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பத்திரிகைச் செய்தி (25-05-2016) 

ெமர்ப்பித்தல்ைளுக்ைான அகைப்பு. 

நல்லிணக்க ப ொறிமுறறகள்  ற்றிய  கலந்தொலலொசறைச் பசயலணி 26 ஜைவரி 2016 
அன்று  ிரதமரொல் நியமிக்கப் ட்டது. உண்றமறயயும் நீதிறயயும் கண்டறடந்து, மைித 
உரிறம மீறலுக்கொை ப ொறுப்புக் கூறறல உறுதிப் டுத்தி, நிவொரணத்துக்கொை 
வழிமுறறகறை உருவொக்கி, இலங்றகயில் நல்லிணக்கத்றத ஏற் டுத்ததுவதற்கொக 
அது பதொடர் ொை பசயல்முறறகறையும் ப ொறிமுறறகறையும் ப ொதுமக்கைிடம் 
இருந்து ப ற்றுக்பகொள்வலத இதன்  ணியொக அறமயும். 

லமற்கூறிய ப றுல றுகறை அறடவதற்கொை ப ொறிமுறறகைொக அரசொங்கம் 
 ின்வருவைவற்றற ஏற்கைலவ முன்றவத்துள்ைது. 

• விசெட வைக்குத் சதாடுப்பவகை உள்ளடக்ைிய நீதிப் சபாறிமுகற. 

• உண்கம, நீதி, நல்லிணக்ைம், மீள் நிைைாகம ஆைியகவ சதாடர்பான 
ஆகணக்குழு. 

• ைாணாமற்சபாசனார் சதாடர்பான விடயங்ைகளக் கையாள்வதற்ைான  
அலுவலைம். 

• இைப்பீடுைளுக்ைான  அலுவலைம். 

உண்றம,நீதி ஆகியவற்றறக் கண்டறடந்து ப ொறுப்புக் கூறறல உறுதிப் டுத்தி 
இழப் டீுகறை ப ற்றுக்பகொள்ைல் பதொடர் ில் அறமக்கப் டலவண்டிய  கட்டறமப்புகள், 

பசயல்முறறகள் நடவடிக்றககள்  ற்றி ப ொதுமக்கைொகிய உங்கைின் கருத்துக்கள் 
அடங்கிய சமர்ப் ித்தல்கறை தற்ல ொது பசயலணி லகொருகிறது. உங்கள் 
சமர்ப் ித்தல்கள்  ின்வருவைவற்றற உள்ைடக்கியிருக்கலொம். 



1) லமற்குறிப் ிட்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு லமற் ட்ட ப ொறிமுறறகள் 
பதொடர் ொைறவயொக இருக்கலொம். (ஒவ்பவொரு ப ொறிமுறறயும் உள்ைடங்கலொக 
ஆைொல் இதற்குள் கட்டுப் டலவண்டும் என்ற வறரயறற இல்றல. எது எது 
இறணக்கப் டலவண்டும் என் தும்,  எந்தவறகயொை வன்முறறகள் இங்லக கவைத்தில் 
பகொள்ைப் ட லவண்டும் என் தும் குறிப் ிடப் டலொம்.)  

2) குறிப் ிட்ட வன்முறறகளுக்கு, அல்லது  ல்வறகறமயொை வன்முறறகளுக்கு 
அல்லது ஏறைய இது பதொடர் ொை  ிரச்சிறைகளுக்கு தீர்வுகொண மொற்றுக் 
கட்டறமப்புகள், பசயல்முறறகள் அல்லது நடவடிக்றககள். (ஒவ்பவொரு 
ப ொறிமுறறயும் உள்ைடங்கலொக ஆைொல் இதற்குள் கட்டுப் டலவண்டும் என்ற 
வறரயறற இல்றல. எது எது இறணக்கப் டலவண்டும் என் தும்,  எந்தவறகயொை 
வன்முறறகள் இங்லக கவைத்தில் பகொள்ைப் ட லவண்டும் என் தும் 
குறிப் ிடப் டலொம்.)  

இந்த சமர்ப் ித்தல்கறை ப ொதுமக்கள்,  தைிந ரொகவும், சமூக அறமப்புகள், 

குழுக்கைொகவும் ெிங்ைளம் அல்லது தைிழ் அல்லது ஆங்ைில பமொழிகைில் 
சமர்ப் ிக்கலொம். இந்த சமர்ப் ித்தல்கள் ஒரு அறிக்றகயொகத் பதொகுக்கப் ட்டு அரசிற்கு 
சமர்ப் ிக்கப் டும். அத்துடன்  கிரங்கமொகவும் அது றவக்கப் டும். 

இந்த  சமர்ப் ித்தல்களுக்கொை  முடிவுத் திைதி ஜூன் 24வகை நீடிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

சமர்ப் ித்தல்கள் அறைத்தும், ctf.srilanka@gmail.com என்ற மின்ைஞ்சல் மூலமொகலவொ 
அல்லது ைலாநிதி பாக்ைியசொதி ெைவணமுத்து, செயலாளர், ‘நல்லிணக்ை 
சபாறிமுகறைள் பற்றிய ைலந்தாசலாெகனச் செயலணி’, நல்லிணக்ைப் 
சபாறிமுகறைகள ஒருங்ைிகணப்பதற்ைான செயலைம்,  குடியைசுக் ைட்டிடம் ,இல 
01,செர் பசைான் ஜயதிலை மாவத்கத, சைாழும்பு -01. என்ற முகவரிக்கு  திவுத்த ொல் 
மூலமொகலவொ அனுப் ிறவக்க முடியும்.  

லமலதிக தகவல்கள்  லதறவப் டுமிடத்து  பசயலணியிைர்  பதொடர்பு  பகொள்வதற்கொக  

உங்கள்  பதொடர்புத்  தகவல்கறை சமொா்ப் ித்தலுடன் உள்ைடக்கவும். 

உங்கள் சமர்ப் ித்தல்கள்   இைைெியமாைப் சபணப்பட  சவண்டும் என்று  சைாைாதவிடத்து, 

அறவ  கிரங்கமொக   றவக்கப் டும் என் றதயும்  கவைத்தில்  பகொள்ைவும். 
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