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மட்டக்களப்  ேபாதனா ைவத் யசாைல ல் ய நைட ைறகள் 

அ க்  வ ன்றன. 

ைவத் யசாைல ல் சை்செப ம் ேநாயாளிகளின ம் ெபா மக்களின ம் நன்ைம 

க  எ ரவ் ம் 2020 ஜனவரி 1 தல் ைவத் யசாைல ல் ன்வ ம் நைட ைறகள் 

அ ல்ப த்தப்பட ள்ளன. 

 ைவத் யசாைல ல் அ ம க்கப்ப ம் அைனத்  ேநாயாளிகளின ம் பரங்கள் 

கணனி மயப்ப த்தப்பட்  ஒவ்ெவா  ேநாயாள க் ம் ேநாயாளர ் காதார அடை்ட 

வழங்கப்பட ள்ள . இவ் அடை்ட ல் ேநாயாளி ன் பரங்க ம் அவர ்

ைவத் யசாைல ல் சை்ச ெபற்ற காலங்கள் ேபான்றன ம் 

உள்ளடக்கப்பட் க் ம். ேம ம் இவ் அடை்ட லம் த்த ேநாயாளி எந்தெவா  

சந்தரப்த் ம் இவ் ைவத் யசாைல ல் அ ம க்கப்படலாம். 
 

எ ரவ் ம் காலங்களில் ைவத் யசாைல ல் ைமயான கணனி கட்டைமப்  

ெசயற்ப த்தப்ப ம் ேபா  ேநாயாள க்  வழங்கப்பட்ட சை்சகள், ைவத் ய 

பரிேசாதைன அ க்ைககள் ேபான்ற சகல டயங்க ம் அந்த அடை்ட ள் 

உள்ளரீக்்கப்ப ம். 
 

 இ வைர ைவத் யசாைல ள் ேநாயாளரக்ைள பாரை்வ பவரக் க்காக 

வழங்கப்பட்  வந்த உள் ைள க்கான அ ம  அடை்ட  நைட ைற ேம ம் 

இல வாக்கப்ப ற . ஐந்  நாடக் க்  மட் ம் ெசல் ப யா ம் பாரை்வயாளர ்

உள் ைள  அ ம  அடை்டகள், ேநாயாளிகைள ைவத் யசாைல ல் பத்  
மற் ம் அவசர சை்சப் ரி ந்ேத வழங்கப்ப ம். 
 

இவ் உள் ைள  அ ம  அடை்ட ல் ேநாயாளரின் பரங்கள் 

உள்ளரீக்்கப்பட் க் ம். ேநாயாளி நீண்ட காலம் ைவத் யசாைல ல் 

தரித் ப்பாரா ன் ஒவ்ெவா  ஐந்  நாடக் க்ெகா ைற இவ் அ ம  அடை்டகள் 

ப் த்  வழங்கப்ப ம். 
 

 ைவத் யசாைல வளாகத் ன் பல ப களி ம் ெபா மக்கள் ைறப்பாட் ப் 
ெபட் கள் ைவக்கப்பட் க் ம். எனேவ தமக்  அசாதாரணம் இைளக்கப்பட்டதாக 

க ம் எந்தெவா  இலங்ைக ரைஜ ம் அந்த ைறப்பாட்  ெபட் களி ள் தம  

ைறப்பாடை்ட ப ெசய்ய ம். 
 

ெபா மக்களின் ைறப்பா கள் ப ெசய்யப்பட்ட ந்  ைறப்பா களின் 

தன்ைமக்ேகற்ப உடன  நடவ க்ைக எ ப்பதற்கான ெபா ைறகள் 

உ வாக்கப்பட் ள்ளன. ஆகேவ ற்றசச்ாட் க்கைள ச க வைலத்தளங்களி ம் 

ஊடகங்களி ம் ைவத் யசாைல ன் ேசைவக க்  இைட  ஏற்ப ம் தத் ல் 
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ரசச்ார ேப ெபா ளாக மாற் வைத த் , ைவத் யசாைல ன் ைறப்பாட்  

ெபா ைற ள் ைழந்  ஆக்க ரவ்மான ைறப்பா கைள ேமற்ெகாள்வதன் 

லம் ைறயான நியாயத்ைத ெபற் க்ெகாள் மா ம் ைவத் யசாைல ன் 

ேசைவகைள ேம ம் றம்பட ெசயற்ப த்த உத மா ம் ெபா மக்க ம் 

நலன் ம் க ம் ேவண்டப்ப ன்றாரக்ள். 
 

 ைவத் யசாைல ல் இடம்ெப ம் அத்தைன டயங்கள் த் ம் ளக்கங்கைள 

ெபற் க்ெகாள்ள ைவத் யசாைல ன் இைணயதளத்ைத நாட ம். 
 

அதற்  ேமல கமாக ஊடக மத் ய நிைலயம் ஒன்  உ வாக்கப்பட்  ெபா மக்கள், 

நலன் ம் கள், ச க வைலத்தள எ த்தாளரக்ள் மற் ம் ஊடக யலாளரக் க்  

ெதளி கள் வழங்கப்ப ம். ஆகேவ ைவத் யசாைல த்த டயங்கைள ர ரிக்க 

ம் ம் எவ ம் அந்த டயங்கைள ைவத் யசாைல ஊடக ரிவ டாக 

உ ப்ப த் ய ன்  அவற்ைற ர ரிக் மா  ேவண்டப்ப றாரக்ள். 
 
 

 ைவத் யசாைல ஊ யரக்ள் இலஞ்சம்ெப தல், ஊழ ல் ஈ ப தல் என்பன 

தண்டைனக் ரிய ற்றமா ம்.  
 

எனேவ, எந்தெவா  ஊ ய க் ம் ைக ட்  வழங்க ம், வழங்க ற்ப த ம், அந்த 

ஊ யரக்ளின் அ சரைண ெபற்  ேசைவ ன் ரிைம ெப வ ம் 

தண்டைனக் ரிய ற்றமாக க தப்பட்  த்தநபரக்ள் சட்டத் ன் ன் 

நி த்தப்ப வாரக்ள். 
 
 

 ைவத் யசாைல வளாகம் வ ம் பா காப்  காரணங்க க்காக கண்காணிப்  

கமராக்கள் ெபா த்தப்பட் ள்ளதால் ெபா மக்கள் ஒத் ைழப் டன் ெசயற்ப மா  

ேவண்டப்ப றாரக்ள். 
 

ேமற் த்த அத்தைன டயங்கைள ம் க த் ல்ெகாண்  ைவத் யசாைல ன் 

பா காப்ைப உ ப்ப த் வ டன் ேநாயாளர ் நலன்சாரந்்  ேம ம் தரமான 

காதார ேசைவைய வழங் வதற்  ஒத் ைழப்  வழங் மா  அைனத்  

தரப் னைர ம் ைவத் யசாைல நி வாகம் அன் டன் ேவண் க்ெகாள் ற . 
 
 
 

 


