திரு. பஷில் ராஜபக்ஷ,
பபாறுப்புவாய்ந்த அலுவலர்,
அத்தியாவசிய சசவவகவை பதாடர்ச்சியாக நடாத்திச் பசல்லல் மற்றும்
ஒருங்கிவைப்பு, பின்னாய்வு நடவடிக்வககள் பதாடர்பில் தாபிக்கப்பட்ட
ஜனாதிபதி பசயலைி,
பிரதமர் அலுவலகம்,
மல்வத்த வீதி,
பகாழும்பு 07.
2020 ஏப்ரல் 06
பகாவிட் - 19 பதாற்று சநாய் ஒழிப்பு பைிகளுக்கு இவையான நிவாரைமைிப்பு நடவடிக்வககள்
அன்பின் பஷில் ராஜபக்ஷ அவர்கசை,
யாரும் எதிர்பாராத ஆயினும் மிகப் பயங்கரமான சதசிய இடர் நிவலவம ஏற்பட்டுள்ை ஓர்
பின்னைியில் ஒட்டுபமாத்த இலங்வகயாினதும் விடாமுயற்சி மற்றும் திடகாத்திரமான
அர்ப்பைிப்பிவன பவைசாற்றும் ஓர் தீர்மானமிக்க சந்தர்ப்பத்திவன நாம் அவனவரும்
அவடந்துள்சைாம் என்பசத எமது கருத்தாகும். அவ்வாைானபதாரு சதசிய அைவிலான மாபபரும்
பபாறுப்பிவன சாியாகவும் பசயற்ைிைன் மிக்கதாகவும் ஒழுங்கவமப்பு பசய்வது அரசின்
கடவமயாதல் சவண்டும். அதன் சபாது தற்சபாவதய அரசாங்கம் இது வவரயில்
சமற்பகாண்டுள்ை பல்சவைான பதாடக்கங்கள் இந்த பதாற்று சநாயிவன இல்லாபதாழிக்கும்
வவகயில் பபரும்பாலும் உறுதுவையாக இருந்தபதன்பதும் எமது கருத்தாகும்.
அது மட்டுமன்ைி புதிதாக தாபிக்கப்பட்ட பசயலைியின் பசயற்பாடுகளும் சமற்படி இடர்
காரைமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ை ஆயிரக்கைக்கிலான மக்களுக்கு நிவாரைங்கவை பபற்றுக்
பகாடுக்கும் பபாருட்டு பசயற்படுபமன்பது எமது நம்பிக்வகயாகும்.
அதற்கு இவையாக அத்தியாவசியமாக கவனத்திற் பகாள்ை சவண்டிய தீர்மானமிக்கபவாரு
காரைி பதாடர்பில் தங்கைதும் தங்கைது பசயலைியினதும் கவத்திற்கு பகாண்டுவர
விரும்புகிசைன். 2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 31ஆம் திகதி பவைியிடப்பட்ட Pவுகு 03/2020
என்ை இலக்கமுவடய சுற்று நிருபம் பதாடர்பில் கவனத்திவன பசலுத்த வவக்க விரும்புகிசைன்.

அதில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ை விடயமானது, “ஏற்பட்டுள்ை பதாற்றுசநாய் நிவலவம காரைமாக
சமூக பயனாைிகளுக்கான சவவலத்திட்டத்தின் கீழ் காத்திருப்பு பட்டியலில் இருக்கின்ை
பயனாைிகளுக்கு ரூபா 5,000 பகாடுப்பனவு வழங்கப்படும்” என்ைவாைாகும்.
பாதிக்கப்பட்ட சூழ்நிவலயில் உதவி சகாாி நிற்கின்ை சசகாதர மக்களுக்கு சாியான
சவவலத்திட்டத்தின் கீழ் நிவாரைங்கள் வழங்குதவல முவையான முகாவமத்துவத்திற்கு
உட்படுத்தும் சநாக்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சமற்படி பபாைிமுவை பதாடர்பில் முதலில் எமது
பாராட்டுகவைத் பதாிவிக்க விரும்புகின்சைாம். ஆயினும் இங்கு எழுகின்ை பவைிவாாியான
எனினும் துாித அவதானம் பசலுத்த சவண்டிய விடயங்கள் பல உள்ைவதயும் சுட்டிக்
காட்டுகின்சைாம். அவ்விடயங்கள் பதாடர்பில் தங்கைது பசயலைிவய பதைிவுபடுத்துவது
சதர்தல் கண்காைிப்பு அவமப்பு என்ை வவகயில் எமது கடவம என்பசத எமது கருத்தாகும்.
கிராமிய மட்டத்தில் நிவாரைங்கவை வழங்கும் சவவலத்திட்டத்வத நவடமுவைப்படுத்தவதற்காக
முன்பமாழியப்பட்ட குழுவிற்குள் உள்ைடங்கும் உறுப்பினர்கள் அறுவருக்கிவடயில் முதலாவதாக
அைிவிக்கப்பட்டுள்ைவர் பிரசதசத்தின் அரசியல் சவவலத்திட்டங்கவை வழிநடாத்தும் மக்கள்
பிரதிநிதி ஒருவரது பிரதிநிதித்துவமாகும். அதாவது சுற்றுநிருபத்தின் படி உள்ளுராட்சித்
பதாகுதியின் பிரதிநிதியாகும்.
சமற்படி பிரதிநிதித்துவத்வத அவடயாைம் காண்கின்ை சபாது மற்றும் ஒன்ைாக இவைந்து
பைியாற்ை விவைகின்ை சபாதும் பிரசதசத்தின் பிரசதச பசயலாைர் உட்பட கிராம அலுவலர்
ஆகிசயார் பபரும் சங்கடங்களுக்கு முகம் பகாடுக்க சவண்டியசதாடு அது பதாடர்பிலான
முவைப்பாடுகள் எமது நிறுவனத்திற்கு தற்சபாது பல்சவறு தரப்பினரால்
முன்வவக்கப்பட்டுள்ைது. அதற்கு ஏதுவான காரைங்கள் பின்வருமாறு.
01.

நாட்டில் இறுதியாக நவடபபற்ை உள்ளுராட்சி மன்ைத் சதர்தலானது கலப்பு

முவையிசலசய இடம்பபற்ைது. அது 60ம% மற்றும் 40ம% என்ை வவகயில் பதாகுதிவாாி மற்றும்
விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ முவைவமயில் இடம்பபற்ைது. இவ்வாைானபதாரு பின்னைியில்
பதாகுதிவாாி பிரதிநிதிகள் மிகக் குவைந்தைவான வாக்குைினாசலசய பதாிவு பசய்யப்பட்ட
அசதசவவை அவ்வாைான பதாிவுகள் பத்து வாக்குகவையும் விடக் குவைவான அைவில் பபற்ை
சந்தர்ப்பங்கள் மிக அாிது. சமலும் விகிதாசார முவைவமயின் கீழ் 40ம% என்ை அைவில்
பபயாிடப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு உறுதியான வட்டாரபமான்று காைப்படுவதும் இல்வல.
அவ்வாைானபதாரு பிரதிநிதிவய இப்படியானபதாரு சவவலத்திட்டத்தில் நிவலநிறுத்துவது எந்த
வவகயில் என்பது சிக்கலான விடயமாகும்.

02.

இதனால் பாரதூரமான வவகயில் சங்கடங்களுக்கு முகம் பகாடுக்கக் கூடிய மற்றுபமாரு

தரப்பிராக இருப்பது உள்ளுராட்சி மன்ைங்கைின் பிரதிநிதிகைாக காைப்படுகின்ை பபண்
உறுப்பினர்கைாவர். பமாத்தமாக 1919 பபண் உறுப்பினர்கள் இருக்கிகின்ை அசதசவவை
அவர்களுள் குைிப்பிட்ட சில வட்டாரங்கைில் தமது அரசியல் பசயற்பாடுகவை சமற்பகாள்ளும்
பபண் உறுப்பினர்கைின் எண்ைிக்வக 537 மாத்திரசம. அதற்கான காரைமாக இருப்பது குைித்த

வட்டாரத்தில் சபாட்டியிட்டு பவற்ைி பபற்ைவர்கைாக இருப்பது அந்த அைவிவன விடவும்
குவைவான பபண்கைின் எண்ைிக்வகயாக காைப்படுவசதயாகும். அதன்படி ஏவனய 1382
பபண் பிரதிநிதிகள் அவனவரும் நிச்சயமற்ைதும் அரசியல் ாீதியாக ஒருவவகயில்
பசயலிழந்தவர்கைாக மாைக்கூடிய ஓர் ஆபத்தான நிவலவமயும் காைப்படுவதவன அத்துவன
இலகுவாக வகவிடக் கூடிய விடயமன்று.

03.

உள்ளுராட்சி மன்ைங்கள் பலவற்ைிலும் குைித்த தவிசாைர்களும் கூட பதாிவு

பசய்யப்பட்டவமயானது நாைய சுழற்சி முவைவமயிலாகும். சமலும் நாட்டின் பல்சவறு
உள்ளுராட்சி மன்ைங்களுக்கு பதாிவு பசய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் சுமார் பத்து சபரைவில் பதாிவு
பசய்யப்பட்டதும் இந்த வவகயில் தான். அவ்வாைான பவறும் பதாழிநுட்ப விடயத்தின்
காரைமாக பதவிகவை இழந்த மக்கள் பிரதிநிதிகவை இவ்வாைான பபாைிமுவையிலிருந்து
அகற்ைி விடுவது அந்தைவு பபாருத்தமானபவாரு விடயமாக அவமயாது என்பது எமது
கருத்தாகும்.
இப்படியானபதாரு சதசிய அனர்த்தம் ஏற்பட்டுள்ை பின்னைியில் நிச்சியமாக சமற்பகாள்ைப்பட
சவண்டிய நிவாரைங்கள் வழங்கும் சவவலத்திட்டத்திவன வீழ்ச்சியவடய வவப்பசதா அல்லது
சிக்கல் நிவலவமயிவன ஏற்படுத்துவசதா எமது எதிர்பார்ப்பன்று. ஆயினும் அப்படியானபதாரு
பசயற்பாடு சமற்படி பதைிவுபடுத்தப்பட்ட வவகயிலான பின்னைியில் நவடமுவைப்படுத்துவதும்
தங்கைது மற்றும் தங்கைது பசயலைி சமற்பகாள்ை முயற்சிக்கும் நற்பைியிவன
சவாலுக்குட்படுத்தும் ஒரு வியடமாக அவமயும்.
இவ்வாைானபதாரு சூழலில் சமற்பகாள்ை சவண்டிய முவைவமயாக நாம் கருதுவது யாபதனில்,
யாதாயினும் வட்டாரபமான்ைில் சபாட்டியிட்டு குவைந்தைவான வாக்கு வித்தியாசததில்
உறுப்பினர் பதவிவய இழந்த சவட்பாைருக்சகனும் சமற்படி குழுவில் உறுப்பினராவதற்கான
அவழப்பிவன விடுத்திருக்க சவண்டுபமன்பதாகும். இதற்கு சமலதிகமாக குைிப்பட்டபதாரு
வட்டாரத்தின் பிரதிநிதித்துவத்திவன பகாண்டிராத ஆயினும் உள்ளுராட்சி மன்ைத்தின்
உறுப்பினராக பதவி வகிக்கின்ை பபண் உறுப்பினர்கள் உட்பட ஏவனய தரப்பினரும் அவர்கைது
விருப்பத்தின் படி மற்றும் பிரசதச பசயலாைாின் அனுமதியுடன் குழுவில் இவைத்துக் பகாள்வசத
தற்சபாவதய சிைப்பான வியடமாகும்.
சமலும் பிரசதச பசயலாைர் மற்றும் கிராம அலுவலர் உட்பட ஏவனய கிராமிய மட்டத்திலான
அரச அலுவலர்கள் மிகச் சிைப்பான வவகயில் தமது பைிகவை ஆற்ைிக் பகாண்டிருக்கும்
இச்சந்தர்ப்பத்தில், இவ்வாைான குழுக்களுடன் பதாடர்புவடயதான விடயங்கைில் அவர்கவை
முயற்சியற்ைவர்கைாக மாற்றும் நடவடிக்வக எவ்விதத்திலும் இடம்பபைக் கூடாத ஒன்ைாகும்.
அத்துடன் சமற்படி உள்ளுராட்சி மன்ை சதர்தல் முவைவம முதற் தடவவயாக வவரவு
பசய்யப்பட்டதும் தங்கைது அசலாசவன மற்றும் தவலவமத்துவத்தின் கீழாகும் என்பது நாடைிந்த
பதைிவான வியடமாகும். அவ்வாைானபதாரு பின்னைியில் யாதாயினுபமாரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு
அரசியல் கட்சிக்சகா அல்லது சிறு அைவிலான அரசியல் பிரதிநிதிகளுக்கு மாத்திரம் அரச
பபாைிமுவையில் பிரதிநிதித்துவம் பசய்வதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டவமயானது உள்ளுராட்சி

மன்ைம் சபான்ைசவார் துவையில் மிக அவதானமிக்கதும் நாம் பதாடர்ச்சியாக கட்டிபயழுப்ப
முயற்சிக்கின்ை உடன்பாட்டு அரசியல் பதாவலசநாக்கிவன இழிவுபடுத்துகின்ை முயற்சி என்பது
அத்துவன இலகுவில் வகவிட்டு விட முடியாத ஒரு தர்;க்கமாகும்.
நாம் சமசல பதாிவித்தபடி, பசயலைியின் கடவமகள் நிச்சயமாக அவசியமாகும் ஓர் பின்னைி
தற்சபாது நாட்டில் ஏற்பட்டிருப்பசதாடு அதில் முவையானபதாரு வகயாளுவகயிவன
எதிர்பார்ப்பில் மட்டுமன்ைி சவண்டுசகாள் ாீதியாகவும் சமற்பகாள்ைப்பட்டிருப்பதவன
சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்சைாம்.
சமலும் சமற்படி விடயம் பதாடர்பில் தங்கைது துாித கவனம் பசலுத்தப்படும் என்பதவனயும் நாம்
நம்புகின்சைாம்.
நன்ைி,

மஞ்சுை கஜநாயக்க
சதசிய ஒழுங்கிவைப்பாைர்

பிரதிகள் :
01.

திரு. மஹிந்த சதஷப்பிாிய, தவிசாைர், சதர்தல் ஆவைக்குழு, சதர்தல் பசயலகம், சரை வீதி,
இராஜகிாிய.

02.

பிரமதாின் பசயலாைர், பிரதம பசயற்பாட்டு அதிகாாி, அத்தியாவசிய சசவவகவை பதாடர்ச்சியாக
நடாத்திச் பசல்லல் மற்றும் ஒருங்கிவைப்பு, பின்னாய்வு நடவடிக்வககள் பதாடர்பில்
தாபிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி பசயலைி, பிரதமர் அலுவலகம், மல்வத்த வீதி, பகாழும்பு 07.

03.

திரு. சமன் ஸ்ரீ ரத்நாயக்க, ஆவையாைர் நாயகம், சதர்தல் ஆவைக்குழு, சதர்தல் பசயலகம், சரை
வீதி, இராஜகிாிய.

