
ப ொதுத் தேர்ேல் 2015 

ஸ்ரீ லங்கொ முஸ்லிம் கொங்கிரஸ், நல்லொட்சிக்கொன தேசிய முன்னணி ஆகிய 

கட்சிகளுக்கிடைதயயொன புொிந்துணர்வு உைன் டிக்டக 

எேிர்வரும் 2015 ஆகஸ்ட் 17ஆம் ேிகேி ேிங்கட்கிழடை நடைப றவுள்ள ப ொதுத் தேர்ேலில் 

ஸ்ரீ லங்கொ முஸ்லிம் கொங்கிரஸும் நல்லொட்சிக்கொன தேசிய முன்னணியும் கூட்டிடணந்து 

பசயற் ை உைன் ொடு கொணப் ட்டுள்ளது. 

 ின்வரும்  ிரேொன அம்சங்கள் புொிந்துணர்வு உைன் டிக்டகயில்  உள்ளைங்குகின்றன. 

1. ஸ்ரீ லங்கொ முஸ்லிம் கொங்கிரஸ், நல்லொட்சிக்கொன தேசிய முன்னனி ஆகியன 

ேனித்துவைொன அடையொளங்கடளக் பகொண்ை கட்சிகள் என்றவடகயில் இரு 

கட்சிகளும் கூட்ைொக தைற்பகொள்ளும் அரசியல் பசயற் ொடுகளில் இரு கட்சிகளினதும் 

ேனித்துவம்  ிரேி லிக்க தவண்டும் என் து  ரஸ் ரம் ஏற்றுக் பகொள்ளப் டுகிறது. 

ஸ்ரீ.ல.மு.கொ – ந.தே.மு கூட்ைணி”  (SLMC-NFGG ALLIANCE) என் து தேர்ேல் கொல 

 ிரச்சொர நைவடிக்டககளில் பேளிவொக  ிரேி  லிக்கும் வண்ணம் அடையும். 

குறிப் ொக ஸ்ரீ.ல.மு.கொ, ந.தே.மு இடணந்து தைற்பகொள்ளும்  ிரச்சொர 

நைவடிக்டககளில் இந்ே விையம் பேளிவொக  ிரேி லிக்கும் வண்ணம் அடையும் 

எனவும் உைன் ொடு கொணப் டுகிறது. 

2. புொிந்துணர்வு உைன் டிக்டகயில் உள்ளைங்கிய விையங்கள் ேவிர்ந்ே ஏடனய 

விையங்களில் இரு கட்சிகளும் சுயொேீனைொக ேீர்ைொனங்கடள எடுப் ேற்கும் 

நைவடிக்டககடள தைற்பகொள்வேற்குைொன சுேந்ேிரமும் உொிடையும் இருப் து இங்கு 

 ரஸ் ரம் ஏற்றுக் பகொள்ளப் டுகிறது. 

3. நடைமுடற அரசியலில் நல்லொட்சிக் தகொட் ொடுகடளயும் அேற்தகற்ற 

பசயற்ேிட்ைங்கடளயும் ஊக்குவித்ேலும் அமுல் டுத்ேலும் என்ற இலக்கில் 

ஸ்ரீ.ல.மு.கொ, ந.தே.மு கட்சிகள் உைன் டுகின்றன. இேற்தகற்ற வடகயில் தேர்ேல் 

 ிரச்சொர நைவடிக்டககளும் ஏடனய அரசியல் பசயற் ொடுகளும் அடைவடே இரு 

ேரப்பும் உத்ேரவொேப்  டுத்ே இங்கு இணக்கம் கொணப் டுகிறது. 

4. தேர்ேல்  ிரச்சொர முன்பனடுப்புகள் நல்லொட்சிடய தைம் டுத்ேக் கூடியேொகவும், 

முஸ்லிம் சமூகத்ேின் ஒற்றுடைடய  ொதுகொக்கத்ேக்கேொகவும், 

சமூகங்களுக்கிடையிலொன சகவொழ்டவடவயும், இன நல்லிணக்கத்டேயும் 

கட்டிபயழுப் க் கூடியேொகவும் அடைேல் தவண்டும். இந்தநொக்கங்கடள  இலக்கொகக் 

பகொண்டு அர்ப் ணிப்புைன் பசயற் டுவபேன இரண்டு 

கட்சிகளும்  உைன் டுகின்றன. 

5. எேிர்வரும் 2015 ப ொதுத் தேர்ேலில் ஸ்ரீ.ல.மு.கொ - ந.தே.மு கூட்ைணி ைட்ைக்களப்பு 

ைொவட்ைத்ேில் ஸ்ரீ.ல.மு.கொ. இன் சின்னைொன ைரச் சின்னத்ேிலும் ேிருதகொணைடல 

ைொவட்ைத்ேில் ஐ.தே.க இன் சின்னைொன யொடனச் சின்னத்ேிலும் த ொட்டியிடும். 

6. ஸ்ரீ.ல.மு.கொ - ந.தே.மு இடையிலொன உைன் ொட்டின்  ிரகொரம் ைட்ைக்களப்பு 

ைொவட்ைத்ேில் ஸ்ரீ.ல.மு.கொ இன் தவட் ொளர்  ட்டியலில் ந.தே.மு சொர் ொக இரு 

தவட் ொளர்கடளயும் ேிருதகொணைடல ைொவட்ைத்ேில் ஐ.தே.க இன் தவட் ொளர் 

 ட்டியலில் ந.தே.மு சொர் ொக ஒரு தவட் ொளடரயும் நிறுத்ே உைன் ொடு 

எட்ைப் ட்டுள்ளது. 



7. ைட்ைக்களப்பு, ேிருதகொணைடல ேவிர்ந்ே ஐ.தே.க யுைன் இடணந்து 

ஸ்ரீ.ல.மு.கொ  த ொட்டியிடும் ைொவட்ைங்களில் ந.தே.மு ப ொருத்ேைொன வழிகளில் ேனது 

ஆேரவிடன வழங்கும். 

8. எேிர்வரும்  ொரொளுைன்றத் தேர்ேடலத் பேொைர்ந்து அடையவிருக்கும் புேிய 

அரசொங்கத்ேில் ப ொருத்ேைொன இைத்ேிடனயும், வொய்ப் ிடனயும் ந.தே.மு 

ப ற்றுக்பகொள்வேடன ஸ்ரீ.ல.மு.கொ  உத்ேரவொேப் டுத்தும். 

9. ப ொதுத் தேர்ேடலத் பேொைர்ந்து ந.தே.மு வின்  ொரொளுைன்ற  ிரேிநிேித்துவத்டே 

உத்ேரவொேப் டுத்ே தவண்டிய அவசியம் ஏற் டும்  ட்சத்ேில் அேடன ஸ்ரீ.ல.மு.கொ 

 ொிசீலித்து உொிய நைவடிக்டககடள தைற்பகொள்ளும். அேற்தகற்ற வடகயில் ந.தே.மு 

வினொல்  ிதரொிக்கப் டும் ஒருவர் சைர் ிக்கப் டும் தேசியப்  ட்டியலில் 

உள்வொங்கப் டுவொர். 

10. ஸ்ரீ.ல.மு.கொ இனதும்  ந.தே.மு யினதும் ப ொது இலக்குகளின் அடிப் டையில் 

 ரஸ் ர நலன்கடளக் கருத்ேிட் பகொண்டு எேிர்கொலத்ேிலும் இடணந்து 

பசயற் டுவேட்கொன சூழ் நிடலகள் ஏற் டும்  ட்சத்ேில் இரு கட்சிகளும் 

கூட்டிடணந்து பசயற் டுவேற்கொன சொத்ேியப் ொடுகள்  ற்றி சொேகைொக 

 ொிசீலிக்கப் டும். 

11. தைற் டி உைன் ொடுகளில் முரண் ொடுகள் ஏற் டுைிைத்தேொ, அல்லது ஒரு சொரொர் 

தைற் டி உைன் டிக்டகயில் பேொைர்ந்தும் நிடலத்து நிற்க முடியொது என்று கருதும் 

சந்ேர்ப் த்ேில் தைற் டி உைன் டிக்டகயிலிருந்து இருந்து பவளிதயறும் சுேந்ேிரம் 

இரு சொரொருக்கும் இருக்கும்.     

தைற் டி விையங்களில் இரு ேரப் ினர்க்கும் இடையில் உைன் ொடுகள் ஏற் ட்டுள்ளேன் 

அடிப் டையில் கூட்டிடணந்து பசயற் டுவேற்கொன புொிந்துணர்வு ஒப் ந்ேம் ஒன்றில் 2015 

ஜூடல 25ஆம் ேிகேி சனிக்கிழடை பகொழும் ில் இரு கட்சிப்  ிரேிநிேிகளினொலும் 

டகச்சொத்ேிைப் ட்டு உறுேிபசய்யப் டுகின்றது. 

  

ஸ்ரீ.ல.மு.கொ சொர் ொக                                                                     ந.தே.மு சொர் ொக 

எம்.டி.ஹசனலி                                                                                  எம்.ஆர்.நஜொஹ் முஹம்ைத் 

பசயலொளர் நொயகம்                                                                       ப ொதுச் பசயலொளர்  

 


