பகௌரவ
ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் எமது புகழாரம் உாித்தாகுபமன்பமதயும் ஈண்டு குறிப்பிட
விரும்புகின்தறாம்.
இங்கு ததர்தல் ஆமணக்குழு பகளரவ ஜனாதிபதி அவர்களின் கவனத்மத ஈர்க்கும்
வமகயில் ஜனாதிபதியின் பசயலாளருக்கு இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் அனுப்பி மவத்த
கடிதங்களின்

பாலும்,

பசயலாளாினால்

அவற்றிற்குப்

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட

பதிலளிக்கும்
கடிதத்தின்

வமகயில்
பாலும்

ஜனாதிபதியின்
விதசட

கவனம்

ஈர்க்கப்பட்டபதன்பமதயும் வலியுறுத்த தவண்டும், இக்கடிதங்களூடாக முமனப்பாக
எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ள நியதிச் சட்ட மற்றும் சட்ட ஏற்பாடுகமள மீள
எடுத்துமரத்தல்
அல்லது
விவாதத்திற்குப்
பங்களிப்பு
வழங்குதல்
என்பன

இவ்பவாருங்கிமணந்த

ஊடக

அறிவித்தலின்

குறிக்தகாளல்ல,

கண்காணிப்பு

அமமப்புக்கபளன்ற வமகயில் கூட்டாக வலியுறுத்திக் கூற விரும்புகின்ற அடிப்பமட
விடயம்

யாபதனில்,

ததசிய

இடுக்கண்

ஒன்மற

எதிர்பகாண்ட

வண்ணம்

அரசியலமமப்பு ாீதியான பிரச்சிமனயின் பால் கவனத்மத ஈர்க்கச் பசய்வதற்குள்ள
வமரயறுக்கப்பட்ட அவகாசத்மதக் கூட நீக்கிவிட்டு, தவறான கருத்துக்களற்ற சமூக
அரசியல் பின்னணிபயான்மறக் கட்டிபயழுப்புதல் அந்தந்த நியதிச்சட்ட நிறுவனங்கள்
தபான்தற இந்நாட்டின் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் தமலவர்கள்
ஆகிதயாாின் மறுக்கமுடியாத பபாறுப்பும் கடமமயும் என்பதுமாகும்.
எதிர்பாராததும்

அதிபயங்கரமானதுமான

பகாவிட்-19

மவரஸ்

தநாயினால்

பிறப்பபடுத்துள்ள பகாடிய விமளவுகளூடாக பாாிய பாதிப்புக்கு இலக்காகியுள்ள ஒரு
துமற ததர்தல் பசயன்முமறயாகும். உாிய காலத்தில் நடாத்தப்பட தவண்டியிருந்த
உலக மட்டத்திலான சுமார் முப்பது
முடிவிற்கு
பபாதுவான

இட்டுச்

பசன்றுள்ளது

அவதானிப்பு

பாராளுமன்றம்

(30) ததர்தல்கமள இன்று நிச்சயமற்ற ஒரு
இவ்வனர்த்ததம

யாபதனில்,

கமலக்கப்பட்டுள்ள

ஆகும்.

இந்நாட்டின்

பின்னணியில்

அதற்கமமய

சட்டவாக்கத்

நிமறதவற்றுத்

எமது

துமறயான
துமறக்குாிய

கடப்பாடுகள் மிகத் துாிதமாக ஆற்றப்படல் தவண்டுபமன்பதாகும்.
நிமறதவற்றுத்துமற கட்டாயம் ஆற்ற தவண்டிய நியதிச்சட்டப் பணிப்பபாறுப்புக்கள்
அபாிமிதமானமவயாகும். அவற்றுக்கு தமலதிகமாக திடீபரன முமளபயடுத்துள்ள
இப்பிரச்சிமன மிக்க பின்னணிமய மிக நுணுக்கமான கூர்ந்தாய்வுடன் தீர்த்துக்
பகாள்வதற்காக
சாத்தியமான
அமனத்து
நடவடிக்மககமளயும்
எடுக்க
தவண்டியிருக்கிறது. பாராளுமன்றப் பபாதுத்ததர்தமல அறிவித்தல் எனும் விடயம்
நிமறதவற்றுத்துமற
தவறுபாடுகளுக்கு

மற்றும்
மத்தியில்

ததர்தல்

ஆமணக்குழு

தமற்பகாள்ளக்கூடாத

என்பன

ஒரு

மிகுந்த

கருத்து

பாாிய பபாறுப்பாகும்.

பகாவிட்-19 உருவாக்கியுள்ள ததசிய மட்டத்திலான இடுக்கண் என்பது நாட்டின்
அமனத்து மக்களும் ஓர் அணியாகத் திரண்டு கூட்டு மனப்பான்மமயுடன் பசயலாற்ற
தவண்டிய ஒரு பபான்னான சந்தர்ப்பமாகும். இத்தமகய அாிய சந்தர்ப்பபமான்மற
உணர்திறனற்ற ஆட்சிமுமறப் பிரதயாகங்களின் பாீட்சார்த்த நடவடிக்மககளூடாக
உாித்தற்றதாக்கிக் பகாள்ளாமலிருப்பதற்கான தூரதநாக்பகான்று உாிய தரப்பினருக்கு
இருக்குபமன்தற நாம் பவகுவாக நம்புகின்தறாம்.
ததர்தல் ஒத்தி மவக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பின்னணியிலும் கூட வலுவாக்கத்திலுள்ள தவட்பு
மனுக்களில் பபயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தவட்பாளர்கள் உணர்திறன் மிகு
காலப்பகுதியில் கூட தமது தவட்பாண்மமமய ஊக்குவிக்கின்ற விதத்திலான பிரச்சாரப்
பணிகளில்
ஈடுபடுகின்ற
விதத்திமன
நாம்
பதாடர்ச்சியாக
அவதானித்து

வருகின்தறாம். அதற்கு இமணயாக உாிய நடவடிக்மககமள எடுக்கின்ற தபாது
ததர்தல் ஆமணக்குழுவிற்குள்ள மட்டுப்பாடுகள் பதாடர்பாகவும் நாம் தபாதியளவு
புாிந்துணர்வுடதனதய விளங்குகின்தறாம்.
ஏற்கனதவ எமது சதகாதர மக்களில் பபருந்பதாமகயாதனார் உதவிக்கரம் நீட்டப்பட
தவண்டியவர்களாக காலத்மத ஒட்டியவண்ணமுள்ள அதததவமள, உாிய நிவாரணப்
பணிகமள

தமற்பகாள்வதற்கான

அமுலிலுள்ளது,

அரசாங்கப்

அப்பபாறிமுமறதயாடு

பபாறிமுமறபயான்று

எந்தபவாரு

தவட்பாளரும்

ஏற்கனதவ
இமணந்து

பகாண்டு பிரச்சார தநாக்கதமதுமின்றி நிவாரணச் பசயன்முமறக்கு பங்களிப்புச்
பசலுத்துவதற்கு எவ்வித தமடயுமில்மல.. அவ்விடயங்கமளக் கருத்தில் பகாள்ளாமல்
மிகுந்த மனிதாபிமானத்ததாடு நிகழ்த்தப்பட தவண்டிய மாபபரும் பபாறுப்பிமன
அரசியல்மயப்படுத்த முயலுகின்ற தவட்பாளர்கமளக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக அரசியல்
கட்சித் தமலவர்கள் முன்வரதவண்டியுள்ளது..
இத்தமகய தீர்மானம் மிக்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ததர்தமல நடாத்துகின்ற தபாது
கருத்தில் பகாள்ளப்பட தவண்டிய தீர்மானிக்கின்ற காரணிகளாக பவறுமதன சட்ட
ஏற்பாடுகமள

மாத்திரம்

பகாள்ள

முடியாது.

மாறாக

சுகாதார

அதிகாாிகளின்

அவதானிப்புக்கள், முடிவுகள் என்பவற்றின் பாலும் தபாதிய கவனம் பசலுத்தப்பட
தவண்டியுள்ளது.
அதற்கமமய எமது பபாதுவான தீர்மானம் யாபதனில், பாராளுமன்ற பபாதுத்
ததர்ததலாடு பதாடர்புமடய திகதிமயத் தீர்மானிப்பதற்காக நிகழ்கால ததசிய அனர்த்த
முகாமமத்துவத்திற்பகன நிறுவப்பட்டுள்ள ததசிய பசயற்பாட்டு மத்திய நிமலயம்
மற்றும் ஏமனய உாிய சுகாதாரத் துமறயினரூடாக தபாதிய சான்றுறுதிப்படுத்திக்
பகாள்ளல் அவசியபமன்பதாகும்
இந்நாட்டின்
அலுவலதரா

எந்தபவாரு வாக்காளதரா அல்லது
அபாயத்திற்குட்பட மாட்டாபரன்ற

அப்பணியில் ஈடுபடுகின்ற
சான்றுறுதிப்படுத்தலினூடாக

ததர்தலுக்கான திகதிமய நிச்சயப்படுத்திக் பகாள்ளல் பபாிதும் பபாருத்தமாகும்.
ததர்தமல நடாத்துவபதன்பது பதாடர்ச்சியான மக்கள் பசயற்பாடுகள், இமடயீட்டுத்
பதாடர்புகள் என்பவற்றுடன் கூடிய ஒன்பறன்பதத எமது கருத்தாகும்.
இங்கு தவட்பாளர்களுக்கு தமது ததர்தல் பிரச்சாரங்கமள ததர்தல் சட்டங்கதளாடு
இமணந்து உயர்ந்த மட்டத்தில் தமற்பகாள்ளப்படுவதற்கான உாிய சந்தர்ப்பங்கள்
மற்றும் தபாதியளவிலான பிரச்சாரக் காலப்பகுதி என்பவற்மற ஈட்டிக் பகாடுத்தல்
ததர்தல் ஆமணக்குழுவிற்குாிய ஒரு பபாறுப்பாகும். பிரமஜகளுக்கு தாம் விரும்பிய
விதத்தில் ததர்ததலாடு பதாடர்புமடய பசயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவதற்கான பூரண

உாிமம உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிமலயில் இருத்தல் தவண்டுபமன்பமதயும் வலியுறுத்த
விரும்புகின்தறாம்.
தமலும் ததர்தமல நடாத்துவதற்கான எந்தபவாரு தீர்மானத்மத எடுத்த தபாதிலும்
அதற்கு இமணயாக நாட்டு மக்களின் வாழ்க்மக முமற சகஜ நிமலக்கு மீண்டிருத்தல்
ஒரு முன்நிபந்தமனயாகக் கருதப்படல் தவண்டுபமன்பமதயும் உாிய தரப்பினாிடம்
தவண்டிக் பகாள்ள விரும்புகின்தறாம். சமூக தூரப்படுத்தல் தபான்தற வாக்காளர்கள்
அடிக்கடி
வீடுகளுக்குள்
முடக்கப்படுகின்ற
ததர்தபலான்றினால்
எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற

சிரமமான
முடிவுகள்

சூழலுடன்
கிமடக்கப

கூடிய
பபற

மாட்டாபவன்பது விவாதத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விடயமாகும்.
தமலும் அத்தமகய மதியுமரத் தமலயீட்மட தமற்பகாள்கின்ற தபாது உாிய
பசயற்பாட்டு மத்திய நிமலயம் மற்றும் சுகாதாரத் துமறயினர் உள்ளிட்ட ஏமனய
தரப்பினர்கள் பாதிப்புக்கபளமவயும் நிகழாவண்ணம் நடந்து பகாள்வார்கபளன
பபாிதும் நம்புகின்தறாம். ஒரு நாட்டின் ஜனநாயகம் நன்றாக நிமலத்ததாங்குவது உாிய
காலத்திற்குள் நடாத்தப்படுகின்ற ததர்தல்களூடாக மாத்திரதமபயன்பது மட்டுமன்றி
அந்நாட்டிலுள்ள அமனத்து தமகமமகளுடன் கூடிய ததருநர்களின்
பூரண
பங்களிப்மப இரண்டறக் கலக்கச் பசய்கின்ற காலகட்டபமான்றில் நடாத்தப்படுகின்ற
ததர்தலூடாக

மாத்திரதம

என்பமதயும்

வலியுறுத்திக்

கூற

விரும்புகின்தறாம்.

ஒப்பம்:
தராஹன பஹட்டியாரச்சி , நீதியானதும் சுதந்திரமானதுமான ததர்தலுக்கான மக்கள் பசயற்பாடு - (PAFFREL),
மஞ்சுல கஜநாயக்க , ததசிய இமணப்பாளர், ததர்தல் வன்முமறகள் கண்காணிப்பு நிமலயம் - (CMEV),
அதசாக்க

ஒதபதசகர,

ட்ரான்ஸ்பபரன்சி

இன்டர்தநஷனல்

நிறுவனம்

-

(TISL)

மக்கீன் மனாஸ், நிமறதவற்றுப் பணிப்பாளர். சுதந்திரமானதும் நீதியானதுமான ததர்தலுக்கான மக்கள் இயக்கம் (CaFFE)
ரசங்க ஹாிஸ்சந்திர, நிமறதவற்றுப் பணிப்பாளர், ததசிய ததர்தல்கள் கண்காணிப்பு நிமலயம் - (NPOC)
ப்ரதபாத ரத்நாயக்க, இமணப்பாளர்,

சுதந்திரமானதும் நீதியானதுமான ததர்தலுக்கான இயக்கம் - (MFFE)

பத்மினீ வீரசூாிய, இமணப்பாளர், இலங்மகத் திருநாட்டின் அன்மனயரும் புதல்வியரும் - (MDL)

