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20ஆம் திகதி, ஆவணி மாதம் வருடம் 2019. ககாழும்பு - இலங்கக. எதிர்வரும் ஜனாதிபதித் ததர்தலின்
தவட்பாளர் தகாட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள், தமது பிரஜாவுாிகமகய அகற்றிக் ககாண்டிருந்த
சந்தர்ப்பத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் பதிவுகசய்து, வாக்களித்தகம கதாடர்பில் நியாயமான விசாரகண
ஒன்றிகன உடனடியாக நடாத்த தவண்டும்.
இன்னும் சில நாட்களில் நடாத்தப்படவுள்ள இந்நாட்டின் எட்டாவது சனாதிபதித் ததர்தலுக்ககன ஸ்ரீ
லங்கா கபாதுஜன கபரமுன கட்சிகய பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி தபாட்டியிடவுள்ள பாதுகாப்பு அகமச்சின்
முன்னாள் கசயலாளர் நந்ததசன தகாட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் தமது இலங்ககப் பிரஜாவுாிகமகய
அகற்றிக் ககாண்டிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவ்தவகளயில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியலில் பதிவு
கசய்திருந்ததாக

கவளியாகியுள்ள

ஊடக

அறிக்கக

கதாடர்பாக

ததர்தல்

வன்முகறககளக்

கண்காணிப்பதற்கான நிகலயம் தமது முழுகமயான கவனத்திகன கசலுத்தியுள்ளது. வார இறுதி
சிங்களப் பத்திாிகக ஒன்றின் பிரதி ஆசிாியர் தற்தபாது ததர்தல் ஆகணக்குழுவில் முகறப்பாடு
ஒன்றிகன கசய்திருப்பதுடன் அம்முகறப்பாடு கதாடர்பான ஆகணக்குழுவின் தீர்மனமானது சில
நாட்களுக்கு முன்னர் வழங்க தவண்டியதாகவிருந்தது.
அதில் காணப்படும் பாரதூரமான நிகலகம யாகதனில் அவர் இந்நாட்டின் பிரகஜயாக இல்லாதகவாரு
பின்னணியில், ஹம்பாந்ததாட்கட மாவட்டத்தின் முல்கிாிகல ததர்தல் கதாகுதியின் கீழ் வருடாந்த
வாக்காளர் பதிவு அட்டவகணயில் பதிவு கசய்யப்பட்டகமயும், 2005இல் இந்நாட்டில் நடாத்தப்பட்ட
ஐந்தாவது சனாதிபதித் ததர்தலில் தமது வாக்கிகனப் பயன்படுத்தியகமயும் ஆகும். இந்நாட்டின்
ஜனாதிபதித் ததர்தலுடன் கதாடர்புகடய சட்டமானது 1981ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இலக்க ஜனாதிபதித்
ததர்தல் சட்டத்தின் மூலமாகதவ நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த

சட்டத்தின் படி இவ்வாறு

தபாலியான வககயில் வாக்காளர் பட்டியலில் பதிவு கசய்யப்பட்டகம மற்றும் வாக்களித்தகமயானது
நீதிமன்றத்தில் தண்டகன வழங்கக் கூடிய குற்றமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமல்ல
அரசியலகமப்பின் 89(அ) உறுப்புகரயின் படி இலங்ககப் பிரகஜயல்லாத ஒருவருக்கு பாராளுமன்ற
அல்லது ஜனாதிபதித் ததர்தல் ஆகிய எந்தகவாரு ததர்தலில் மட்டுமன்றி மக்கள் கருத்துக் கணிப்பிலும்
கூட தமது வாக்கிகன பயன்படுத்தும் உாிகம இல்கல.
ஏற்கனதவ ஊடகங்கள் கதாிவித்துள்ளகதப் தபான்று ஜனாதிபதி தவட்பாளர் தகாட்டாபய ராஜபக்ச
அவர்கள் தமது அகமாிக்க பிரஜாவுாிகமகய 2003ஆம் ஆண்டில் கபற்றுக் ககாண்டுள்ளார். பிறகு 2005
கசப்கடம்பர் மாதம் 04ஆம் திகதி இந்நாட்டிற்கு வருகக தந்ததன் பின்னர் விமான நிகலயத்தில் கபற்றுக்
ககாள்ளக்கூடிய சுற்றுலா வீசா அனுமதிப்பத்திரத்துடன் இந்நாட்டிற்குள் நுகழந்த ராஜபக்ச அவர்கள்
அக்காலப்பகுதியினுள் தமது சதகாதரராகிய மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களது ஜனாதிபதித் ததர்தலின்
பிரசார நடவடிக்கககளுக்கு தமது பங்களிப்பிகன நல்கியுள்ளார். முப்பது நாட்களுக்கு மாத்திரம்
கசல்லுபடியாகும் சுற்றுலா வீசா மூலமாக இந்நாட்டிற்கு வருகக தந்து அவ்வாறு ததர்தல் பிரசார
நடவடிக்கககளில் ஈடுபடுவது இந்த நாட்டின் குடிவரவு குடியகல்வு சட்டத்தின் 45(1)(அ) என்ற
நிபந்தகன மீறல்கள் என்பதுடன் தண்டகன வழங்கக் கூடிய குற்றமுமாகும்.
ததர்தல்

கண்காணிப்பு

அகமப்பு

என்ற

வககயில்

எமது

அகமப்பானது

கதாடர்ச்சியாக

சுட்டிக்காட்டுகின்ற விடயமானது இந்த நாட்டில் தூய்கமயான அரசியல் கலாசாரம் ஒன்றிகனக்

கட்டிகயழுப்புவதில் காணப்படுகின்றகவாரு பாாிய தகடதய சட்டத்தின் ஆளுகமயானது உாிய
வககயில் உறுதிப்படுத்தாகம மற்றும் காணப்படுகின்ற அக்ககற கதாடர்பான ஏற்றுக்ககாள்ளலாகும்.
ராஜபக்ச அவர்கள் மற்றும் அவருடன் கதாடர்பான தமற்படி கசயற்பாட்டிகன ஆராய்கின்ற தபாது
உறுதிப்படுத்தப்படும் மற்றுகமாரு விடயம் யாகதனில் அவர் தமது எண்ணத்திற்தகற்றாற் தபான்று
நாட்டில் காணப்படுகின்ற ததர்தல் சட்டங்ககளயும் சாதாரண சட்டங்ககளயும் மீறியிருக்கின்ற
நிகலகமயாகும்.
சட்டத்தின் முன் யாவரும் சமம் என்பது சட்டத்தின் அடிப்பகட எண்ணக்கருவாக காணப்படுகின்ற
தபாதிலும் ராஜபக்ச அவர்கதளா நாட்டின் சாதாரண சட்டத்திகன மீறிச் கசயற்பட்டுள்ளகமகய
காணக்கூடியதாக உள்ளது. அவர் இந்த நாட்டின் எட்டாவது நிகறதவற்று ஜனாதிபதியாக பதவி
வகிப்பதற்காக பாாிய அளவிலான ததர்தல் பிரசார நடவடிக்ககககள ஏற்கனதவ ஆரம்பித்திருப்பததாடு
தமற்படி சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள குற்றச் சாட்டுக்களின் முன் அவர் தமது கமய்யுறுதிப்பாட்கட
கண்டிப்பாக தமற்ககாள்ள தவண்டுகமன்பது வன்முகறககளக் கண்காணிப்பதற்கான நிகலயத்தின்
நிகலப்பாடாகும்.
தமது இரட்கடப் பிரஜாவுாிகமகய அகற்றிக்

ககாள்வது கதாடர்பில் பல்தவறு தரப்பினர் குற்றம்

சாட்டிய தபாதும் அக்குற்றச்சாட்டுக்களின் முன்னரும் கூட அகமதியாகவும் கதாடர்ச்சியாகவும் தமது
ததர்தல் பிரசார நடவடிக்ககககள தமற்ககாள்ளும் ராஜபக்ச அவர்களது கசயற்பாடானது நிச்சயமாக
ததர்தல்

கசயற்பாட்டின்

தநர்கமத்தன்கமகய

சவாலுக்கு

உட்படுத்துகின்ற

ஒரு

விடயமாகும்.

வருடாந்தம் வாக்காளர்ககள பதிவு கசய்வது என்பது தமற்படி ஆகணக்குழுவிற்கு அரசியலகமப்பின்
படி

அளிக்கப்பட்டுள்ள

ஒரு

கபாறுப்பாகும்.

அதகன

உச்ச

கமய்யுறுதிப்பாட்டுடன்

இற்கறப்படுத்தப்படுவது உாிய ஆகணக்குழுவின் மூலமாக எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன் அவர்களுக்கு
உண்கமயான தகவல்ககள வழங்கி ததர்தல் ஒன்றில் காணப்பட தவண்டிய சுதந்திரமானதும்
நீதியானதுமான

நிகலப்பாட்டிகன

உறுதிப்படுத்துவது

வாக்காளர்களின் தகலயாய கடகமயாகும்.

அகனத்து

தகககமககளயும்

ககாண்ட

இருப்பினும் தமதல குறிப்பிடப்பட்ட கசயற்பாட்டின்

மூலமாக கதளிவாகும் ஒரு விடயமாவது வாக்காளர் கணக்ககடுப்பு கசயற்பாடு கதாடர்பில் காணப்பட
தவண்டிய நம்பகத்தன்கம இவ்வககயான தவறான கசயற்பாடுகளால் இல்லாமல் தபாகும் என்பதாகும்.
எனதவ ததர்தல் ஆகணக்குழுவிற்கு தற்தபாது பாாிய கபாறுப்கபான்று உள்ளது. அதாவது தமற்படி
கசயற்பாடு

கதாடர்பாக விகரவானதும் நீதியானதுமான விசாரகண ஒன்றிகன நடாத்துவதும்,

தபாலியான தகவல்ககள வழங்கி ததர்தல் சட்டங்ககள மீறியிருக்கும் தரப்பினகர அகடயாளம்
காண்பதுதமயாகும். ததர்தல் ஆகணக்குழு மாத்திரமன்றி இச்சம்பவத்துடன் கதாடர்புகடய ஏகனய
தரப்பினரும்கூட பக்கச்சார்பின்றி கசய்யும் பங்களிப்பானது, இந்த நாட்டின் ததர்தல் கசயற்பாடு
கதாடர்பாக வாக்காளர்கள் ககாண்டுள்ள நம்பிக்கககய கதாடர்ச்சியாக தக்ககவத்துக் ககாள்வதற்கு
கபரும் உதவியாக அகமயும் என்பது ததர்தல் வன்முகறககளக் கண்காணிப்பதற்கான நிகலயத்தின்
நிகலப்பாடாகும்.

