27 ஜூலை 2020
அன்புள் ள வாசகர்களுக்கு,

நீ ங் கள் வாக் களிப் பபாவதைப் பற் றிய முக் கிய குறிப் பு!
நீ ங் கள் பைர்ந்தைடுக் கும் பவட்பாளர் இலங் தக குடிமக் களின் நல் வாழ் தவப் பற் றி
உண்தமயிபலபய அக் கதற தகாடுள் ளாரா?
உைக சுகாதார ஸ்தாபனம் (WHO) ஏற் றுக்ககாண்ட முதை் உைகளாவிய கபாது சுகாதார
ஒப் பந்தமான

புலகயிலைக்

புலகயிலைத்

கட்டுப் பாடு

கதாழிற் துலற

என்பது

கதாடர்பான
புலகயிலை

சட்டவாக்கத்திற் கு

ஏற் ப

உற் பத்தியாளர்கள் ,

(FCTC),
கமாத்த

விநியயாகஸ்தர்கள் மற் றும் புலகயிலை கபாருட்களின் இறக்குமதியாளர்கலளக் குறிக்கிறது.
FCTC கட்டுலர 5.3 ஆனது கபாது சுகாதாரக் ககாள் லககலளப் புலகயிலைத் கதாழிற்
துலறயினரின்

வணிக

மற் றும்

பிற

கசாந்த

நைன்களிலிருந்து

பாதுகாப் பதற் கான

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரக்கிறது.
புலகயிலைத் கதாழிற் துலறயானது

அதன் வாடிக்லகயாளர்களின் அலரவாசிப் யபலர

முன்கூட்டியய ககாை் கிறது. இைங் லகயிை் ஒவ் கவாரு ஆண்டும் புலகயிலையினாை் ஏற் படும்
இறப் பு எண்ணிக்லக 20,000 ஆகும் . புலகயிலையானது புற் றுயநாய் , இதய யநாய் , பக்கவாதம் ,
பாலியை் இயைாலம, நுலரயீரை் யநாய் கள் மற் றும் நீ ரிழிவு யநாலய ஏற் படுத்துகிறது. ஐக்கிய
நாடுகளின் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் படி, ஒவ் கவாரு ஆண்டும் , புலகயிலை பயன்பாடானது 214
பிை் லியன் இைங் லக ரூபாய்
மனித

வளர்ச்சி

கபாருளாதார இழப் புகளுக்கு வழிவகுப் பதுடன் கணிசமான

இழப்புகலளயும்

ஏற் படுத்துகிறது.

புலகயிலை

பயிர்ச்கசய் லகயானது

காடழிப் பு, பை் லுயிர் இழப் பு, மண் அரிப் பு மற் றும் நீ ர் மாசுபாடு உள் ளிட்ட பை கடுலமயான
சுற் றுச்சூழை் விலளவுகலள ஏற் படுத்துகிறது. சிககரட்டிலிருந்து கவளியயறும் கழிவுகள் நச்சு
இரசாயனங் கள்

சுற் றுச்சூழலுக்குள்

நுலழந்து நிைம் , நீ ர் மற் றும் காற் று மாசுபாட்டிற் கு

வழிவகுக்கிறது. புலகயிலைத் கதாழிற் துலறயினராை் யநரடியாக ஏற் படும் இறப் புகள் உட்பட
பைவிதமான தீங் குகள்

இருந்தயபாதிலும் , புலகயிலைத் கதாழிற் துலற, சிறுவர்கலளயும்

இலளஞர்கலளயும் ஈர்க்க மற் றும் புலகயிலைப் பயன்பாட்லட ஊக்குவிக்க பைவிதமான
தந்தியராபாயங் கலள யமற் ககாள் கிறது. அத் தந்தியராபாயங் களிை் யநரடி மற் றும் மலறமுக
விளம் பரங் கள் , அனுசரலணகள் , பரந்த அளவிைான விளம் பரங் கள் மற் றும் உண்லமக்கு
புறம் பான பை வதந்திகள் என்பன மட்டும் அை் ைாமை் ககாள் லக வகுப் பாளர்கள் , உயர்
பதவியிை் உள் ள அதிகாரிகள் மற் றும் அரசியை் வாதிகளிை் தாக்கம் கசலுத்துவதன் மூைம்
புலகயிலை கட்டுப் பாட்டு ககாள் லககள் மற் றும் கசயற் பாடுகளிை் குறுக்கிடுவதும் அடங் கும் .
புலகயிலை கதாழிற் துலறயின் முகவர்கள் அரசியை் வாதிகளுடன், முக்கியமாக அரசாங் க
நடவடிக்லககளுக்கு நிதியளிப் பதன் மூைமாகயவா அை் ைது அரசியை் வாதிகளின் யதர்தை்
பிரச்சாரங் களுக்கு நிதியளிப் பதன் மூைமாகயவா நட்பாக இருக்க முலனவர். புலகயிலைத்
கதாழிற் துலறயினர் இந்த ''நட்பு'' எனும் உறலவப் பயன்படுத்தி புலகயிலைக் கட்டுப் பாட்டு
சட்டங் கள் , ககாள் லககள் மற் றும் கசயற் பாடுகளிை் குறுக்கிடுகின்றனர். சிகரட் கபட்டிகளிை்
சுகாதார உருவப் பட எச்சரிக்லகலய நலடமுலறப் படுத்துதலிை் தாமதம் ஏற் படுத்தியதன்
மூைம் அவற் றின் யநர்மலறயான தாக்கத்லத பை ஆண்டுகளாக தாமதப் படுத்தி யமலும்
ஆயிரக்கணக்கான இறப்புகள் ஏற் படுத்திக் ககாண்டிருப் பது பற் றி நீ ங் கள் அறிந்திருக்கைாம் .
சிககரட் கபாதிகளின் கவர்ச்சிலயக் குலறப் பலத யநாக்கமாகக் ககாண்ட தரப் படுத்தப் பட்ட
கவற் று கபாதியிடை் , இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரசாங் கத்தாை் முன்கமாழியப்பட்டு
மற் றும் அங் கீகரிக்கப் பட்ட யபாதும் , இன்னும் கசயற் படுத்தப் படவிை் லை. தனி சிகரட்
விற் பலன தலடக்கான முன்கமாழிவானது, சிககரட்டுகளின் மலிவு மற் றும் நுகரும் வாய் ப் லப

கணிசமாகக் குலறக்கும் , குறிப் பாக இலளஞர்கள் மற் றும் ஏலழகள் மத்தியிை் புலகயிலைப்
பயன்பாட்லட கணிசமான அளவு குலறக்க வழிவகுக்கும் . இருப் பினும் இம் முன்கமாழிவானது
அலமச்சரலவ ஒப் புதலுக்காக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக
கிடப் பிலுள் ளது. புலகயிலை
பயிர்ச்கசய் லகலயத் தலட கசய் வதானது, வளமான விவசாய நிைங் கள் மற் றும் விவசாயிகள்
மற் றும் அவர்களது குடும் பங் கள் மீது கடுலமயாக எதிர்மலறயான தாக்கத்லத ஏற் படுத்தும்
எனக் கூறி, புலகயிலை பயிர்ச்கசய் லகயாளர்களுக்கு மாற் றுப் பயிர்ச்கசய் லக யயாசலனயும்
முன்கமாழியப்பட்டது. ஆனாை் இத் தலடயும் இன்று வலர கசயை் படுத்தப்படவிை் லை.
புலகயிலைத் கதாழிற் துலறயினருடன் அரசியை் வாதிகள் கதாடர்புபட்டிருப் பதுடன் ககாள் லக
மற் றும் பிற விடயங் களிை் குறுக்கிடுவது பற் றிய யமைதிக விபரங் கள் எங் கள் வலைத்தளமான
www.tobaccounmasked.lk இை் குறிப் பிடப் பட்டுள் ளன.
யமற் குறிப் பிட்ட

எடுத்துக்காட்டுகள்

புலகயிலைத்

கதாழிற் துலறயினரின்

தந்தியராபாயத்லதப் பற் றிய ஒரு விளக்கப் படத்லத அளித்திருக்கும்

என

புலகயிலைத்

இந்த

கதாழிற் துலறயினரின்

தற் யபாலதய மற் றும்

கசாந்த

நைன்களிலிருந்து

வருங் காை தலைமுலற மக்கலளப் பாதுகாப் பதிை்

நம் புகியறாம் .
நாட்லடயும்
நாடாளுமன்ற

உறுப் பினர்கள் மற் றும் அலமச்சரலவ அலமச்சர்களின் நடவடிக்லககள் மற் றும் அவர்களின்
முடிவுகளின் முக்கியத்துவம் பற் றியும்

இப் யபாது உங் களுக்குத் கதரியும் . எனயவ, நன்றாக

சிந்தித்து,

கபாறுப்புணர்ச்சியுடனும்

புத்திசாலித்தனமாகவும்

அளிக்கவும் ,

உண்லமயான

மக்கள்

நைன்

உங் கள்

சிந்தலனயுலடய

வாக்குகலள

அரசியை் வாதிகலள

நாடாளுமன்றத்திற் கு யதர்ந்கதடுக்குமாறு நாங் கள் தாழ் லமயுடன் யகட்டுக்ககாள் கியறாம் .
எங் கள்

பிள் லளகலளக்

அவர்களின்

ககாலைகார

ஆபத்தான

புலகயிலைத்

தயாரிப் புக்களிலிருந்து

கதாழிற் துலறயிலிருந்து
அவர்களின்

கசாந்த

மற் றும்
வணிக

நைன்களிலிருந்தும் பாதுகாக்க நீ ங் கள் திறம் பட பங் களிப் பீர்கள் .

உண்லமயான

மக்கள்

நைன்

சிந்தலனயுலடய

யவட்பாளர்கலளத்

முன்கூட்டியய நன்றிகலளத் கதரிவித்துக்ககாள் கின்யறாம்

……………………………………………………..
லவத்தியர் மயகஷ் ராஜசூரிய
இயக்குனர், CCT
CCT குழு சார்பாக

யதர்ந்கதடுப் பதற் கு

