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வழிப்படுத்தும் குழுவின் இடைக்கால வடைபு அறிக்டக 

அறிமுகம் 

அைசியலடைப்பு சடபயானது பாைாளுைன்ற தீர்ைானத்தின் பிைகாைம் 2016. ைார்ச் ைாதம் 

09ஆம் திகதி ஏகைனதாக ஸ்தாபிக்கப்பட்ைது.   அச்சடபயானது தனது முதலாவது 

குழுக் கூட்ைத்டத 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்பிைல் ைாதம் 05 ஆம் திகதி கூட்டியிருந்தது. 

 

வழிப்படுத்தற் குழுவானது 12 பிைதான விையப்பைப்புக்கடை இனங்கண்டு அவற்றுள் 

ஆறு விையங்கள் 2016 ஆம் ஆண்டு மை ைாதம் 05 ஆம் திகதி அைசியலடைப்புச் 

சடபயினால் நியைனம் சசய்யப்பட்ை உப குழுவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ைது. 

 

குறிப்பிைப்பட்ை ஆறு உப குழுக்கைின் அறிக்டககள் ைற்றும் வழிப்படுத்தற் குழுவினால் 

நியைனம் சசய்யப்பட்ை  அந்தக் குழுவின் இன்னுசைாரு அறிக்டக என்பன முடறமய 

2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் ைாதம் 19 ஆம் திகதி ைற்றும் டிசசம்பர் ைாதம் 10 ஆம் திகதி 

அைசியலடைப்பு சடபயின்  முன்மன முன்டவக்கப்பட்ைது.  

 

வழிப்படுத்தும் குழுவின்  இந்த இடைக்கால அறிக்டகயுைன் ைிகுதியாகவுள்ை 06 

விையங்கடை எந்தசவாரு குழுவிற்கும் ஒதுக்கீடு சசய்யப்பைவில்டல. எனினும் 

அதனது சகாள்டககளும் உருவாக்கங்களும் 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்பிைல் 

ைாதத்திலிருந்து 2017 ஆம் ஆண்டு சசப்ைம்பர் வடைக்குைான காலப் பகுதியில் 73 

தைடவகள் அைசியலடைப்புச் சடபயின் வழிப்படுத்தும் குழு பிைதிபலித்திருந்தது.  

 

இந்த அறிக்டகயில் உள்ைைங்கியுள்ை சகாள்டககள் உருவாக்கங்கள்  பற்றி 

வழிப்படுத்தற் குழுவின் உறுப்பினர்கைின் கருத்துக்கள் இந்த  இடைக்கால 

அறிக்டகயில்  உள்ைைக்கப்பட்டுள்ைது.  

 

அைசியலடைப்புச் சடபயின் வழிப்படுத்தற் குழுவின் உறுப்பினர்கள் 

சகௌைவ. ைணில் விக்கிைைசிங்க  - பிைதை அடைச்சர்(தடலவர்). 

சகௌைவ. நிைால் சிறிபால டி சில்வா.  சகௌைவ. ைாஜவமைாதயம் சம்பந்தன் 

சகௌைவ. ைஊப் ஹக்கீம் .   சகௌைவ. திமனஷ் குணவர்த்தன 

சகௌைவ. லக்ஷைன் கிாியல்ல.   சகௌைவ. ைக்ைஸ் மதவானந்தா. 

சகௌைவ. ஏ.டி.சுசில் பிமைை சஜயந்த.  சகௌைவ. அநுை திஸ்ஸநாயக்க 

சகௌைவ. றிசாட் பதியுதீன்.   சகௌைவ. (ைாக்ைர்) விஜயதாச  ைாஜபக்ச. 

சகௌைவ.பாட்ைலி சம்பிக்க ைணவக்க  சகௌைவ விைல் ைத்நாயக்க 

சகௌைவ. டி.எம் சுவாைிநாதன்   சகௌைவ. எம்.ஏ. சுைந்திைன்  

சகௌைவ. ைமனாகமனசன்    சகௌைவ பிைசன்ன ைணதுங்க 

சகௌைவ ைலிக் சைைவிக்கிைை   சகௌைவ. கலாநிதி. ஜயம்பதி விக்கிைைைத்ண. 

சகௌைவ. டிலான்சபமைைா    சகௌைவ. ைாக்ைர். (திருைதி) துஷித்தா விமஜயைான்ன  

  



 

உள்ைைக்கம்    

                     

I. தற்மபாடதய அைசியலடைப்பின் அத்தியாயம்     

1 ைற்றும் 2 ஆகியவற்றினால் உள்ைைக்கப்படும் விையங்கள்   01 

II. அதிகாைப்பகிர்வுக் மகாட்பாடுகள்      06 

III. அைச காணி          19 

IV. ைாகாண நிைல் விையங்கள் பற்றி ைத்திய  

அைசாங்கம் சட்ைம்  இயற்றுதல்       30  

V. பிைதான ஆட்புலம்         31 

VI. இைண்ைாம்  சடப         33 

VII. மதர்தல்  முடறடை          35  

VIII. ஆட்சித்துடற          39 

IX. அைசியலடைப்பு மபைடவ        43 

X. சபண்கைின் பிைதிநிதித்துவம்       43 

XI. சபாதுைக்கள் பாதுகாப்பு        44 

XII. வழிப்படுத்தற்குழு உறுப்பினர்கைின்  

அவதானங்களும் கருத்துக்களும்       46 
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I. தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் அத்தியோயம் 1 ைற்றும் 2 

ஆகியவற்றினோல் உள்ளடக்கப்படும் விடயங்கள்: 

 

உறுப்புதரகள் 1 ைற்றும் 2: 

 

• இலங்தகயின் இதறதை ைக்களுக்குோியதோயிருப்பபதோடு  போரோதீனப்படுத்த 

முடியோததோகவும் பிோிக்கப்பட முடியோததோகவும் இருத்தல் பவண்டும்.  

• இலங்தக பிோிக்கப்படோத ைற்றும் பிோிக்கப்பட முடியோத ஒபர நோடோக இருத்தல் 

பவண்டும்.  

• பிோிந்து சசல்லுததல (நோட்தடக் கூறுபபோடுதல்) தடுக்கும் சபோருட்டு 

அரசியலதைப்பில் விபசட ஏற்போடுகள் உள்ளடக்கப்படுதல் பவண்டும்.  

• அதிகூடிய பகிர்வு வழங்கப்படல் பவண்டும். 

• அரசியலதைப்பு இலங்தகயின் ைீயுயர் சட்டைோயிருத்தல் பவண்டும்.  

• அரசியலதைப்புக்கோன திருத்தம் அல்லது நீக்கம் அல்லது ைோற்றீடு 

அரசிலதைப்பினோல் ஏற்போடு சசய்யப்பட்டுள்ள விதைோக 

போரோளுைன்றத்தினோலும் இலங்தகப் ைக்களோலும் (பததவப்படுைிடத்து) 

பைற்சகோள்ளப்படுதல் பவண்டும். 

 

விடயங்கள்: 

 

சனோதிபதி அவர்கள் அரசியலதைப்புச் சதபதயத் தோபிப்பதற்கோன தீர்ைோனம் பற்றி 

உதரயோற்றுதகயில் சதற்கில் உள்ள ைக்கள் “சபடரல்”(Federal) எனும் பதம் 

சதோடர்போக அச்சைதடந்திருக்கும் பவதளயில் வடக்கில் ைக்கள் “யுனிற்றோி”(unitary) 

எனும் பதம் சதோடர்பிலும்  அச்சைதடந்திருந்தனர் என கூறினோர். 

அரசியலதைப்போனது ைக்கள் அச்சைதடய பவண்டிய ஆவணசைோன்று அல்ல. 

“யுனிற்றோி ஸ்பரற்” (Unitary state) எனும் ஆங்கிலப் பதத்தின் பண்தடய 

வதரவிலக்கணம் ைோற்றத்திற்கு உட்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய இரோச்சியத்தில் வட 

அயர்லோந்திலும் ஸ்சகோட்லோந்திலும் 
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தற்பபோது ஒன்றியத்திலிருந்து பிோிந்தி சசல்லக் கூடியதோயுள்ளது. எனபவ, ஆங்கிலப் 

பதைோன “யுனிற்றோி ஸ்பரற்” (Unitary state” இலங்தகக்குப் 

சபோருத்தைற்றதோயிருக்கும்.  

பிோிக்கப்படோத ைற்றும் பிோிக்கப்பட முடியோத நோடு என்பதத சிங்களப் பதைோன “ஏகிய  

இரோஜ்ஜிய” நன்கு விபோிக்கப்படுகிறது. இது தைிழ் சைோழியில்  “ஒருைித்த நோடு” 

என்பதற்கு சைனோகும்.  

இத்ததகய சூழதைவுகளில், பின்வரும் உருவோக்கம் போிசீலிக்கப்படலோம்: 

“ஸ்ரீலங்கோ (இலங்தக), அரசியலதைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டவோறு தத்துவங்கதளப் 

பிரபயோகிப்பதற்கு ஏற்புதடயதோன ைத்திய ைற்றும் ைோகோணங்களின் 

நிறுவனங்கதளக் சகோண்டுள்ள சுதந்திரமும் இதறதையும் தன்னோதிக்கமும் 

சகோண்டுள்ள “ஏகிய இரோஜ்ஜிய / ஒருைித்த நோடு” எனும் குடியரசோகும்.  

 

இந்த உறுப்புதரயின் ஏகிய இரோஜ்ஜியம்/ ஒருைித்த நோடு என்பது பிோிக்கப்படோத 

ைற்றும் பிோிக்கப்பட முடியோத நோடு எனும் சபோருளோகும். அத்துடன், 

அரசியலதைப்புக்கோன திருத்தம் அல்லது நீக்கம் அல்லது ைோற்றீடு 

அரசியலதைப்பினோல் ஏற்போடு சசய்யப்பட்டுள்ள விதைோக போரோளுைன்றத்தினோலும் 

இலங்தக ைக்களோலும் பைற்சகோள்ளப்படுதல் பவண்டும்.  

 

உறுப்புதர 3: 

பின்வரும் உருவோக்கம் போிசீலிக்கப்படலோம்: 

இலங்தகயின் இதறதை ைக்களுக்குோியதோகவும் போரோதீனப்படுத்த முடியோததோகவும் 

இருக்கும், அத்துடன் ஆட்சித் தத்துவங்கள், அடிப்பதட உோிதைகள், வோக்குோிதை 

ஆகியவற்தற உள்ளடக்கும். 
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உறுப்புதர 4: 

பின்வரும் உருவோக்கம் போிசீலிக்கப்படலோம்: 

ைக்களின் சட்டைோக்கல், ஆட்சித்துதற, நீதிமுதறத் தத்துவங்கள் 

அரசியலதைப்பினோல் ஏற்போடு சசய்யப்பட்டுள்ளவோறோக பிரபயோகிக்கப்படல் 

பவண்டும். 

 

உறுப்புதர 5: 

பின்வரும் உருவோக்கம் போிசீலிக்கப்படலோம்: 

இலங்தகயின் ஆள்புலம், அரசியலதைப்பின் அட்டவதண XXX இல் 

வழங்கப்பட்டவோறோக ைோகோணங்கள் உள்ளடங்கலோக, ைற்றும் அதன் ஆள்புல 

நிலப்பரப்புகள் ைற்றும் வோன்பரப்பு, அத்துடன் எதிர்கோலத்தில் சபறப்படக் 

கூடியவோறோன அத்ததகய பைலதிக ஆள்புலம் உள்ளடங்கலோக, சர்வபதச சட்டத்தின் 

கீழ் அங்கீகோிக்கப்பட்டவோறோக  அதன் புவியியல் ஆள்புலத்ததக் சகோண்டிருக்கும். 

இலங்தக, அதன் ஆள்புலத்திற்குோிய, சட்டத்தினோல், வழக்கத்தினோல் ைற்றும் 

பயன்போட்டினோல் அங்கீகோிக்கப்பட்ட அதனத்து உோிதைகதளயும் சகோண்டிருத்தல்  

பவண்டும். 

எந்தசவோரு ைோகோண சதப அல்லது ஏதனய அதிகோரசதப, இலங்தகயின் 

ஆள்புலத்தின் எந்தசவோரு பகுதிதயயும் தனி நோசடோன்றோகப் பிரகடனப்படுத்தபவோ 

அல்லது  எந்தசவோரு ைோகோணத்ததபயோ அல்லது அதன் பகுதிதயபயோ, 

இலங்தகயிலிருந்து விலகித் தனியோவதற்கோக ஆதோித்து வோதோடபவோ அல்லது 

நடவடிக்தகதள பைற்சகோள்ளபவோ கூடோது. 

 

உறுப்புதர 6: 

பின்வரும் உருவோக்கம் போிசீலிக்கப்படலோம்: 

இலங்தகயின் பதசியக்சகோடி, இரண்டோம் அட்டவதணயில் குறித்து 

வதரயப்பட்டிருக்கும் சிங்கக் சகோடியோக இருத்தல் பவண்டும்.  
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* சகோடி தற்பபோது அங்கீகோிக்கப்படுகின்றவோறு இருத்தல் பவண்டும். 

 

உறுப்புதர 7: 

பின்வரும் உருவோக்கம் போிசீலிக்கப்படலோம்: 

இலங்தகயின் பதசிய கீதம் “ஸ்ரீலங்கோ ைோதோ” /“ஸ்ரீ லங்கோ தோபய” என்பதோக 

இருத்தல் பவண்டும்; அதன் சசோற்களும் இதசயதைப்பும் மூன்றோம் அட்டவதணயில் 

தரப்பட்டவோறோக இருத்தல் பவண்டும். 

*பதசிய கீதம் அரசியலதைப்பின் சிங்கள ைற்றும் தைிழ் வடிவங்களில் தற்பபோது 

அங்கீகோிக்கப்படுகின்றவோறு இருத்தல் பவண்டும். 

 

உறுப்புதர 8: 

பின்வரும் உருவோக்கம் போிசீலிக்கப்படலோம்: 

இலங்தகயின் பதசிய தினம் சபப்ரவோி நோன்கோம் நோளோக இருத்தல் பவண்டும். 

 

அத்தியோயம் II / உறுப்புதர 9: 

பின்வரும் உருவோக்கம் போிசீலிக்கப்படலோம்: 

• இலங்தகயில் சபௌத்த ைதத்துக்கு முதன்தைத் தோனம் வழங்கப்படுதல் 

பவண்டும் என்பபதோடு, அதற்கிணங்க 10 ஆம், 14 (1)(உ) ஆம் உறுப்புதரகளோல் 

வழங்கப்பட்டுள்ள உோிதைகதள எல்லோ ைதங்களுக்கும் கோப்புறுதி சசய்யும் 

அபத பவதளயில் சபௌத்த சோசனத்ததப் போதுகோத்தலும் பபணிவளர்த்தலும் 

அரசின் கடதையோக இருத்தல் பவண்டும். 

அல்லது 

• இலங்தகயில் சபௌத்த ைதத்துக்கு முதன்தைத் தோனம் வழங்கப்படுதல் 

பவண்டும். எல்லோ ைதங்கதளயும் ைற்றும் அதன் நம்பிக்தககதளயும் 

ைோியோததயுடனும் ைோண்புடனும் ைற்றும் போரபட்சைின்றியும் நடத்துவதுடன் 
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அரசியலதைப்பினோல் உத்தரவோதைளிக்கப்பட்டுள்ள அடிப்பதட உோிதைகதள 

எல்லோ ஆட்களுக்கும் உத்தரவோதைளிக்கும் அபத பவதளயில் சபௌத்த 

சோசனத்ததப் போதுகோத்தலும் பபணிவளர்த்தலும் அரசின் கடதையோக இருத்தல்  

பவண்டும். 
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II. அதிகோரப் பகிர்வுக் பகோட்போடுகள் 

1. துதணயோக்கக் பகோட்போடு பிரபயோகிக்கப்படும் 

வழிப்படுத்தற்குழு, உபகுழுக்கள், சபோதுைக்கள் பிரதிநிதிகள் குழுவினோல் 

முன்னிதலப்படுத்தப்பட்ட சைர்ப்பிப்புக்களில் துதணயோக்கற் பகோட்போடு 

சபோதுவோக ஏற்றுக்சகோள்ளப்பட்டுள்ளது. (கீழ் ைட்டத்தில் தகயோளப்பட 

பவண்டிய எதுவோக இருந்தோலும் அதிகோரைளிக்கப்பட்டிருத்தல் பவண்டும்).  

ைத்திய-சுற்றயல் உறவுகள் பற்றிய உபகுழுவின் அறிக்தக, உள்ளூர் அதிகோர 

சதபகளுக்கு  அதிக தத்துவமும் அதிகோரமும் பகிரப்பட பவண்டுசைன்று 

விதந்துதரக்கிறது.   

அரசங்கத்தின் மூன்று ைட்டங்களுக்குைிதடயில் விடயங்கதளயும் 

பணிகதளயும் ஒதுக்குவது பற்றி தீர்ைோனிக்கும் பபோது குறித்த பகோட்போடு ஒரு 

வழிகோட்டியோக  இருக்கபவண்டும். 

2. ைோகோணம் அதிகோரப் பகிர்வின் முதல்நிதல அலகோக இருக்கும் 

இதுவும் பரவலோக ஏற்றுக்சகோள்ளப்பட்ட ஒரு விதப்புதரயோகும். 

முதலதைச்சர்கள் ைோகோண சதபகள் ைற்றும் பல்பவறு உபகுழுக்களின் 

சைர்ப்பிப்புக்கள் இந்த அடிப்பதடயிபலபய முன்தவத்துள்ளன.  அரசியல் 

கட்சிகளும் இந்த பகோட்போட்தட சபோதுவோக ஏற்றுக்சகோண்டுள்ளது. ைோகோணம் 

அதிகோரப் பகிர்வின் முதல்நிதல அலகோக அங்கீகோிக்கப்பட பவண்டுசைன்று 

சபோதுைக்கள் கருத்தறி குழுவின் அறிக்தகயும் ைத்திய-சுற்றயல் உறவுகள் 

சதோடர்போன உபகுழு அறிக்தகயும் குறிப்போக விதந்துதரக்கின்றன.  

அதிகோரப் பகிர்வின் முதல்நிதல அலகோக ைோகோணங்கள் இருக்க பவண்டும் 

என்ற முன்சைோழிதவ வழிப்படுத்தும் குழு ஏற்றுக்சகோண்டது. அரசியலதைப்பு 

(அட்டவதணயூடோக) புவியியல் பரப்பு/ ஒவ்சவோரு ைோகோணத்திலும்  
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உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ைோவட்டங்கள் அபதபபோன்று பிரதோன ஆட்புலத்தின் 

புவியியல் பரப்பு ஆகியவற்தற அதடயோளம் கோணபவண்டும் என்றும் 

தீர்ைோனிக்கப்பட்டது. 

ைோகோணங்கதள இதணத்தல் சதோடர்போன ஏற்போடுகளுக்கு  வழிப்படுத்தும் 

குழுவின் பைலதிக போிசீலதன பததவப்படுகிறது. 

பின்வரும்  சதோிவுகள் பயோசதனக்கு எடுத்துக்சகோள்ளப்பட்டிருக்கின்றன: 

• இரண்டு அல்லது அதிகைோன ைோகோணங்கள் தனி அலதக உருவோக்கும் 

சோத்தியப்போடு சதோடர்போக அரசியலதைப்பின் தற்பபோதுள்ள ஏற்போடுகள் 

[உறுப்புதர 154அ(3)] உோிய ைோகோணங்களின் ைக்கள் தீர்ப்சபோன்றும் 

பததவப்படுத்தப்படும் என்ற பைலதிக பததவயுடன்,  தவத்திருக்கவும் 

பயோசதன சதோிவிக்கப்பட்டது.  

• இதணப்பிற்கு அரசியலதைப்பு ஏற்போடு சசய்தலோகோது. 

• வடக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைோகோணங்கள் தனிசயோரு ைோகோணைோக புதிய 

அரசியலதைப்பு அங்கீகோிக்கும்.  

சமூகப் பபரதவகள்  

அரசோங்கத்தின் பல்பவறு ைட்டங்களிலும் சவவ்பவறு புவியியல்  பிரபதசங்களிலும், 

அத்ததகய பிரபதசங்களுள் சிறுபோன்தையினரோகவுள்ள சமூகங்களின் உோிதைகள் 

போதுகோக்கப்படுவதத உறுதிப்படுத்தும் அரசியலதைப்பு ஏற்போடுகள் ஆக்கப்படுதல் 

பவண்டும்.  

 

2.1 ைோகோண சதபகளுக்கிதடயிலோன ஒத்துதழப்பு 

அத்ததகய ைோகோணங்களின் நிதறபவற்றுப் பகுதிக்குள் வரும் விடயங்கள் 

சதோடர்போக ைோகோணங்களுக்கிதடயிலோன சோத்தியைோன  ஒத்துதழப்பு பற்றி 

சதளிவோன குறிப்பீடுகதள அரசியலதைப்பில் உள்ளடக்க  

விதந்துதரக்கப்பட்டது.  
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2.2 பிோிந்து தனியோவதற்சகதிரோன  கோப்பீடுகள் 

பிோிந்து தனியோவதற்சகதிரோன கோப்பீடுகதள உள்ளடக்கிய ஒரு வோசகத்தத 

(வோசகங்கதள) அரசியலதைப்பு உள்ளடக்க பவண்டுசைன  

விதந்துதரக்கப்படுகின்றது.  

இலங்தக அரசு “பிோிக்கப்படோதது ைற்றும் பிோிக்கப்பட முடியோதது”  என 

அரசியலதைப்பு குறிப்பிட்டுக் கூறுதல் பவண்டும். 

 

“எந்தசவோரு ைோகோண சதப அல்லது ஏதனய அதிகோரசதப, இலங்தகயின் 

ஆள்புலத்தின் எந்தசவோரு பகுதிதயயும் தனி நோசடோன்றோகப் 

பிரகடனப்படுத்தபவோ அல்லது  எந்தசவோரு ைோகோணத்ததபயோ அல்லது அதன் 

பகுதிதயபயோ, இலங்தகயிலிருந்து பிோித்துத் தனியோக்குவதற்கோக ஆதோித்து 

வோதோடபவோ அல்லது நடவடிக்தககதள பைற்சகோள்ளபவோ கூடோது”  இந்த 

அரசியலதைப்பு சபோதுைக்களின் போதுகோப்புடன் பபோதுைோனளவு கோப்பீடுகதள 

வழங்கும்.  (sussested)பயோசதன   பகோட்போடுகள் / உருவோக்கங்கள் என்பன  

இந்த அறிக்தகயின் 44 ஆம் பக்கம் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.  

3. உள்ளூரதிகோரசதபகள்  

3.1   ைோகோண சதபகளுக்கு கீழ் உள்ளூர் அதிகோர சதபகள் 3ம் ைட்டைோக 

இருத்தல் 

ைோகோண சதபகளின் கீழ் சதோழிற்படும் அரசோங்கத்தின் மூன்றோவது 

ைட்டசைோன்றோக உள்ளூர் அதிகோரசதபகள் அங்கீகோிக்கப்பட 

பவண்டுசைனவும், நிதி பபோன்றவற்றுடன் சதோடர்புதடய ஏற்போடுகள் உள்ளூர் 

அதிகோரசதபகள் சதோடர்பிலோன ைோகோண சதபகளின் பைற்போர்தவத் 

தத்துவங்கதளப் போதிக்கோதிருப்பதத உறுதிப்படுவதற்கோக ஏற்போடு  ஆக்கப்பட 

பவண்டுசைனவும், விதந்துதரக்கப்படுகின்றது. அத்ததகய உள்ளூர் அதிகோர 

சதபகள் சட்டவோக்கத் தத்துவத்ததப் பிரபயோகிக்கோத அபதபவதள சட்டத்தோல் 

விதந்துதரக்கப்பட்டவோறோக அதவ ைத்திய ைற்றும் ைோகோணங்கள் ஆகிய 
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இரண்டினதும் குறித்துதரக்கப்பட்ட விடயங்களுக்கோன அமுலோக்கல் 

முகவரோண்தைசயோன்றோகக் கோணப்படும். 

 

3.2  உள்ளூரதிகோரசதபகளுடன் சதோடர்போன சட்டகச் சட்டவோக்கம் 

 

உள்ளூரதிகோரசதபகளின்  யோப்பு, பதர்தல், வடிவம், கட்டதைப்பு ைற்றும் 

அதிகோரங்கள் சதோடர்போக சட்டகச்  சட்டவோக்கம், சீர்தை என்ற விடயங்கதள 

விதிப்பதற்கு ைத்திய அரசோங்கம் அனுைதிக்கப்பட பவண்டுசைன்றும் 

விதந்துதரக்கப்பட்டது. எனினும் உள்ளூரதிகோர சதபகதள பதசிய நியைம் / 

சட்டகச் சட்டவோக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் தரமுயர்த்தல் ைோகோண 

சதபகளின் அதிகோரத்துக்குள் இருத்தல் பவண்டும். பல்பவறு வதகயோன 

உள்ளூரதிகோர சதபகள் ைற்றும் அவற்றின் பவறுபடும் அதிகோரங்களும் 

பணிகளும் பற்றிய மூலப்பிரைோணங்கள் சதோடர்போக ஏற்போடுகதள 

வழங்குவதற்கு ஒரு சட்டம் சட்டைோக்கப்படலோம். 

 

சனத்சதோதக/நிலப்பரப்பு பபோன்றவற்றின் அடிப்பதடயில் 

வதகப்படுத்தப்பட்ட, இரண்டு வதகயோன உள்ளூர் அதிகோரசதபகள் 

(உதோரணம். ைோநகர சதபகள் ைற்றும் பிரபதச சதபகள்) ைோத்திரபை இருத்தல் 

பவண்டுசைன ஆபலோசிக்கப்பட்டது. சவவ்பவறு வதககளிலோன உள்ளூர் 

அதிகோரசதபகளின் தத்துவங்களும் பணிகளும் (அமுலோக்கற் தத்துவங்கள் 

உள்ளடங்கலோக) பவறுபடும். அத்ததகய வதகப்படுத்தல்/தத்துவங்களின்  

விபரங்கள் ஆக்கப்படவுள்ள சட்டக சட்டவோக்கத்தினோல் தீர்ைோனிக்கப்படும்.  

 

4. அரசோங்கத்தின் பல்பவறுபட்ட ைட்டங்களுக்கோன அதிகோரப் பகிர்வு 

சதளிவோகவும்  ஐயைற்றதோகவும் இருக்க பவண்டும் 

 

4.1  வழிப்படுத்தும் குழு முன்னிதலயில் சைர்ப்பிப்புகதள முன்தவத்த முதல் 

அதைச்சர்கள்  ைத்தியில் உள்ளடங்கலோக அதிகோரங்கள் சதளிவோகவும் 

ஐயைின்றியும் பகிரப்பட்டு தற்பபோதுள்ள ஒருங்கிதய நிரல் இல்லோைல் 
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சசய்யப்பட பவண்டுசைன்ற சபோதுவோன இணக்கப்போடு உள்ளது. 

போரோளுைன்றத்திற்கும் ைோகோண சதபகளுக்குைிதடபயயோன உறவுகள் பற்றிய 

தற்கோலிக உப குழுவின் அறிக்தகயிலும் இது ஆபலோசிக்கப்பட்டது. 

 

4.2 இரண்டு நிரல்கதள அறிமுகப்படுத்துைோறு விதந்துதரக்கிறது, [அதோவது        

பதசிய நிரல் ைற்றும்   ைோகோண சதப நிரல்] அத்துடன் உள்ளூர் அதிகோர சதப 

நிரல்.  

 

பதசிய நிரசலோன்றும் (ஒதுக்கிய நிரல்) ைோகோண நிரசலோன்றும் இருத்தல் 

பவண்டுசைன்ற கருத்தத வழிப்படுத்தும் குழு சகோண்டிருந்தது. ஒருங்கிதய 

நிரசலோன்றில் தவத்துக்சகோள்ள பவண்டிய விடயப்பரப்புக்கதளக் 

குறித்துதரக்கும் ஒருங்கிதய நிரசலோன்தற தவத்துக்சகோள்வது பற்றிய 

போிசீலிப்பதற்கும் தீர்ைோனிக்கப்பட்டது.  

இலங்தகயின் இதறதை, ஆள்புல எல்தல, போதுகோப்பு/பதசிய பந்பதோபஸ்து 

ைற்றும் சபோருளோதோர ஐக்கியம் ஆகியவற்தற உறுதிப்படுத்துவதற்கு 

அவசியைோன விடயங்கதளத் பதசிய நிரல் உள்ளடக்கும்.  

 

4.3 பதசிய நிரலிலுள்ள சதோிவு சசய்யப்பட்ட விடயங்கள் ைீதோன ைோகோணங்களின்  

சதோழிற்போடுகளின் அமுலோக்கத்ததப் போரோளுைன்றம் சட்டத்தினோல் ஏற்போடு 

சசய்யலோம். 

 

4.4 போரோளுைன்றம் அல்லது ைோகோண சதபகள், தைது பநோக்சகல்தலயினுள் வரும் 

குறித்துதரக்கப்பட்ட சதோழிற்போடுகளின் அமுலோக்கம் உள்ளூர் 

அதிகோரசதபகளோல் பைற்சகோள்ளப்படுவதற்கு சட்டத்தினோல்/ 

நியதிச்சட்டத்தினோல் ஏற்போடு சசய்யலோம்.  
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5.  பதசிய சகோள்தக, பதசிய நியைங்கள், சட்டக சட்டவோக்கம் 

இரண்டு அம்சங்கள் கருத்தில் சகோள்ளப்பட பவண்டும் : 

1. ‘பதசிய நியைங்கதள ‘விதித்தலும் ‘சட்டகச் சட்டவோக்கத்தத’   

சட்டைோக்கலும் 

2. ‘பதசிய சகோள்தகதய’ வகுத்தல் 

 

5.1  பதசிய தரங்கள்/சட்டக சட்டவோக்கம் 

குறித்த விடயங்களில், பதசியத் தரங்கள் (உ+ம்: சுகோதோரப் பரோைோிப்பு, கல்வி, 

சுற்றோடல்) அல்லது சட்டக சட்டவோக்கம் (உ+ம்: உள்ளூர் அதிகோரசதபகளின் 

யோப்பு, தத்துவங்கள், பணிகள், பதர்தல்கள் ைற்றும் ைோகோணசதப பதர்தல்கள்) 

என்பன விதிக்கப்படுவதற்கோன பததவ ைத்திய அரசோங்கத்திற்கு ஏற்படுகிறது.  

எனபவ, ைத்திய அரசோங்கத்தினோல் சட்டக சட்டவோக்கம் அல்லது பதசிய 

தரங்கதள சட்டைோக்க முடிவது சதோடர்போக அரசியலதைப்பு 

குறித்துதரக்கப்பட்ட விடயங்கதள இனங்கண்டு உள்ளடக்க பவண்டும். 

பதசிய தரங்கள் சதோடர்போக: 

(அ) நோடு பூரோகவும் நியோயைோன அதிகுதறந்த வோழ்க்தகத் தரத்தத 

பிரதசகளினோல் அனுபவித்தல்; 

(ஆ)  நோடு பூரோகவும் நியோயைோன அதிகுதறந்த அரசபசதவ வழங்கலின் தரத்தத 

பிரதசகளினோல் அனுபவித்தல்; அல்லது  

(இ) நோடு பூரோகவும் நியோயைோனன அதிகுதறந்த தர சுற்றோடல் போதுகோப்பு 

ஆகியவற்தற உறுதி சசய்வதற்கு பததவப்படுைிடத்து அத்ததகய 

அதிகுதறந்த தரங்கள் விதிக்கப்படலோம். 
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பைபல குறித்துதரக்கப்பட்ட சூழதைவுகளில், ைத்திய அரசோங்கம் சட்ட 

அதிகோரத்தின் கீழோன ஒழுங்குவிதிகளின் மூலைோக பதசியத்தரங்கதள 

விதிக்கலோம். எனினும், அத்ததகய ஒழுங்குவிதிகள் போரோளுைன்றத்தின் இரண்டு 

சதபகளினோலும் அங்கீகோிக்கப்பட்டோலன்றி அதவ சசல்லுபடியோகோது. 

அத்ததகய ஒழுங்குவிதிகளின் சபோருண்தை ைற்றும் நடவடிக்தகமுதற 

சசல்லுபடியோத தன்தை அரசியலதைப்பு நீதிைன்றத்தில் பகள்விக்கு 

உட்படுத்தப்படலோம்.* 

* நீதி அடிப்பதட உோிதைகள் ைற்றும் ைத்திய சுற்றயல் உறவுகள் பற்றி 

உபகுழுவின் அறிக்தககதள அரசியலதைப்பு நீதிைன்றம் போிந்துதர 

சசய்துள்ளது. 

5.2 பதசிய சகோள்தக 

பதசிய சகோள்தக அதைச்சரதவயின் விடயைோயிருத்தல் பவண்டுசைன 

வழிப்படுத்தற் குழு அபிப்பிரோயப்பட்டது. பின்வரும் விடயங்களும் 

அவதோனிக்கப்பட்டன: 

1. பதசிய சகோள்தகயுடன் சதோடர்புறும் சபோருண்தைய பிறிசதோரு 

உறுப்புதரதய அரசியலதைப்பு சகோண்டிருந்தல் பவண்டும். (இது 

சட்டவோக்க தத்துவங்களுடன் சதோடர்புறும்) ஒதுக்கிய நிரலில் 

உள்ளடக்கப்படல் கூடோது; 

2. ைோகோணநிரல் சகோண்டிருக்கும் விடயங்கள் பற்றிய பதசிய சகோள்தக 

உருவோக்கத்தில் ைத்திய அரசோங்கம் ைோகோண ஆட்சித்துதறயுடனோன 

பங்பகற்புச் சசயன்முதறசயோன்தற பைற்சகோள்ளல் பவண்டும்; 

3. சசோல்லப்பட்ட அதிகோரப்பகிர்வின் நதடமுதறப்படுத்தல் சதோடர்போக 

ைத்திய அரசோங்கம் ஆட்சித்துதற அல்லது நிருவோகத் தத்துவங்கதளப் 
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சபோறுப்பபற்கும் தன்தைதய ைோகோணநிரல் விடயம் பற்றிய பதசிய 

சகோள்தக உருவோக்கம் சகோண்டிருத்தல் கூடோது; 

4. சசோல்லப்பட்ட அதிகோரப்பகிர்வு சதோடர்போக ைோகோணம் அதன் 

ஆட்சித்துதற அல்லது நிருவோகத் தத்துவங்கதள 

(நதடமுதறப்படுத்துதகத் தத்துவங்கள்) தக்கதவத்துக்சகோள்ளும்; 

5. ைத்திய அரசோங்கம் பதசிய சகோள்தகதய விதிக்கக் கூடியதோன 

சூழதைவுகதள அரசியலதைப்பு வழங்குதல் பவண்டும். பஜர்ைன் 

அரசியலதைப்பின் 72 ஆம் உறுப்புதரயின் பின்வரும் தழுவல் 

ஆபலோசிக்கப்பட்டுள்ளது: 

 

பதசிய சகோள்தக எழும் பததவபயற்படின், பகிரப்பட்ட விடயம் பற்றிய 

பதசிய சகோள்தகதய ைத்திய அரசோங்கம் உருவோக்கலோம். ஏசனனில்: 

i. அத்ததகய விடயம் தனிசயோரு ைோகோணத்தின் சட்டம் அல்லது 

சகோள்தகயினோல் பயனுறுதி ைிக்கதோக பைற்சகோள்ளப்படமுடியோது; 

அல்லது  

ii. சட்ட அல்லது சபோருளோதோர ஒருதைப்போட்டின் பபணுதக, 

குறிப்போக ைோகோணத்தின் ஆள்புலத்திற்கு அப்போல் சைத்துவைோன 

வோழ்க்தக நிதலதைகளின் பபணுதகதய அது 

இன்றியதையோததோக்குகிறது. 

 

6. ைோகோண நிரலிலுள்ள விடயங்கள் சதோடர்போக பதசிய சகோள்தக ைோகோண 

சதபயினோல் சட்டைோக்கப்பட்ட நியதிச்சட்டங்கதள அலட்சியம் 

சசய்யமுடியோது. 

 

வழங்கப்பட்ட பகிர்ந்தளிக்கப்படும் விடயத்தில் சட்டம் (அத்ததகய 

பதசியசகோள்தகக்கு போதிப்தப  ஏற்படுத்தும்) சதோடர்போக அரசியலதைப்பு 
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விதிமுதறகளுக்கு  இணங்க ைத்திய அரசோங்கம் சட்டம்  இயற்றும் 

சவளிப்பதடயோன ைோகோணச் சட்டங்கள் அத்ததகய பதசிய சட்டத்திற்கு 

உட்படும்.  

6. உள்ளூரோட்சி - சதோிவுசசய்யப்பட்ட ைோகோண நியதிச்சட்டங்கதள 

நதடமுதறப்படுத்துதல். 

ைத்திய அரசோங்கம், ைோகோணசதபகள் ஆகியவற்றினோல் குறித்துதரக்கப்பட்ட 

சட்டங்கள் சதோடர்போக சில முகவரோண்தைப் பணிகதளக் தகயோளுவதற்கு 

அல்லது நதடமுதறப்படுத்தும் முகவரோண்தையோக சசயற்படுவதற்கு உள்ளூர் 

அதிகோர சதபகள் அரசியலதைப்பு ோீதியோக வலுவூட்டப்படல் பவண்டுசைன 

ைத்திய – சுற்றயல் உறவுகள் சதோடர்போன (CPR) உபகுழு அறிக்தக விதப்புதர 

சசய்கிறது. உதோரணம் சுற்றுப்புறச் சூழல்  சட்டம், கதரபயோரப் போதுகோப்பு, 

சமுர்த்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம், முன்பள்ளி பபோன்றன. ைத்திய அரசோங்கத்தினோல் 

நிருவோகத் தத்துவங்கள் தகயளிக்கப்படுவது பபோல், ைோகோணங்கள் அபத 

தத்துவங்கதள அவசியைோனதவ  எனக்கருத்தும் பட்சத்தில் உள்ளூர் 

அதிகோரசதபகளுக்கு நிருவோகத் தத்துவங்கதள தகயளிப்பதற்சகன 

ைோகோணங்களுக்கு அதிகோரைளிக்கப்படல் பவண்டுசைன்பது வழிப்படுத்தற் 

குழுவின் கருத்தோக இருந்தது. 

7. ஆளுநர்  

ஆளுநர் சபரும்போலும் ஒரு தவபவ ோீதியோன வகிபோகத்தத வகித்து  நிதறபவற்று 

அதிகோரம் அதைச்சர்கள் சதபக்கு உோித்தோக்கப்பட பவண்டுசைன்ற கருத்தத 

வழிப்படுத்தும் குழுவின் முன் சைர்ப்பிப்புக்கதள முன்தவத்த பல முதலதைச்சர்கள் 

சகோண்டிருக்க ஆளுநர்  பதவிதய முற்றோக நீக்க பவண்டுசைன்று ஒரு 

முதலதைச்சர்  பகட்டுக்சகோண்டதும்  குறிக்கப்படுகிறது. 
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அரசியலதைப்பினோல் அவருக்கு குறிப்போக அதிகோரைளிக்கப்பட்ட விடயங்களில் 

தவிர அதைச்சர்கள் சதபயின் ைதியுதரயின் ைீது ஆளுநர் சதோழிற்படுதல் 

பவண்டும் என்ற கருத்தத வழிப்படுத்தும் குழு சகோண்டிருந்தது. 

ஆளுநர் சனோதிபதியோல் நியைிக்கப்படுதல் பவண்டும் என்ற கருத்தத 

வழிப்படுத்தும் குழு சகோண்டிந்தது.  

7.1 ஆளுநர் அரசியலிருந்து விலகியிருத்தல் 

ஆளுநர், பதவியிலிருக்கும்பபோது கட்சி அரசியலில் ஈடுபடுவதிலிருந்து 

தடுக்கப்படுதல் பவண்டும் என்ற கருத்தத வழிப்படுத்தும் குழு சகோண்டிருந்தது.  

8.  ைோகோண நியதிச்சட்டங்கள் அரசியலதைப்பு நீதிைன்றத்தினோல் 

ைட்டுபை தீர்ைோனிக்கப்படவுள்ளது பற்றிய அரசியலதைப்புத்தன்தை 

ஆளுநர் நியதிச்சட்டம் ஒன்றிற்கு இதசவுறபவண்டியது அல்லது அதத 

ைறுபோிசீலதனக்சகன திருப்பியனுப்ப பவண்டியது பற்றிய 

குறித்துதரக்கப்பட்ட கோலப்பகுதிசயோன்று (உ+ம்: இரண்டு வோரங்கள்) 

அவருக்கு வழங்கப்படல் பவண்டும். குறித்துதரக்கப்பட்ட கோலப்பகுதியில் 

ஏபதனுசைோன்று பைற்சகோள்ளப்படோவிடின் நியதிச்சட்டம் ஆளுநோின் சம்ைதம் 

சபற்றுள்ளதோகக் கருதப்படல் பவண்டும். 

 

ைோகோணசதப அத்ததகய விதப்புதரகதளக் கூட்டிதணத்து அல்லது 

கூட்டிதணக்கோைல் சட்டைோக்குைிடத்து, ஆளுநர் நியதிச்சட்டசைோன்றிற்கு 

சம்ைதம் வழங்கபவண்டியது அல்லது அதன் அரசியலதைப்புச் சசல்லுபடியோகுந் 

தன்தை போிசீலிப்புக்சகன அதத அரசியலதைப்பு நீதிைன்றத்திற்கு 

ஆற்றுப்படுத்துவது பற்றிய குறித்துதரக்கப்பட்ட கோலப்பகுதியில் (உ+ம்: 

இரண்டு வோரங்கள்) அவர் இதசவுறல் பவண்டும். குறித்துதரத்த 
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கோலப்பகுதியில் ஏபதனுசைோன்று பைற்சகோள்ளப்படோவிடின், நியதிச்சட்டம் 

ஆளுநோின் சம்ைதம் சபற்றுள்ளதோகக் கருதப்படல் பவண்டும். 

 

ைோகோண நியதிச் சட்டங்கள் நீதித்துதற ைீளோய்விற்கு உட்படுத்தப்படுதல் 

பவண்டுசைன்ற கருத்ததயும் வழிப்படுத்தும் குழு சகோண்டிருந்தது.  

சபோது ைக்களுக்கு கிதடக்கப்சபறக் கூடிய   சகல சட்டங்கள் ைற்றும் நியதிச் 

சட்டங்களின் ைத்திய தரவுத்தளசைோன்று  இருப்பதத உறுதி சசய்யும் சபோருட்டு 

சகல சட்டைோக்கப்பட்ட ைோகோண நியதிச் சட்டங்களின் பிரதிகதள ஆளுனர் 

போரோளுைன்றத்திற்கு அனுப்பிதவப்பது பததவப்படுத்தப்படல் 

பவண்டுசைனவும் விதப்புதர சசய்யப்பட்டிருக்கின்றது.  

9. சுயோதீன ைோகோண பகிரங்கச்பசதவ ஆதணக்குழுக்கள் 

தோபிக்கப்படவுள்ளன. அத்ததகய ஆதணக்குழுக்களுக்கோன 

நியைனங்கள் அரசியலதைப்பு பபரதவயின் அங்கீகோரத்திற்கு 

உட்படுத்தப்படவுள்ளது 

9.1 ைோகோண பகிரங்கபசதவ ஆதணக்குழு  

(அ)  ைோகோண பகிரங்கபசதவயின் ஒழுக்கோற்று ைற்றும் ைனிதவள 

விடயங்கதளக் தகயோளுவதற்குத் பததவயோன அறிவு, அனுபவம் 

ஆகியவற்றுடனோன அதிகளவு ஒருதைப்போட்தட ைோகோண பகிரங்கபசதவ 

ஆதணக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் சகோண்டிருத்தல் பவண்டும்.  

(ஆ) ைோகோண சதபயின் முதலதைச்சர் ைற்றும் எதிர்க்கட்சித்ததலவர் ஆகிபயோர் 

ஒன்றிதணந்து ைோகோண பகிரங்கபசதவ ஆதணக்குழுவின் 

உறுப்பினர்களோக நியைிக்கப்படவுள்ள ஆட்கதள சபயர்குறித்து 

நியைித்தல் பவண்டும். அத்ததகய சபயர்குறித்த நியைனங்கதள 

அரசியலதைப்புப் பபரதவ அங்கீகோித்தல் பவண்டும். அதவ 
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அரசியலதைப்புப் பபரதவயினோல் அங்கீகோிக்கப்பட்டவுடன் ஆளுநர் 

அந்த நியைனங்கதள வழங்குதல் பவண்டும். 

(இ) முதலதைச்சரும் எதிர்க்கட்சித்ததலவரும் இணங்க முடியோதவிடத்து 

முதலதைச்சர் ைற்றும் எதிர்க்கட்சித் ததலவோினோல் பைற்சகோள்ளப்பட்ட 

சபயர்குறித்த நியைனங்களிலிருந்து அரசியலதைப்புப் பபரதவயின் 

சிபோோிசுகளின்பபோில் நியைனங்கள் வழங்கப்படுதல் பவண்டும். 

(ஈ) சபோருத்தைோன ஆட்கள் நியைிக்கப்படுவதற்கு பபோதோைல் உள்ளனர் என 

அரசியலதைப்புப்பபரதவ கருதுைிடத்து, முதலதைச்சர் ைற்றும் 

எதிர்க்கட்சித் ததலவோினோல் பைற்சகோள்ளப்பட்ட சபயர்குறித்த 

நியைனங்களிலிருந்து போிசீலதனக்சகன சபயர்கதள 

ைீள்சைர்ப்பிக்குைோறும் அது அவர்கதளக் பகோரலோம். 

(உ) முதலதைச்சர் ைற்றும் எதிர்க்கட்சித்ததலவோினோல் பைற்சகோள்ளப்பட்ட 

சபயர்குறித்த நியைனங்களிலிருந்து அரசியலதைப்புப்பபரதவ 

சிபோோிசுகதள பைற்சகோள்ளல் பவண்டும். அல்லது அந்த ஆட்கள் 

நியைனத்திற்குப் சபோருத்தைற்றவர்கசளன அது கருதுைோயின் ைோற்று 

ஆட்கதள நியைனத்திற்கு அது சிபோோிசுசசய்தல் பவண்டும். அதவ 

அரசியலதைப்புச் சதயினோல் சிபோோிசு சசய்யப்பட்டதும் ஆளுநர் அந்த 

நியைனங்கதள பைற்சகோள்ளுதல் பவண்டும். 

(ஊ) ைோகோண பகிரங்கபசதவ ஊழியர்களின் நியைனம், பதவி உயர்வு, 

இடைோற்றம், ஒழுக்கோற்றுக்கட்டுப்போடு, பதவியிலிருந்து விலக்குதல் 

ஆகியன ைோகோண பகிரங்கபசதவ ஆதணக்குழுவின் 

விடயங்களோயிருத்தல் பவண்டும்.   

(எ) நியைனம், இடைோற்றங்கள், பதவி உயர்வு, ஒழுக்கோற்றுக் கடப்போடு 

ஆகியன உட்பட, பிரதை சசயலோளர், அதைச்சுகளின் சசயலோளர்கள் 
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ைற்றும் திதணக்களத் ததலவர்கள் தவிர்ந்த சகல ைோகோண 

பகிரங்கபசதவயிலுள்ள ஊழியர்கள் சதோடர்போன பகிரங்க 

ஆளணிக்சகோள்தகதய நதடமுதறப்படுத்துவதில் ைோகோண 

பகிரங்கபசதவ ஆதணக்குழு சபோறுப்புதடயதோயிருத்தல் பவண்டும். 

(ஏ) முதலதைச்சோின் இணக்கத்துடன் சனோதிபதியோல் பிரதை சசயலோளர் 

நியைிக்கப்படல் பவண்டும். 

(ஐ) அதைச்சர்கள் சதபயின் சிபோோிசின்பபோில் அதைச்சுகளின் சசயலோளர்கள் 

ஆளுநரோல் நியைிக்கப்படல் பவண்டும். (பகிரங்க பசதவ 

ஆதணக்குழுவினோல் குறித்துதரக்கப்பட்ட அளவுபகோள்களுக்கு 

உட்பட்டு, ைற்றும் உோிய ைோகோண சதபயின் உயர் பதவிகள் குழுவின் 

அங்கீகோரத்திற்கு உட்பட்டு. 

(ஒ) அதைச்சர்கள் சதப ைோகோண பகிரங்கபசதவ ஆதணக்குழுவுடன் 

கலந்தோபலோசித்து அத்ததகய சிபோோிசுகதள பைற்சகோண்டு அதைச்சர்கள் 

சதபயின் சிபோோிசின்பபோில் திதணக்களத் ததலவர்கள் ஆளுநரோல் 

நியைிக்கப்படல் பவண்டும். 

10. ைத்தியரசுக்கும் ைோகோணங்களுக்கிதடபயயும்   ஒத்துதழப்தப 

அதிகோிப்பதற்கு, முதலதைச்சர்களின் ைோநோசடோன்று 

உருவோக்கப்படவுள்ளது 

சபோதுவோன கோிசதனக்குோிய விடயங்கதள கலந்துதரயோடுவதற்கும் 

ைோகோணங்களுக்கிதடயிலோன ஒத்துதழப்தப ஊக்குவிப்பதற்கும் அதனத்து 

ைோகோணங்களினதும் பிரதை அதைச்சர் ைற்றும் முதலதைச்சர்கதள உள்ளடக்கிய 

முதலதைச்சர்களின் ைோநோசடோன்று கிரைைோன இதடபவதளகளில் கூடுவதற்கு 

ஆதணயளிக்கப்பட பவண்டும் என்று விதந்துதரக்கப்படுகிறது. 

முதலதைச்சோின் ைோநோட்டுக்கு பிரதை அதைச்சர் ததலதை தோங்குவோர். 
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III. அரச கோணி 

பதசிய நிரல் – அரச கோணி 

1. அரசியலதைப்பினோல் ஏற்படுத்தப்பட்டவோறு அரச கோணி. 

2. பதசிய நிரலிலுள்ள ஏபதனும் விடயத்தின் பநோக்கங்களுக்கோக தனியோர் 

ஆதனத்ததக் பகோருதல். 

3. நட்டஈட்டு சகோடுப்பனவிற்கு ைோத்திரம் உட்பட்டதோக, பதசிய நிரலிலுள்ள 

ஏபதனும் விடயத்தின் பநோக்கங்களுக்கோக தனியோர் ஆதனத்ததச் சுவீகோித்தல். 

ைோகோண நிரல் – அரச கோணி 

1. அரசியலதைப்பினோல் ஏற்படுத்தப்பட்டவோறும் பதசிய கோணி, நீர்ப்போவதனக் 

சகோள்தகயின் பிரகோரமும் அரசகோணியும் அதன் பயன்போடு 

பரோதீனப்படுத்துதல் அல்லது தகயுதிர்த்தல். 

2. ைோகோண நிரலிலுள்ள ஏபதனும் விடயத்தின் பநோக்கங்களுக்கோக தனியோர் 

ஆதனத்ததக் பகோருதல். 

3. நட்டஈட்டுக் சகோடுப்பனவிற்கு ைோத்திரம் உட்பட்டதோக ைோகோண நிரலிலுள்ள 

ஏபதனும் விடயத்தின் பநோக்கங்களுக்கோக தனியோர் ஆதனத்ததச் சுவீகோித்தல். 

பின்னிதணப்பு: அரச கோணி 

1. அரசகோணி அதனத்தும் குடியரசுக்கு உோித்தோதல் பவண்டும். 
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“அரசகோணி” என்பது அரசியலதைப்பு ஆரம்பிப்பதற்கு உடனடுத்து முன்னரோக 

இலங்தக சனநோயக பசோசலிசக் குடியரசிற்கு உோித்தோக்கப்பட்ட 

இலங்தகயிலுள்ள அதனத்துக் கோணிகளுைோகும். 

2. இலங்தகயின் சகல கோணிகள், சுரங்கங்கள், ஆள்புல நீர்ப்பரப்பினுள் 

சமுத்திரத்திலுள்ள கனியவளங்கள் ைற்றும் ஏதனய சபறுைதியுதடய 

சபோருட்கள், கண்டபைதட சதோடர்போன உோிதைகள் ைற்றும் பிரத்திபயகப் 

சபோருளோதோர வலயம் சதோடர்போன உோிதைகள் ஆகியன சதோடர்ந்தும் 

குடியரசிற்கு உோித்தோதல் பவண்டுசைன்துடன் ைத்திய அரசோங்கத்தின் கீழ் 

தவக்கப்படல் பவண்டும். 

3. இலங்தகயின் ஆள்புல நீர்ப்பரப்புகளின் வதரயதறகள். கண்டபைதட, 

பிரத்திபயகப் சபோருளோதோர வலயம் (EEZ), ஏதனய கடல்சோர்ந்த வலயங்கள் 

என சட்டத்தினோல் கோலத்திற்குக்கோலம் அதவ குறித்துதரக்கப்படல் பவண்டும். 

4. எண்சணய் நிலங்கள், சபற்பறோலியம் ைற்றும் சபற்பறோலியப் சபோருட்கள் 

அடங்கலோக சுரங்கங்கள் ைற்றும் கனியவளங்களின் பைம்போட்தடயும் 

போவதனதயயும் ஒழுங்குபடுத்தி அதன் ைீதோன பவத்துோிதை/ 

ஆக்கவுோிதைகளின் பசகோித்தல் ைத்திய அரசோங்கத்தின் விடயைோகவும் 

பணியோகவும் இருத்தல் பவண்டும். 

5. இலங்தகயின் ஆள்புல நீர்ப்பரப்பினுள் கோணி ைீட்சடடுத்தலோனது ைத்திய 

அரசோங்கத்திற்கு ஒதுக்கிய விடயைோயிருத்தல் பவண்டும். ஏபதனும் 

ைீட்சடடுக்கப்பட்ட கோணியோனது குடியரசுக்கு உோித்தோக்கல் பவண்டும் 

என்பதுடன் சட்டத்தினோல் குறிப்பிடப்பட்டோலன்றி ைத்திய அரசோங்கத்தினோல் 

உபபயோகிக்கப்படல் பவண்டும். 

6. அரசியலதைப்பிற்கு உட்பட்டவோறு பதசிய கோணி ஆதணக்குழுவின் பதசிய 

கோணி ைற்றும் நீர்ப்பயன்போட்டின் பிரகோரம் ைத்திய அரசோங்கம் அல்லது 
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ைோகோணங்களின் கட்டுப்போட்டின்கீழுள்ள அரசகோணிகள் அதனத்தும் 

பயன்படுத்தப்படல் பவண்டும். 

7. அரசகோணிதயப் பரோதீனப்படுத்துதல் என்பது குடியரசின் சோர்போகவும் அதன் 

சபயோிலும் பதசிய கோணி ஆதணக்குழுவினோல் தீர்ைோனிக்கப்பட்டவோறு பதசிய 

கோணி  ைற்றும் நீர்ப்பயன்போட்டுக் சகோள்தகக்கு உட்படுத்தப்படல் பவண்டும். 

8. பதசிய நிரலில் குறித்சதோதுக்கப்பட்ட விடயங்கள் ைற்றும் பணிகள் சதோடர்போக 

முதறயோன சட்டச்சசயன்முதறயின் பிரகோரம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள அல்லது 

உபபயோகிக்கப்படும் அரசகோணியோனது ைத்திய அரசோங்கம் அதன் 

நிறுவனங்கள் அல்லது ஏபதனும் பகிரங்கக் கூட்டுத்தோபனங்கள் ஆகியவற்றோல் 

அரசியலதைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்து பயன்டுத்துவதற்சகன பதசிய கோணி 

ைற்றும் நீர்ப்பயன்போட்டுக் சகோள்தகக்கு உட்பட்டதோக ைத்திய அரசோங்கம் 

உோித்துதடயதோக்கப்படல் பவண்டும். 

9. ைோகோண நிரலிலுள்ள ஏபதனும் விடயம் அல்லது பணி பற்றிய 

பநோக்கங்களுக்கோக பயன்படுத்தப்படவுள்ள பைபல குறித்துதரக்கப்பட்ட 

ஏபதனும் கோணிதய விடுவித்தலுக்சகன ைோகோண நிருவோகம் ைத்திய 

அரசோங்கத்துடன் பபசித்தீர்க்கலோம். அத்ததகய கோணிதய ைத்திய அரசோங்கம் 

விடுவிப்பதற்கு ைறுத்துதரக்குைிடத்து  14, 15, 16 ஆம் பந்திகளிலுள்ள 

ஏற்போடுகள் பிரபயோகிக்கப்படும். 

10. ைத்திய அரசோங்கம் அரசியலதைப்பின் ஆரம்பத்திற்கு முன் பரோதீனப்படுத்திய 

ததலநகர ஆள்புலத்தில் அதைந்துள்ள அரசகோணியின் பயன்போட்டிற்கு 

உோித்துதடயதோக்கப்படல் பவண்டுசைன்பதுடன் உோித்தோனது. 

அரசியலதைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்து குடியரசுடன் சதோடர்ந்தும் இருத்தல் 

பவண்டும். 
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11. ைோகோணத்திலுள்ள எல்லோ அதனத்துக் கோணியின் பயன்போட்டிற்கு ஒவ்சவோரு 

ைோகோணமும் உோித்துதடய தோக்கப்படல் பவண்டுசைன்பதுடன் அத்ததகய அரச 

கோணியோணது: 

(அ) ஏபதனும் கோணியில் சட்டோீதியோன உதடதை தவத்திருக்கும் அல்லது 

குடிபயறியிருக்கும் ஏபதனும் ஆளினோல் அரசியலதைப்பு சதோடக்கத்தத 

உடனடுத்து முன்னரோக அனுபவிக்கப்பட்ட உோிதைகள்; அத்துடன் 

(ஆ) ைோகோண நிரலில் சவளிப்படுத்தப்பட்ட பநோக்கங்களுக்கோன அந்த 

ைோகோணத்தின்  ைோகோண நிருவோகத்ததக் தகயுதிர்த்தல் பற்றியும் 

பிரபயோகிக்க முடியுைோன எழுத்திலோன சட்டம் ைற்றும் பதசிய கோணி ைற்றும் 

நீர்ப் பயன்போட்டுக்  சகோள்தகக்கு உட்பட்டு, கோணியுோிதைக்கோலம், 

கோணிதய அறுதி முடித்தலும், பரோதீனப்படுத்துதலும், கோணிப்பயன்போடு, 

கோணி நிருணயமும், கோணி பைம்போடும் அடங்கலோக அத்ததகய கோணியின் 

அல்லது கோணி ைீதோன உோிதைகதள பிரபயோகிப்பதற்சகன பகிரங்க 

நிருவோகம் உோித்துதடயதோக்கப்படுதலும் பவண்டுசைன்பது இந்த 

அத்தியோயத்தின் ஏற்போடுகளோயிருத்தல் என்பவற்றிற்கு உட்படுதல் 

பவண்டும்.  

12.  கோணி அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் கோணிப் பங்குகளின் விநிபயோகைோனது 

அரசியலதைப்புப் பிரகடனத்திற்கு முன்னர் ஆரம்பித்துள்ளதுடன் பூர்த்தி 

சசய்யப்படோததவகள் அரசியலதைப்பு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் அவ்வோறோன 

திட்டங்களுக்குப் பிரபயோகிக்கப்பட்ட சதோிவடிப்பதடக்கு அதைவோனதோக 

இருக்க பவண்டும்.  

 

13.  அரசியலதைப்பு ஆரம்பைோன பின்னர் கோணிகளில் குடிபயற்றல் திட்டங்களில் 

முன்னுோிதையோனது கோணியற்ற நபர்களுக்கு வழங்கப்பட பவண்டும். 

அவ்வோறோன நபர்களின் ைத்தியில், முன்னுோிதையோனது: 
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(அ) முதலோவதோக, சம்பந்தப்பட்ட  ைோவட்டத்திதனச் பசர்ந்த, சட்டத்தினோல் 

அங்கீகோிக்கப்பட்ட , எந்தபவோர் உபபிோிவிதனயும்  பசர்ந்த நபர்களுக்கு 

(ஆ) இரண்டோவதோக, சம்பந்தப்பட்ட ைோவட்டத்திதனச் பசர்ந்த நபர்களுக்கு 

(இ) மூன்றோவதோக, சம்பந்தப்பட்ட ைோகோணத்திதனச் பசர்ந்த நபர்களுக்கு 

(ஈ) நோன்கோவதோக, ஏதனய நபர்களுக்கு. 

 

14.  பதசிய நிரலிலுள்ள விடயசைோன்றின் பநோக்கத்திற்கோக ைோகோணசைோன்றிலுள்ள 

அரசகோணி பததவப்படுகிறது என ைத்திய அரசங்கம் திருப்திப்படுைிடத்து 

ைத்திய அரசோங்கம் சம்பந்தப்பட்ட ைோகோண நிருவகத்தின் கலந்தோரோய்வின் பின் 

ைத்திய அரசோங்கத்திற்கு அல்லது ைத்திய அரசோங்கம் குறித்துதரக்கும் 

அத்ததகய பகிரங்க அதிகோரசதபக்கு அந்த பநோக்கத்திற்சகன அத்ததகய கோணி 

நியோயைோனமுதறயில் பததவப்படுத்தப்படலோம் என ைோகண நிருவோகத்ததக் 

பகோரலோம் என்பதுடன் ைோகண நிருவோகம் அத்ததகய பததவப்போட்டிற்கு 

இணங்கிசயோழுகுதல் பவண்டும். 

பிணக்குத் தீர்வு - கோணி 

15. ைோகோணசதபசயோன்று இணங்கிசயோழுகோதவிடத்து பிரதை அதைச்சோினோல் 

நியைிக்கப்பட்ட உறுப்பினர், முதலதைச்சோினோல் நியைிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் 

அவ்வோறு நியைிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களோல் சபயர்குறித்து நியைிக்கப்பட்ட 

தவிசோளர் ஆகிபயோதரக்சகோண்ட நியோயசதபசயோன்றின் நடுத்தீர்ப்புக்சகன 

சனோதிபதி இந்த விடயத்தத ஆற்றுப்படுத்துதல் பவண்டும். தவிசோளோின் 

நியைனத்தில் உடன்போடில்லோதவிடத்து அரசியலதைப்பு பபரதவயினோல் 

தவிசோளர் சபயர்குறித்து நியைிக்கப்படல் பவண்டும். 

16. அத்ததகய நியோயசதபயின் தீர்ைோனசைோன்று அரசோங்கத்தின் உோிதைக்கு 

உட்பட்டு ைத்திய அரசோங்கத்தினதும் ைோகோணசதபயினதும் கூட்டிதணவோக 

இருத்தல் பவண்டும். ைோகோணசதப அத்ததகய தீர்ைோனத்திற்கு எதிரோக 
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அரசியலதைப்பு நீதிைன்றத்தில் ைனுச்சசய்தல் பவண்டும். அத்ததகய 

தீர்ைோனத்தத விசோரதண சசய்வதற்கு, விளம்புவதற்கு அல்லது பிரச்சிதனபற்றி 

ஏபதனும் வழிமுதறயில் அதழப்புவிடுவதற்கு பவறு ஏபதனும் நீதிைன்றம் 

அல்லது நியோயசதபத் தத்துவத்தத அல்லது நியோயோதிக்கத்ததக் 

சகோண்டிருத்தல் கூடோது. 

பதசிய பந்பதோபஸ்து அல்லது போதுகோப்பிற்கு பததவப்படும் கோணி 

17. சம்பந்தப்பட்ட ைோகோணசதப நிருவோகத்துடன் ைத்திய அரசோங்கம் 

கலந்தோபலோசதனதய பைற்சகோண்டபின் ைோகோணசைோன்றிலுள்ள 

அரசகோணியோனது பதசிய பந்பதோபஸ்து அல்லது போதுகோப்பிற்கு 

அவசியைோகின்றசதன பிரதை அதைச்சோின் ஆபலோசதனயின் பபோில் சனோதிபதி 

திருப்தியதடந்திருக்தகயில் பிரதை அதைச்சோின் ஆபலோசதனயின்பபோில் 

சனோதிபதி அந்தக் கோணிதய ைத்திய அரசோங்கத்திற்கு அல்லது சனோதிபதி 

குறித்துதரத்தவோறோன அத்ததகய பகிரங்க அதிகோரசதபக்கு கிதடக்கப் 

சபறத்தக்கதோக பைற்சகோள்ளுைோறு ைோகோண நிருவோகத்திற்கு பணிப்புதர 

விடுக்கலோம். பைலும் அத்ததகய பணிப்புதரயில் அத்ததகய கோணியோனது 

அந்த பநோக்கத்திற்கு நியோயபூர்வைோக பததவப்படலோம் என்பதற்கோன 

கோரணங்கள் குறித்துதரக்கப்பட்டிருத்தல் பவண்டும். 

18.  அதன்பின் பிரதை அதைச்சோின் ஆபலோசதனயின்பபோில் சனோதிபதி அத்ததகய 

குறித்துதரக்கப்பட்ட கோணியளதவ சபோறுப்பபற்பதற்கு (சுவீகோிப்பதற்கு) 

ைத்திய அரசோங்கத்தின் குறித்துதரக்கப்பட்ட நிறுவனசைோன்றிற்கு 

எழுத்துமூலைோக அதிகோரைளிக்கலோம். பைலும், அதன்பிரகரம் சசோல்லப்பட்ட 

கோணி தகயோளப்படலோம். 

19. 17 ைற்றும் 18ஆம் பந்திகளில் சசயலோற்றுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் 14, 15 ைற்றும் 

16ஆம் பந்திகளிலுள்ள ஏற்போடுகள் பிரபயோகிக்கப்படக்கூடோது. 
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20. ைோகோணசதப, அதிகோரசதப அல்லது சனோதிபதியின் பைற்சசோன்ன 

தீர்ைோனத்தினோல் அல்லது அத்ததகய கோணி சுவீகோிப்பினோல் துயருறும் ஆள் 

அத்ததகய தீர்ைோனம் அல்லது சுவீகோிப்புக்கு எதிரோக இதடக்கோல அல்லது 

இறுதியோன நிவோரணம் பகோோி அரசியலதைப்பு நீதிைன்றத்தில் பைன்முதறயீடு 

பைற்சகோள்ளலோம். அதன் ஏற்படுகளுக்கு அதைவோக, அத்ததகய தீர்ைோனம் 

அல்லது சுவீகோிப்பு பற்றி பவறு ஏபதனும் நீதிைன்றம் அல்லது நியோயசதப 

விசோரதண பைற்சகோள்ளுதல், விளம்புதல், பிரச்சிதன பற்றி ஏபதனும்  

வழிமுதறயில் அதழப்புவிடுத்தல் சதோடர்போன தத்துவத்தத அல்லது 

நியோயோதிக்கத்ததக் சகோண்டிருத்தல் கூடோது. 

பதசிய கோணி ஆதணக்குழு 

21. ஏதனய சுயோதீன ஆதணக்குழுக்களின் வோிதசயில் பதசிய கோணி ஆதணக்குழு 

அரசியலதைப்பின் பிரகோரம் தோபிக்கப்படல்  பவண்டும். அதனத்து 

சபரும்போன்தை சமூகங்களினது பிரதிநிதித்துவத்தத உறுதி சசய்யும் 

அபதபவதளயில் ஒருபுறம் ைத்திய அரசோங்கத்தினதும் ைறுபுறம் 

ைோகோணங்களினதும் சைைோன பிரதிநிதித்துவத்ததயும் பதசிய கோணி 

ஆதணக்குழுவின் யோப்பு உறுதிசசய்தல் பவண்டும். 

22. பதசிய கோணிப் பயன்போடு பற்றிய ஏபதனும் சகோள்தக உருவோக்கத்தில் 

ைோகோணத்தின் சட்டவோக்க நிறுவனங்களுடனும் ைக்களுடனும் விோிவோன 

கலந்தோபலோசதன சசயன்முதறசயோன்று பதசிய கோணி ஆதணக்குழுவோல் 

பைற்சகோள்ளப்படல் பவண்டும். 
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பதசிய கோணி ஆதணக்குழுவின் தத்துவங்களும் பணிகளும்:  

23. பதசிய கோணி ஆதணக்குழு, போரோளுைன்றத்தினோல் இயற்றப்பட்ட 

அரசியலதைப்பு ைற்றும் சட்டத்திற்கு உட்பட்டவோறு, பின்வரும் 

சபோறுப்பிதனக் சகோண்டிருக்கும்: 

(அ)  சபோருத்தைோன வனப் பபோர்தவயின் அளவு சதோடர்போகவும், இயற்தக 

வளங்கதளப் பயன்படுத்தல் சதோடர்போகவும் சுற்றுச் சூழலின் தரம் 

சதோடர்போகவும் ஏதனய சபோருத்தைோன விடயங்கள் சதோடர்போகவும் 

சர்வபதச தரோதரங்கதளக் கருத்திற்சகோண்டு பதசிய கோணிப் போவதன 

ைற்றும் நீர்க் சகோள்தகயிதன உருவோக்கல். (ைோகோணங்களுக்கு 

இதடபயயோன நீர்ப்போசனம், நீர் வழங்கல், நீர்ைின் கருத்திட்டங்கள் 

ஆகியதவ சதோடர்போன சகோள்தகதய இது உள்ளடக்குதல் பவண்டும்.) 

 

இவ்வோறோன சகோள்தகயிதன உருவோக்குதகயில், ைத்திய அரசோங்கபைோ 

அல்லது ைோகோண நிர்வோகபைோ தைது சம்பந்தப்பட்ட சகோள்தககதள 

முன்சனடுக்கக்கூடிய அரச தற்துணிவு எல்தலக்கு பதசிய கோணி ைற்றும் நீர் 

ஆதணக்குழு  இடங்சகோடுக்க பவண்டும் 

 

(ஆ) பதசிய கோணிப் போவதன, நீர்ப்போசனம் ைற்றும் நீர்ப்போவதன 

வழிகோட்டல்களின் உருவோக்கைோனது பைற்குறிப்பிட்ட சகோள்தகக்கு 

சசயலூக்கைளிக்கும்; 

இவ்வோறோன சகல வழிகோட்டல்களும் போரோளுைன்றத்தினதும் இரண்டோம் 

சதபயினதும் சோதோரண சபரும்போன்தையினோல் அங்கீகோிக்கப்பட்டோல் 

ைோத்திரபை சசயற்பட முடியும். 
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(இ) அங்கீகோிக்கப்பட்ட பதசிய கோணி ைற்றும் நீர்ப்போவதன நீர்நிதலகளின் 

போதுகோப்பு வழங்கோட்டல்களுக்கு அதைவோக பிரகடனங்கதள 

பைற்சகோள்ளல்: 

-  ஒதுக்கப்பட்ட கோடுகளோக, போதுகோக்கப்பட்ட கோடுகளோக, பதசிய 

பூங்கோக்களோக, கட்டோய பதசிய ஒதுக்கங்களோக, இயற்தக 

ஒதுக்கங்களோக, புகலிடங்களோக ைற்றும் பதசிய ைரபுோிதை வனப் 

பிரபதசங்களோகக் குறித்சதோதுக்கப்படும்  பிரபதசங்கள் சதோடர்பில், 

அவ்வோறோன ஏற்கனபவ அதடயோளம் கோணப்பட்ட பிரபதசங்கதள 

ைீளோய்வு சசய்வதத பிரகடனங்கள் உள்ளடக்கலோம்.; ைற்றும்  

-  ஒவ்சவோரு ைோகோணத்திலும் உள்ள வனப் பபோர்தவயின் 

சபோருத்தைோன அளவு, திதணநில உயிோினங்கள் ைற்றும்  

தோவரங்களின் போதுகோப்பு ைற்றும் சுற்றுச் சூழல் போதுகோப்புத் 

சதோடர்பில் ைத்திய அரசோங்கம் ைற்றும் ைோகோண நிர்வோகங்களுக்கு; 

இவ்வோறோன  சகல வழிகோட்டல்களும் போரோளுைன்றத்தினதும் 

இரண்டோம் சதபயினதும் சோதோரண சபரும்போன்தையினோல் 

அங்கீகோிக்கப்பட்டோல் ைோத்திரபை சசயற்பட முடியும். 

 

 (ஈ) கண்கோணிப்பு ைற்றும் ைீளோய்வு சசய்தல், கோணி ைற்றும் நீர்ப்போவதண 

பைற்குறிப்பிட்டவோறு உருவோக்கப்பட்ட வழிகோட்டல்கள் அல்லது 

பைற்சகோள்ளப்பட்ட பிரகடனங்களுக்கு இதயபுறல்.  

 

24. சகோள்தகயிதனயும் வழிகோட்டல்கதளயும் உருவோக்குதகயிலும் 

பிரகடனங்கதள பைற்சகோள்ளுதகயிலும் ைத்திய அரசோங்கம், ைோகோண சதபகள் 

அல்லது அவற்றின் ஏதோவது அதிகோர அதைப்புக்கள் அல்லது அதிகோோி அல்லது 

நபர் பைற்சகோள்ளும் முதறயீடுகதள அல்லது விண்ணப்பங்கதள பதசிய கோணி 

ைற்றும் நீர் ஆதணக்குழு  போிசீலிக்கலோம்.  
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25. ைத்திய அரசோங்கம் அல்லது ைோகோண நிருவோகம் இணங்கியதன் பின் சந்தர்ப்பம் 

பற்றி விசோோிக்கப்படல் பவண்டுசைன்பதுடன் ஆதணக்குழுவினோல் 

உருவோக்கப்பட்ட வழிகோட்டல்கள் அல்லது சவளிப்படுத்தல்களுடன் 

இணங்கிசயோழுகோது கலந்தோரோய்வில் ைத்திய அரசோங்கம் அல்லது ைோகோண 

நிருவோகம் ஈடுபடுகிறது எனும் அபிப்பிரோயத்தத ஆதணக்குழு உருவோக்கி 

அதத போரோளுைன்றத்தினோலும் இரண்டோவது சதபயினோலும் அங்கீகோித்து 

அந்த விடயத்தத அரசியலதைப்பு நீதிைன்றத்திற்கு ஆதணக்குழு 

ஆற்றுப்படுத்தலோம். 

26. அரசியலதைப்பு நீதிைன்றம் அதத பைற்சகோள்ள பவண்டியது அவசியம் எனும் 

அபிப்பிரோயத்ததக் சகோண்டிருக்குைிடத்து ைத்திய அரசோங்கம் அல்லது ைோகோண 

நிருவோகம் (அல்லது அதன் குறித்துதரக்கப்பட்ட அலுவலர்கள்/அதிகோோிகள்) 

அத்ததகய வழிகோட்டல்கள் அல்லது சவளிப்படுத்தல்கள் அல்லது 

அரசியலதைப்பு நீதிைன்றம் பணித்தவோறோன அதன் சில பகுதிகள் ஆகியவற்தற 

இணங்கி ஒழுகக்கூடியவோறு நிரந்தர அல்லது இதடக்கோல கட்டதளகதள 

அரசியலதைப்பு நீதிைன்றம் பைற்சகோள்ளலோம். 

27. அரசியலதைப்பு நீதிைன்றத்தினோல் பைற்சகோள்ளப்பட்ட நிரந்தர அல்லது 

இதடக்கோல கட்டதளக்கு எதிரோக ைோகோண நிருவோகம் சசயற்படுைிடத்து 

குறித்துதரத்த கோலப்பகுதிக்சகன இணங்கிசயோழுகுததல உறுதிசசய்ய 

பவண்டிய பததவக்கு ஏற்றவோறு அத்ததகய குறித்துதரக்கப்பட்ட கோணி ைீதோன 

கட்டுப்போட்தட ைத்திய அரசோங்கம் பிரபயோகிக்கத்தக்கவோறு அரசியலதைப்பு 

நீதிைன்றம் கட்டதளதய ஏற்படுத்தலோம். 

28. ஆதணக்குழுவின் வழிகோட்டல்களும் சவளிப்படுத்தல்களும் 

போரோளுைன்றத்தினோலும் இரண்டோவது சதபயினோலும் அங்கீகோிக்கப்பட்டதும் 

அதவ இறுதியோனதோகவும் நிதறபவற்றப்பட்டதோகவும் இருத்தல் பவண்டும் 

என்பதுடன் அரசியலதைப்பு நீதிைன்றம் தவிர்ந்த பவறு  ஏபதனும் நீதிைன்றம் 

அல்லது நியோயசதபயோனது அத்ததகய வழிகோட்டல்கள் ைற்றும் 

சவளிப்படுத்தல்களின் சசல்லுபடியோகுந்தன்தை பற்றிய ஏபதனும் 

அடிப்பதடயில் விசரதண சசய்தல், விளம்புதல், பிரச்சிதன பற்றி ஏபதனும் 
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வழிமுதறயில் அதழப்புவிடுத்தல் ஆகியவற்றுக்கோன நியோயோதிக்கத்ததக் 

சகோண்டிருத்தல் கூடோது. 

ைோகோணங்களுக்கிதடயிலோன நீர்ப்போசனக்கருத்திட்டங்கள் 

29. இரண்டு அல்லது அதற்கு பைற்பட்ட ைோகோணங்களுக்கிதடயில் 

கட்டதளயோனது சசல்லுபடியோகுைிடத்து ைோகோணங்களுக்கிதடயிலோன 

நீர்ப்போசனக் கருத்திட்டங்கள் திட்டங்களோகும்.  

30.  அரசியலதைப்தப பிரகடனம் சசய்வதற்கு முன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 

முடிவுறோத  கோணி அபிவிருத்தி திட்டங்களில் ஒதுக்கப்பட்ட கோணிப் பகிர்வு 

அரசியலதைப்பு பிரகடப்படுத்தப்பட முன்னர் அத்ததகய திட்டங்களில்  இருந்த 

மூலப் பிரைோணங்களின் அடிப்பதடயிபலபய இருத்தல் பவண்டும். 

அரசியலதைப்பு பிரகடனம் சசய்யப்பட்டதன் பின்னர் கோணி வழங்கல் 

திட்டங்கள்  

ஆரம்பிக்கபட்டதோயின்  சட்டத்தினோல் ஏற்றுக்சகோள்ளும் ஒரு ைோவட்டத்தின் 

(ைோவட்டங்களின்)  உபபிோிவில் உள்ள கோணியற்ற ைக்களுக்கு, பிறகு 

ைோவட்டத்தின் (ைோவட்டங்களின்) கோணியற்ற ைக்களுக்கு அதற்குப் பிறகு உோிய 

ைோகோண (ைோகோணங்களின்) ைக்களுக்கு முன்னுோிதை வழங்கப்பட பவண்டும்.  
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IV. ைோகோண நிரல் விடயங்கள் பற்றி ைத்திய அரசோங்கம் சட்டம் 

இயற்றுதல் 

1. தற்பபோததய ைத்திய அரசோங்கத்தின் அதனத்து சட்டைியற்றுதலும் (ைோகோண 

நிரல் விடயங்கள் பற்றிய) வலுவில் உள்ளபதோடு ைோகோணத்தினோல் 

சட்டைோக்கப்பட்ட சட்டத்தினோல் திருத்தப்படும் அல்லது நீக்கப்படும் வதர 

ைோகோணங்களுக்கு பிரபயோகித்தல் பவண்டும். பைலும் அதற்கிணங்க அத்ததகய 

சட்டத்தின்கீழ் அதைச்சர்கள் ைற்றும் அதிகோோிகளினோல் 

பிரபயோகிக்கப்படக்கூடிய தத்துவங்கள் சம்பந்தப்பட்ட ைோகோண அதைச்சர் 

அல்லது அதிகோோியினோல் பிரபயோகிக்கப்படக்கூடியது. 

2. அத்ததகய சட்டத்திற்கு ைோகோணசதபகள் அதனத்தும் இணக்கம் சதோிவிப்பின், 

ைோகோணசதப நிரலிலுள்ள ஏபதனும் விடயம் பற்றி ைத்திய அரசோங்கம் 

சட்டைோக்கலோம். 

  பகிரப்பட்ட அதிகோரங்கள் ைகோணங்களில் இருந்து ஒரு ததலப்பட்சைோக 

பறிக்கப்படோைல் இருப்பதத உறுதி சசய்வதற்கோக அரசியலதைப்பு ோீதியோன 

பபோதிய கோப்புகதள கதடப்பிடிக்கோைல் ைத்திய அரசோங்கம் ைோகோண சதப 

நிரலில் உள்ள கருைங்கள் ைீதோன சட்டவோக்கத்தத அத்ததகய 

சட்டவோக்கத்துடன் உடன்படோத ைோகோண சதப ஏபதனும் சதோடர்போக 

அதைக்கக் கூடோது. 

நோனோவித 

அரசியலதைப்பு சட்டைோக்கப்பட்டதன் விதளவோக, ைோகோண சதபகள் சட்டம் ைற்றும் 

ைோகோண சதப பதர்தல்கள் சட்டம் ஆகியன புதிய சட்டவோக்கத்தினோல் சபோருத்தைோன  

முதறயில் திருத்தப்பட அல்லது ைோற்றீடு சசய்யப்பட பவண்டியிருக்கும். 
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V. பிரதோன ஆட்புலம் 

தோபித்தல்  

1. பதசிய ததலநகரும் ைற்றும் இலங்தக அரசோங்கத்தின் ைத்திய நிதலயமும்  

பிரதோன ஆட்புலத்துக்குள் சகோழும்பு நகரைோக இருத்தல் பவண்டும். 

 

2. இலங்தகயின் பிரதோன ஆட்புலம் சகோழும்பு நகரம் உள்ளடங்கலோக 

அரசியலதைப்பின் XXX அட்டவதணயில் குறித்துதரக்கப்பட்டுள்ள பைல் 

ைோகோணத்துக்குள் அதைந்துள்ள இடப்பரப்போக இருத்தல் பவண்டும்.    

அரசோங்கம்  

3. போரோளுைன்ற ைற்றும்  ைோகோண சதபத் பதர்தல் பநோக்கத்திற்கோக ததலநகர 

ஆட்சிப் பகுதி பைல்ைோகோணத்தின் பகுதியிதனயும் சகோண்டிருக்கலோம். 

 

4. பைல்ைோகோண ைோகோண சதபயோனது  ததலநகர ஆட்சிப் பகுதி சதோடர்பில் 

ைோகோணப் பட்டியலில்  குறித்துதரக்கப்பட்டுள்ளவோறு அதன் அதிகோரங்கதள 

நிதறபவற்றலோம்.  

 

ததலநகர ஆட்சிப் பகுதி சதோடர்போகக் குறித்துதரக்கப்பட்ட விடயங்களும் 

சசயற்போடுகளும், ைத்திய அரசோங்கத்தின் அதிகோரங்கள் ைற்றும் 

சசயற்போடுு்களினுள் வருபதவயோக பதசியப் பட்டியலில் தனித்துவைோக 

அங்கீகோிக்கப்படுதகயில், அவ்வோறோன அதிகோரங்கள் ைற்றும் சசயற்போடுகள் 

ைத்திய அரசோங்கத்தினோல் நிதறபவற்றப்படல் பவண்டும் என்பதற்கு 

உட்பட்டதோக. [உதோ: சட்டமும் ஒழுங்கும், ததலநகர் ஆட்சிப் பகுதியில் நகரத் 

திட்டைிடலும் அமுல்படுத்தலும், ததலநகர ஆட்சிப் பகுதியில் சபோதுப் 

பயன்போடுகள்,  ததலநகர ஆட்சிப் பகுதியினுள் வரும் வீதிகள் (உள்ளூரோட்சி 
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அதிகோர சதபகளினோல் பபணப்படும் வீதிகள் நீங்கலோக), ததலநகர ஆட்சிப் 

பகுதியில் வடிகோல்கள் ைற்றும் நீர்வழிகள்.]  

5.  இந்த உறுப்புதரயின் கீழ் போரோளுைன்றத்தோல் வழங்கப்பட்ட சட்டத்ததத் தவிர 

பைல் ைோகோணசதபயின் சட்டங்கள் ஆட்புலத்திற்கு விண்ணப்பிக்கபவண்டும். 

ைோகோணசதப ைற்றும் கீழ் போரோளுைன்றச் சட்டத்திற்கும்  இதடயில் முரண்போடு 

ஏற்பட்டோல் போரோளுைன்றச் சட்டம்  முரண்போட்டின் அளவுக்கு நிலவும். 

 

6. போரோளுைன்றச் சட்டத்தினோல்  பவறுவிதைோக ஏற்போடு வழங்கப்பட்டுள்ளதை 

தவிர, சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூரோட்சி நிறுவனங்கள் அவற்றின் நிலப்பரப்பு நியோ                

யோதிக்கத்தினுள் வரும்  ததலநகர ஆட்சிப் பகுதியின் புவியியல் பிரபதசங்கள் 

சதோடர்பில் அவற்றின் அதிகோரங்கதளப் பிரபயோகிக்கலோம்.  
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VI. இரண்டோம் சதப 

1) சபரும்போலும் ைோகோணங்கதளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இரண்டோம் 

சதபசயோன்று தோபிக்கப்பட பவண்டுசைன்ற கருத்சதோருைிப்பு கோணப்பட்டது. 

 

2) ைோகோண சதபகளிலிருந்து சபறப்பட்ட 45 உறுப்பினர்கள் (ஒரு 

ைோற்றப்படக்கூடிய ஒற்தற வோக்கு அடிப்பதடயில் ஒவ்சவோரு ைோகோண சதபயும் 

அத்ததகய  ைோகோண சதபயின் 5 உறுப்பினர்கதளப் சபயர் குறித்து 

நியைித்தல்), ைற்றும் ைோற்றப்படக்கூடிய ஒற்தற வோக்கு அடிப்பதடயில் 

போரோளுைன்றத்தோல் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 10 உறுப்பினர்கள் ஆகிய 55 

உறுப்பினர்கதள இரண்டோம் சதப சகோண்டிருக்க பவண்டுசைனப் போிந்துதர 

சசய்யப்பட்டது. அத்ததகய 10 உறுப்பினர்களும் பகிரங்க வோழ்வில் அல்லது 

உயர் சதோழிலில் தைக்சகன்று சிறந்த நிதலதய ஏற்படுத்திக்சகோண்ட கீர்த்தி 

வோய்ந்த பநர்தையுதடய ஆட்களோக இருத்தல் பவண்டும். 

 

3) சோதோரண சட்டவோக்கத்ததத் தடுத்து நிறுத்தும் உோிதைதய இரண்டோம் சதப 

சகோண்டிருத்தல் கூடோது, ஆனோல், சோதோரண சட்டவோக்கத்தத ைீள் 

போிசீலதனக்கோக போரோளுைன்றத்திற்குத் திரும்பவும் ஆற்றுப்படுத்தலோம். 

சட்டமூலங்கள் போரோளுைன்றத்தின் ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் இடம்சபற்ற பின்னர் 

அதவ, இரண்டோம் ைதிப்பீட்டிற்கு முன்னதோக, அதன் கருத்துக்கதள, 

எதவபயனும் இருப்பின்,  சபற்றுக்சகோள்வதற்கோக இரண்டோம் சதபக்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படல் பவண்டும். 

 

4) கீபழ தரப்பட்டுள்ள சட்டவோக்கத் தத்துவங்களுக்கு பைலதிகைோக, 

அரசியலதைப்பினோல் அல்லது சட்டத்தினோல் விதித்துதரக்கப்பட்டவோறு 

அத்ததகய பைற்போர்தவ ைற்றும் ஏதனய பணிகதளயும் இரண்டோம் சதப 

பிரபயோகித்தல் பவண்டும். 
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5) போரோளுைன்றம் ைற்றும் இரண்டோம் சதப ஆகிய இரண்டினோலும், விபசட (2/3) 

சபரும்போன்தைகளுடன் நிதறபவற்றப்பட்டோலன்றி, எந்தசவோரு 

அரசியலதைப்புத் திருத்தமும் சட்டவோக்கம் சசய்யப்படலோகோது. 

 

 ைக்கள் தீர்ப்பிற்கோன பததவப்போடு தூண்டப்படின், ைக்களோல் ைக்கள் 

தீர்ப்சபோன்றின் மூலம் அங்கீகோிக்கப்பட்டோலன்றி திருத்தம் சட்டைோக 

சட்டவோக்கம் சசய்யப்படலோகோது. 

 

6) அதிகோரப் பகிர்வு ைற்றும் அடிப்பதட உோிதைகள் உள்ளடங்கலோக 

அரசிதலதைப்பு சதோடர்போன அடிப்பதட அம்சத்தத திருத்தியதைப்பதற்கு  

நோடி நிற்கும் அரசியலதைப்புத் திருத்தங்கள் ,பைலதிக அரசியலதைப்பு 

போதுகோப்புக்கள் வழிமுதறகள் நீங்கலோக  நிதறபவற்றப்பட முடியோது 

பபோகலோம். 
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VII. பதர்தல் முதறதை 

1. பதர்தல் முதறதை, பநரடியோகத் பதர்ந்சதடுக்கப்படும் சதோகுதி 

ஆசனங்கதளயும் சகோண்டுள்ள (இவ்வோறு சதோகுதிகளுக்கோன போரோளுைன்ற 

உறுப்பினர்களின் வதகசபோறுப்புக்கூறதல உறுதிப்படுத்துதல்) அபதபவதள 

இறுதி முடிவின் விகிதோசோரத்தத உறுதிப்படுத்துவதத எதிர்போர்க்கும் (ஆசன 

ஒதுக்கீடு) ஒரு கலப்பு உறுப்பினர் விகிதோசோர முதறதையோக இருத்தல் 

பவண்டும். 

2. முதலோவது போரோளுைன்ற சதப ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்தகயிலோன 

உறுப்பினர்கதளக் (உதோரணம் 233) சகோண்டுள்ளது. 

3. ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்தகயிலோன ஊக்குவிப்பு ஆசனங்கள், நோடளோவிய 

ோீதியில் அதிக எண்ணிக்தகயிலோன ஆசனங்கதளப் சபறும் கட்சிக்கு 

ஒதுக்கப்படுதல் பவண்டும். 

4. கீபழ தரப்பட்டவோறு 233 ஆசனங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளன. சதோகுதிவோோி 

அடிப்பதடயில் 140 (60%) அத்துடன் இறுதி முடிவு விகிதோசோரத்ததப் 

பிரதிபலிப்பதத உறுதிப்படுத்துவதற்குத் பததவப்படுத்தப்படும் இழப்பீட்டு 

ஆசனங்களோக 93 (40%). இருக்கும். 

5. விகிதோசோர பிரதிநிதித்துவ இழப்பீட்டு ஆசனங்கள் ைோகோண ைற்றும்/அல்லது 

பதசிய ைட்டங்களில் பகிர்ந்தளிக்கப்படுதல் பவண்டும். 

6. ஒரு குறித்துதரக்கப்படும் எண்ணிக்தகயிலோன பைலதிக ஆசனங்கள் 

குறித்துதரக்கப்படும் கோலப்பகுதிசயோன்றிற்கு, ஆட்களின் இடம்சபயர்வு 

கோரணைோக ஏற்பட்ட ஏற்றத்தோழ்தவ இழப்பீடு சசய்வதற்கோக வடக்கு 

ைோகோணத்திற்கு ஒதுக்கப்படுதல் பவண்டும். 
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233 ஆசனங்களின் பகிர்ந்தளிப்பு 

7. ஒவ்சவோரு ஒற்தற உறுப்பினர் சதோகுதியினுள்ளும் அதிகூடிய 

எண்ணிக்தகயிலோன வோக்குகதள சவல்லும் பவட்போளர்களோல் ஒற்தற 

உறுப்பினர் சதோகுதிகளிலிருந்து சதோகுதிவோோி ஆசனங்கள் நிரப்பப்படுகின்றன. 

குதறந்தளவு பிரதிநிதித்துவத்திற்கு வழிவகுக்கோதவோறு, சமூகத்தின் அக்கதறதய 

முடிந்தளவிற்கு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வதகயில் சிறிய பதர்தல் சதோகுதிகதள 

உருவோக்குவதற்கு எல்தல நிர்ணய ஆதணக்குழுவிற்கு அதிகோரைளிக்கப்படுதல் 

பவண்டும். (பசோல்போி அரசியலதைப்பின் பிோிவு 41(4), 1972 அரசியலதைப்பின் 

உறுப்புதர 78(4) ஆகியவற்தறசயோத்த) 

 

ைோற்று நிதல: 

சதோகுதிவோோி ஆசனங்கள் பின்வருைோறு நிரப்பப்படுகின்றன: 

i. ஒவ்சவோரு ஒற்தற உறுப்பினர் சதோகுதியினுள்ளும் அதிகூடிய 

எண்ணிக்தகயிலோன வோக்குகதள சவல்லும் இரண்டு பவட்போளர்களோல் 

ஒற்தற உறுப்பினர் சதோகுதிகளோல்; 

ii. ஒவ்சவோரு இரட்தட உறுப்பினர் சதோகுதியினுள்ளும் அதிகூடிய 

எண்ணிக்தகயிலோன வோக்குகதள சவல்லும் பவட்போளர்களோல், ஒவ்சவோன்றும் 

இரண்டு உறுப்பினர்கதளத் சதோிந்தனுப்புவதற்கு உோித்துதடய இரட்தட 

உறுப்பினர் சதோகுதிகளோல். வோக்கோளர்கள், இரண்டு சதோகுதிவோோி 

வோக்குகளுடனும் ஒரு கட்சிக்கோன வோக்குடனும்,   இன்னமும் ஒபர 

குடபவோதலதய ைோத்திரபை சகோண்டிருப்பர்; 

iii. பவறுவிதத்தில் குதறவோகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படக்கூடிய 

பிரதிநிதித்துவக் குழுக்கதள இயலச் சசய்வதற்கோக, 5  இரட்தட உறுப்பினர் 

சதோகுதிகளுக்கு பைலதிகைோக இருத்தல் கூடோது; 

iv. பவறுவிதத்தில் இரண்டு இரட்தட உறுப்பினர் சதோகுதிகளோக இருக்கும் 

சதோகுதிகதள இதணப்பதன் மூலம் இரட்தட உறுப்பினர் சதோகுதிகள் 
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உருவோக்கப்படலோம். இவ்வோறோக ஒவ்சவோரு வோக்கினதும் சபறுைதியில் 

நியோயப்படுத்த முடியோத ஏற்றத்தோழ்வு இல்தலசயன உறுதிப்படுத்தப்படும். 

8. பதசிய ைற்றும்/அல்லது ைோகோண இழப்பீட்டு ஆசனங்களின் 

பகிர்ந்தளிப்பிற்கோன சவட்டுப் புள்ளி தீர்ைோனிக்கப்பட பவண்டியுள்ளது.  

வோக்களிப்பு 

9. ஒவ்சவோரு வோக்கோளரும், இரண்டும் ஒரு தனித் தோளில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள, 

இரண்டு வோக்குகதளக் சகோண்டிருக்க பவண்டும். 

10. ஒரு வோக்கு ஒற்தற உறுப்பினர் சதோகுதிக்கோக அல்லது இருத்தல் பவண்டும், 

அத்துடன்  ைற்தறய வோக்கு கட்சிக்கோனதோக இருத்தல் பவண்டும். 

(தகயோடலுக்சகதிரோன விதிகதள அரசியலதைப்பு ஏற்போடு சசய்தல் பவண்டும்) 

11. போரோளுைன்ற உறுப்பினசரோருவர்  (அதன் பட்டியலில் அத்ததகய போரோளுைன்ற 

உறுப்பினர் போரோளுைன்றத்திற்குத் சதோிவு சசய்யப்பட்ட ) அரசியல் கட்சியின் 

உறுப்பினரோக இல்லோசதோழியும் சந்தர்ப்பத்தில், போரோளுைன்ற 

உறுப்பினர்களின் ஆசனங்கள் சவற்றிடைோதல் பவண்டும், அத்துடன்: 

(அ)    சதோகுதிசயோன்றினோல் பநரடியோகத் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட போரோளுைன்ற 

உறுப்பினசரோருவர் விலக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், இதடத் 

பதர்தசலோன்று நடத்தப்படல் பவண்டும்; 

(ஆ) சதோகுதிசயோன்றினோல் பநரடியோகத் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட போரோளுைன்ற 

உறுப்பினசரோருவோின் ஆசனம் இறப்பு, பதவி துறப்பு அல்லது 

தகுதியின்தை என்பவற்றினோல் சவற்றிடைோகும் சந்தர்ப்பத்தில், இதடத் 

பதர்தசலோன்தறத் பததவப்படுத்தோது, உோிய பட்டியலிலிருந்து 

போரோளுைன்ற உறுப்பினசரோருவதரக் கட்சி சபயர் குறித்து 

நியைிக்கலோம்; 
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(இ) பட்டியலின் ஊடோகத் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட போரோளுைன்ற உறுப்பினரோக 

இருப்பின், கட்சியோனது ைோற்றுப் போரோளுைன்ற உறுப்பினசரோருவதர 

அத்ததகய பட்டியலிலிருந்து நியைித்தல் பவண்டும். 

(ஈ) பைல் நீதிைன்றம், அரசியலதைப்பு சபோருள்பகோடல் சதோடர்பில் 

அரசியலதைப்பு நீதிைன்றத்தின் நியோயோதிக்கத்திற்கு உட்பட்டு, 

உறுப்பினதரப் சபயர் குறித்து நியைித்த அரசியல் கட்சியிலிருந்து 

போரோளுைன்ற உறுப்பினசரோருவர் விலக்கப்பட்டதன் சசல்லுபடிதயத் 

தீர்ைோனிப்பதற்கு பிரத்திபயகைோன நியோயோதிக்கத்ததக் சகோண்டிருத்தல் 

பவண்டும். பவசறந்த நீதிைன்றமும், எந்தசவோரு நடவடிக்தககள் ைற்றும் 

எத்தன்தைத்தோன எவ் ஏதுவின் ைீதும், அத்ததகய விலக்குதலின் 

நியோயோதிக்கம் அல்லது சட்டத்தன்தைதய தீர்ைோனிப்பதற்கு 

நியோயோதிக்கத்ததக் சகோண்டிருத்தல் கூடோசதன்பதுடன் எந்தசவோரு 

நீதிைன்றமும் எவ்வித அடிப்பதடயின் ைீதும் அத்ததகய விலக்குதலுக்கு 

எதிரோக  உத்தரசவோன்தற  அல்லது தடுப்போதணதய வழங்கக் கூடோது. 
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VIII. ஆட்சித்துதற 

1. இன்று கோணப்படும் நிதறபவற்று ஜனோதிபதி முதறதை நீக்கப்பட பவண்டும் 

என்னும் சபோதுவோன கருத்சதோருைிப்பு கோணப்பட்டது.  

2. குறித்துதரக்கப்பட்ட நிதலதைகளில் ைோகோண சதபகளுடன் 

சதோடர்புதடயதவ உள்ளடங்கலோன தத்துவங்கள் ஜனோதிபதிக்கு 

அளிக்கப்படுதல் பவண்டும். 

3. சனோதிபதி நிதலயோன பதவிக்கோலம் ஒன்றுக்கு போரோளுைன்றத்தோல் 

நியைிக்கப்படுதல் பவண்டும். 

பிரதை அதைச்சதரத் பதர்ந்சதடுத்தல் 

4. பிரதை அதைச்சோின் நியைனத்திற்கோன சசயன்முதற சதோடர்போக பின்வரும் 

சதோிவுகள் போிசீலிக்கப்பட்டன; 

(அ) பிரதை அதைச்சோின் பநரடித் பதர்வு 

(ஆ) பிரதை அதைச்சோின் முன் சபயர்குறித்த நியைனம் 

(இ) சவஸ்ட்ைின்ஸ்டர் முதறதை 

5.  பதர்தலுக்கு முன்னர் பவட்போளர் ஒருவதர முன்சபயர் குறித்து நியைிக்கும் 

முதறதைசயோன்று வகுத்ததைக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில்:  

-  எந்தபவோர் அரசியல் கட்சியும் பவட்போளர் ஒருவதர பிரதை அதைச்சரோகத் 

பதர்ந்சதடுப்பதற்கோக சபயர் குறித்து நியைிக்கலோம்; 

- ஓர் அரசியல் கட்சி பவசறந்த அரசியல் கட்சி அல்லது குழுவின் 

நியைித்தவதரப் சபயர் குறித்து நியைிக்கலோம். 



 

40 
 

- ஓர் அரசியல் கட்சி பிரதை அதைச்சருக்கோன பவட்போளர் ஒருவதர சபயர் 

குறித்து நியைிக்கோது விடலோம். 

6.  ஓர் உள்ளூர் பதர்தல் சதோகுதிப் போரோளுைன்ற உறுப்பினரோக அல்லது 

விகிதோசோரப் பிரதிநிதித்துவக் கட்சிப் பட்டியலின் கீழ் போரோளுைன்றத்தின் 

முதலோம் அதவக்குத் பதர்ந்சதடுப்பதற்கு ஓர் அரசியல் கட்சியினோல் சபயர் 

குறித்து நியைிக்கப்படும் ஒவ்பவோரோளும் அந்த அரசியல் கட்சியினோல் பிரதை 

அதைச்சர் பவட்போளரோகப் சபயர் குறித்து நியைிக்கப்படும் ஆளுக்கு தைது 

ஆதரதவ முன்கூட்டிபய உறுதிசசய்வதோகக் கருதப்படுதல் பவண்டும்.  

7.  ஒபரசயோரு உறுப்பினதரக் சகோண்ட பதர்தல் சதோகுதி ஒன்றில் அல்லது 

விகிதோசோரப் பிரதிநிதித்துவ முதறயின் கீழ் சுபயச்தசக் குழுசவோன்றின் 

உறுப்பினர்களோக பதர்தலில் பபோட்டியிடும் சுபயச்தச பவட்போளர்களும் பிரதை 

அதைச்சருக்கோன பவட்போளர் ஒருவருக்கு ஆதரதவ முன்கூட்டிபய 

உறுதிப்படுத்தலோம்.  

8.  பதர்தலின் இறுதியிலும் முடிபுகள் பிரகடனத்திலும் பிரதை அதைச்சருக்கோன 

பவட்போளர் ஒருவர் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட எல்லோப் போரோளுைன்ற 

உறுப்பினர்களினதும் சபரும்போன்தை ஒன்றின் முன்கூட்டிய உறுதிப்போடு 

ஒன்தறப் சபற்றுள்ளோரோ இல்தலயோசவனத் பதர்தல்கள் திதணக்களம் 

தீர்ைோனிக்கும். பிரதை அதைச்சருக்கோன பவட்போளர் ஒருவர் 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட எல்லோப் போரோளுைன்ற உறுப்பினர்களினதும் 

சபரும்போன்தை ஒன்றின் முன்கூட்டிய உறுதிப்போடுகதளப் 

சபற்றிருப்போரோயின், அவ்பவட்போளர் பிரதை அதைச்சரோகத் 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளதோகப் பிரகடனப்படுத்தப்படுவோர்.  

9.    எந்சவோரு பிரதை அதைச்சர் பவட்போளரும் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட போரோளுைன்ற 

உறுப்பினர்களிடைிருந்து பைற்சசோல்லப்பட்ட அடிப்பதடகளில் 

சபரும்போன்தையோனபதோர் முன்கூட்டிய உறுதிப்போடுகதளப் 

சபற்றுக்சகோள்ளவில்தலசயன பதர்தல் திதணக்களம் தீர்ைோனித்தோல், பிரதை  
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அதைச்சதரத் பதர்ந்சதடுத்தல் ஒபர அலுவலோக இருக்கும் விபசட போரோளுைன்ற 

அைர்சவோன்றில் பிரதை அதைச்சர் பதர்ந்சதடுக்கப்படுவோர்.சவஸ்ட்ைினிஸ்டர் 

முதறதை வகுத்ததைக்கப்பட்டோலும் இம்முதறதை  ஏற்புதடயதோகும். 

அரசியலதைப்புப்  பபரதவயினோல் நியைிக்கப்பட்ட அலுவலசரோருவரோன 

போரோளுைன்றச் சசயலோளர் நோயகத்தோல் பதர்தல் நடத்தப்படும். 

10.  “பூரணைோன வோக்கு முதறதை” மூலம் பதர்தல் நடத்தப்படும். 50 சதவீதத்திற்கு 

பைலோன அறுதிப் சபரும்போன்தைசயோன்தறக் சகோண்ட பவட்போளசரோருவதர 

ஈற்றில் சபற்றுக்சகோள்வதற்கோக இம்முதறதை வடிவதைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இம்முதறதையின் கீழ், பவட்போளர் எவரும் முதலோவது சுற்றில் அறுதிப் 

சபரும்போன்தைசயோன்தறப்  சபற்றிருக்கோவிட்டோல், பின்னர் ைிகக்குதறந்த 

எண்ணிக்தகயோன வோக்குகதளப் சபற்ற பவட்போளர் அகற்றப்படுவதுடன் 

பைலும் வோக்சகடுப்பிலிருந்து விலக்கப்படுவோர். ஒரு பவட்போளர் அறுதிப் 

சபரும்போன்தைசயோன்தற சபறும் வதரயில் விலக்கற் சசயன்முதற ைற்றும் 

ைீள்-வோக்சகடுப்பு சதோடரும்.  

11. பின்வரும் நிதலதைகளில் தவிர்த்து, போரோளுைன்றம் முதலோவது 4½ 

ஆண்டுகளுக்குள் கதலக்கப்படக் கூடோது: 

(அ)  வோக்களிக்கோபதோர் உள்ளடங்கலோக உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்தகயில் 

மூன்றில் இரண்டிற்குக் குதறயோபதோரோல் நிதறபவற்றப்பட்ட 

தீர்ைோனசைோன்றினோல் முன்கூட்டிய கதலப்பிதன சதப பகோருதல்; 

(ஆ) இரண்டு முயற்சிகளின் பின்னர் வருடோந்த ஒதுக்கீடுகள் 

(வரவுசசலவுத்திட்டம்) சட்டமூலத்திற்கு ஆதரதவப் சபற்றுக்சகோள்ள 

அரசோங்கம் இயலோதுள்ளதை. 

12. பிரதை அதைச்சசரோருவரும் அரசோங்கமும், சபோதுத் பதர்தலில் 

பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டோபலோ, அல்லது முடிவற்ற சபோதுத் பதர்தசலோன்றின் 

பின்னர் சதபயினோல் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டோபலோ, பின்வரும் நிதலதைகள் 
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தவிர்த்து,  அதன் கோலப்பகுதியின் முதல் இரண்டு வருடங்களின் பபோது 

பதவியிலிருந்து நீக்கப்படக் கூடோது: 

(அ) வோக்களிக்கோபதோர் உள்ளடங்கலோக உறுப்பினர்களின் மூன்றில் 

இரண்டிற்குக் குதறயோபதோரோல் நிதறபவற்றப்பட்ட வோக்சகோன்றினோல், 

அரசோங்கத்தில் நம்பிக்தகயின்தைதயக் சகோண்டுள்ளதோக சதப 

சவளிப்படுத்தல். 

(ஆ) மூன்று முயற்சிகளின் பின்னர் வருடோந்த ஒதுக்கீடுகள் 

(வரவுசசலவுத்திட்டம்) சட்டமூலத்திற்கு ஆதரதவப் சபற்றுக்சகோள்ள 

அரசோங்கம் இயலோதுள்ளதை. 

அத்ததகய சந்தர்ப்பத்தில், போரோளுைன்றம் கதலக்கப்பட்டதோதல் பவண்டும். 

13.  பதவிக்கோலத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னர், பிரதை அதைச்சோின் 

ைீதும் அரசோங்கத்தின் ைீதும் நம்பிக்தகயில்லோத் தீர்ைோனசைோன்று சோதோரண 

சபரும்போன்தையோல் சதபயில் நிதறபவற்றப்பட்டோல், போரோளுைன்றம் 

கதலக்கப்பட்டதோதல் பவண்டும். 

14. பதவிக்கோலத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னர், வருடோந்த ஒதுக்கீடுகள் 

(வரவுசசலவுத்திட்டம்) சட்டமூலம் இரண்டு தடதவகள் பதோல்வியுற்றிருந்தோல், 

போரோளுைன்றம் கதலக்கப்பட்டதோதல் பவண்டும். 

15. பிரதை அதைச்சர், சதபயின் நம்பிக்தகதயக் சகோண்டிருக்கும் அபதபவதள, 

பதவி துறப்பு, பநோய். அல்லது பவறு கோரணத்தோல் பதவி விலகினோல், பிரதை 

அதைச்சருக்கு அடுத்து வருபவசரோருவர் போரோளுைன்றத்தின் விபசட 

அைர்சவோன்றில் பதர்ந்சதடுக்கப்படுதல் பவண்டும் அத்ததகய பதர்தலுக்கு 

ஏற்புதடயதோதல் பவண்டும். (பைலுள்ளவற்றிற்கு ஏற்போடு சசய்யப்பட்ட 

விதத்தில்) 
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IX. அரசியலதைப்புப் பபரதவ 

1. குறித்துதரக்கப்பட்ட உயர் பதவித் தரங்கதளயுதடய பகிரங்க ைற்றும்  நீதி 

அலுவலர்களினதும் அபதபபோன்று குறித்துதரக்கப்பட்ட சுயோதீன 

ஆதணக்குழுக்களினதும் உறுப்பினர்களின் நியைனம் சதோடர்பில் 

விதப்புதரகதள வழங்குவதற்கோக அரசியலதைப்புப் பபரதவசயோன்று  

அரசியலதைப்புக்கோன  19 ஆம் திருத்தச் சட்டத்தின் கீழ் தோபிக்கப்பட்டுள்ள 

அடிப்பதடகளின் வழியோக தோபிக்கப்பட பவண்டும் என்ற கருத்தத 

வழிப்படுத்தும் குழு சகோண்டுள்ளது.   

 

2. ஆக்க அதைவு / அரசியலதைப்புப் பபரதவயின் உறுப்பினர்களின் விகிதோசோரம் 

3 பதவி வழி போரோளுைன்ற உறுப்பினர்கள் : 7 போரோளுைன்ற உறுப்பினர்கள் 

அல்லோபதோர் என்பதோக இருத்தல் பவண்டுசைன ஆபலோசிக்கப்பட்டது. 

 

X. சபண்களின் பிரதிநிதித்துவத்திற்கோக 

50% ற்கு பைற்பட்ட சபண்களின் பிரதிநிதித்துவக் சகோள்தகதய 

நதடமுதறப்படுத்தும் பததவதய கருத்திற்சகோண்டு  அதனத்து அரசியலதைப்பு  

சட்டைியற்றுதல் ைற்றும் நியதிச் சட்டங்களில் விபசட  ஏற்போடுகதள உள்ளடக்க 

பவண்டியிருக்கும் 
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XI. சபோதுைக்கள் போதுகோப்பு 

I. சபோதுைக்கள் போதுகோப்புக்கு, சபோது ஒழங்தகப் பபணுவதற்கு (இயற்தக 

அனர்த்தம்  ைற்றும்  சகோள்தள பநோதயத் சதோடர்ந்தோன சபோது ஒழுங்தகப் 

பபணுதல் உட்பட) அல்லது சனசமூக ைக்களின் வோழ்வுக்கு அவசியைோன 

பசதவகளின், வழங்கல்களின் பபணுதகக்கு இருக்கும் சதோழிலோன 

அபோயத்தத கட்டுப்போட்டில் சகோண்டுவர நியோயைோன கோரணங்கள் இருக்கும் 

நிதலதையில் பிரதை அதைச்சோின் ைதியுதரயுடன் சனோதிபதி அவசர கோல 

நிதலதயப் பிரகடனம் சசய்வோர். அவசர கோலநிதலதை   எவ்வடிப்பதடயில் 

பிரகடனம் சசய்யப்பட்டது என்பதத அந்த அவசரகோல நிதலப் பிரகடனம் 

குறிக்கும்.  

II. ஒரு ைோகோணத்தின் ஆளுநர் முதலதைச்சோின் ைதியுதரயின் பபோில், அந்த 

ைோகோணத்தினுள்பள அவசரகோலநிதலப்  பிரகடனம் பததவப்படும் நிதலதை 

எழுந்துள்ளது குறுத்து பிரதை அதைச்சருக்கு ைதியுதர அளிக்க முடியும்.  

III. அவசரகோலநிதலப் பிரகடனைோனது போரோளுைன்ற அங்கீகோரத்திற்கும், 

நீதித்ததற ைீளோய்வுக்கும் உட்பட்டிருக்கும்.  

 

“XXX ஒரு ைோகோண அரசோங்கம் குடியரசின் ஆட்புல எல்தலக்கும் அதன் 

இதறதைக்கும் சதளிவோன ஆபத்தத ஏற்படுத்துகின்ற ஆயுதக் கலவரத்தத 

அல்லது கிளர்ச்சிதய ஊக்குவிக்கின்ற அல்லது அரசியலதைப்பு ைீதோன ஒரு 

சர்வபதச ைீறலில் ஈடுபடுகின்ற நிதலதைசயோன்று பதோன்றும்பபோது பிரதை 

அதைச்சோின் ஆபலோசதணயின் ைீது சனோதிபதி பிரகடனம் மூலைோக  

அ)  ைோகோண நிருவோகத்தின் அதனத்து அல்லது ஏபதனும் பணிகதளபயோ 

ைற்றும் ஆளுநர், முதலதைச்சர், அதைச்சர்கள் சதப அல்லது 

ைோகோணத்தின் எந்த அல்லது அதிகோோி ஆகியவர்களுக்குோிய 

அதிகோரங்கதள அல்லது அவர்களோல் பிரபயோகிக்கக்கூடிய 

அதிகோரங்கதள சனோதிபதி சபோறுப்பபற்கலோம்; ைற்றும் 
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ஆ) இந்த பந்தியின் உட்பந்தி (அ) இன் கீழோன அதிகோரங்களின் 

பயனுறுதிைிக்க பிரபயோகிப்புக்கு அவசியைோகும் பட்சத்தில் ைோகோண 

சதபதயக் கதலக்கலோம். 

(இ)   அந்தப் பிரகடனம் அத்ததகய பிரகடனத்தத சசய்வதற்கோன 

கோரணங்கதள உள்ளடக்க பவண்டும்.  

அத்ததகய பிரகடனப்படுத்தலோனது போரோளுைன்ற அங்கீகோரத்துக்கும் 

நீதிைன்ற ைீளோய்வுக்கும் அதைவோக இருத்தல் பவண்டும்.  
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XII. வழிப்படுத்தற் குழுவின் உறுப்பினோகளின் அவதோனங்களும் 

கருத்துக்களும் 

பகோட்போடுகள் ைற்றும் உருவோக்கங்கள் சதோடர்போக வழிப்படுத்தற் குழுவின் 

உறுப்பினர்களது கருத்துகளும் அவதோனங்களும் இவ் இதடக்கோல அறிக்தகயில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. 

1அ – 1ஏ எனக் குறியீடு இடப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள் எந்சதந்தசகௌரவ 

உறுப்பினர்களோல் சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதத  இலகுவோக, இனங்கோன 

முடியும். 

ஆவணங்களின்  இல. சைர்ப்பிப்புக்கள். 

ஆவணங்கள் – 1அ 

சகௌரவ. நிைோல் சிறிபோல டி சில்வோ 

சகளரவ.ஏ.டி. சுசில் பிபரை   சஜயந்த. 

சகௌரவ. டிலோன் சபபரரோ 

ஆவணங்கள் - 1ஆ 
சகௌரவ. திஸ்ஸநோயக்க்க 

சகௌரவ. விைல் ரட்நோயக்க 

ஆவணங்கள் – 1இ 

சகௌரவ. ரோஜவபரோதயம் சம்பந்தன் 

சகௌரவ. எம்.ஏ. சுைந்திரன் 

ஆவணங்கள்  -1ஈ சகௌரவ. போட்டோலி சம்பிக்க ரணவக்க 

ஆவணங்கள் – 1உ 

சகௌரவ. திபனஷ் குணவர்த்தன. 

சகரளரவ. பிரசன்ன ரணதுங்க 

ஆவணங்கள் -1ஊ சகௌரவ. றிசோட் பதியுதீன் 

ஆவணங்கள் – 1எ சகௌரவ. டக்ளஸ் பதவோனந்தோ 

ஆவணங்கள் – 1ஏ 

சகௌரவ. (டோக்டர்)சஜயம்பதி விக்கிரைரட்ண 
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1அ 

         [சைோழிசபயர்ப்பு] 

சசயலோளர், 

அரசியலதைப்புச் சதப, 

போரோளுைன்றம், 

ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர, பகோட்பட. 

2017.08.31 

 

அரசியலதைப்புச் சதபயின் வழிப்படுத்தல் குழுவின் இதடக்கோல அறிக்தக சதோடர்பில் 

ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக் கட்சியின் பதில்கள் பற்றிய உத்பதச விடயங்கதளச் சைர்ப்பித்தல் 

 

அரசியலதைப்புச் சதபயினோல் வதரவு சசய்யப்பட்டுள்ள வழிப்படுத்தல் குழுவின் இதடக்கோல 

அறிக்தக சதோடர்பில் அங்கீகோிக்கப்பட்ட அரசியல் அதைப்சபோன்றோன ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக் 

கட்சியின் பதில்கள் 08 பக்கங்கதளக் சகோண்ட ஆவணைோக இத்துடன் இதணக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தப் பதில்கள் எைக்கு வழங்கப்பட்ட 2017 ஆகஸ்ட் ைோதம் 08 ஆம் திகதிய அரசியலதைப்புச் 

சதபயின் வழிப்படுத்தல் குழுவின் இற்தறப்படுத்தப்பட்ட இதடக்கோல அறிக்தக வதரதவ 

அடிப்பதடயோகக் சகோண்டு சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதத தயவுடன் கவனத்தில் 

சகோள்ளவும். பைலும் அரசியலதைப்பில் சபண்களின் உோிதைகதள வலுவூட்டுதல் சதோடர்போக 

இறுதி தினத்தில் வழங்கப்படுகின்ற ஆவணங்கதள அடிப்பதடயோகக் சகோண்டு 

அதையுசைன்பதுடன் எைது சுருக்கைோன பதில்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக் 

கட்சியின் பதில்கதள இந்த இதடக்கோல அறிக்தக வதரவின் ஒரு பகுதியோக இதணப்பு வடிவில் 

உட்புகுத்துைோறும் பகோருகின்பறோம். 

 

இப்படிக்கு, அன்புடன், 

ஒப்பம் – அதைச்சர் நிைல் சிறிபோல டி சில்வோ (போ.உ.) 

ஒப்பம் – அதைச்சர் சுசில் பிபரைஜயந்த (போ.உ.) 

ஒப்பம் – இரோஜோங்க அதைச்சர் டிலோன் சபபரரோ (போ.உ.) 

ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக் கட்சிதய பிரதிநிதித்துவம் சசய்கின்ற குழு அங்கத்தவர்கள். 

 



 

48 
 

 

அரசியலதைப்பு சதபயின் வழிப்படுத்தல் குழுவின் இதடக்கோல அறிக்தக சதோடர்போக ஸ்ரீ 

லங்கோ சுதந்திரக் கட்சியின் பதிலிறுப்பு சதோடர்போன உத்பதச விளக்கைளிப்பு 

வழிப்படுத்தல் குழுவின் இதடக்கோல அறிக்தகயில் முதலோவது பக்கத்தில் முதலோவது பந்தி 

பின்வருைோறு திருத்தப்படல் பவண்டும். இணக்கம் சதோிவிக்கப்பட்ட 

பகோட்போடுகள்/உருவோக்கங்களுக்கு பதிலோக கலந்துதரயோடப்பட்ட பகோட்போடுகள் ைற்றும் 

உருவோக்கங்கள் என பதலீடு சசய்யப்படுதல் பவண்டும் 

பைலும் பகோட்போடுகள்/உருவோக்கங்களுக்கு இணக்கம் சதோிவிக்கப்பட்டது என்ற வோசகத்தில் 

இணக்கம் சதோிவிக்கப்பட்டது என்பதத நீக்கி கலந்துதரயோடப்பட்டது என்ற வோசகம் 

உள்ளடக்கப்படல் பவண்டும்.  

01 அரசியலதைப்பின் i ைற்றும் ii ஆம் அத்தியோயங்களில் உள்வோங்கப்படுகின்ற விடயங்கள் 

இதடக்கோல அறிக்தக வதரவில் இது சதோடர்போக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் சதோடர்போக 

ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக் கட்சியின் பதிலிறுப்பு யோசதனில், 

(அ) அரசியலதைப்பின் 1 ைற்றும் 2  ஆம் உறுப்புதரகள்  உள்ளவோபற பபணப்பட பவண்டுசைன 

பிபரோிக்கின்பறோம், அதோவது, 

 01 இலங்தக சுதந்திரமும் இதறதையும் தன்னோதிக்கமும் சகோண்ட  சனநோயக பசோஷலிச 

குடியரசோகும் என்பபதோடு, இலங்தக சனநோயக பசோஷலிச குடியரசு என அறியப்படுதலும் 

பவண்டும். 

 02 இலங்தக குடியரசு ஒற்தறயோட்சி உதடய அரசோகும் - தைிழ் சைோழியிலும் ஆங்கில 

சைோழியிலும் ஒற்தறயோட்சி என்ற சசோல் குறிப்பிடப்படுவபதோடு, அதன் சபோருள்பகோடல் சிங்கள 

சைோழியில் இடப்பட்டதோகபவ இருத்தல் பவண்டும். 

03 ஆம் உறுப்புதர உள்ளவோபற பபணப்படுதல் பவண்டும். அதோவது, 

(இலங்தக குடியரசில் இதறதை ைக்களுக்குோியதோகவும் பரோதீனப்படுத்த முடியோததோகவும் 

இருக்கும்.  இதறதை என்பது ஆட்சித் தத்துவங்கள், அடிப்பதட உோிதைகள், வோக்குோிதை 

ஆகியவற்தற உள்ளடக்கும்) 

4, 5, 6, 8 ஆகிய உறுப்புதரகள் தற்பபோதுள்ளவோறு பபணப்படுதல் பவண்டும். பதசிய கீதத்துக்கு 

ஏற்புதடயதோக உள்ள உறுப்புதர அரசியலதைப்பு 7 ஆக்கத்துக்கோன வழிப்படுத்தல் குழுவின் 

இதடக்கோல அறிக்தகயில் குறிப்பிட்டுள்ளவோறு உள்ளடக்கப்படுதல் சதோடர்போக ஆட்பசபதன 

இல்தல. 

அரசியலதைப்பில் சபௌத்த ைதத்துக்கு முன்னுோிதை அளிக்கப்படுதல் பவண்டும். இன்றளவில் 

உள்ள 09 ஆம் உறுப்புதர எவ்வித திருத்தங்களுைின்றி உள்ளவோபற உள்ளடக்கப்படுதல் 

பவண்டும், அதோவது.  

(இலங்தக குடியரசில் சபௌத்த ைதத்துக்கு முதன்தைத் தோனம் வழங்கப்படுதல் பவண்டும் 

என்பபதோடு, அதற்கிணங்க 10 ஆம், 14 (i) (உ)  ஆம் உறுப்புதரகளோல் வழங்கப்பட்டுள்ள 
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உோிதைகதள எல்லோ ைதங்களுக்கும் கோப்புறுதி சசய்யும் அபதபவதளயில்,  சபௌத்த  சோசனத்தத 

போதுகோத்தலும் பபணிவளர்த்தலும் அரசின் கடதையோக இருத்தலும் பவண்டும்) 

அரசியலதைப்பு ஆக்கத்துக்கோன குழு தயோோித்துள்ள வதரவின் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்தசவோரு 

ைோற்று முன்சைோழிவுகளுக்கும் ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக் கட்சி இணக்கம் சதோிவிக்கோது. 

 

அதிகோரப் பகிர்வுக் பகோட்போடுகள் 

இது சதோடர்போக வழிப்படுத்தல் குழுவின் இதடக்கோல அறிக்தகயில் உள்ள உள்ளூரதிகோர 

சதபகளுக்கு பைலும் அதிகோரங்கதள அளிப்பது சதோடர்போன எண்ணக்கருவிற்கு ஸ்ரீ லங்கோ 

சுதந்திரக் கட்சி தனது இணக்கத்தத சதோிவிக்கிறது. 

01 இனவோோியோக பிரபதச சசயலகங்கதள தோபிப்பதோனது, இனங்களுக்கிதடபய 

பிோிவிதனகதள ஏற்படுத்துவதற்கு ஏதுவோகுசைன்பதோலும், பதசிய ைற்றும் ைத நல்லிணக்கத்தத 

பபணுவதற்கு இதடயூறோக அதையுசைன்பதோலும் அக் பகோட்போட்தட ஆதோிக்க முடியோது. 

02 அதிகோரப் பகிர்வின் பிரதோன அலகோக ைோகோணம் விளங்குதல் பவண்டும். அதிகோரப் 

பகிர்வின்பபோது 13 ஆம் அரசியலதைப்பு திருத்தத்தத நதடமுதறப்படுத்துவது சதோடர்போக 

இணக்கப்போடு உண்டு. 

அதிகோரப் பகிர்வின் பிரதோன பகோட்போடோக ைோகோணம் விளங்குதல் பவண்டுசைன்பதத ஸ்ரீ 

லங்கோ சுதந்திரக் கட்சி ஏற்றுக்சகோள்கிறது. 02 ைோகோணங்கதளபயோ அல்லது அதற்கு 

பைற்பட்டதவகதள இதணத்து ைோகோண அலகுகதள உருவோக்குவது சதோடர்போன எவ்வித 

உோிதையும் வழங்கப்பட கூடோசதனவும், இன்றளவில் அரசியலதைப்பிலும் ைோகோண சதப 

சட்டத்திலும் உள்ள அவ்வோறு ஒன்றிதணவதற்கோன உறுப்புதரகதள அச்சட்டக் 

கட்டதைப்பிலிருந்து நீக்க பவண்டுசைனவும் ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக் கட்சி முன்சைோழிகிறது. ைக்கள் 

சதபகதள தோபிப்பது சதோடர்போன முன்சைோழிதவ பைலும் கலந்துதரயோடி தீர்ைோனசைோன்று 

எடுக்கப்படல் பவண்டும். 

 

1. ைோகோணங்களுக்கிதடயிலோன ஒத்துதழப்பு 

ைோகோணங்களுக்கிதடயிலோன ஒத்துதழப்பு பற்றிய எண்ணக்கருதவ ஏற்றுக்சகோண்ட பபோதிலும் 

அதன் மூலம் ைோகோணப் பிரபதசங்கதள ஒன்றிதணத்தல் அல்லது கூட்டோக தீர்ைோனங்கள் 

பைற்சகோள்ளலோகோது. 

2. பிோிவிதனவோத ோீதியில் பிோிவதற்கு எதிரோன போதுகோப்பு 

ஒற்தற ஆட்சி சதோடர்போக சதளிவோக அரசியலதைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டு “பிோியோத ைற்றும் 

பிோிக்க முடியோத” எனக் குறிப்பிடப்படல் பவண்டும். ஆனோல், ஏபதனுசைோரு ைோகோண சதப, 

அதிகோரப் பிரபதசம் அல்லது எவபரனுசைோரு ஆள் இலங்தக பூைியின் ஒரு பகுதிதய தனி நோடோக 

பிரகடனப்படுத்தல் அல்லது அதற்கு நடவடிக்தக எடுத்தல் கடும் தண்டதனக்குோிய குற்றைோக 

அரசியலதைப்பில் உள்ளடக்கப்படுதல் பவண்டும். இன ைற்றும் ைத அடிப்பதடயில் 
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அடிப்பதடவோத கருத்துக்கதள சதோிவித்தல் ைற்றும் நதடமுதறப்படுத்ததல தடுக்கும் சட்ட 

ஏற்போடுகள் அரசியலதைப்பில் உள்ளடக்கப்படுதல் பவண்டும். 

வழிப்படுத்தல் குழுவின் இதடக்கோல அறிக்தகயின் 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 5.1 ஆகிய 

விடயங்கள் சதோடர்போக பைலும் விோிவோக கலந்துதரயோடி நடவடிக்தக எடுத்தல் பவண்டும். 

04. அரசின் பல ைட்டங்களுக்கிதடயிலோன அதிகோரப் பகிர்வோனது, உறுதியோனதும் 

அர்த்தமுள்ளதோகவும் குறிப்பிடப்படல் பவண்டும். இந்த எண்ணக்கருவுடன் இணங்குவபதோடு, 

பைலும் கலந்துதரயோடி சுருக்க ஒருங்கியல் நிரசலோன்தற பபணுதல் பவண்டும். அதில் 

குறிப்பிடப்படும் முன்சைோழிவுகளுக்கதைய பதசிய நிரல், ைோகோண நிரல் ைற்றும் உள்ளூரோட்சி 

நிரசலோன்தற பபணுதல் சதோடர்போக எைது இணக்கப்போடு உண்டு. 

05 இலங்தகயின் இதறதை, ஆட்புல ஒருதைப்போடு ைற்றும் சபோருளோதோர ஒருதைப்போடு 

ஆகியவற்தற உறுதிப்படுத்துவதற்கு பததவயோன விடயங்கள் ைத்திய அரசுக்கு ஒதுக்கப்பட 

பவண்டுசைன்பதத நோம் அங்கீகோிக்கின்பறோம். அது பரந்தளவில் கலந்துதரயோடப்பட்டு 

தயோோிக்கப்படுதல் பவண்டும். 

 5.1 பதசிய சகோள்தககள்  - சட்டக் கட்டதைப்பு இதவ சதோடர்போக வதரவில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்ணக்கருதவ நதடமுதறப்படுத்துவதில் உள்ள நதடமுதறசோத்திய 

தன்தை சதோடர்போக பைலும் ஆய்வு சசய்வது அவசியைோகும்.  

5.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரசியலதைப்பு நீதிைன்றைோனது, உயர் நீதிைன்றத்தினோல் 

நியைிக்கப்படுகின்ற நீதிபதிகதள சகோண்டசதோரு நீதிைன்றைோக இருக்க பவண்டுசைன 

முன்சைோழிகின்பறோம். 

5.2 பதசிய சகோள்தக – இது சதோடர்போக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கதள பைலும் 

கலந்துதரயோட பவண்டியது அவசியைோகும். பதசிய சகோள்தககதள இயற்றுவதற்கு 

போரோளுைன்றத்துக்கு உள்ள அதிகோரம் ைட்டுப்படுத்தப்படலோகோது. அத்பதோடு ைோகோண சதபக்கு 

அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகோரங்கள் ைீளப் சபறப்படுதலோகோது. பஜர்ைன் நோட்டு அரசியலதைப்பின் 

72 ஆம் உறுப்புதரதய பசர்ப்பதில் ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக் கட்சிக்கு உடன்போடு இல்தல.  

வதரவின் பதசிய சகோள்தகயின் கீழ் 05 (6) ஆம் இலக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

விடயங்களுடன் சகோள்தக ோீதியோக உடன்பட முடியும். 

06. உள்ளூரோட்சி – சதோிவு சசய்யப்பட்ட ைோகோண பணிகதள சசயற்படுத்தல் 

இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களுடன் சகோள்தக ோீதியோக உடன்பட முடியும். 

07. ஆளுநர் 

ஆளுநருக்குோிய அதிகோரங்கள் சதோடர்போன விடயத்தத தீர்ைோனிக்தகயில் அவர் ைத்திய 

அரசோங்கத்தின் சனோதிபதியின் பிரதிநிதியோக சசயற்படும் எண்ணக்கருதவ கருத்தில் சகோண்டு 

சனோதிபதிக்கு உோித்தோகும் அதிகோரங்கள் ைற்றும் சபோறுப்புகதளயும் கருத்தில் சகோண்டு 

இயற்றப்படுதல் பவண்டும். ஆகபவ, இந்த அரசியலதைப்பின் கீழ் நியைனம் சபறுகின்ற 

சனோதிபதியின் அதிகோரங்கள் ைற்றும் பதவியின் இயல்தப ஆரோய்ந்து 13 ஆம் அரசியலதைப்பு 
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திருத்தம் சவோலுக்குடப்படுத்தப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் உயர்நீதிைன்றத்தினோல் அளிக்கப்பட்ட 

தீர்ப்பிதன கவனத்தில் எடுத்து பைற்படி அதிகோரங்கதள இயற்றுதல் பவண்டும். 

ஆகபவ, சனோதிபதி சதோிவு சசய்யப்படும் விதம், அவருக்குோிய சிறப்புோிதைகள் பபோன்ற 

அதனத்து விடயங்கதளயும் அடிப்பதடயோக சகோண்டு ஆளுநருக்கு அளிக்கப்பட பவண்டிய 

அதிகோரங்கதள தீர்ைோனித்தல் பவண்டும். 

ைோகோண முதலதைச்சருடன் கலந்துதரயோடி சனோதிபதியினோல் ஆளுநர் நியைிக்கப்பட பவண்டும் 

ைற்றும் ஆளுநர் அரசியல் சோர்பற்றவரோக இருத்தல் பவண்டும் என்ற பகோட்போடுகளுடன்  ஸ்ரீ 

லங்கோ சுதந்திரக் கட்சி இணங்குகிறது. 

ஆளுநர் சம்பிரதோயபூர்வ கடதைதய ைோத்திரம் நிதறபவற்ற பவண்டும் என்ற பகோட்போட்டுக்கு 

ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக் கட்சி இணங்கவில்தல. ைோகோண சதபசயோன்றின் நிர்வோகம் ஸ்தம்பிக்கும் 

சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது ைோகோண சதப ஆளுதக பிரபதசத்தில் சட்டமும் ஒழுங்கும் 

சீர்குதலந்துள்ள நிதலயில், ைத்திய அரசோங்கத்தின் சனோதிபதியின் பிரதிநிதியோக சட்டமும் 

ஒழுங்கும் ைோகோணத்தில் பபணப்படுவது உள்ளிட்ட நிர்வோக ைீட்கட்டதைப்புக்கு பததவயோன 

நடவடிக்தககதள பைற்சகோள்ளும் அதிகோரமும் ஏபதனுசைோருவதகயில் ைோகோண சதபசயோன்று 

ைத்திய அரசோங்கத்திலிருந்து பிோிந்து சசல்லும் பவதளயில் இதற்கு எதிரோக சனோதிபதியின் 

பிரதிநிதியோக சசயற்படும் வோய்ப்பும் அரசியலதைப்பின் ஊடோக ஆளுநோிடம் ஒப்பதடக்கப்பட 

பவண்டும். இவ்வதிகோரத்தத எவ்வித ததடயுைின்றி அமுலோக்குவதற்கு ஆளுநருக்கு 

அதிகோரைளிக்க பவண்டும். தனி நோடு அல்லது தனி பிரோந்தியைோக பிரகடனப்படுத்தி 

ஒருதைப்போடு ைீறப்படும் வதகயில் ைோகோண சதபசயோன்று அல்லது முதலதைச்சர் ஒருவர் 

சசயற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் இச்சசயற்போட்டிதன நிரோகோித்து இதற்கு எதிரோக உடனடியோக 

நடவடிக்தக பைற்சகோள்ள பவண்டிய அதிகோரத்தத ஆளுநருக்கு சபற்றுக்சகோடுக்க பவண்டும். 

ஆளுநோிடம் ஒப்பதடக்க பவண்டிய பவறு அதிகோரங்கள் சதோடர்போக ஒட்டுசைோத்த 

அரசியலதைப்புத் திருத்தம் பற்றி கருத்திற்சகோண்டு விோிவோக தயோோிக்கப்பட பவண்டும். 

இதன் விபஷட அதிகோரங்கள் சபற்றுக்சகோடுக்கப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்கள் தவிர ஆளுநர் 

அதைச்சரதவயின் ஆபலோசதனயின் படி சசயற்பட பவண்டுசைன்ற பகோட்போட்டுக்கு இணங்க 

பவண்டும். பைலும் ஆளுநர் சனோதிபதியினோல் நியைிக்கப்பட பவண்டுசைன ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக் 

கட்சி ஏற்றுக்சகோள்கிறது. 

ஆளுநர் அரசியல்சோர்பற்றவரோக இருத்தல், 7.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்ணக்கருவுக்கு 

இணக்கம் சதோிவிக்கப்படுகிறது. 

08 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ைோகோண நியதிச்சட்டங்களின் அரசியலதைப்புக்கு 

இணங்கிசயோழும் தன்தை உயர் நீதிைன்றத்தினோல் நியைிக்கப்படும் அரசியலதைப்பு 

நீதிைன்றத்தினோல் நிர்ணயிக்கப்பட பவண்டும் என்ற எண்ணக்கருவுக்கு இணக்கம் 

சதோிவிக்கப்படுகிறது. 

வதரவில் 8, 9 ைற்றும் 9.1 பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எஞ்சிய விடயங்கள் பற்றி சகோள்தக 

ோீதியோக ஏற்றுக்சகோள்ள முடியும். எனினும் முதலதைச்சதர விசோோித்து சனோதிபதியினோல் பிரதை 

சசயலோளர் நியைிக்கப்பட பவண்டுசைன்ற பந்நி 9.1 திருத்தப்பட பவண்டும். 9.1A பந்தி 
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பின்வருைோறு திருத்தப்பட பவண்டும். ைோகோண பகிரங்க பசதவகள் ஆதணக்குழுவின் 

விதப்புதரயின் படி ஆளுநோினோல் திதணக்கள ததலவர்கள் நியைிக்கப்படுவர்.  

வதரவின் 10 ஆம் பந்தி பற்றி சகோள்தக ோீதியோன இணக்கப்போடு உண்டு. இங்கு ததலதைதய 

சனோதிபதி அல்லது பிரதைர் ஏற்க பவண்டும். 

அரச கோணிகள் 

வதரவில் பதசிய நிரல் அரச கோணிகள், ைோகோண நிரல் அரச கோணிகள் என்ற ததலப்பின் கீழுள்ள 

சகோள்தககளுடன் இணங்கலோம். இதணப்பு அரச கோணிகள் 1 சதோடக்கம் 14 வதரயிலோன 

பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களுக்கு சகோள்தகயளவில் இணங்க முடிவதுடன் 

பிணக்குகதள தீர்த்தல் - கோணி, 15 ஆவது பந்தியில் நியைிக்கப்படும் இணக்கச் சதபயின் 

தவிசோளர் சனோதிபதியினோல் நியைிக்கப்பட பவண்டும் என திருத்தப்பட பவண்டும். 16 ஆவது 

பந்தியின் படி பைன்முதறயீசடோன்று உயர் நீதிைன்றத்தினோல் நியைிக்கப்படும் அரசியலதைப்பு 

நீதிைன்றத்துக்கு சைர்ப்பிக்கப்பட பவண்டியதோக இருத்தல் பவண்டும். 

பதசியப் போதுகோப்பு அல்லது போதுகோப்பு நடவடிக்தககளுக்கு பததவயோன கோணிகள் 

இதற்பகற்ப 17 ஆவது பந்தி பிரதை அதைச்சோின் அறிவுதரயின் அடிப்பதடயில் அல்லது பைற்படி 

அறிவுதரயுடன் அல்லது அறிவுதரயின்றி சனோதிபதி திருப்தியதடயும் பட்சத்தில் என 

திருத்தப்பட பவண்டும். 

18 ஆவது பந்தி பிரதை அதைச்சோின் அறிவுதரயின் அடிப்பதடயில் என்பது நீக்கப்பட பவண்டும். 

19 ஆவது பந்திக்கு இணக்கம் சதோிவிக்கப்படுகிறது. 

20 ஆவது பந்தி நீக்கப்பட பவண்டும். பதசிய போதுகோப்பு அல்லது போதுகோப்பு 

நடவடிக்தககளுக்கோன கோணிகள் பற்றி பைற்சகோள்ளப்படும் நிதறபவற்றுத் தீர்ைோனங்கள் 

எந்தசவோரு சந்தர்ப்பத்திலும் சவோலுக்குட்படுத்தப்படக் கூடோசதன்பது ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக் 

கட்சியின் கருத்தோகும். 

பதசிய கோணி ஆதணக்குழு ைற்றும் பதசிய கோணி ஆதணக் குழுவின் அதிகோரங்கள் 

பதசிய கோணி ஆதணக்குழு ைற்றும் இதன் அதிகோரங்கள், சசயற்போடுகள் பற்றிய இலக்கம் 21 

சதோடக்கம் இலக்கம் 30 வதரயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சகோள்தகயளவிலோன இணக்கப்போடுகள் 

இருப்பினும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் பற்றி விோிவோக ைற்றும் தனித்தனிபய 

கலந்துதரயோடப்பட பவண்டும். ைோகோணங்களுக்கு இதடயிலோன நீர்ப்போசனக் கருத்திட்டங்கள் 

பற்றி தயோோிக்கப்பட்டுள்ள விதப்புதரகள் பற்றி இணக்கப்போடு உள்ளது. எனினும் இங்கு 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சில விடயங்கள் பற்றி கலந்துதரயோடப்பட்டு இணக்கப்போட்தட எட்ட 

முடியும். இததன தவிர போோிய அளவிலோன குடிபயற்ற கருத்திட்டங்கள் ைற்றும் ஆற்றுப் 

பள்ளத்தோக்குகள் பற்றியும் ைோகோணங்களுக்கிதடயில் சகோண்டுள்ள இதடத் சதோடர்தப 

கருத்திற் சகோண்டு குடியைர்த்துதல் பற்றிய சகோள்தக தயோோிக்கப்பட பவண்டியுள்ளது. இதவ 

ைத்திய அரசோங்கத்துக்கு உட்பட்ட விடயப்பரப்பு என அரசியலதைப்பில் குறிப்பிடப்பட 

பவண்டும். 
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ைோகோண நிரல் விடயங்கள் பற்றிய ைத்திய சட்டவோக்கம் 

இப் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் பற்றி அடிப்பதட இணக்கப்போடு உள்ளது. 

ததலநகரத்தின் நிலப்பரப்பு 

சகோள்தகயளவில் இந்த எண்ணக்கருவுடன் இணக்கப்போடு இருப்பினும் அமுல்படுத்துவதற்கோக 

சதோடர்ந்தும் கலந்துதரயோடப்பட பவண்டும்.  

2ஆவது சதப 

இரண்டோவது சதபசயோன்தற நிறுவுதல் பற்றி சகோள்தகயளவில் இணக்கப்போடு உண்டு. 2 

ஆவது சதபக்கு உறுப்பினர்கதள நியைிக்கும் நதடமுதறதய ைிக சனநோயக ோீதியோக, ைக்கள் 

விருப்பம் புலப்படுைோறு ைோகோண சதபகள் ைற்றும் போரோளுைன்ற பதர்தல்களில் சதோிவு சசய்யும் 

சசயன்முதறபய ைிக சபோருத்தைோகுசைன்பது ஸ்ரீலங்கோ சுதந்திரக் கட்சியின் கருத்தோகும். இதன் 

உறுப்பினர்கள் சபோது ைக்கள் ைத்தியில் அல்லது சதோழில்வோண்தை ோீதியோக திறதைகதள 

சவளிப்படுத்திய பிரசித்தைோன ைற்றும் பநர்தையோனவர்களோக இருக்க பவண்டுசைன்ற 

எண்ணக்கரு ஏற்றுக்சகோள்ளப்படுகின்றது. 2 ஆவது சதபயோனது ைோகோண சதப ைற்றும் 

போரோளுைன்றத்தத பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சதோிவு சசய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 19 பபதர 

உள்ளடக்கியிருக்க பவண்டுசைன்பது ஸ்ரீலங்கோ சுதந்திரக் கட்சியின் நிதலப்படோகும்.  2 ஆவது 

சதபயின் உறுப்பினர்களில் இருவதர  அதைச்சரதவ உறுப்பினர்களோக நியைித்தல் 

சபோருத்தைோகுசைன்பது ஸ்ரீலங்கோ சுதந்திரக்கட்சியின் நிதலப்போடோகும்.  

5 ஆவது பந்தியிலுள்ள விபஷட 2/3 சபரும்போன்தையோனது போரோளுைன்றத்தினூடோக ைோத்திரம் 

அரசியலதைப்புத் திருத்தத்திற்கு பததவயோகுசைன்பது ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக்கட்சியின் 

கருத்தோகும். 

6 ஆவது பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் பற்றி சகோள்தகயளவில் இணக்கப்போடு 

உள்ளது. 

பதர்தல் முதற 

இது பற்றி வதரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிபரரதணகளுக்கு சகோள்தகயளவில் இணக்கோப்போடு 

சதோிவிப்பதுடன் அரசியலதைப்பு திருத்தத்தில் முதலில் பதர்தல் முதறக்குோிய திருத்தத்தத 

சகோண்டு வர பவண்டுசைன ஸ்ரீலங்கோ சுதந்திரக்கட்சி கூறியுள்ளது. 

இது 19 ஆவது திருத்தத்தத சகோண்டுவரும் சந்தர்ப்பத்தில் ஸ்ரீலங்கோ சுதந்திரக் கட்சிக்கு 

வழங்கப்பட்ட விபஷட உறுதிசைோழியோகும். குறிப்போக ஸ்ரீலங்கோ சுதந்திரக் கட்சியின் 

உறுப்பினர்கள் அரசோங்கத்துடன் இதணந்ததையோனது கோலத்தின் தீவிர பததவப்போடோன 

பதர்தல் முதறதய ைோற்றியதைக்கும் பிபரரதணதய அமுலோக்கும் அரசியல் பநோக்கத்தத 

நிதறபவற்றுவதற்கோகும். பைலும் அதிபைதகு சனோதிபதி தைத்திோிபோல சிறிபசன அவர்களின் 

பதர்தல் விஞ்ஞோபனத்தில் பதர்தல் முதறதய ைோற்றியதைக்கும் அடிப்பதடத் பததவ 

ஏற்றுக்சகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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இதன் கீழ் 9 ைற்றும் 10 ஆம் பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் சகோள்தகயளவில் 

ஏற்றுக்சகோள்ளப்பட்டுள்ளன. 11 ஆவது பந்தியில் (ஆ) பந்தி அதோவது உறுப்பினசரோருவோின் 

ைதறவு, இரோஜினோைோ அல்லது ததகதையிழத்தல் அடிப்பதடயில் இவ்வுறுப்போண்தை 

சவற்றிடைோகும் பட்சத்தில் இதடத்பதர்தசலோன்தற நடத்த பவண்டுசைன்பது ஸ்ரீலங்கோ 

சுதந்திரக்கட்சியின் நிதலப்போடோகும். இதன் கீழ் 11 ஆவது பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

ஏதனய விடயங்களுக்கு சகோள்தகயளவில் இணக்கப்போடு உள்ளது. 

நிதறபவற்றுத்துதற 

இன்று கோணப்படும் அளவில் நிதறபவற்று அதிகோரம் சகோண்ட சனோதிபதி பதவிதய 

முழுதையோக நீக்குவது சைபயோசிதைற்றதோகுசைன்பது ஸ்ரீலங்கோ சுதந்திரக்கட்சியின் கருத்தோகும். 

விபஷடைோக சபருைளவிலோன அதிகோரங்கள் ைோகோண சதபகளுக்கு ஒப்பதடக்கப்படும் 

சந்தர்ப்பங்களில் நோட்டின் இதறதையின் போதுகோப்தப உறுதி சசய்வதற்கும் இன்று உலகில் பல 

நோடுகளில் நிகழும் பயங்கோரவோத ைற்றும் பிோிவிதனவோத சசயற்போடுகள் பற்றி கருத்திற் 

சகோண்டு நோட்டின் ஸ்த்திரத்தன்தைதய பபணுவதற்கும் நோட்டின் ஸ்த்திரத்தன்தைதய 

போதுகோப்பதற்குைோன அதிகோரங்கதளக் சகோண்ட எவபரனுசைோரு சனோதிபதி பநரடியோக பதர்தல் 

மூலம் சதோிவு சசய்யப்பட பவண்டுசைன்பது ஸ்ரீலங்கோ சுதந்திரக்கட்சியின் கருத்தோகும். 

அப்பபோது நோட்டின் ஒவ்சவோரு இன குழுவுக்கும் குறுகிய இன, ைத பபதைின்றி 

சனோதிபதிசயோருவதர சதோிவு சசய்யும் சசயற்போட்டில் பங்கோளரோகுவதற்கு வோய்ப்பு 

கிதடப்பதனோல் இது பதசிய நல்லிணக்கத்திற்கு நதடமுதறச் சோத்தியைோன முதறயியலோகும். 

இவ்வோறு நியைிக்கப்படும் சனோதிபதி அதைச்சரதவயின் பிரதோனியோக இருக்க பவண்டியதுடன் 

இவருக்கு கட்டோயம் பதசிய போதுகோப்பு, முப்பதடத் தளபதி, சபோலிஸ் பற்றிய அதைச்சுப் 

பதவிகதள வகிக்கும் சந்தர்ப்பம் உறுதிப்படுத்தப்பட பவண்டும். 

வதரவின் 10 ஆவது பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயத்திற்கு அதோவது விபஷட 

சந்தர்ப்பங்கள் தவிர முதல் நோன்கதர ஆண்டுகளில் போரோளுைன்றத்தத கதலக்க முடியோசதன்ற 

எண்ணக்கருவுக்கு இணங்குவதுடன் இதற்கிதடயில் போரோளுைன்றத்தத கதலக்க முடியுைோவது 

எவ்வோறோன சந்தர்ப்பங்களில் என்பது பற்றி பைலும் கலந்துதரயோடப்பட பவண்டும். எனினும் 

சபரும்போன்தை ைக்கள் பிரதிநிதிகளிலோன அரசோங்கம் நோட்தட ஆட்சி சசய்ய பவண்டுசைன்ற 

சகோள்தகதய நதடமுதறப்படுத்தி சனநோயக அரசோங்கசைோன்தற ஆட்சியிலிருந்து நீக்கும் 

சந்தர்ப்பம் ைக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு சபற்றுக்சகோடுக்கப்பட பவண்டுசைன்றவோறு 

அரசியலதைப்பு உருவோக்கப்பட பவண்டும். 

அரசியலதைப்பில் கட்டோயம் அதைச்சர்களின் எண்ணிக்தக 30 இற்கும் இரோஜோங்க ைற்றும் பிரதி 

அதைச்சர்களின் எண்ணிக்தக 30 இற்கும் வதரயறுக்கப்பட்டு அதைச்சுக்களின் 

விடயப்பரப்புக்கள் விஞ்ஞோன ோீதியில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு அந்த விடயப்பரப்புக்களுடன் 

அதைச்சர் பதவிகள் அரசியலதைப்பில் பசர்த்துக்சகோள்ளப்பட பவண்டுசைனவும் ஸ்ரீலங்கோ 

சுதந்திரக் கட்சி பிபரோிக்கின்றது. 

பிரதை அதைச்சதர சதோிவு சசய்யும் பபோது சவஸ்ட்ைினிஸ்ட்டர் முதறக்கு அதைவோக சதோிவு 

சசய்யப்பட பவண்டுசைன ஸ்ரீலங்கோ சுதந்திரக்கட்சி நம்புகின்றது. இதன் கீழ் பிரதை அதைச்சதர 

சதோிவு சசய்வது பற்றி இதற்கு சபோருத்தைற்ற ஏதனய பிபரரதணகதள நீக்க பவண்டுசைன 

ஸ்ரீலங்கோ சுதந்திரக்கட்சி சதோிவிக்கின்றது. 

வோக்களித்தல் 
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அரசியலதைப்பு சதப 

அரசியலதைப்பு சதபயோனது இதுவதர சசயற்பட்டவோறு நியைிக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் 

விதனத்திறன், ைக்களின் ைனப்போங்குகள் ைற்றும் விடயங்கதள கருத்திற்சகோண்டு 

அரசியலதைப்பு பபரதவயின் கட்டதைப்பு எவ்வோறு உருவோக்கப்பட பவண்டுசைன்பது பற்றி 

ைீண்டும் ஆரோய்ந்து பைற்சகோள்ளப்பட பவண்டுசைன ஸ்ரீலங்கோ சுதந்திரக்கட்சி கருதுகின்றது. 

தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் கீழ் நிறுவப்பட்ட அரசியலதைப்பு சதபயின் ஊடோக எவ்வளவு 

தூரம் எதிர்ப்போர்க்கப்பட்ட சசயற்போடுகள் நிதறபவற்றப்பட்டுள்ளன என்பது பற்றி ைீளோய்வு 

சசய்தல் பவண்டும். இதற்கு அதைவோக அரசியலதைப்பு சதபயின் கட்டதைப்தப நியைிக்கும் 

முதறயியல் பற்றி புதிதோக சிந்திக்க பவண்டியுள்ளது. 

 

சட்டம், ஒழுங்கு ைற்றும் சபோதுைக்கள் போதுகோப்பு 

சட்டமும் ஒழுங்கும் 

இதற்குோிய பந்தியில் சட்டமும் ஒழுங்கும் பந்தியின் கீழுள்ள 1, 2, 3, 4, 5 பந்திகளுக்கு நோங்கள் 

சகோள்தகயளவில் இணங்குகின்பறோம். பைற்படி அத்தியோயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

விடயங்கள் பற்றி அடிப்பதட இணக்கப்போசடோன்று உள்ளசதனினும் ைோகோண சபோலிஸ் 

பசதவக்கு இருக்க பவண்டிய அதிகோரங்கள் பற்றி பைலும் கலந்துதரயோடி இணக்கப்போட்டுக்கு 

வர பவண்டும். ைோகோண சபோலிஸ் ைற்றும் சபோலிஸ் பசதவக்குோிய அதிகோரங்கள் பற்றி 

அரசியலதைப்பில் சதளிவோக கோட்டப்பட பவண்டும். இததன நீண்ட கலந்துதரயோடலின் 

பின்னர் பைற்சகோள்ள பவண்டுசைன்பது ஸ்ரீலங்கோ சுதந்திரக்கட்சியின் கருத்தோகும். 

ைக்கள் போதுகோப்பு 

I. இதன் கீழ், (1) கீழ் அவசர கோலச் சட்டத்தத அமுல்படுத்தும் பபோது சனோதிபதிக்கு பிரதை 

அதைச்சருக்கு, அறிவுதரயுடன் அல்லது இன்றி அவசரகோலத்தத அறிவித்தல் மூலம் 

பிரகடனம் சசய்யும் பூரண அதிகோரத்ததப் சபற்றுக் சகோடுத்தல் பவண்டும். 

II. இந்த பந்தியில் பிரதை அதைச்சருக்கு என்பது சனோதிபதிக்கு எனத் திருத்தியதைக்கப்படல் 

பவண்டும். எவ்வோறோயினும், பைற்படி சந்தர்ப்பங்கள் இரண்டிலும் பைற்படி தீர்ைோனம் 

நீதிைன்ற ைீளோய்வுக்கு உட்படுத்தப்படக் கூடோது. ஆளுநர் ைோகோணத்திற்குள் அவசரகோல 

நிதலதைதய பிரகடனம் சசய்வதன் மூலம் சனோதிபதிக்கு அறிவுதர வழங்கி அதற்கதைய 

சசயற்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பத்தில் அவசரகோல நிதலதைதய பிரகடனம் சசய்வதற்கு 

போரோளுைன்றத்தின் அங்கீகோரத்ததப் சபற்றுக் சகோள்வது நதடமுதறச் சோத்தியைோனதல்ல 

என்பதனோல் இது அவசியைற்றது என்பது எைது நிதலப்போடோகும்.  

III. XXX பந்தியின் 1 முதல் 12 வதரயோன வோிகளிலுள்ள விடயங்களுக்கு இணங்க முடியும் 

என்பதுடன், எனினும், அதற்கு சனோதிபதி பிரதை அதைச்சோின் அறிவுதரயுடன் அல்லது 

இன்றி அமுல்படுத்தும் அதிகோரத்ததப் சபற்றுக்சகோடுக்க பவண்டும் என்பது ஸ்ரீ லங்கோ 

சுதந்திரக் கட்சியின் நிதலப்போடோகும். 
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IV. அவ்வோறோன பிரகடனசைோன்று போரோளுைன்றத்தின் அங்கீகோரத்திற்கு அல்லது நீதிைன்ற 

ைீளோய்வுக்கு உட்படுத்தப்படத் பததவயில்தல. எனபவ பைற்படி பந்திக்கு ஸ்ரீ லங்கோ 

சுதந்திரக் கட்சியின் இணக்கப்போடு இல்தல. 

 

அரசியலதைப்பில் சபண்கள் உோிதைகதள வலுவூட்டல் 

பைலுள்ள விடயம் பற்றி உள்ளூரோட்சித் பதர்தலில் கோணப்படுகின்ற சபறுபபறு ைற்றும் 

பின்னணிதய ைீளோய்வு சசய்து அரசியலதைப்பில் சபண்களின் உோிதைகதள வலுவூட்டல் 

ைற்றும் தற்பபோதுள்ளததவிட கூடுதலோன பிரதிநிதித்துவத்தத போரோளுைன்றத்தில் 

சபண்களுக்குப் சபற்றுக் சகோடுக்கும் முதறயியல் தயோோிக்கப்படல் பவண்டும் என ஸ்ரீ லங்கோ 

சுதந்திரக் கட்சி உறுதியோக நம்புகின்றது. பைலும் சபண்கள் ைற்றும் சிறுவர்களின் உோிதைகதள 

வலுவூட்டுவதற்குத் பததவயோன ஏற்போடுகதள அரசயிலதைப்பில் உட்புகுத்தல் பவண்டும் 

என்றும், சகோள்தக ோீதியோக ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக் கட்சி ஏற்றுக் சகோள்கின்றது. பரந்தசதோரு 

கலந்துதரயோடலின் பின்னர் இந்த முதறயியல் சதோடர்போன விடயங்கதள அரசியலதைப்பில் 

உட்புகுத்தல் பவண்டும்.  

 

ஒப்பம் – அதைச்சர் நிைல் சிறிபோல டி சில்வோ (போ.உ.) 

ஒப்பம் – அதைச்சர் சுசில் பிபரைஜயந்த (போ.உ.) 

ஒப்பம் – இரோஜோங்க அதைச்சர் டிலோன் சபபரரோ (போ.உ.) 

ஸ்ரீ லங்கோ சுதந்திரக் கட்சிதய பிரதிநிதித்துவம் சசய்கின்ற குழு அங்கத்தவர்கள். 
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1ஆ 

         [சைோழிசபயர்ப்பு] 

ைக்கள் விடுததல முன்னணி - இலங்தக 

அரசியலதைப்பு சதபயின் வழிப்படுத்தல் குழுவின் இதடக்கோல அறிக்தக வதரவு பற்றிய 

கருத்துக்களும், திருத்தங்களும் 

தற்பபோது நோட்டில் அமுலில் உள்ள 1978 இல் தயோோிக்கப்பட்டு தற்பபோது 19 தடதவகள் 

திருத்தியதைக்கப்பட்டுள்ள அரசியலதைப்பு சனநோயகத்திற்கு போதிப்போன ைற்றும் 

திோிபுபடுத்தப்பட்ட ஒன்றோக ைோறியுள்ளது. எனபவ பைற்படி அரசியலதைப்புக்குப் பதிலோக 

சனநோயக உோிதைகள், ைனித உோிதைகள் ைற்றும் சகல இனங்களினதும் உோிதைகதளப் 

போதுகோக்கும் வதகயில் புதிய அரசியலதைப்சபோன்று அவசியம் என்று நோமும் நம்புகின்பறோம். 

நோட்டின் சகல பிரச்சிதனகதளயும் உத்பதச புதிய அரசியலதைப்பின் மூலம் தீர்த்துக் சகோள்ள 

முடியுசைன்று நோம் நிதனக்கவில்தல. நோட்டு ைக்கள் எதிர்பநோக்கியுள்ள ஒட்டுசைோத்த சநருக்கடி 

ைற்றும் அதற்கோன தீர்வுகள் பற்றியும் அதற்கோகத் தயோோிக்க பவண்டிய புதிய அரசியலதைப்புப் 

பற்றியும் வித்தியோசைோன கருத்தும், வித்தியோசைோன பநோக்கும் ைக்கள் விடுததல முன்னணிக்கு 

உண்டு. 

தற்பபோதுள்ள சமூக, சபோருளோதோர அதைப்போனது அவ்வோபற உள்ள நிதலயில் அந்த 

அதைப்பில் புதிய அரசியலதைப்சபோன்தறத் தயோோிக்கும்பபோது அதிலுள்ள வதரயதறகள் பற்றி 

எைக்சகோரு கருத்துக் கோணப்படுகின்றது. பைலும் நோட்டில் எழுந்துள்ள பதசிய சிக்கதல முற்றோகத் 

தீர்ப்பதற்கு ைோகோண சதப முதற தீர்வல்ல என்பதத நோம் கோண்கின்பறோம். எவ்வோறோயினும் 

தற்பபோது ைோகோண சதபகள் கோணப்படுவது நோட்டில் யதோர்த்தைோகியுள்ளதனோல் அததனயும் 

கவனத்தில் சகோண்டு சகல ைக்களுக்கும் உோிதைகதளப் சபற்றுக் சகோடுக்க பவண்டும் என்ற 

கருத்துடன் நோட்தடப் பிோிப்பததத் தடுப்பததயும் பநோக்கோகக் சகோண்டு எைது திருத்தங்கதளச் 

சைர்ப்பிக்கின்பறோம். 

எனபவ தற்பபோதுள்ள அரசியலதைப்தப விடவும் ைக்களுக்கு சனநோயக உோிதைகள் 

கிதடக்கின்ற நிதறபவற்று சனோதிபதி பதவிதய இல்லோசதோழித்தல், புதிய பதர்தல் முதறதய 

தோபித்தல், ைனித உோிதைகதள உறுதி சசய்தல், சகல இனக் குழுக்களுக்கும் உோிதைகதளப் 

சபற்றுக் சகோடுத்தல் ஆகியவற்தற உள்ளடக்கிய புதிய அரசியலதைப்சபோன்தற 

தயோோிப்பதற்கோன எைது கருத்துக்கதளயும், பிபரரதணகதளயும் இவ்வோறு சைர்ப்பிக்கின்பறோம். 
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கருத்துக்களும், திருத்தங்களும் 

1. நிதறபவற்று சனோதிபதி முதறதய முற்றோக நீக்க பவண்டும். பைலும் அதற்குப் பதிலோக 

நிதறபவற்று சனோதிபதி முதறயிலோன நிதறபவற்று பிரதை அதைச்சர் ஒருவதர 

உருவோக்கக் கூடோது. பைலுள்ள விடயத்தத அடிப்பதடயோகக் சகோண்டு பின்வரும் 

திருத்தங்கதள நோம் சைர்ப்பிக்கின்பறோம். 

2. இரண்டு ைோகோணங்கள் அல்லது அதற்கு பைற்பட்ட எண்ணிக்தகதய ஒரு அலகோக 

ஒன்றிதணப்பதற்கு அரசியலதைப்பில் ஏற்போடுகதள சசய்தல் ஆகோது. 

3. “அரசியலதைப்பு நீதிைன்றம்” ஒன்தற தனியோக தோபிப்பதற்குப் பதிலோக தற்பபோது 

கோணப்படுகின்ற உயர் நீதிைன்றத்ததபய விஸ்தோித்து அமுல்படுத்தும் 

பவதலத்திட்டசைோன்தறத் தயோோித்தல். 

4. நிதறபவற்று சனோதிபதி முதறதய இல்லோசதோழிக்கும் நிதலதையில் ைோகோண 

சதபகதள பபணிவரும் பபோது ஆளுநோின் அதிகோரங்கதள பலவீனப்படுத்தக் கூடோது 

என்பதுடன், அவற்தற பததவயோனளவு ைோத்திரம் வலுவூட்டியிருத்தல் பவண்டும். 

5. “ைோகோண சதபகள் நிரலில் உள்ள விடயங்கள் பற்றிய ைத்திய சட்டவோக்கம்” எனும் 

ததலப்பின் கீழ் உள்ள “பன்முகப்படுத்தப்பட்ட அதிகோரங்கதள ைீளக் தகபயற்க” 

முடியோதவோறு பிபரோிக்கப்பட்டுள்ள பிோிவு ைற்றும் “இரண்டோவது சதப” எனும் 

ததலப்பின் கீழுள்ள 6 ஆம் பிோிதவ நீக்க பவண்டும் என்பதுடன் அவசியத்தன்தையின் 

அடிப்பதடயில் சபோதுவோக அரசியலதைப்பில் அல்லது அதிகோரங்களில் திருத்தங்கள் 

அல்லது ைோற்றங்கதளச் சசய்வதற்கோன ஏற்போடுகள் அரசியலதைப்பில் 

உள்ளடக்கப்படல் பவண்டும். 

6. போரோளுைன்றத்திற்கு உறுப்பினர்கதள சதோிவு சசய்துசகோள்வதற்கோன பதர்தல் 

முதறதய தயோோிப்பதற்கோக தற்பபோது பிபரோிக்கப்பட்டுள்ள சதோகுதிவோோி விகிதோசோர 

கலப்பு முதறதயத் தயோோிக்கும் பபோது அதன் இறுதிப் சபறுபபறு விகிதோசோர 

அடிப்பதடயிலோனதோக இருப்பது உறுதிசசய்யப்படல் பவண்டும் என்பதுடன், அததன 

திோிபுபடுத்துகின்றதோன பவறு பைலதிக உறுப்பினர் பதவிகதள ஒதுக்கக் கூடோது. 

7. பிரதை அதைச்சதரத் சதோிவு சசய்யும் பபோது பிரதை அதைச்சர் பதவிக்கு நியைனம் 

சசய்யப்பட பவண்டியவர் போரோளுைன்ற சபரும்போன்தை உறுப்பினர்களின் விருப்பத்தத 

சவன்றுள்ள ஆளோதல் பவண்டும். 

8. “நிதறபவற்று” எனும் ததலப்பின் கீழ் “பிரதை அதைச்சதர சதோிவு சசய்தல்” எனும் 

பகுதிக்குோிய 11, 12, 13 ஆகிய பிோிவுகள் ைோற்றப்படல் பவண்டும். 

9. சட்டமும், ஒழுங்கும், ைக்கள் போதுகோப்பு ஆகிய விடயங்களின் பபோது ஒரு பதசிய சபோலிஸ் 

பசதவ இருத்தல் பவண்டும். இதன் பபோது பதசிய ைற்றும் ைோகோண ைட்டத்தில் 

சபோறுப்பளிக்கப்படுகின்ற பணிகள் ைற்றும் அதிகோரங்கள் பற்றி ைிக விோிவோன 

கலந்துதரயோடதல பைற்சகோள்ளல் பவண்டும்.  

 

ஒப்பம் – அநுர திசோநோயக்க போ.உ. 

ஒப்பம் – விைல் ரத்நோயக்க போ.உ. 
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1இ 

         [சைோழிசபயர்ப்பு] 

 

தமிழ்த் ததசியக் கூட்டமைப்பின் நிமைப்பாடு 

1. இலங்கை மாைாணங்ைளின்/மாநிலங்ைளின் ஒன்றியமாை (Union) ஒன்றாை இருத்தல் வேண்டும். 

இலங்கை ஓர் ஐக்கியமான/பிரிபடாத மற்றும் பிரிக்ைமுடியாத நாடு என்னும் சட்டைத்தினுள் 

சமஷ்டி அரசசான்றாை இருத்தல் வேண்டும். அரசியலகமப்பின் ஏற்பாடுைளுக்கிணங்ை, மத்தியும் 

மாைாணங்ைளும்/மாநிலங்ைளும் தமது தைவுப் பிரவதசங்ைளில் பூரைோன அதிகோரத்ததப் 

பிரவயாகித்தல் வேண்டும்.  

2. இலங்கை மதச்சார்பற்ற நாசடான்றாை இருத்தல் வேண்டும். சபரும்பான்கமக் ைருத்சதாருமிப்பு 

சபௌத்த மதத்திற்கு முதன்கமத் தானம் ேழங்ைப்படுேதற்கு சார்பாை இருக்குமாயின், அது 

சதாடர்பான நியதிைளும் நிபந்தகனைளும் குறித்துகரக்ைப்படுதல் வேண்டும். 

3. ேடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாைாணங்ைள் ஒரு மாைாணமாை/மாநிலமாை அகமதல் வேண்டும். 

ேரலாற்றுரீதியாை, ேடக்கிலும் கிழக்கிலும் தமிழ் வபசும் மக்ைள் குடியிருப்பதுடன் கூறப்பட்ட 

இரண்டு மாைாணங்ைளும் அம்மாைாணங்ைளிலுள்ள ஒவ்சோரு மாேட்டமும், குடித்சதாகை 

மாற்றங்ைளுக்கு மத்தியிலும், இன்றும் சபருமளவில் தமிழ் வபசும் பிரவதசங்ைளாைவே 

ைாணப்படுகின்றன. எேருக்கும் அநீதி இகழக்ைப்படாதிருப்பகதயும் அகனத்து பிரகசைளும் 

சமமான நடாத்துகைகயப் சபற்றுக்சைாள்ேகதயும் உறுதிப்படுத்துேதற்ைாை வபாதிய பாதுைாப்பு 

நடேடிக்கைைள் உள்ளடக்ைப்படுதல் வேண்டும். 

4. மாைாணங்ைளுக்கு/மாநிலங்ைளுக்கு குறித்சதாதுக்ைப்படவுள்ள தத்துேங்ைளும் பணிைளும், 

 (i) மங்ைள -முணசிங்ை சதரிகுழுவின் அறிக்கை, 

 (ii)  அரசியலதைப்பு சட்டமூலம், 2000, 

(iii) சனோதிபதி ைஹிந்த ரோஜபக்ஷவினோல் நியைிக்கப்பட்ட பல்லின நிபுணர்கள் 

குழுவின் அறிக்தக ைற்றும் சனோதிபதி ைஹிந்த ரோஜபக்ஷவினோல் 

அங்கீகோிக்கப்பட்டதும் பபரோசிோியர் திஸ்ஸ விதோரண அவர்கதளத் தவிசோளரோகக் 

சகோண்டதுைோன அதனத்துக் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் குழுவின் (APRC) அறிக்தக 

ஆகியவற்றின் விதப்புதரகளுக்கு இதசவோனதோக இருத்தல் பவண்டும். பைற்படி 

முன்சைோழிவுகள் பற்றிய பரந்த ைற்றும் கணிசைோனசதோரு கருத்சதோருைிப்பு 

கட்டிசயழுப்பப்பட்டுள்ளது. 
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5. பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட அதிகோரங்கதளப் பிரபயோகிப்பதற்கு பததவப்படும் நிதிகதளத் 

திரட்டுவதற்கு அவசியைோன தத்துவங்கதள ைோகோணம்/ைோநிலம் சகோண்டிருத்தல் 

பவண்டும். 

6. ைோகோணம்/ைோநிலம் ஒன்றின் ஆளுநர், சனோதிபதியின் பிரதிநிதியோக, ைத்திக்கும் 

ைோகோணங்களுக்கும்/ைோநிலங்களுக்கும் இதடயில் சீரோன சதோழில் 

உறவுமுதறசயோன்தற உறுதிப்படுத்துவதற்கோக சசயற்படுதல் பவண்டுசைன்பதுடன் 

ைோகோணத்தின்/ைோநிலத்தின் நிதறபவற்றுத் தத்துவத்தின் பிரபயோகத்தில் 

ததலயிடுவதற்கோன தத்துவசைததனயும் சகோண்டிருத்தலோகோது. ஆனோல், ஆளுநோின் 

தத்துவங்கள் அரசியலதைப்பில் சதளிவோக வதரயறுக்கப்படுதல் பவண்டும். 

7. ைோகோணங்கதள/ைோநிலங்கதள பசர்ந்த பிரதிநிதிகதள சகோண்ட பிரதிநிதித்துவக் 

குழுசவோன்றோக சசனட் (இரண்டோம் சதப) இருத்தல் பவண்டுசைன்பதுடன் 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட அதிகோரங்கதள ைோகோணங்களிலிருந்து/ைோநிலங்களிலிருந்து திருப்பி 

எடுத்துக்சகோள்ளல் அல்லது அவற்தறக் குதறப்பதற்கோன சோத்தியம் ஆகியவற்தற 

பைற்போர்தவ சசய்வதற்கோன தத்துவங்கள் இதற்கு அளிக்கப்பட்டிருத்தலும் பவண்டும். 

8. அரசியலதைப்பு ைீயுயர் சட்டைோக இருத்தல் பவண்டுசைன்பதுடன் அரசியலதைப்புத் 

சதோடர்போன அதனத்து விடயங்கதளயும் சபோருள்பகோடல் சசய்வதற்கும் அதனத்துப் 

பிணக்குகதளயும் தீர்த்து தவப்பதற்கும் அரசியலதைப்பு நீதிைன்றம் 

சபோறுப்போக்கப்படுதலும் பவண்டும். 

9. ஏற்றுக்சகோள்ளத்தக்கசதோரு கருத்சதோருைிப்தப அதடவதற்கோன நலன்கருதி, 

இதடக்கோல அறிக்தகயில் சவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள பிரதோன பகோட்போடுகள் இரண்டு 

பிரதோன கட்சிகளும் ஏற்றுக்சகோள்ளத்தக்கதோக இருக்குைோயின், அவற்றுடனோன 

இணக்கத்ததப் போிசீலிப்பதற்கு தைிழ்த் பதசியக் கூட்டதைப்பு தயோரோக உள்ளது.  

(ஒப்பம்) 

ஆர். சம்பந்தன், போ.உ. – திருபகோணைதல ைோவட்டம் 

எதிர்க்கட்சித் ததலவர் 

 

(ஒப்பம்) 

எம். ஏ. சுைந்திரன், போ.உ. – யோழ்ப்போண ைோவட்டம் 

2017, ஆகஸ்ட் 30 
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 1ஈ 

[சைோழிசபயர்ப்பு] 

ஜோதிக சஹல உறுைய 

இலக்கம் 964/2, பன்னிப்பிட்டி வீதி, பத்தரமுல்தல 

அரசியலதைப்போக்கத்திற்கோன வழிப்படுத்தல் குழுவின் இற்தறப்படுத்தப்பட்ட இதடக்கோல 

அறிக்தக வதரவு 2017 ஆகஸ்ட் 08 

ஜோதிக சஹல உறுைய கட்சியின் அவதோனிப்புகள் 

அறிமுகம் 

புதிய அரசியலதைப்சபோன்றிதன வகுப்பதன் சபோருட்டு எம்ைோல் இதற்கு முன்னர் 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட இரண்டு ஆவணங்களில் உள்ளடங்கியுள்ள விடயங்களின் ைீது இவ்வோவணம் 

அடிப்பதடயோக அதைகின்றது. 

இதற்கு முன்னர் எம்ைோல் எடுத்துக்கோட்டப்பட்டுள்ளவோறு புதிய அரசியலதைப்சபோன்றிதனத் 

தயோோிக்கும்பபோது நோம் அததன இந்நோட்டின் நதடமுதற ோீதியோன நிதலதைகளுக்கும் எைது 

பதசிய சகோள்தககளுக்கும் ஏற்றவோபற பைற்சகோள்ளுதல் சவண்டும். அததன விடுத்து 

குறுகியகோல ோீதியில் ஏற்படுகின்ற சவளிநோட்டு அழுத்தங்களுக்கு பதிலளிக்கும் ஊடகைோகவும் 

அரசியல் அதைப்பு வதரஞர்களினோல் தனிப்பட்ட ோீதியில் பின்பற்றப்படுகின்ற அரசியல் 

கருத்தியல்களுக்கு ஏற்றவோறும் அரசியலதைப்பிதன வகுப்பதோனது நோட்டிதன 

சிக்கல்தன்தைக்கு இட்டுச் சசல்வதற்குக் கோரணைோக அதையும். நோட்டின் 

சபரும்போன்தையினோின் கருத்து பிரதிபலிக்கப்படோத அரசியலதைப்சபோன்று 

அங்கீகோிக்கப்படபவோ பததவயோன நியோயத்தன்தை கிதடக்கப்சபறபவோ ைோட்டோது. 

அபதபவதள, நோட்டின் பதசிய அபிலோதஷகளுக்கும் சகோள்தககளுக்கும் அரசியலதைப்பு 

ஒத்துப்பபோகோத பட்சத்தில் அது பதசிய ோீதியோன இலக்குகதள அதடந்துசகோள்வதில் குந்தகைோக 

அதையும். அதன்பிரகோரம் அரசியலதைப்பு வதரஞர்களோல் பைற்சகோள்ளப்பட பவண்டியது 

யோசதனில், தோம் கோலோந்தைோகக் சகோண்டுள்ள கருத்தியல்களில் மூழ்கியிருக்கோது சபோது ைக்கள் 

கருத்திதனயும் பதசிய அபிலோதஷகதளயும் புோிந்துசகோள்ளக்கூடிய திறந்த ைனநிதலதய 

ஏற்படுத்திக்சகோள்வதோகும். அப்பபோதுதோன் எைக்குப் சபோருத்தைோன அரசியலதைப்சபோன்றிதன 

ஏற்படுத்திக்சகோள்ளக்கூடியதோக இருக்கும்.  

ஒரு புதிய அரசியலதைப்போனது இரு பிரதோன இலக்குகதள அதடந்துசகோள்வததன 

குறிக்பகோளோகக்சகோள்ளுதல் பவண்டும். நிதலபபறோனதன்தை ைற்றும் சனநோயகம் என்பன 

அதவயோகும். புதிய அரசியலதைப்சபோன்றிதன வகுத்துக்சகோள்வதோனது திறந்த ைற்றும் தர்க்க 

ோீதியில் நிதறபவற்றிக்சகோள்ளபவண்டிய  நுணுக்கைோன நடவடிக்தகயோக அதைய 

பவண்டியதற்கோன கோரணம், சபரும்போலும் ஒன்றுக்சகோன்று முரணோகத் சதோிகின்ற பைற்படி இரு 

இலக்குகளும் அவ்விரு இலக்குகளினதும் நதடமுதற ோீதியோன உயிபரோட்டப் பண்புகளுக்கு 

பங்கம் ஏற்படோதவோறு ஒபரதடதவயில் நிதறபவற்றிக்சகோள்ளத் பததவசயன்பதனோபலயோகும். 
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நிதலபபறோனதன்தை என்பதன் மூலம் பிரதோனைோக அரசியல் ஸ்திரத்தன்தை, சமூக 

ஸ்திரத்தன்தை, சபோருளோதோர அபிவிருத்தி ைற்றும் சுற்றோடல் ோீதியோன நிதலபபறோனதன்தை 

ஆகிய நோன்கு விடயங்கள் கருதப்படுவதோகக் குறிப்பிட முடியும்.  

சனநோயகம் என்பதன் மூலம் ைக்கள் இதறதை, ைோனிட சுதந்திரம், ைனித உோிதைகள் ைற்றும் 

நல்லோட்சி ஆகிய விடயங்கள் கருதப்படுவதோகக் குறிப்பிட முடியும். 

1978 அரசியலதைப்பிதனத் தயோோிக்கும்பபோது பைற்படி அரசியல் ஸ்திரத்தன்தை ைற்றும் 

சபோருளோதோர அபிவிருத்தி ஆகிய அந்த யுகத்திற்குப் சபோருத்தைோனவோறு நிதலபபறோனதன்தை 

என்பதற்கு முதன்தைக் கவனம் சசலுத்தப்பட்டபதோடு சனநோயகைோனது அவ்விலக்கிதன 

அதடந்துசகோள்வதற்கோன ததடயோகபவ கருதப்பட்டது. அதன்படி சனநோயகத்திதன 

அடக்குகின்ற வதகயிலோன, தோன்பதோன்றித்தனைோனசதனக் கூறக்கூடிய சபரும் 

அதிகோரத்துடன்கூடிய நிதறபவற்றுத்துதறசயோன்று உருவோக்கப்பட்டபதோடு அதன் 

கோரணைோகபவ அன்று சதோடக்கம் சனநோயகத்திதனயும் சுதந்திரத்திதனயும் 

சவன்சறடுப்பதற்கோன பபோரோட்டம் உருப்சபற்றது. அப்பபோரோட்டத்தின் பநரடிப் 

சபறுபபறோகவும், ஏற்பட்டிருந்த யுத்தத்திற்கு பபச்சுவோர்த்தத மூலைோன தீர்சவோன்தற 

எட்டுவதற்கோக பைற்சகோள்ளப்பட்ட முயற்சியின் சபறுபபறோகவும் ஏற்கனபவ கூறப்பட்ட 

இரண்டு பநோக்கங்களுள் சனநோயகத்தின்போல் அதிக கவனம் குவிக்கப்பட்ட அரசியலதைப்புச் 

சீர்திருத்தத்திற்கோன முயற்சி உருவோனது. அதன் ஒரு நீடிப்பப இன்றும் கோணப்படுகின்றது. அதன் 

பிரகோரம் 1978 அரசியலதைப்பு உருவோக்கம் இடம்சபற்ற சந்தர்ப்பத்தில் கோணப்பட்ட 

நிதலதைகளுக்கு முற்றுமுழுதோக ைோறுபட்ட ைறுமுதனயிபலபய இன்று நோம் இருக்கின்பறோம். 

இவ்விரு முதனகளும் தவறோனதவபய. நடுநிதலயோன இடபை எைக்குத் பததவப்படுகின்றது. 

அதோவது நிதலபபறோனதன்தை ைற்றும் சனநோயகம் என்பவற்றுக்கிதடயிலோன ஒரு சைநிதலபய 

பததவப்படுகின்றது.  

குறிப்பிட்ட அரசியலதைப்பு முன்சைோழிவுத் திட்டத்தின் மூலம் ைிகவும் பலவீனைோன ைத்திய 

அரசோங்கமும் பலம் சபோருந்திய ைோகோண அரசோங்கங்களும் சகோண்டதைந்த சைஷ்டி ஆட்சிமுதற 

முன்சைோழியப்பட்டுள்ளது. இலங்தகயின் சிறுபோண்தையின ைக்களின் இன ோீதியோன 

பிரச்சிதனகதளத் தீர்ப்பதற்கு ைிகச் சிறந்த முதறயோனது ைோகோணத்தத அடிப்பதடயோகக் 

சகோண்ட  நிலப் பிரபதசத்தின் அடிப்பதடயில் பைற்சகோள்ளப்படுகின்ற அதிகோரப்பகிர்பவ என 

இதன் வதரஞர்கள் நம்பிக்தக சகோண்டுள்ளனர் என்பது சதளிவோகின்றது. எனபவ, நுணுக்கைோக 

விடயங்கதள ஆரோயும் பபோது சதோிகின்ற விடயம் யோசதனில் சைஷ்டி முதறசயோன்று 

பததவசயனப்படுகின்ற இக்கருத்தோனது சபரும்போலும் அரசியல் பகோோிக்தகயோகவும் 

பபோரோட்டச் சுபலோகைோகவும் உள்ளபதசயோழிய உண்தையோன சிக்கல்களுக்கோகவும் 

பததவகளுக்கோகவுைோக சபற்றுக்சகோடுக்கப்பட்ட தர்க்க ோீதியோன தீர்வல்ல என்பதோகும். 

இலங்தகயின் ைக்கள் பரம்பல் ைற்றும் அதைப்பு என்பவற்தறக் கருத்திற்சகோள்ளும்பபோது 

ைோகோணம் என்பது ஒருபபோதும் தர்க்க ோீதியோன அரசியல் அலகு அல்ல என்பது சதளிவோகின்றது. 

உதோரணைோக தைிழ் இனத்தத அடிப்பதடயோகக் சகோண்ட அரசியல் கட்சிசயோன்றுக்கு 

அதிகோரத்ததக் தகப்பற்றிக்சகோள்ளக்கூடிய ஒபரசயோரு ைோகோண சதப வட ைோகோணம் 

ைட்டுபையோகும் என்பபதோடு அங்கு நோட்டின் ஒட்டுசைோத்த தைிழ் ைக்களில் 32% வீதமும் 

இலங்தகத் தைிழ் ைக்களில் 43% வீதமும் ைட்டுபை வோழ்கின்றனர். அதன் பிரகோரம் தைிழ் 

ைக்களின் இனோீதியோன பிரச்சிதனகதளத் தீர்ப்பததன பநோக்கைோகக் சகோண்ட ைோகோணத்தத 

அடிப்பதடயோகக் சகோண்ட அதிகோரப் பகிர்வின்பபோது ஒட்டுசைோத்த தைிழ் ைக்களில் 68% 

வீதைோன தைிழ் ைக்கள் அத்தீர்விலிருந்து புறக்கணிக்கப்படுகின்றனர் என்பது சதளிவோகின்றது. 
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சைோழிப் பிரச்சிதனயிதன ைோகோணத்தின் அடிப்பதடயில் அதிகோரத்தத பகிர்ந்து தீர்ப்பதற்கு 

முயற்சிக்கப்படுைோனோல் வட ைோகோணத்ததத் தவிர கிழக்கு ைோகோணத்திலும் அம்சைோழிக் 

சகோள்தகதய நதடமுதறப்படுத்துவதற்கு இயலுைோக அதையும் பட்சத்தில் அப்பபோதுகூட 

ஒட்டுசைோத்த தைிழ் ைக்களில் (இலங்தகத் தைிழர், முஸ்லிம், ைதலயகத் தைிழர்) 44% வீதம் பபர் 

ைட்டுபை அனுகூலங்கதளப் சபறுவர். சபோலிஸ் அதிகோரங்கள் வழங்கப்படும் பட்சத்தில் 

அப்பபோது ஒட்டுசைோத்த தைிழ் ைக்களில் 32% வீதைோனவர்கள் ைட்டுபை நன்தை சபறுவர்.  

சபோலீஸ் அதிகோரங்கதளக் கருத்திற்சகோள்ளும்பபோது முஸ்லீம் ைக்களின் பிரச்சிதன 

இததனவிடச் சிக்கலோனது. இலங்தகக்கு ைோகோண சதப முதற அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 

சந்தர்ப்பத்தில் முன்ைோதிோியோக அதையப்சபற்ற இந்தியோவின் நிதலதையோனது முற்றிலும் 

பவறுபட்டது. இந்தியோவில் ஒட்டுசைோத்த தைிழ் ைக்களில் 92% வீதம் பபர் தைிழ்நோட்டிபலபய 

வோழ்கின்றனர். புதிய அரசியலதைப்சபோன்று வகுக்கப்படும் நிதலயில் இத்ததகய நிதலதைகள் 

ைிகவும் ஆழைோக கருத்திற்சகோள்ளப்படுதல் பவண்டும்.  

அதன் பிரகோரம் இலங்தகயின் ைக்கள் கட்டதைப்பு ைற்றும் பரம்பல் என்பவற்தறக் 

கருத்திற்சகோள்ளும்பபோது இன ோீதியோன பிரச்சிதனகதளயும் அபிலோதஷகதளயும் தீர்ப்பதில் 

ைிகவும் பயனுள்ளதோக அதைவது ைோகோண ைட்டத்தில் பைற்சகோள்ளப்படுகின்ற 

அதிகோரப்பகிர்வல்ல ைோறோக பதசிய ைட்டத்தில் பைற்சகோள்ளப்படுகின்ற ைறுசீரதைப்புகள் 

என்பது சதளிவோகின்றது. உதோரணைோக தைிழ் அரசியலில் பிரதோன குதறபோடோக 

எடுத்துக்கோட்டப்படுகின்ற சைோழிப் பிரச்சிதனதயப் சபோறுத்தவதர அததன நிச்சியைோக பதசிய 

ைட்டத்திபலபய தீர்க்க முடியும். ைதச் சுதந்திரம் உறுதிப்படுத்தப்படுவதும் ைோகோண ைட்டத்தில் 

அன்றி பதசிய ைட்டத்திபலபய பைற்சகோள்ளப்பட முடியும். எனபவ நோம் பதசிய ைட்டத்தில் 

ைறுசீரதைப்புக்கதள ஏற்படுத்தும் திதசதய பநோக்கிபய நகர பவண்டும்.  

இவற்றுக்கு பைலதிகைோக நிலைட்ட அரசியல் பங்பகற்பிதன உயர்த்துதல் எனும் விடயத்திதன 

சபோறுத்தவதரயில் அது சதோடர்போக பதசிய ைட்டத்தில் கோணப்படுகின்ற ததடகள் அந்த 

வதகயிபலபய ைோகோண ைட்டத்திலும் கோணக்கூடியதோகவுள்ளன. உதோரணைோக 

சதஹியத்தகண்டியில் வோழும் ஒருவருக்கு திருபகோணைதலயில் அதைந்துள்ள கிழக்கு ைோகோண 

சதபயுடன் இதணப்தப ஏற்படுத்திக்சகோள்ளும்பபோதும் சகோழும்பில் கோணப்படுகின்ற ைத்திய 

அரசோங்கத்துடன் சதோடர்பிதன ஏற்படுத்திக்சகோள்ளும்பபோதும் அதவ இரண்டுக்கு ைத்தியில் 

கணிசைோன வித்தியோசத்திதன உணரக்கூடியதோக இல்தல. அதன் சபோருட்டு இததனவிடச் 

சிறிய அலகு பததவயோக உள்ளது. 

இதன் பிரகோரம் ஜோதிக சஹல உறுைய கட்சியோனது உள்ளூரோட்சி ஆளுதகப் பிரபதசத்திதனபய 

பன்முகப்படுத்தலுக்கோன அலகோகக் கருதுகின்றது. இங்கனம் அது கிரோை சதப முதறயின் 

அடிப்பதடயில் சதோழிற்படுதல் பவண்டும். அதன் மூலம் நிலைட்ட ைக்கள் பங்பகற்பு 

உறுதிப்படுத்தப்படுவபதோடு சவளிப்பதடத் தன்தையும் பபணப்படும். அபதபவதள, 

இலங்தகயில் தற்பபோதுள்ள உள்ளூரோட்சி அலகுகளின் எல்தலகளோனதவ ைக்கள் சதோதக, இன 

ோீதியோன அதைப்பு, சபோருளோதோர கோரணிகள் என்பவற்றின் அடிப்பதடயில் ைீண்டும் அறிவியல் 

ோீதியோக நிர்ணயிக்கப்படுதல் பவண்டும். இந்த முதறயின் மூலம் ைிகவும் பயனுள்ள 

பன்முகப்படுத்தல் அலகிதன அதைத்துக்சகோள்ள முடியும். ைோகோணம் பபோலல்ல பிரபதச சதப 

ஆளுதகப் பிரபதசைோனது ஒரு துல்லியைோன சமுதோயத்தின் பிரதிநிதித்துவத்திதனயும் 

பங்பகற்பிதனயும் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய வதகயில் அதைப்பதற்கு இலகுவோனதோகும். 

ைோகோணத்தத அடிப்பதடயோகக் சகோண்டு பைற்சகோள்ளப்படுகின்ற அதிகோரப் பகிர்வின் மூலம் 

ஏபதனும் சிறுபோன்தையின ைக்களின் துன்பங்கதள ஓரளவிற்பகனும் தீர்ப்பது சதோடர்பில் 

எதிர்போர்க்கக்கூடியது வட ைோகோண தைிழ் ைக்கள் சதோடர்போக ைட்டுபையோகும். இருப்பினும் அது 

ஏதனய சகல ைோகோணங்களிலுமுள்ள சிறுபோன்தை ைக்கதளப் புறக்கணிக்கும். ஆயினும், 
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உள்ளூரோட்சி அலகோனது பன்முகப்படுத்தலுக்கோன அலகோகப் பயன்படுத்தப்படுைோனோல் 

அப்பபோது அதன் மூலம் வட ைோகோணத்திலுள்ள சிங்கள ைக்களுக்கு (வவுனியோ சதற்கு), கிழக்கு 

ைோகோணத்திலுள்ள தைிழ் ைக்களுக்கு (உதோரணம் - திருக்பகோயில்),  கிழக்கு ைோகோண முஸ்லிம் 

ைக்களுக்கு (உதோரணம் – சம்ைோன்துதற) ைற்றும் ைத்திய ைோகோணத்தின் ைதலயக தைிழ் 

ைக்களுக்கு (உதோரணம் – தலவோக்கதல) தைது பயனுள்ள அரசியல் பங்பகற்பிதன 

உறுதிப்படுத்திக்சகோள்ள முடியும். அந்த அடிப்பதடயில் இருந்துசகோண்டு ஜோதிக சஹல உறுைய 

கட்சியோனது அதன் கருத்துக்கதள பின்வரும் வதகயில் முன்தவக்கின்றது. 

 

1. அரசியலதைப்பின் 1 ஆம் ைற்றும் 2 ஆம் அத்தியோயங்களின் மூலம் உள்வோங்கப்பட்டுள்ள 

விடயங்கள் 

 

1 ஆம் ைற்றும் 2 ஆம் உறுப்புதரகள் 

1 ஆம் ைற்றும் 2 ஆம் உறுப்புதரகள் ைோற்றப்படலோகோது 

இலங்தகதய அறிமுகப்படுத்துவதற்கோகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற உத்திபயோகபூர்வ சபயரோகிய 

“இலங்தக சனநோயக பசோசலிசக் குடியரசு” என்பது அநோவசியைோக நீண்ட ைற்றும் எதுவித விபசட 

அரசியல் அல்லது சபோருளோதோர சபோருதள உணர்த்தோததையினோல் அததன “இலங்தக” 

அல்லது “இலங்தகக் குடியரசு” என ைோற்றத் பததவப்படும் பட்சத்தில் ஆரோய்ந்து போர்ப்பது 

சபோருத்தைோனது. 

2 ஆம் உறுப்புதர 

தற்பபோது அது சிங்களம், தைிழ் ைற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய சைோழிகளில் உள்ளவோபற 

அதையப்சபறுதல் பவண்டும். அபதபவதள, இலங்தக அரசின் குறிப்பிட்ட ஒற்தறயோட்சித் 

தன்தையோனது சபோருள்வடிவிலும் அவ்வதகயிபலபய அதையப்சபற்றிருத்தல் 

பவண்டுசைன்பபதோடு அரசியலதைப்பின் 2, 4(அ) ைற்றும் 76(1) ஆகிய உறுப்புதரகளின் மூலம் 

கோட்டப்பட்டுள்ள நிதலதைகள் எவ்வதகயிலும் ைோற்றப்படலோகோது. இதற்கு முந்திய 

ஆவணங்களின் மூலம் நோம் ைிகத் சதளிவோகவும் துல்லியைோகவும் சுட்டிக்கோட்டியுள்ள வதகயில், 

இலங்தக சிறுபோன்தை ைக்களின் பிரச்சிதனகள், ைோகோணங்கதள அடிப்பதடயோகக் சகோண்ட 

நிலப் பிரபதசத்தத அடிப்பதடயோகக் சகோண்டு பைற்சகோள்ளப்படுகின்ற அதிகோரப் பகிர்வின் 

மூலம் தீர்க்கப்பட முடியுசைன்பது சில நபர்களது ைனங்களில் கோலோந்தைோக பவரூன்றியுள்ள 

தர்க்க ோீதியல் அடிப்பதடயற்ற ஒரு கருத்தியல் ைட்டுபையோகும். இக்கருத்தோனது சகல இன 

ைக்களுக்கும் நியோயத்தத நிதலநோட்டுவதற்குப் சபோருத்தைோன ஒரு முதறயியதலக் 

கண்டறிவதற்கோன வோய்ப்பிதன இல்லோசதோழிப்பபதோடு நோட்டின் எதிர்கோல இருப்புக்கு 

அத்தியோவசியைோன பதசிய அபிவிருத்தி இலக்குகதள அதடந்துசகோள்வதில் போோிய ததடயிதன 

ஏற்படுத்துகின்றது. எனபவ, ைோகோணங்கதள அடிப்பதடயோகக் சகோண்ட அதிகோரப் பகிர்வு 

பற்றிய தர்க்க ோீதியில் அடிப்பதடயற்ற ைற்றும் போதகைோன முன்சைோழிவுக்குப் பதிலோக தர்க்க 

ோீதியோனதும் பயனுள்ளதுைோன ைோதிோிசயோன்றின் ைீது இதன் பின்னபரனும் கவனம் 

சசலுத்தப்படுதல் பவண்டும். ஏற்கனபவ சதோிவிக்கப்பட்டுள்ளவோறு எைது கட்சியின் 

பநர்தையோன கருத்து யோசதனில், இலங்தகக்கு ைிகவும் சபோருத்தைோன முதறயோனது சபோது 

ைக்களுக்கு உச்சைட்ட அதிகோரம் கிதடக்கப்சபறுகின்ற வதகயிலும் பதசிய அபிவிருத்திக்குத் 
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பததவயோன ஒபர கருத்துக்கு ததடகள் ஏற்படோத வதகயிலும் உள்ளூரதிகோர சதபகதள 

உச்சைட்டத்தில் பலப்படுத்துவதோகும்.  

விபசடைோக இங்பக குறிப்பிடப்பட பவண்டிய  ஒரு விடயை யோசதனில் வதரஞர்களோல் 

கோட்டப்பட்டுள்ளவோறு “அரசியலதைப்பு எனப்படுவது ைக்கள் அச்சம் சகோள்ள பவண்டிய ஒரு 

ஆவணைல்ல”  என்பது உண்தைசயன்பதுடன் அரசியலதைப்போனது ஏைோற்றுகரைோன ைற்றும் 

துல்லியைற்ற பதங்களிலிருந்தும் விடுபடுதல் பவண்டும். இம்முன்சைோழிவுத் திட்டத்தின் மூலம் 

முன்தவக்கப்படுகின்ற அரசியலதைப்பு ைோதிோியோனது உறுதியோகபவ சைஷ்டி 

முதறசயோன்றோகும். அது அவ்வோறு இருக்தகயில் அததன இதறதை அதிகோரம் சகோண்ட 

ைக்களிடைிருந்து ைதறப்பதற்கு பவண்டுசைன்பற முயற்சிப்பது சபோருத்தைற்றது. நோம் முடிந்தளவு 

சவளிப்பதடத்தன்தையிதனப் பபணிபய புதிய  அரசியலதைப்சபோன்தற உருவோக்க 

பவண்டுபைசயோழிய ைோறோக விடயங்கதள ைதறத்து அததன பைற்சகோள்ளலோகோது. புதிய 

அரசியலதைப்சபோன்று சகோண்டுவரப்படுைோனோல்  அது கட்டோயைோக சபோது ைக்களது 

விழிப்புணர்வூட்டலுடனோன இணக்கப்போட்டுடன் உருவோக பவண்டும். அத்ததகய 

விழிப்புணர்வூட்டல் இணக்கப்போடு ஏற்பட பவண்டுைோனோல் உத்பதச அரசியலதைப்பின் 

உண்தைத் தன்தை ைற்றும் அதன் மூலம் உருவோகின்ற அரசியலதைப்பு ைோதிோி சதோடர்போன 

உண்தைத் தன்தை என்பவற்தற சபோது ைக்களுக்கு பநர்தையுடன் சதளிவுபடுத்த பவண்டும். 

3 ஆம் உறுப்புதர 

தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் 3 ஆம் உறுப்புதர ைோற்றப்படலோகோது. அங்குள்ள 

உறுப்புதரக்குப் பதிலோக ைோற்று உறுப்புதரசயோன்று எதற்கோக முன்தவக்கப்பட்டசதன்பது 

சதோடர்போக வதரஞர்கள் சதளிவுபடுத்தவில்தல. 

4ஆம் உறுப்புதர 

தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் 4 ஆம் உறுப்புதர ைோற்றப்படலோகோது. அங்குள்ள 

உறுப்புதரக்குப் பதிலோக ைோற்று உறுப்புதரசயோன்று எதற்கோக முன்தவக்கப்பட்டசதன்பது 

சதோடர்போக வதரஞர்கள் சதளிவுபடுத்தவில்தல. 

5 ஆம் உறுப்புதர 

தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் 5 ஆம் உறுப்புதர ைோற்றப்படலோகோது. ைோற்று 

உறுப்புதரயோனது ைோகோணங்களின் ைீது அடிப்பதடயோக அதைந்த சைஷ்டி ைோதிோிசயோன்றுக்குப் 

சபோருத்தைோன வதகயில் முன்தவக்கப்பட்டுள்ளசதன்பது சதளிவோகின்றது. எைது கருத்தோனது 

அதற்கு ைோறுபட்ட வதகயில் அதைந்துள்ளதனோல் குறித்த உறுப்புதரயிதன ைோற்றுவதற்கோன 

பததவயிதன நோம் கோணவில்தல. 

6 ஆம் உறுப்புதர  

உத்பதச உறுப்புதரயில் தவறு கோணப்படவில்தல. 

7 ஆம் உறுப்புதர 

உத்பதச உறுப்புதர சபோருத்தைோனது. எைது கருத்தோக அதைவது பல்பவறுபட்ட சமுதயோங்களின் 

உண்தையோன பிரச்சிதனகள் ைற்றும் நியோயைோன அபிலோதஷகள் சதோடர்போக 

பணியோற்றக்கூடிய தர்க்க ோீதியோனதும் பயனுள்ளதுைோன முதறயோனது ைோகோணங்கதள 

அடிப்பதடயோகக் சகோண்டு அதிகோரங்கதளப் பிோிப்பது அல்ல பதசிய ைட்ட ைறுசீரதைப்புக்கதள 

பநோக்கி நகர்வதோகும். அதன் பிரகோரம் பதசிய கீதம் பற்றிய நிதலதையிதன இவ்வோறு 
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சதளிவோகக் கோட்டுதல் ைற்றும் இதுவதர இயங்கிவந்த நிதலதையிதன இவ்வோறு ைிகவும் 

திட்பநுட்பத்துடன் உருவோக்குவது ைிகவும் சபோருத்தைோனது. 

 
8 ஆம் உறுப்புதர 

உத்பதச உறுப்புதர சபோருத்தைோனது. 

இரண்டோம் அத்தியோயம்/ 9 ஆம் உறுப்புதர 

தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் 9 ஆம் உறுப்புதர எவ்வதகயிலும் ைோற்றத்துக்கு 

உட்படுத்தப்படலோகோது 

சில அரசியல் ததலவர்கள் ைட்டுைன்றி படித்தவர்களும் தவறோன புோிந்துணர்வுடன் 

கோணப்பட்டோலும் இலங்தகயிதன அரசியலதைப்பு ோீதியோகவும் சட்ட ோீதியோகவும் 

எடுத்துக்சகோள்ளும்பபோது அது ைதச் சோர்பற்ற ஒரு அரசோகும். தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் 9 

ஆம் உறுப்புதரயின் மூலம் எவ்வதகயிலும் புத்தசையம் அரச ைதைோக 

ஆக்கப்படவில்தலசயன்பபதோடு அவ்வுறுப்புதரயோனது சவறுைபன அரசியலதைப்புக்கோன ஒரு 

அலங்கோரம் ைட்டுபையோகும். இருப்பினும் இலங்தக இரோச்சியத்துக்கும் புத்தசையத்துக்கும் 

இதடயில் ஆயிரைோயிரம் வருடங்கள் பூரோக சநருங்கிய சதோடர்புகள் கோணப்பட்டபதோடு கண்டிய 

ஒப்பந்தம் தகச்சோத்திடப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் ஆங்கிபலயர்களும்கூட அத்சதோடர்பிதன 

ஏற்றுக்சகோண்டுள்ளனர். அதன் பிரகோரம் இவ்வோறு சபயரளவிலோன ஒரு உறுப்புதரயினோல் 

அல்லது வரலோற்று ோீதியோன ைரபுோிதையிதன ஏற்றுக்சகோண்டிருப்பதோனது சிங்கள 

சபௌத்தர்களது ைனநிதறவுக்கு கோரணைோக அதைந்துள்ளது. அபத நிதலயில் அது சதோடர்ந்தும் 

பபணப்படுதல் பவண்டும்.  

இலங்தகயின் ைதத்திற்கும் அரசுக்கும் இதடயிலோன சதோடர்தப நதடமுதறச்சோத்தியைோன 

விதத்தில் சுட்டிக்கோட்டியுள்ள அரசியலதைப்பின் 10, 12 ைற்றும் 14(1) (உ) உறுப்புதரகளில் 

கோட்டப்பட்டுள்ளவோறோன ஏற்போடுகள் அவ்வோபற நதடமுதறப்படுத்தப்படுதல் சபோருத்தைோகும்.    

 

அதிகோரப் பகிர்வுக் பகோட்போடு 

1. துதணயோக்கம் சதோடர்போன பகோட்போட்டிதன பயன்படுத்தல் 

துதணயோக்கம் சதோடர்போன பகோட்போட்டிதனப் பயன்படுத்தல் சதோடர்போக இந்த வதரவில் 

கோட்டப்பட்டுள்ள முன்சைோழிதவ பின்வரும் கோரணங்களினோல் எம்ைோல் ஏற்றுக் 

சகோள்ளமுடியோது. 

விபசடைோக துதணயோக்கம் சதோடர்போன பகோட்போடு என்பது என்னசவன்று விபோிக்கப்பட்டுள்ள 

விதம் “அதோவது அடிைட்டத்தில் சசய்யக்கூடிய எந்தபவோர் கோோியத்ததயும் அதற்கு 

தகயளிக்கலோம்” என்பது ஆட்சிமுதற சதோடர்போக ைிகவும் தர்க்கோீதியற்ற ைிகவும் சிக்கலோன 

வோதைகும். இலங்தகயில் தற்பபோது நதடமுதறயில் உள்ள உள்ளூரோட்சி ைன்ற அலகுகதளயும் 

விட சிறிய சுயோட்சி இரோச்சியங்கள் உலகில் இருப்பதனோல் சித்தோந்தோீதியோக போர்க்கும்பபோது 

அவ்வோறோன இரோச்சியசைோன்றுக்கு சசய்யக்கூடிய எததனயும் எைது உள்ளூரோட்சி ைன்ற 

அலகுகளுக்கும் சசய்யமுடியும். இதன்படி இந்த துதணயோக்கம் சதோடர்போன 

பகோட்போட்டிற்கதைய அதோவது எந்தபவோர் அதிகோரத்ததயும் அதோவது சுயோட்சி 
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அதிகோரத்ததக்கூட எைது நோட்டில் கோணப்படும் அடிைட்டத்துக்கும், அதோவது பிரபதச 

சதபக்குக்கூட பததவப்படின் தகயளிக்கலோம் என்பததப் புோிந்து சகோள்ளபவண்டும். அதிகோரப் 

பகிர்வு சதோடர்போக இவ்வோறோன சிந்ததனகளிலிருந்து சகோண்டு நடவடிக்தக எடுப்பதற்குப் 

பதிலோக உள்நோட்டு அரசியல், சபோருளோதோரம், கோலோச்சோரம், சமுதோயம் என்பவற்றின் பததவகள் 

சதோடர்போக ைிகவும் விோிவோன நிதலப்போட்டின் அடிப்பதடயில் இததன பைற்சகோள்ள 

பவண்டும். இதற்கு முன்னரோன ஆவணங்களில் நோங்கள் சுட்டிக்கோட்டியுள்ளவோறு விபசடைோக 

பதசிய அபிவிருத்தி சதோடர்போக ைிகவும் சபோருத்தைோனது ஒட்டுசைோத்தைோன இரோச்சியத்ததயும் 

ஒரு சபோதுவோன பதசிய திட்டசைோன்றுக்கதைய வழிநடத்துவது தவிர அந்தந்த 

ைோகோணங்களுக்கு அல்லது பிரபதசங்களுக்கு எைது விருப்பம் ைற்றும் புோிந்துணர்வுக்கதைய 

அபிவிருத்தி சகோள்தககதளத் திட்டைிடபவோ அல்லது அவற்தற நதடமுதறப்படுத்தபவோ 

இடைளிப்பதல்ல. ைிகவும் சதளிவோன விடயம் யோசதனில் தற்பபோததய அரசின் அபிவிருத்தி 

மூபலோபோயங்கள் கூட பதசியோீதியோக தையப்படுத்தப்பட்டு சபோருளோதோர அபிவிருத்தி 

சதோடர்போக தீர்ைோனம் எடுப்பதும் நதடமுதறப்படுத்துவதுைோகும். இதற்கு முன்னர் 

ஆவணங்களில் நோங்கள் சுட்டிக்கோட்டியுள்ளவோறு சுற்றோடல் நிதலபபறோன தன்தைதய 

உறுதிப்படுத்திக் சகோள்வதற்கும் பதசிய ைட்டத்திலோன தீர்ைோனம் எடுப்பபத சிறந்தது. இலங்தக 

ஒரு பூபகோளத் தன்தை ைற்றும் உயிோியல் கட்டதைப்பிதனக் சகோண்டுள்ளது. அபதபபோன்று 

சுற்றோடல் போதுகோப்பு, சபோருளோதோரச் சசயற்போடுகளுடன் பின்னிப்பிதணந்து 

கோணப்படுவதுடன் சுற்றோடதலயும் சபோருளோதோரத்ததயும் பரஸ்பரம் ஒன்தறசயோன்று விலக்கி 

விடுவதிலிருந்து தவிர்க்கும் வதகயில் அவற்தற சசயற்படுத்த பவண்டும். இதன்படி இந்த 

கோரணிகள் இரண்டும் பதசிய ைட்டத்திலன்றி ைோகோண அல்லது பிரபதச ைட்டத்தில் 

தகயோளப்படக்கூடோது. 

2. அதிகோரப் பகிர்வுக்கோன பிரதோனைோன அலகு ைோகோணம் ஆதல் பவண்டும் என்ற பிபரரதண 

இந்தப் பிபரரதணயோனது இந்த வதரவில் பைபல குறிப்பிடப்பட்ட ‘துதணயோக்கம்’ சதோடர்போன 

பிபரரதனயுடன் முரண்படுகின்றது. ‘அடிைட்டத்தில் சசய்து சகோள்ளக்கூடிய எந்தசவோன்தறயும் 

அதற்கு தகயளிக்க முடியும்’ என்று கூறிவிட்டு அபத ைறுகணம் அதிகோரப் பகிர்வின் பிரதோன 

அலகு ைோகோணம் என்று குறிப்பிடுவதற்கு இந்த வதரதவ தயோோித்தவர்கள் சசயற்பட்டிருப்பது 

ஓர் ஆச்சோியைோன விடயைோகும்.  இலங்தகயில் அரசோட்சி கட்டதைப்புக்குள் ைிகவும் 

அடிைட்டைோனது உள்ளூரோட்சி சதப அலகுகளோகும். அதோவது பிரபதசசதப, நகரசதப, 

ைோநகரசதப என்பனவோகும். அது ஒரு பபோதும் ைோகோணைல்ல. அதன்படி வதரவில் 

கோட்டப்பட்டுள்ள துதணயோக்க பகோட்போட்டின்படி பிரதோன அலகு ைோகோணைல்ல. பிரபதசசதப 

அல்லது நகர சதபயோகும். உண்தையோக அவர்களது நிச்சயைோன பநோக்கம் பவசறோன்றுைல்ல. 

முடியுைோனவதர அதனத்து அதிகோரங்கதளயும் ைோகோணசதபகளுக்கு வழங்கி 

ைோகோணசதபயிதன ைிகவும் சக்திவோய்ந்த அலகோக உருவோக்குவபத என்பது சதோடர்போக 

எத்ததகய சந்பதகமும் கிதடயோது. இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட துதணயோக்க பகோட்போடு ைற்றும் 

ைோகோணசதபகதள அதிகோரப் பகிர்வின் பிரதோன அலகோகக் கருதுவது என்ற இரண்டு 

பகோட்போடுகதளயும் ஒன்றோக எடுத்துப் போர்க்கும்பபோது அதன் மூலம் ைிக இலகுவோக கூட்டுச் 

சைஷ்டி (con-federal) ஆட்சிமுதற ைோதிோிசயோன்தறக் கூட ஏற்படுத்திக்சகோள்ள முடியும் என்பது 

சதளிவோக உள்ளது. இது உடன்படக்கூடிய ஓர் விடயைல்ல. 
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தற்கோலத்தில் நதடமுதறயில் உள்ள ைோகோண சதபகள் முதற சதோடர்போக எைது கட்சியின் 

நிதலப்போட்டிதன நோம் சதளிவோகக் கூறியுள்பளோம். இந்த முதறயோனது இந்தியோவின் பநரடி 

அரசியல் ைற்றும் இரோணுவ அழுத்தத்தின் மூலமும் அதற்கு நிகரோக உள்ளகோீதியோக எல்.ோி.ோி.ஈ. 

அதைப்பின் பயங்கரவோதத்தின் ைத்தியில் இலங்தக கடும் அழுத்தத்துக்கு உட்பட்டிருந்த 

பவதளயில் பைற்சகோள்ளப்பட்டதோகும். இந்த முதறயோனது இந்தியோவின் நிதலதைக்பகற்பவும் 

அந்நோட்டின் அங்கீகோரம் ைற்றும் ைோதிோிக்கும் அந்நோட்டின் அரசியல் ைற்றும் இரோணுவ 

அபிலோதசகளுக்கு ஏற்புதடயவோறு அன்றி இலங்தகயின் சமூக அரசியல், சபோருளோதோர 

பததவகளுக்பகோ யதோர்த்தங்களுக்கு ஏற்புதடயவோபறோ அல்ல என்பது சதளிவோகும். எல்.ோி.ோி.ஈ. 

உட்பட சகல தைிழ் ஆயுதக் குழுக்கள் குதறந்த பட்சம் ஆரம்பத்தில் கூட இந்த இந்திய 

தீர்ைோனத்துக்கு விருப்பம் சதோிவிக்கவில்தல என்பதுடன் சிங்கள ைக்களின் 

சபரும்போன்தையினோின் எதிர்ப்புக்கும் அது உள்ளோனது. குறுகிய கோலத்துக்குள் எல்.ோி.ோி.ஈ. 

அதைப்பு இந்திய ததலயீட்டுக்கு எதிர்ப்பு சதோிவித்த பபோதிலும் ஏதனய அதனத்து தைிழ் ஆயுதக் 

குழுக்கள் ைற்றும் அரசியல் கட்சிகள் இந்தியோவின் தீர்ப்பிதன ைிகவும் விருப்பத்துடன் 

ஏற்றுக்சகோண்டன. ைோகோண சதப முதறதய நதடமுதறப்படுத்துவதற்கோன ஒபரசயோரு 

ததடயோக அதைந்த எல்.ோி.ோி.ஈ. அதைப்போனது தீவிரைோகவும் அதிகோர பபரோதசயிலும் தைிழ் 

ைக்கதள பகடயங்களோகப் பயன்படுத்தி இரத்தம் சிந்தும் யுத்தசைோன்தற 

கட்டவிழ்த்துவிட்டதுடன் இந்த தீவிரவோத பயங்கரவோதத்தத பதோற்கடிக்கோைல் இந்த நோட்டிற்கு 

சைோதோனத்தத ஏற்படுத்திக்சகோள்ள முடியோத நிதலதை ஏற்பட்டது. இந்த உடன்படிக்தகயோனது 

தகச்சோத்திடப்பட்ட 1987 ஜுதல ைோதம் 29 ஆந் திகதி சதோடக்கம் இன்று வதரயிலோன 

கோலகட்டத்தத எடுத்துப் போர்க்கும்பபோது தைிழ் ைக்களுக்கு புதிதோக பிரச்சிதனகள் எதுவும் 

ஏற்படவில்தல என்பதுடன் இருந்த பல பிரச்சிதனகள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன என்பததயும் 

ஏற்றுக்சகோள்ள பவண்டும். இதன்படி தற்பபோது புதிதோக அதிகோரங்கதள பகட்பதற்கோன 

நியோயைோன கோரணங்கள் ஏதும் தைிழ் அரசியல் ததலவர்களுக்கு கிதடயோது என்பது ைிகவும் 

சதளிவோகும். அதனோல் நோங்கள் தற்பபோது சசய்ய பவண்டியது ைிகவும் சிக்கலோன பின்னணியில் 

ைிகவும் அழுத்தங்கள் நிதறந்த சூழ்நிதலயில் அறிமுகம் சசய்து தவக்கப்பட்ட ைோகோணசதப 

முதறயில் கோணப்படும் குதறபோடுகள் சதோடர்போக கலந்துதரயோடுவதோகும். அன்று எல்.ோி.ோி.ஈ. 

அதைப்பு தனது ஆயுதப் பபோரோட்டத்தத நியோயப்படுத்திக் கோட்டுவதற்கு பயன்படுத்திய 

சுபலோகங்கள் ைற்றும் தீவிரவோத தர்க்கங்கதள சதோடர்ந்தும் கண்மூடித்தனைோக முன்தவத்தல் ஓர் 

ஆக்கபூர்வைோன கலந்துதரயோடலுக்கு வழிவகுக்கோது அதவ சைோதோனத்தத ஏற்படுத்திக் 

சகோள்வதற்கோகவல்ல யுத்தத்தத நியோயப்படுத்திக் சகோள்வதற்பக என்பதத நோம் 

ைறந்துவிடலோகோது. சபோருளோதோர அபிவிருத்தி, ைோனிட சுதந்திரம், அடிப்பதட உோிதைகள் 

ைற்றும் சமூகநீதி, நியோயம் என்பவற்தற நோம் சவல்ல முடிவது அல்லது சவற்றி சகோள்ள முடிவது 

இனவோத அடிப்பதடயில் அல்லது பிரபதச வோத அடிப்பதடயில் அல்லோது சபோது ைற்றும் பதசிய 

அடிப்பதடயிலோகும். அவ்வோறோன பின்னணியில் ைோகோண சதப முதறதய ைிகவும் 

வலுவதடயச் சசய்வதற்கும் அதில் தவிர்க்க முடியோத சபறுபபறோக ைத்திய அரசிதன 

பலவீனப்படுத்துவதற்கும் முன்தவக்கப்பட்டுள்ள இந்த பிபரரதணக்கு ஆதரவளிக்க எைது 

கட்சியினோல் முடியோது. 

அபதபபோன்று சிறுபோன்தை ைக்களின் பிரச்சிதனகதள தீர்ப்பதற்கு ைோகோணத்தத 

அடிப்பதடயோக்சகோண்ட நிலப்பிரபதசங்கதள அடிப்பதடயோகக் சகோண்டு பைற்சகோள்ளப்படும் 

அதிகோரப் பகிர்வு பததவசயன சிலர் கண்மூடித்தனைோன நிதலப்போட்டில் இருந்தோலும் 
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இலங்தகயின் சனத்சதோதகப் பரம்பதல சற்று பநோக்கும்பபோது அது தர்க்க ோீதியற்றபதோர் 

விடயம் என்பது புலனோகின்றது. சிங்களைல்லோத இனசைோன்று சபரும்போன்தையோக இருக்கும் 

ைோகோணைோக விளங்குவது வடைோகோணம் ைோத்திரபை. அங்கு கூட இலங்தகத் தைிழர் 

சனத்சதோதகயில் 43% உம் சைோத்த தைிழ் சனத்சதோதகயில் 32% உம் ஆகும். அதன்படி 

சைோழிோீதியோன கலோச்சோரோீதியோன சையோீதியோன குழுக்கள் எதனோலும் உோிதைகள் எததயும் 

பிரபதச அடிப்பதடயில் உறுதிப்படுத்த முடியோது என்பது சதளிவோகும். இதற்கு பதிலோக 

இலங்தக பயன்படுத்த பவண்டிய ைோதிோி யோசதனில், சபோதுவோக அதோவது பதசியோீதியோக 

அந்தந்த இனக்குழுக்களின் பிரச்சிதனயிதனத் தீர்த்து அதனத்து இனத்தவர்களினதும் 

உோிதையிதன பதசியோீதியோக போதுகோக்க நடவடிக்தக எடுப்பதோகும். 

அபதபபோன்று சபோருளோதோர அபிவிருத்தி சதோடர்போக ைிகவும் சபோருத்தைோனது ஒட்டுசைோத்த 

பதசத்ததயும் சபோது பதசிய திட்டசைோன்றுக்கதைய வழிநடத்துவபத அன்றி அந்தந்த 

ைோகோணங்களில் தத்தைது விருப்பம் ைற்றும் புோிந்துணர்வின் அடிப்பதடயில் அபிவிருத்திக் 

சகோள்தககதள நதடமுதறப்படுத்த திட்டைிட இடைளிப்பது அல்ல. உண்தையோக தற்பபோததய 

அரசின் சபோருளோதோர மூபலோபோயங்கள் கூட இந்த நிலதைதய சிறந்தமுதறயில் புோிந்துசகோண்டு 

தயோோிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது ைிகவும் சதளிவோகவுள்ளது. தற்பபோது கிழக்கு, சதற்கு, வடக்கு 

ைத்திய ைற்றும் வடபைல் ைோகோணங்களில் அபிவிருத்தி முகவர் நிறுவனங்கதள 

ஏற்படுத்துவதற்கோன முன்சைோழிவு முன்தவக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதற்கு பைலதிகைோக 

பைல்ைோகோண ைோநகர அதிகோர சதபசயோன்தற ஏற்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்தக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதவ அதனத்தின் மூலமும் அபிவிருத்தியோனது ஒரு பதசிய பணி என்ற 

நிதலக்கு சகோண்டு வரப்படுகின்றது. இதன்படி ைோகோணசதபகளுக்கு ஆகக்கூடிய அதிகோரப் 

பகிர்தவச் சசய்ய முதனவதோனது இந்த பதசிய மூபலோபோயத்துடன் பநரடியோக ஒரு பைோததல 

ஏற்படுத்தும். இதவ அதனத்தும் அபிவிருத்திக் சகோள்தகதயத் தீர்ைோனித்தல் ைற்றும் 

நதடமுதறப்படுத்தலின்பபோது ைத்திய அல்லது பதசிய ைட்டத்தில் நதடமுதறப்படுத்தல் எைது 

அரசின் மூபலோபோயம் என்பதத உணர்த்துகின்றது. இதன்படி எைது அரசியலதைப்தப அதற்குப் 

சபோருத்தைோன வதகயில் நோம் அதைத்துக் சகோள்ளல் பவண்டும். 

இதற்கு பைலதிகைோக சுற்றோடலின் நிதலபபறோனதன்தைதய உறுதிப்படுத்திக் சகோள்வதற்கும், 

பதசிய ைட்டத்தில் தீர்ைோனங்கதள எடுத்தல் சிறந்ததோகும். இலங்தக ஒரு நிலத்பதோற்றத்ததயும், 

உயிோியல் தன்தைதயயும் சகோண்ட நோடோகும். அபதபபோன்று சுற்றோடல் போதுகோப்பு 

சபோருளோதோர நடவடிக்தககளுடன் பரஸ்பரம் பிதணந்துள்ளதுடன் சுற்றோடல் ைற்றும் 

சபோருளோதோரம் ஒன்தறசயோன்று அனோவசியைோன முதறயில் விலங்கிட்டு சகோள்ளோவண்ணம் 

சசயற்படுத்தலும் ைிகவும் அவசியைோகும். இதன்படி இது இரண்டிதனயும் ைோகோண 

ைட்டத்திலன்றி பதசிய ைட்டத்திபலபய வழிநடத்தல் பவண்டும்.  

 அதிகோரப் பரவலோக்கதல ஒரு கோோியைோக அவ்வோறு சசய்யபவண்டி ஏற்படும் அல்லது ைிகவும் 

சிறந்தது எனக் கருதப்படும் சந்தர்ப்பத்திபலபய பைற்சகோள்ள பவண்டும். அபதபபோன்று 

அதிகோரப் பரவலோக்கலின்பபோது ைக்களின் பநரடிப் பயனுள்ள ைற்றும் உச்சகட்டைோன 

பங்களிப்பிதன உறுதிப்படுத்தும் வதகயில் அததன பைற்சகோள்ள பவண்டும். பன்முகப்படுத்தும் 

அலகு ைற்றும் பன்முகப்படுத்தும் கட்டதைப்பு ஆகிய இரண்டு விடயங்களிலும் இதத பிரதோன 

கோரணைோக கருதுதல் பவண்டும். 
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3. உள்ளூரோட்சி சதபகள் 

உள்ளூரோட்சி சதபகள் சதோடர்போன இந்த அரசியலதைப்பு முன்சைோழிவுத் திட்டம் மூலம் 

முன்தவக்கப்பட்டுள்ள முன்சைோழிவுகள், அரசியலதைப்பு வதரஞர்களினோல் ைிகவும் 

பலவீனைோன ைத்திய அரசசோன்தறயும், ைிகவும் பலைோன ைோகோண சதபதயயும் சகோண்ட 

சைஷ்டி முதறசயோன்தற ஏற்படுத்த திடசங்கற்பம் பூண்டுள்ளதை சதளிவோகின்றது. இந்த 

அரசியலதைப்பு முன்சைோழிவில் உள்ளூரோட்சி ைன்றங்கதள பலப்படுத்துவதற்கோன எத்ததகய 

பிபரரதணகளும் சசய்யப்படவில்தல என்பதுடன் அதற்குப் பதிலோக ைோகோண சதபகள் 

சதோடர்போக ைத்திய அரசிடம் தற்பபோதுள்ள அழுத்தங்கதள பிரபயோகிக்கும் சகல வோய்ப்புக்களும் 

இல்லோைல் சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் ைோகோண சதபகளுக்கு அது சதோடர்போக பூரண 

அதிகோரங்கதள வழங்குவதற்கும் தனித்தனிபய கவனம் சசலுத்தப்பட்டுள்ளது. அரசியலதைப்பு 

வதரஞர்கள் ஆரம்பத்திபலபய துதணயோக்கம் பற்றிய பகோட்போடு என்ற ஒரு பகோட்போட்தட 

முன்தவத்து பின்னர் அதற்கு முற்றிலும் ைோற்றைோன பகோட்போசடோன்றின் ஊடோக இவ்வோறு தைது 

முன்சைோழிவுகதள முன்தவத்திருப்பது ைிகவும் கவதலக்குோிய விடயைோகும். எந்தபவோர் 

சந்பதகமும் இல்லோைல் இந்த அரசியலதைப்பு முன்சைோழிவு மூலம் ைிகவும் பலவீனைோன ைத்திய 

அரசோங்கசைோன்தறயும் ைிகவும் பலம்வோய்ந்த ைோகோண அரச கட்டதைப்பிதனக் சகோண்ட 

சைஷ்டி முதறசயோன்றும் உருவோக்கப்பட உள்ளது என்பது சதளிவோகும். ஜோதிக்க சஹல 

உருையவின் கருத்து, அரசோட்சி சசயற்போட்டில் உச்ச அளவில் ைக்களின் பங்களிப்பிதன உறுதி 

சசய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ைற்றும் சனநோயகம் சதோடர்போன இலக்குகதள ைற்றும் சபோருளோதோர 

அபிவிருத்தி இலக்குகதள ஒன்பறோசடோன்று முரண்படோதவண்ணம் ைற்றும் ைிகவும் 

பயனுள்ளவோறு அதடயக்கூடியதுைோன சந்தர்ப்பம் யோசதனில் தற்பபோதுள்ள ைிகவும் அடிைட்ட 

அரசோட்சி கட்டதைப்போன உள்ளூரோட்சி சதபகளுக்கு உச்ச அளவிலோன அதிகோரத்தத 

பரவலோக்குவதோகும். இலங்தகயில் இனப் பரம்பலின் இனோீதியோன ைற்றும் கிரோைிய, நகரத் 

தன்தையிதன கவனத்தில் சகோள்ளும்பபோது, ைோகோண அடிப்பதடயில் அதிகோரப் 

பரவலோக்கத்ததவிட பிரபதச ைட்டத்திலோன அதிகோரப் பரவலோக்கபை ைிகவும் சிறந்தது. கிழக்கு 

ைோகோணம் இந்த நிலதைதயப் புோிந்து சகோள்வதற்கோன சிறந்த உதோரணைோகும். கிழக்கு 

ைோகோணத்தின் பிரதச ஒருவதர அந்த ைோகோணத்தின் ஒரு பிரதச என்று கூறுவதன் மூலம் ஒரு 

குறித்துதரக்கப்பட்ட தனித்துவபைோ பநரடி அரசியல் அல்லது சபோருளோதோர பயன்போபடோ 

கிதடக்கப் பபோவதில்தல. சகோக்கடிச்பசோதல, சம்ைோந்துதற அல்லது பதியதலோதவ 

பிரதசகளுக்கு தைது அரசியல் ைற்றும் சபோருளோதோர அபிலோதசகளுடன் தர்க்க ோீதியோன ைற்றும் 

பயனுள்ளவோறு ஆட்சி அதிகோரத்தில் பங்கு பற்றுவதற்கு அந்த அதிகோரத்தத முடிந்த வதரயில் 

ைிகத்தூரத்துக்கு பிரபதச ையைோக்கல் பவண்டும். இதன்படி அரசியல், பூபகோள, இனவர்க்கம், 

சபோருளோதோரம் என்ற எந்தபவோர் பகோணத்தில் போர்த்தோலும் இலங்தயில் இரண்டு ைட்டங்கபள 

கோணப்படுகின்றன. அதோவது பிரபதச ைற்றும் பதசிய என்ற இரண்டு ைட்டங்களினோலோன 

அரசோட்சி கட்டதைப்சபோன்றின் பததவ கோணப்படுகின்றது. பவறு விதைோக கூறினோல் 

சவறுைபன அரசியல் பததவ அடிப்பதடயிபலபய அன்றி, ைோகோண சதப என்ற அரசோட்சி 

முதறக்கு இலங்தகயின் நிலதைக்பகற்ப ஒரு தர்க்க ோீதியிலோன பததவ கிதடயோது. 1987 

சதோடக்கம் நோங்கள் ைத்திய அரசினோல் ைற்றும் உள்ளூரோட்சி சதபகளினோல் ைிகவும் இலகுவோக 
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சசயற்திறனுடன் நிதறபவற்றக்கூடிய கோோியங்கதள அவற்றிலிருந்து பறித்து ைோகோண சதபகள் 

என்ற சசயற்தகயோன நிறுவனங்களுக்கு தகயளித்து அவற்தற முன்சனடுத்ததலபய 

சசய்துள்பளோம். இது தற்பபோது எைது அவசர ைற்றும் அத்தியோவசிய இலக்கோன பதசிய 

சபோருளோதோர அபிவிருத்திக்கு ைிகவும் சதளிவோன ததடயோகும். எனபவ இது சதோடர்போக திறந்த 

ைனதுடன் ஆரோய்ந்து போர்த்தல் பவண்டும். 

இலங்தக தற்பபோது ஒரு நோடு என்ற வதகயில் சசய்ய பவண்டியது ஒரு புறத்தில் ைிகவும் 

பவகைோன சபோருளோதோர அபிவிருத்திதய அதடவபதோடு ைறுபுறத்தில் அந்த அபிவிருத்திப் 

போததகளுக்கு இதடயூறுகள் ஏற்படோத வண்ணம் அபதபபோன்று ைக்களின் பநரடி ைற்றும் உச்ச 

அளவிலோன பங்களிப்பிதன உறுதி சசய்யும் வதகயில் தயோோிக்கப்பட்ட அதிகோரப் பரவலோக்தல 

ஏற்படுத்திக் சகோள்வதற்கு நடவடிக்தக எடுத்தலோகும். இந்த இரண்டு பததவகதளயும் 

உறுதிப்படுத்திக் சகோள்வதற்கு ஒரு புறத்தில் இலங்தக பதசிய ோீதியோக 

ஒற்தறயோட்சிதயக்சகோண்ட நோடோக அததன ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலமும் ைறுபுறத்தில் அந்தக் 

கட்டதைப்பில் முடிந்தளவு அடிைட்டம் வதர அதிகோரத்தத பரவலோக்குவதன் மூலமும் ைோத்திரபை 

முடியும். இதன்படி ைோகோண சதப முதறயோனது ஒரு புறத்தில் பதசிய அபிவிருத்திக்கும் பதசிய 

ஐக்கியத்துக்கும் ததடயோக இருப்பதுடன் ைறுபுறத்தில் அதிகோரங்கதளப் பரவலோக்குவதன் மூலம் 

எதிர்போர்த்த இலக்குகதள அதடவதற்கு அது கோரணைோகவும் அதையோது. 

ஜோதிக சஹல உறுைய கட்சியின் ைிகத்சதளிவோன ைற்றும் உறுதியோன நிதலப்போடு 

பன்முகப்படுத்தல் சசயற்போட்டிதன உள்ளூரோட்சி சதபகதள பலப்படுத்தும் திதசயில் இட்டுச் 

சசல்லபவண்டும் என்பதோகும். உள்ளூரோட்சி சதபகள் பதசிய சகோள்தககளுக்கு இணங்க பிரபதச 

ோீதியோக அதவ நீடித்து நிதலத்து நிற்பதற்கும், அபிவிருத்தி சதோடர்போன பணிகதள 

முன்சனடுத்து சசல்வதற்கும் உச்ச அளவிலோன வோய்ப்பிதன வழங்கபவண்டும். எவ்வோறோயினும் 

எந்தபவோர் உள்ளூரோட்சி சதபக்கும் பதசிய அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்பகோ ஏதனய பதசிய 

திட்டங்களுக்பகோ இதடயூறு ஏற்படும் வதகயில் சசயற்பட இடைளிக்கக்கூடோது. உள்ளூரோட்சி 

சதபகளின் பணிகளில் சபரும்போலோனதவ கிரோைிய ைட்டத்திலோன பணிகளோகும் என்பதுடன் 

கிரோைிய ைட்டத்தில் சசயற்போட்டு ோீதியிலோன ைக்களின் பங்குபற்றதல உறுதி சசய்யும் வதகயில் 

கிரோைசதப முதறசயோன்தற ஏற்படுத்தல் பவண்டும். அந்தப் பிரபதசம் சதோடர்போன 

தீர்ைோனங்கதள எடுத்தல், அவற்தற நடமுதறப்படுத்தல், அந்த பிரபதசத்தின் ைக்களின் 

பங்பகற்றலுடன் பைற்சகோள்ளப்பட பவண்டும் என்பதுடன் அந்த பிரபதசத்துக்குோிய 

உள்ளூரோட்சி சதப உறுப்பினர் அந்தக் கிரோைத்து சதபக்கும் உள்ளூரோட்சி சதபக்கும் 

இதடயிலோன ஒருங்கிதணப்போளரோக சசயற்படபவண்டும். 

 

4. ைோகோண சதப முதற பலைதடயும் வதகயில் ஒருங்கிதய நிரல் இரத்துச் சசய்யப்படுவதத 

பைற்சகோள்ளக்கூடோது 

வதரவு அரசியலதைப்பு வதரஞர்கள் ைத்திய அரசிடம் ஒப்பதடப்பதற்கு “இலங்தகயின் 

இதறதை, ஆட்புல ஒருதைப்போடு, போதுகோப்பு/பதசிய போதுகோப்பு ைற்றும் சபோருளோதோர 

ஒருதைப்போட்தட உறுதிப்படுத்திக் சகோள்வதற்கோன முன்சைோழிதவ” ைோத்திரபை 

முன்தவத்துள்ளோர்கள். இங்கு பல சசோற்பதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளபபோதிலும் 

“இலங்தகயின் இதறதை, ஆட்புல ஒருதைப்போடு, போதுகோப்பு/பதசிய போதுகோப்பு” ஆகிய 
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அதனத்து சசோற்களும் நோம் சபோதுவோக பதசிய போதுகோப்பு என்று இணங்கண்டுள்ள 

விடயைோகும். ைிகவும் விோிவோன முதறயில் சபோருள்பகோடல் வழங்கப்பட்டுள்ள பபோதிலும் இதன் 

மூலம் இதற்கு பைலதிகைோக சவளிநோட்டு உறவுகள் ைற்றும் குடிவரவு குடியகழ்வு விடயங்கள் ஒரு 

சில ைோத்திரபை உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. அபதபபோன்று அதில் குறிப்பிடப்படும் ஏதனய 

விடயைோன சபோருளோதோர ஒருதைப்போட்டிதன உறுதி சசய்யும் வதகயில் பததவயோன 

விடயங்கள் என்பதன் மூலம் திட்டவட்டைோக எதவ கருதப்படுகின்றன என்பது சதளிவோக 

இல்தல. அது பததவசயனின் பல விடயங்கதள உள்ளடக்கும் வதகயில் பரந்தளவில் 

சபோருள்பகோடல் சசய்யமுடியும். இன்பறல் அது தற்பபோததய அரசியலதைப்பிலுள்ள ‘அரச 

சகோள்தககதள வழிநடோத்தும் பகோட்போடுகள்’ பபோன்ற சட்டோீதியோன திட்டவட்டைோக எததயும் 

குறிப்பிடோத அரசியலதைப்புக்கோன ஓர் அலங்கோரைோக ைட்டுபை இருக்கலோம். இந்த 

முன்சைோழிவுகளின் வதரஞர்கள் இதுவதர சவளிப்படுத்தியுள்ள அபிலோதஷகதள 

பநோக்கும்பபோது குறிப்பிடத்தக்க எந்தசவோரு அதிகோரத்ததயும் ைத்திய அலகிற்கு 

வழங்குவதற்கோன தயோர் நிதல அவர்களிடம் இல்தலசயன்பது சதளிவோகிறது. இததன எந்த 

வதகயிலும் ஏற்றுக்சகோள்ள முடியோது. இவ்வோறு ைத்திய அலகிதன பலவீனப்படுத்துவதோல் 

இறுதியோக இலங்தக அரசு கட்டோயைோக அதடய பவண்டிய சபோருளோதோர, சமூக ைற்றும் ஈற்றோக 

அரசியல் இலக்குகதள எட்ட முடியோத விதனத்திறனற்ற ைற்றும் அரோஜக நிதலதய 

அதடந்துவிடும். 

5. பதசிய நியைங்கள் ைற்றும் பதசிய சகோள்தககள் எனத் சதோிவிக்கப்பட்டுள்ள விடயங்கள் 

அரசியலதைப்புக்கோன அலங்கோிப்புக்கு அப்போற்பட்டதோக இருக்குைோயின், அது ஓரளபவயோகும்.   

6. உள்ளூரதிகோர சதபகள் பன்முகப்படுத்தலின் பிரதோன அலகோக கருதப்பட பவண்டும் என்பது 

எைது கட்சியின் நிதலப்போடோகும். 

7. ைோகோண சதபயில் ஆளுநோின் அதிகோரங்கள் தற்பபோது உள்ளவோபற சதோடர்ந்தும் இருப்பதற்கு 

நடவடிக்தக எடுத்தல் பவண்டும். இலங்தகயில் இதுவதர சகல ஆளுநர்களும் ைக்களின் 

கருத்திற்கு ைதிப்பளித்து, வோக்குகள் மூலம் சதோிவோன முதலதைச்சர் உட்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு 

ைோகோண சதபயில் சசயலோற்ற வோய்ப்பு வழங்கியுள்ளபதோடு ைோகோண சதபதயப் 

சபோறுத்தவதரயில் அது ஒரு ைரபோக ைோறியுள்ளது. எனபவ அதில் ைோற்றம் அவசியைற்றது.  

8. ைோகோண சதபகதள அல்லோது உள்ளூரதிகோர சதபகதள பலப்படுத்தல் கட்சியின் 

நிதலப்போடோக உள்ளதோல் அரசியலதைப்பு நீதிைன்றம் ஒன்றுக்கோன பததவ எழோது. 

9. ைத்திய அரசோங்கத்தில் அரசோட்சிதய அரசியல்ையப்படோதிருக்கும்சபோருட்டு  சுயோதீனக் 

குழுக்கள் அதைக்கப்பட்டுள்ளததப்பபோன்று ைோகோணங்களுக்கும் அததசயோத்த 

ஆதணக்குழுக்கதள அதைத்தல் சனநோயகத்திற்குப் சபோருத்தைோனது. 

10. முதலதைச்சர்களின் சம்பைளனம் ஒன்தற அதைத்தல் சதோடர்பில் உடன்போடு உண்டு. 

அரச கோணிகள் 

அரச கோணிகள் சதோடர்போன இப்பகுதிதய ைத்திய அரசோங்கத்திற்கும் ைோகோண 

அரசோங்கத்திற்கும் உோிய அதிகோர நிரலுடன் பசர்த்து வோசித்தல் பவண்டும்.  அதன்படி, 

சதோிவிக்கப்பட்டுள்ள விடயங்களின் மூலம் கோணிகள் சதோடர்போன அதிகோரங்களில் 

கூடுதலோனதவ ைோகோண அரசோங்கங்களுக்பக கிதடத்துள்ளன என்பது முன்சைோழிவுகளின் 

இப்பகுதியில் ைிகவும் சதளிவோக உள்ளது. ைத்திய அரசோங்கத்திற்கு நோட்டின் கடற்பரப்தபயும், 

ததலநகோில் அதைந்துள்ள கோணிகதளயும் ைட்டுபை உோித்தோக்க முன்சைோழியப்பட்டுள்ளது. அது 

தவிர, ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களிலன்றி அரசோங்கத்தின் கோணிகள் சதோடர்போன 
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அதிகோரம் உண்தையோகபவ ைத்திய அரசோங்கத்திற்பக உண்டு. ைத்திய அரசோங்கத்திற்கும் 

ைோகோண அரசோங்கங்களுக்கும் தைக்குோிய நிரல்களில் சதோிவிக்கப்பட்டுள்ள கருைங்களுக்கோக 

ைட்டுபை கோணி சதோடர்போன அதிகோரத்தத அனுபவிக்க முடியும். அதன்படி, ைத்திய 

அரசோங்கத்திற்கு உண்தையோகபவ குறிப்பிடத்தக்க அதிகோரங்கள் அளிக்கப்படோத 

கோரணத்தினோல் அதற்கு கோணி சதோடர்போன அதிகோரங்கள் முழுதையோக அற்றுப்பபோவததத் 

தடுக்க முடியோது. இந்த முன்சைோழிவுகளில் நோட்டின் போதுகோப்புக்குத் பததவயோன கோணிகதளப் 

சபற்றுக்சகோள்வதில் சிரைங்களும் ஐயப்போடுகளும் நிலவுதல் விபசட அம்சைோகும்.  

இவ்வோறு ைோகோண அரசோங்கங்களுக்கு கோணிகள் சதோடர்போன அதிகோரங்கள் முழுதையோக 

வழங்கப்படுைோயின் ஒரு பக்கத்தில் பதசிய அபிவிருத்தி இலக்குகதள அதடந்துசகோள்வதிலும், 

இன்சனோரு பக்கத்தில் நோட்டின் போதுகோப்தப உறுதிப்படுத்தி பபணுவதிலும் போோிய ததடகள் 

ஏற்படும். அதன்படி, கோணிகள் சதோடர்போக கூடுதலோன அதிகோரங்கதள ைோகோண 

அரசோங்கங்களுக்கு வழங்குதலும், அத்பதோடு ைத்திய அரசோங்கத்தத அது சதோடர்பில் 

அதிகோரைற்ற நிதலதைக்கு இட்டுச் சசல்வதும் போதகைோன விதளவுகதள ஏற்படுத்தும் என்பது 

ஜோதிக சஹல உருைய கட்சியின் கருத்தோகும். 

கோணிகள் நிச்சயைோக ைத்திய அரசோங்கத்தின் ஒரு விடயப்பரப்போக இருத்தல் பவண்டும். 

தற்பபோததய அரசோங்கம் ஏற்கனபவ கோணி வங்கிசயோன்தற பபணிவர நடவடிக்தக எடுத்துள்ள 

கோரணத்தோல், கோணிகள் ைத்திய அரசோங்கத்தின் விடயப் பரப்போக இருத்தல் அந்த பதசியக் 

சகோள்தகக்கும் இதயபோனதோக அதையும். ஏற்கனபவ சதோிவிக்கப்பட்டுள்ளவோறு அவ்வோறோன 

ஓர் அணுகுமுதற பதசிய அபிவிருத்தி சதோடர்பில் பயனுள்ளதோக கோணப்படும். 

ைோகோண சதப நிரலிலுள்ள விடயங்கள் சதோடர்பில் ைத்திய சட்டவோக்கம்  

வதரஞர்கள் முன்சைோழிந்துள்ளதன்படி ைிகவும் வலுவோன ைோகோண அரசோங்கங்கள் ைற்றும் 

ைிகவும் பலவீனைோன ைத்திய அரசோங்கத்ததக் சகோண்ட சம்ஷ்டி முதறதய ஜோதிக சஹல உருைய 

முழுதையோக எதிர்ப்பதோல் இப்பகுதி சதோடர்பில் விபசடைோன கருத்சதததனயும் சதோிவித்தல் 

அவசியைற்றது. 

ததலநகர் பகுதி  

வதரஞர்கள் முன்சைோழிந்துள்ள விதத்தில் சைஷ்டி முதறயின் ஓர் அம்சைோக இல்லோவிடினும், 

ததலநகர் பகுதி ைத்திய அரசோங்கத்தின் பநரடியோன கட்டுப்போட்டில் இருக்க பவண்டிய விபசட 

வலயசைோன்றோக கோணப்பட பவண்டுசைன்பது ஜோதிக சஹல உருையவினதும் கருத்தோகும். 

அதன்படி, பைல் ைோகோணத்தில் தற்பபோது சகோழும்பு நகதரச் சுற்றியுள்ள நகரப் பிரபதசத்தத 

‘போோிய சகோழும்பு’ ததலநகர் வதலயைோக ஓர் அலகோக ைத்திய அரசோங்கத்தின் கீழ் பபணிவர 

பவண்டும். 

 

இரண்டோவது சதப  

இரண்டோவது சதப ஒன்தறத் தோபித்தலோனது கோலத்ததயும் பணத்ததயும் பததவயின்றி 

வீணடிக்கும், ஆட்சிதய விதனத்திறனற்றதோக்கும். பதசிய சபோருளோதோர, சமூக ைற்றும் அரசியல் 

இலக்குகள் அதடயப்படுவதத சடினைோக்கும் அத்துடன் அதன் மூலம் எதிர்போர்க்கும் குறிக்பகோள் 

எததனயும் அதடந்துசகோள்வதற்கு உருதுதணயோக அதையோத முன்சைோழிவோகும் என்பது 

ஜோதிக சஹல உருையவின் கருத்தோகும்.  

முன்சைோழியப்பட்டுள்ளவோறு இந்த இரண்டோவது சதப அதைக்கப்படுைிடத்து போரோைளுைன்றக் 

கட்டதைப்தப சபரும்போலும் ஒத்த அதனுதடய ஒரு பிரதிபய உருவோக்கப்படும். அதற்சகன 
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நியைிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் தம்தை நியைித்த கட்சியின் கருத்துபடி சசயல்படோதிருப்பதற்கு 

கோரணம் இருக்க முடியோது. ஏபதோ ஒரு வதகயில் அது நிகழோவிட்டோல், அதோவது 

போரோளுைன்றத்தில் அதிகோரமுதடய குழு ஒன்றுக்கு எதிரோன குழு அங்கு அதிகோரத்தத 

சபற்றுக்சகோள்ளுைோயின், அதனோல் ஆட்சிக்கு சதோடர்ச்சியோக இதடயூறுகள் ஏற்படும் நிதல 

உருவோகலோம். ஆகபவ முதலோவது விடயம் பயனற்றது. இரண்டோவது விடயம் ஆபத்தோனது. 

இப்பகுதியில் இலக்கம் 6இன் கீழ்த் தரப்பட்டுள்ள முன்சைோழிவு வதரஞர்களின் உண்தையோன 

பநோக்கத்தத நன்றோக சவளிப்படுத்துகிறது. அதன்படி, “ைோகோணத்திற்கு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட 

அதிகோரங்கதளக் குதறக்க எதிர்போர்க்கும் அரசியலதைப்புத் திருத்தம் ஒன்தற நிதறபவற்ற 

முடியோது.” அதன்படி இந்த உறுப்புதர எதிர்கோல சந்ததியினோின் இதறதைதய இழக்கச் 

சசய்துள்ளது. எந்த நிதலயிலும், எவ்வதகயிலும் ைோற்ற முடியோத இவ்வோறோன நித்தியைோன 

வோசகங்கதள அரசியலதைப்பு ஒன்றில் உள்வோங்குவதோல் எதிர்போர்ப்பது என்ன? ைற்தறய 

பகோணத்தில் இந்த முன்சைோழிவின்படி உச்ச அளவிலோன சைஷ்டி முதறதய பின்பற்றக் கூடிய 

ஆட்சிமுதற அல்லது இதண சைஷ்டி முதற அல்லது அதுவுைில்லோவிட்டோல் ைோகோணம் 

ஒவ்சவோன்தறயும் தனித்தனி நோடுகளோக ைோற்றியதைப்பததத் தவிர்ந்த எந்தசவோரு ைோற்றீடும் 

எதிர்கோல சந்ததியினருக்கு விட்டுதவக்கப்படவில்தல. இந்த வதரஞர்கள் “ஒற்தற” என 

இவ்வோறோன ஓர் ஆட்சிமுதறதயபய முன்சைோழிந்துள்ளனர். இவ்வோறு முழு அளவில் 

சைஷ்டியோக்குவதற்கும், அததன எவ்விதத்திலும் பதழய நிதலக்கு இட்டுச்சசல்ல 

எவ்வதகயிலும் வோய்ப்பளிக்கோத அரசியலதைப்பு ஒன்தற ஒற்தற என்ற சசோல் சகோண்டு 

அதழக்கப்படுவதற்குைோன பநோக்கம் என்ன என்பதத இந்த வதரஞர்கள் நோட்டு ைக்களுக்குத் 

சதளிவுப்படுத்த பவண்டும்.  

பதர்தல் முதற  

இலங்தகயில் சனநோயகத்ததப் பலப்படுத்துவதற்கு பதர்தல் முதறத் திருத்தம் இன்றியதையோதது 

என்பது எைது கட்சியின் கருத்தோகும். இருப்பினும், அதிலுள்ள முக்கியைோன ஒரு விடயம் 

சதோடர்போக கவனம் சசலுத்த பவண்டும். அதோவது, 1978 அரசியலதைப்பில் நிதறபவற்றுத் 

துதறயின் இயல்பும் பதர்தல் முதறயும் பரஸ்பரைோக ஒன்றுடசனோன்று சதோடர்புபட்டது. 

இலங்தகயில் பகுதியளவில் சனோதிபதி முதற எனப்படும் கலப்பு முதற நதடமுதறயில் 

உள்ளபபோதும், போரோளுைன்ற அதிகோரமும் உள்ளவிடத்து சனோதிபதி ைிகவும் பலம் வோய்ந்தவரோக 

இருக்கும் வதகயிபலபய 1978 அரசியலதைப்பு ஆக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, அவ்வோறு ைிகவும் 

பலம் வோய்ந்த ஒரு சனோதிபதிக்கு பததவயற்ற விதத்தில் அதிகளவோன போரோளுைன்ற 

அதிகோரத்தத வழங்கக் கூடோது என்பதோல் போரோளுைன்றத் பதர்தல் முதறதய அதுவதர 

கோணப்பட்ட அறுதிப் சபரும்போன்தை முதற விகிதோசோர முதறக்கு ைோற்றப்பட்டது. விகிதோசோர 

முதறயில் மூன்றில் இரண்டு அல்லது ஆறில் ஐந்து பபோன்ற சபரும்போன்தை பலத்ததப் சபறுதல் 

நதடமுதறயில் சோத்தியைற்றது. எவ்வோறோயினும், பிற்கோலத்தில் சனோதிபதி உட்பட்ட ைத்திய 

அதிகோரங்கதளக் குதறக்கும் 13வது திருத்தமும், அபதபபோல் சனோதிபதியின் அதிகோரங்கதளக் 

குதறக்கும் 19வது திருத்தமும் சகோண்டுவரப்பட்ட கோரணத்தோல் தற்பபோது இந்த 

அரசியலதைப்பின் ஆரம்ப வடிவம் சபருைளவில் ைோற்றைதடந்துள்ளது. விகிதோசோர 

முதறசயோன்றில் ஆட்சியின் ஒருதைப்போட்டின் சபோருட்டு நிதறபவற்றுத் துதற கூடுதலோன 

அதிகோரங்கதளக் சகோண்டிருத்தல் பவண்டும். அபதபபோல் நிதறபவற்றுத் துதறயின் அதிகோரம் 

குதறயுைோயின் அததன சைநிதல சசய்வதற்கு ஆளும் கட்சிக்கு போரோளுைன்றத்தில் 

சபரும்போன்தை அதிகோரத்தத உறுதிப்படுத்தும் முதற அதோவது விகிதோசோர பண்புகள் ஓரளவில் 

குதறந்த முதறசயோன்று அவசியைோகும். பதர்தல் முதறதயத் திருத்தும்பபோது இது குறித்து 

கவனம் சசலுத்த பவண்டும். 
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ஏற்கனபவ நிதறபவற்றுத் துதறயின் அதிகோரங்கள் சபருைளவில் குதறக்கப்பட்டுள்ளதோல் 

ஆளும் கட்சிக்கு சசயற்போட்டுப் சபரும்போன்தை உறுதிப்படுத்தப்படும் வதகயிபலபய பதர்தல் 

முதற திருத்தப்பட பவண்டும். அதன்படி, கூடுதலோன வோக்குகதளப் சபற்றுக்சகோள்ளும் 

கட்சிக்கு சசயற்போட்டு சபரும்போன்தை கிதடக்கக் கூடிய வதகயில் கூடுதலோன ஆசனங்கள் 

கிதடக்கக் கூடிய விதத்திலும், சிறு கட்சிகளுக்கு ஏற்கனபவ அக்கட்சிகள் சகோண்டுள்ள 

போரோளுைன்ற பிரதிநிதித்துவம் உறுதிப்படுத்தப்படும் விதத்திலும் எங்களுதடய கட்சி பதர்தல் 

முதற திருத்தத்தின் சபோருட்டு சூத்திரசைோன்தற முன்சைோழிகின்றது. அதன்படி, இரண்டோவதோக 

வரும் கட்சியின் ஆசனங்களின் எண்ணிக்தக குதறயும் விதத்தில்  முதல் இடத்ததப் பிடிக்கும் 

கட்சியின் ஆசனங்கதள அதிகோிக்க பவண்டும். இரண்டோவதோக வரும் கட்சிக்கு 90 ஆசனங்கள் 

கிதடத்தோலும், 75 ஆசனங்கள் கிதடத்தோலும் அதனோல் தர ோீதியோன ைோற்றம் ஏற்படோததோல் நோம் 

இவ்வோறு முன்சைோழிந்துள்பளோம். 

சதோகுதிகளிலிருந்து உறுப்பினர்கள் சதோிவு சசய்யப்படுகின்ற ைற்றும் பைபல 

சசோல்லப்பட்டவோறு கூடுதலோன வோக்குகதளப் சபறும் கட்சிக்கு சசயற்போட்டு சபரும்போன்தை 

கிதடப்பதற்கு உட்பட்டதோக விகிதோசோர முதற தழுவிய பதர்தல் முதறசயோன்தற ஜோதிக சஹல 

உருைய முன்சைோழிகிறது. வதரவில் முன்சைோழியப்பட்டுள்ள முதற சதோடர்பில் அவசியைோன 

கணிப்புகளின் பின்னர் அது பற்றிய எங்களின் திட்டவட்டைோன கருத்தத சதோிவிக்க உள்பளோம். 

நிதறபவற்றுத்துதற 

இலங்தகயில் ைோகோண சதபகள் அற்ற ஒரு நிதலயில் 1978 வதர சவஸ்ட்ைினிஸ்டர் முதறயும், 

1987 வதர கலப்பு சனோதிபதி முதறயும் நதடமுதறயில் இருந்தது. 13வது திருத்தம் சகோண்டு 

வரப்பட்டபபோது ைோகோண சதப முதற இலங்தகயின் ஆட்சிக் கட்டதைப்பில் ஏற்படுத்திய 

ைோற்றம் சதோடர்போன கருத்துபவறுபோடு, இலங்தக ஆட்சி முதறயின் ஒற்தறத் தன்தை 

சதோடர்பில் சனோதிபதி பதவியிலுள்ள பகந்திர முக்கியத்துவம் சுட்டிக்கோட்டப்பட்டதன் மூலம் 

தீர்க்கப்பட்டது. அதன்படி, தற்பபோததய நிதலதையிலும்கூட ைோகோண சதப முதறதய 

நதடமுதறப்படுத்துவது சதோடர்பில் உண்தையோன அதிகோரங்கதளக் சகோண்ட சனோதிபதிப் 

பதவி இருக்க பவண்டியது  அவசியம் என்பதற்கு ைோற்றுக் கருத்து இல்தல. நோம் ஒரு கட்சி என்ற 

வதகயில் ைோகோண சதப முதறதய ஆட்பசபித்தோலும், அது தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் ஒரு 

பகுதிசயன்பதோல் அது இருக்க பவண்டும் என்பதத ஏற்றுக்சகோள்கிபறோம். இருப்பினும், 

அவ்வோறு ைோகோணசதப முதற நிலவுைோயின் கட்டோயைோக உண்தையோன அதிகோரங்கதளக் 

சகோண்ட சனோதிபதி பதவிசயோன்று இருத்தல் பவண்டும். அவ்வோறு இல்லோதபட்சத்தில் 

ஆட்சிமுதறயின் ஒருதைப்போடும் உறுதிப்போடும் வீழ்ச்சியதடயும் ஆபத்து உள்ளது.  

போரோளுைன்ற முதற கட்டோயைோக சனநோயக வழியோனது எனவும், சனோதிபதி முதற  சனநோயக 

விபரோதைோனது எனவும் ஒரு சில இடதுசோோிகளிதடபய நிலவும் கருத்து அடிப்பதடயற்றது. 

ஐக்கிய இரோச்சியம், ஐக்கிய அசைோிக்கோ ைற்றும் பிரோன்சில் முதறபய போரோளுைன்ற, சனோதிபதி 

அத்துடன் பகுதியளவிலோன சனோதிபதி முதற நதடமுதறயில் உள்ளதுடன், அந்த மூன்று 

நோடுகளும் சனநோயக நோடுகளோகும். அதன்படி, சனோதிபதி முதறதய ஒழித்து போரோளுைன்ற 

முதறதய ஏற்படுத்தி சனநோயகத்தத ஏற்படுத்த முயற்சித்தல் அர்த்தைற்றது. 

சிறுபோன்தை ைக்கள் குறிப்போக தைிழர்கள் தம் ைனகுதறயோக சவளிப்படுத்தும் அதனத்தும் 

சனோதிபதி முதற நதடமுதறயிலிருந்த கோலத்தில் ஏற்பட்டனவல்ல. போரோளுைன்ற முதற 

நதடமுதறயிலிருந்த கோலத்திபலபய ஏற்பட்டுள்ளன. அபதபபோல் போரோளுைன்ற முதறயில் 

ைட்டுைன்றி சனோதிபதி முதறயிலும் நிதறபவற்றுத்துதற சதோிவின்பபோது  சிறுபோன்தையினோின் 

பங்பகற்பும் ைிகவும் அதிகைோனது. பைலும், சபரும்போன்தை ைக்கள் எதிர்போர்க்கும் அரசோங்கத்தின் 

உறுதிப்போட்தட போதுகோக்கும் பநோக்கத்துடன் சிறுபோன்தை ைற்றும் சபரும்போன்தையினோின் 

எதிர்போர்ப்புகள் ஒன்றோக நிதறபவற்றப்படுகின்றன என்பதத சதோிவிக்க முடியும். அதன்படி, 
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சகவோழ்வு சதோடர்பில் ைிகவும் தர்க்க ோீதியோன அணுகுமுதற சனோதிபதி ஆட்சி முதறதய 

சதோடர்ந்தும் சகோண்டு சசல்வதோகும். 

1978 அரசியலதைப்பினோல் உருவோக்கப்பட்ட சனதிபதி பதவியோனது சனநோயக விபரோதைோன 

ஒன்றோக ைோறியது அரசியலதைப்பினோல் இந்த நோட்டில் சனோதிபதி பதவி உருவோக்கப்பட்ட 

தன்தையினோபலசயோழிய சனோதிபதி முதறயிலுள்ள இயற்பண்பின் தவறினோலல்ல. 19வது 

திருத்தத்தின் மூலம் அந்த தவறு போோிய அளவில் நிவர்த்தி சசய்யப்பட்டுள்ளது. பததவ ஏற்படின் 

அவ்வோறோன சீர்திருத்தங்கதள பைற்சகோள்ள முடியும். அதன்படி, சனநோயகையப்படுத்தப்பட்ட 

சனோதிபதி முதறசயோன்தற பபணிச்சசல்ல முடியும் என்பபத ஜோதிக சஹல உருையவின் கருத்து. 

அரசியலதைப்புச் சதப 

அரசியலதைப்புச் சதப சதோடர்பில் ஆட்பசபதன ஏதுைில்தல.   

சட்டம், ஒழுங்கு ைற்றும் சபோது ைக்கள் போதுகோப்பு 

சட்டத்ததயும் ஒழுங்தகயும் சதோடர்ந்தும் பதசிய அளவில் பபண பவண்டும் என்பபதோடு, தைிழ் 

ைக்கள் பரந்தளவில் வசிக்கின்ற அதனத்து பிரபதசங்களிலும் சபோலிஸ் நிதலயங்களுக்கு தைிழ் 

சைோழி சதோிந்த சபோலிஸ் உத்திபயோகத்தர்கதள பசதவயில் அைர்த்துவதத கட்டோயைோக்குதல் 

பவண்டும். பைலும், சபோலிசோோினோல் ைக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கதளயும் 

போதிப்புகதளயும் குதறப்பதற்கும் போதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவோரணைளிப்பதற்கும் பதசிய 

அளவில் உள்ள சசயன்முதறகளும் அதைப்புகளும் பலப்படுத்தப்படல் பவண்டும். இங்கு 

குறிப்பிட்டுச் சசோல்ல பவண்டிய விடயம் யோசதனில், இலங்தகத் தைிழர்களில் 57% ஆபனோரும் 

ஒட்டுசைோத்த தைிழர் சனத்சதோதகயில் 68% ஆபனோரும் வட ைோகோணத்துக்கு சவளிபய 

வசிக்கின்றோர்கள். அதன் பிரகோரம், சபோலிஸ் அதிகோரம் ைோகோண சதபக்கு வழங்கப்படுவதன் 

பநோக்கம் “இனோீதியோன ைனக்குதறகதள” தீர்ப்பசதனில், இச் சசயற்போட்டின் மூலம் அது 

இடம்சபற வோய்ப்பில்தல என்பது சதளிவோகிறது. இலங்தகயின் அந்தந்த இனக்குழுைங்களின் 

கட்டதைப்பு ைற்றும் சிதறிக் கோணப்படுகின்றதைதய கருத்தில் சகோள்ளும் பட்சத்தில் நிலத் 

சதோடர்தப அடிப்பதடயோக சகோண்டு பைற்சகோள்ளப்படும் அதிகோரப் பகிர்வின் மூலம் 

“இனோீதியோன ைனக்குதறகதன” தீர்ப்பதற்கு முயற்சிப்பது அர்த்தைற்றசதன எைது கட்சி 

நம்புவதற்கு அதுபவ கோரணம். 

அவசர நிதலதைதய பிரகடனப்படுத்துவதற்கும் பபணுவதற்குைோன அதிகோரம் தற்பபோததய 

அரசியலதைப்பில் உள்ளவோறு அப்படிபய இருத்தல் பவண்டும். 

நிதறவு 

இவ்வோறோன ைட்டத்தின் சபரும் அதிகோரங்களுடன் கூடிய ைோகோண அரசுகதளயும் ைிக 

பலவீனைோன ைத்திய அரசோங்கத்ததயும் சகோண்ட சைஷ்டி முதறதைசயோன்தற 

ஏற்படுத்துவதோனது, பதசிய போதுகோப்பு, நோட்டின் ஐக்கியம் ைற்றும் அரசின் 

நிதலபபறோனதன்தை சதோடர்பில் சபரும் போதகைோக அதையும். 

இவ்வோறோன சபரும் அளவிலோன அதிகோரப் பகிர்வோனது,  தற்பபோததய அரசோங்கத்தின் 

சபோருளோதோர ைற்றும் அபிவிருத்தி பநோக்குக்கு சபரும் முரணோனதோகும். இவ்வோறோன 

முதறதைசயோன்றின் இறுதி விதளவு பதசிய அபிவிருத்தி பலவீனைதடந்து அதுபவ இன 

ோீதியோனதும் வகுப்பு ோீதியோனதுைோன பிோிவிதனகதளயும் அதிருப்திதயயும் அதிகோிக்கச் 

சசய்கின்ற கோரணியோக ைோறுவதோகும்.   

இவ்வோறோன பகோட்போட்டு இலட்சியங்களின் அடிப்பதடயிலோன சைஷ்டி முதறதைசயோன்தற 

முன்சைோழிவதன் மூலம் சட்டமூல வதரஞர்கள் நதடமுதறச் சோத்தியைோக நிதறபவற்றிக் 
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சகோள்ளக்கூடிய அரசியலதைப்பு ைறுசீரதைப்புகளுக்கோன வோய்ப்பிதன இந்த நோட்டுக்கு 

இழக்கச் சசய்கிறோர்கள்.  பைலும், இவ்வோறோன பிபரரதணகதள சகோண்டு வருவதன் இறுதி 

விதளவோக இனங்களுக்கிதடபய கசப்போன விவோதசைோன்று ஏற்படுவததயும் இன ோீதியோன 

முரண்போடுகள் தீவிரைதடவததயுபை ஊக்குவிக்கும்.  

இக் கோரணங்களின் அடிப்பதடயில் ஜோதிக சஹல உறுைய இந்த அரசியலதைப்பு வதரவின் 

அடிப்பதடத் தத்துவத்தத எதிர்க்கிறது. பிடிவோதப் பபோக்கிதன பற்றிக் சகோண்டிரோது திறந்த, 

தர்க்க ோீதியோன ைற்றும் எதிர்கோலம் குறித்த சிந்ததனயுடன் அரசியலதைப்பு ைறுசீரதைப்பு 

நடவடிக்தககதள அணுகுைோறு பகோருகின்பறோம். 

போட்டளி சம்பிக்க ரணவக்க 

சபோதுச் சசயலோளர் 

ஜோதிக சஹல உறுைய 

2017 ஓகத்து 31   
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1உ 

         [சைோழிசபயர்ப்பு] 

 

2017 ஓகத்து 31 

தவிசோளர், 

அரசியலதைப்புச் சதபயின் வழிப்படுத்தும் குழு 

இலங்தகப் போரோளுைன்றம். 

 

அரசியலதைப்புச் சதபயின் வழிப்படுத்தும் குழுவின்  இதடக்கோல (வதரவு ) அறிக்தக 

அரசியலதைப்புச் சதபயின் வழிப்படுத்தும் குழுவிடம்  சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள் 

2017 ஓகத்து 08 ஆந் திகதிய இதடக்கோல அறிக்தகயின் வதரவு சம்பந்தைோக 

ஒருங்கிதணந்த எதிர்க்கட்சியின் நிதலப்போட்டிதன சதளிவுபடுத்தி   சைர்ப்பிக்கப்பட்ட 

எழுத்திலோன விடய எடுத்துதரப்புகள் 

 பைபல குறிப்பிட்ட இதடக்கோல (வதரவு) அறிக்தக சம்பந்தைோக கீபழ கோட்டப்படுகின்ற எைது 

நிதலப்போட்டிதன சதளிவுபடுத்துகிபறோம். 

இதடக்கிதடபய சவளியிடப்பட்ட இதடக்கோல அறிக்தக வதரவுகளில் குறிப்பிட்டப்பட்ட 

பல்பவறு விடயங்கள் சம்பந்தைோக எைது நிதலப்போட்டிதன சதோிவித்து இதற்கு முன்னர் 

அரசியலதைப்பில் எவ்விதத்திலும்  ைோற்றப்படக்கூடோத அரசியலதைப்புசோர்ந்த பகோட்போடுகள்  

14  ஐ குறிப்பிட்டு நிருபசைோன்றும் (அட்டவதண 1), 2017.04.03  ஆந்திகதி தற்பபோததய 

அரசியலதைப்பின் 1 ைற்றும் 2 ஆம் அத்தியோயங்களில் அடக்கப்படுகின்ற விடயங்கள் 

சம்பந்தைோக விபரைோன எடுத்துதரப்பும், அதற்கு பைலதிகைோக கட்டுதரகளும் நிருபங்களும் 

வழிப்படுத்தும் குழுவுக்கு சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்விதைோக கோட்டப்படுகின்ற 

விடயங்களுக்கு போதகபைற்படோதவதகயிலும்  பைலதிகைோகவும் இந்த  எடுத்துதரப்பிதன 

சைர்ப்பிக்கிபறோம்.  

இற்தறக்கு 2500 வருடங்களுக்கு முன்னரோன பண்தடயகோலம் சதோடக்கம்   ஐபரோப்பியர்களின் 

ஆக்கிரைிப்பு நிகழும்வதர இலங்தகயில் முதறசோர்ந்ததும் முன்பனற்றகரைோனதுைோன 

ஆட்சிமுதற நிலவியசதன்பதும் ைக்களின் அன்றோட பததவகதள நிதறபவற்றி   ைனநிதறவோன, 

உறுதியோன ைற்றும் தன்னிதறவுைிக்க பதசத்தத பநோக்கி இலங்தக சமூகத்தத 

நடத்திச்சசல்வதில் அந்த ஆட்சிமுதற சவற்றி கண்டிருந்தசதன்பதும் வரலோற்றிதன 

ஆரோய்தகயில் புலப்படுகின்ற விடயைோகும். ைிஹிந்து பதரோின் வருதகயுடன் அரச ததலவன் 

ைக்களினதும் நிலத்தினதும் வளங்களினதும் சபோறுப்போளரோக ைோறி தசரோஜ தர்ைங்கதளக் 

கதடப்பிடித்து ஆட்சிசசய்ய பவண்டுசைன விதிக்கப்பட்ட எழுதோத யோப்புக் பகோட்போடு  

இலங்தக வரலோறு பூரோவிலும் அமுலில் இருந்துள்ளது.   ைக்கள், அரசு (ைன்னன்) ைற்றும் 

பிக்குைோர்கள் ஆகிய ஒன்றிசலோன்று தங்கிவோழும் ைற்றும் நிருவகிக்கப்படுகின்ற விதத்தில் 
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சுற்றுவட்டப் போததயூடோக இதறதைத் தத்துவம் பயணிக்கக்கூடியவதகயில் 

நிர்ைோணிக்கப்பட்டிருந்த பண்தடய ஆட்சிமுதறயின் ைோதிோியோனது இன்று பைற்குலகிலிருந்து 

எைக்கு கற்பிக்க முயற்சி சசய்கின்ற யோப்புக் பகோட்போடுகதளப் போர்க்கிலும் சபருைளவில் 

முன்பனற்றைதடந்ததும் நதடமுதறச்சோத்தியைோனதுைோன ஒன்றோகும்.  பண்தடய இலங்தகயில் 

ஒற்தறயோட்சிக் கட்டதைப்புக்குள்பள நிருவோகத்தத பன்முகப்படுத்துகின்ற சவற்றிகரைோன 

முதறயியசலோன்று நிலவியசதன்பதும் சட்டவோக்கத்துதறயும் நிதறபவற்றத்துதறயும் 

தீர்ைோனங்கதள பைற்சகோள்ளும்பபோது   ைக்களோல் பநரடியோக சதோடர்புசகோள்ள வோய்ப்பும் 

உோிதையும் அக்கோலத்தில் இருந்தசதன்பதுபை பதுதள கல்சவட்டு  பபோன்ற பண்தடய 

சட்டங்கள் மூலைோக பைலும் உறுதியோகின்றது. 

பைற்கு ஐபரோப்பியர்களின் குடிபயற்ற ஆட்சியின் கீழ்  பல்லோயிரக்கணக்கோன வருடங்களோக 

நிலவிய எைக்கு உோித்தோன எைது அரசியலதைப்பு ோீதியோன ைரபுகள் ைற்றும் பகோட்போடுகள் 

ைதறந்து பபோயுள்ளன. பிோித்தோனிய போரோளுைன்றத்தினோல் அங்கீகோிக்கப்பட்ட அரசகட்டதள 

மூலைோகபவ 1948 சபப்புருவோி 04 ஆந் திகதி பிோித்தோனியர்களோல் இலங்தகக்கு சுதந்திரம் 

வழங்கி விதிக்கப்பட்ட பசோல்போி அரசியலதைப்பின் சசல்லுபடியோகுந்தன்தை கிதடத்தது. 

எனபவ எைது அரசியலதைப்சபோன்தற எைது ைக்களின் இதறதைத் தத்துவத்தின் பபோில் 

கட்டிசயழுப்புவதற்கோக அரசியலதைப்புோீதியோன புரட்சிசயோன்தற பைற்சகோள்வதற்கோன 

ைக்கள் ஆதண 1970 இல்  ஆட்சிக்கு வந்த கூட்டு முன்னணி அரசோங்கத்திற்கு கிதடத்தது. 

அதற்கிணங்க போரோளுைன்றத்தினோல் தோபிக்கப்பட்ட அரசியலதைப்பு பபரதவ மூலைோக எைது 

ைக்களின் இதறதைத் தத்துவத்தின்பபோில் அமுலோக்கப்பட்ட அரசியலதைப்போக 1972 இன் 

அரசியலதைப்பு சகோண்டுவரப்பட்டது. 1978  அரசியலதைப்பும் 1972 அரசியலதைப்பின் கீழ் 

சகோண்டுவரப்பட்டதோகும். எனபவ 1972 இல் இருந்து இலங்தக தன்னோதிக்கமுள்ள குடியரசோக 

இதடயறோைல் நிலவிவருகின்றது.  

தைிழ் ைக்கதள பலிகடோக்களோக்கி அவர்கதள கடுதையோன நிர்க்கதிநிதலக்கும் 

தனிதைப்படுத்தலுக்கும் ஆளோக்கியும் பைற்படி நிர்க்கதிநிதலதய முதறயற்றவிதத்தில் போவித்து 

அதிகோரபைோகத்தின் ைீது கட்டிசயழுப்பப்பட்ட சுயநலைோன எதிர்போர்ப்புக்கதள அதடயும் 

பநோக்கத்துடன்  பிோித்சதோதுக்கி தனிபவறோன ஆட்சிப் பிரபதசத்ததக் பகோோி நோட்தட பிோிக்க 

பிரயத்தனம் சசய்கின்ற பிோிவிதனவோத அரசியல் குழுசவோன்றும் பலவருடங்களோக நோட்டில் 

இயங்கி வந்தது. அவர்களின் வன்ைம் நிதறந்ததும் ைக்கள் விபரோதைோனதுைோன சசயற்போடு 

நோட்டினதும் ைக்களினதும் அபிவிருத்தி ைீது போதகைோன தோக்கத்தத ஏற்படுத்தி உள்ளது.  இந்த 

பிோிவிதனவோதிகள் கோலப்பபோக்கில் பைோசைோன பயங்கரவோத குழுவோக சசயற்படத் 

சதோடங்கினர். 

1987 இல் பிோிவிதனவோதிகளினதும் ஒருசில சர்வபதச அரசுகளினதும் தீவிர அழுத்தம் 

கோரணைோக நிர்க்கதிநிதலயுற்ற அப்பபோததய அரசோங்கங்கள் ைக்களின் எதிர்ப்பிதன 

சபோருட்படுத்தோைல் வலுக்கட்டோயைோக 13 வது அரசியலதைப்பிதன எம்ைீது சுைத்தினர். 

எவ்வோறோயினும் அக்கோலகட்டத்தில் பலம்சபோருந்தியதோக விளங்கிய எல்.ோீ.ோீ.ஈ. தவிர்ந்த 

இன்றும்கூட பிோிவிதனவோதத்தின் பின்னோல் சசல்கின்ற ஏதனய  அரசியல் குழுக்களோல்   13 வது 

அரசியலதைப்புத் திருத்தத்தோல் அறிமுகஞ் சசய்யப்பட்ட ைோகோணசதப முதறயோனது தைழ் 

ைக்களின் பிரச்சிதனகசளன சசோல்லப்படுகின்றவற்றுக்கு சவற்றிகரைோனதும் 

இறுதியோனதுைோன தீர்வோக ஏற்றுக்சகோள்ளப்பட்டது.  

13 வது அரசியலதைப்பின் கீழும் இலங்தக ஒற்தறயோட்சி நோடோக நிலவுகின்றசதன 

உயர்நீதிைன்றத்தினோல் தீர்ைோனிக்கப்பட்டது. எனினும் அதன்மூலைோக  நோடு (ஒற்தறயோட்சி  

இரோச்சிய முதறக்கு பநர்ைோறோன) சைஷ்டியோட்சியின் விளிம்புவதர சசன்றுள்ளது. 1990 இல் 

வடக்கு – கிழக்கு ைோகோணசதபயின் முதலதைச்சரோக விளங்கிய வரதரோஜோ சபருைோளினோல் 
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பைற்படி ைோகோணசதப பிரபதசம் தனிபவறோன நோடோக ஒருததலப்பட்சைோக பிரகடனஞ் 

சசய்யப்பட்டபபோதிலும் அந்த ைோகோணசதபதய கதலத்து நோட்தடப் பிோிக்கும் சதித்திட்டத்தத 

பதோற்கடிக்க இலங்தக அரசோங்கத்திற்கு இயலுைோயிற்று.  இலங்தக ஒற்தறயோட்சி நோடோக 

விளங்கியதையும் அரசோங்கத்திற்கு ைோகோணசதபகள்ைீது தனது அதிகோரத்தத பிரபயோகிக்க 

ஆற்றல் நிலவியதையும் கோரணைோகபவ அவ்வோறு சசய்ய இயலுைோயிற்று.  

2009 ஆம் ஆண்டுவதர ஆட்சிக்குவந்த ஒவ்சவோரு நிதறபவற்றதிகோரம்வோய்ந்த 

சனோதிபதியோலும் எல்.ோீ.ோீ.ஈ.  பயங்கரவோதத்தத பதோற்கடிக்க இரோணுவ நடவடிக்தககள் 

பைற்சகோள்ளப்பட்டன. சகௌரவ சனோதிபதி ைகிந்த ரோஜபக்ஷ அவர்களின் 

ததலதைத்துவத்தினோல் ைோத்திரம் 2009 இல் பைற்படி ைிபலச்சத்தனைோன பயங்கரவோதிகதள 

பதோற்கடிக்க இயலுைோயிற்று. அதற்கிணங்க இனபபதங்கதள தகவிட்டு ைக்கள் அதனவருக்கும் 

ஒபர பதசசைன்றவதகயில் பிரம்ைோண்டைோன அபிவிருத்திதய பநோக்கி நதடபயில வோய்ப்பு 

கிதடத்தது. எனினும் ைிபலச்சத்தனைோன பயங்கரவோதிகளின் பிோிவிதனவோத எதிர்போர்ப்புக்கதள 

ஈபடற்றிக்சகோள்ள பிோிவிதனவோதிகள் 2009 இன் பின்னரும் அரசியல்ோீதியோக சதோடர்ந்தும் 

சசயற்பட்டனர். அதற்கோக அவர்களுக்கு (ைீண்டும்) சர்வபதசத்தின் ஒத்துதழப்பு கிதடத்தது. 

நோட்தட அரசியல்ோீதியோக அரோஜகப்படுத்துவதற்கோகவும் பிோித்சதோதுக்குவன் மூலைோக 

சபோருளோதோர ைற்றும் (சர்வபதச ோீதியில்) அரசியல் அனுகூலங்கதளப் சபற்றுக்சகோள்ளும் 

பநோக்கத்துடன் பிோிவிதனவோதிகளுக்கு ஒத்துதழப்பு வழங்கும்  சர்வபதசமும் உருவோகியுள்ளது. 

இந்த இருசோரோரும் சவட்கைின்றி ைக்கதள ஏைோற்றி பிோிவிதனவோதிகளின் பிடிக்குள்பள 

கட்டுப்பட்ட சதித்திட்டசைோன்தற  அமுலோக்கி வருகின்றோர்கள்.  சநடுங்கோலைோக நிலவிய 

பயங்கரவோதத்தோல் வதரயதறயற்ற போதிப்புக்கு இலக்கோகியுள்ள அப்போவி சிங்கள, தைிழ் ைற்றும் 

முஸ்லீம் ைக்களின் புதியசதோரு வோழ்க்தகக்கோன எதிர்போர்ப்புகள் அதனத்தும் இந்த 

பிோிவிதனவோதிகள் ைற்றும் பிோிவிதனவோதிகளின் பிடியின்கீழ் ைீண்டும் சிததவதடந்து 

வருகின்றது. 

ைக்கள் கருத்துக்கணிப்பினோல் ைோத்திரம்  திருத்தக்கூடிய அரசியலதைப்பின் உறுப்புதரகள்ைீது 

தகதவக்கோைல் அரசியலதைப்புத் திருத்தத்தத பைற்சகோள்வபத  2015 இல் ஆட்சிக்கு வந்த 

தற்பபோததய சனோதிபதி தைத்திோிபோல சிறிபசன அவர்களோல் ைக்களிடம் முன்தவக்கப்பட்ட  

வோக்குறுதியோக அதைந்தது. அதன்பபோது நிதறபவற்றதிகோரம்வோய்ந்த சனோதிபதியின் 

அதிகோரங்கதள ைட்டுப்படுத்துவதும், அதைச்சர்களின் எண்ணிக்தகதயக் குதறப்பதும், 

போரோளுைன்றத்திற்கு அதிகளவோன தத்துவங்கதள வழங்குதல் ைற்றும் ைிகவும் சனநோயகோீதியோன 

பதர்தல் முதறதய உருவோக்குகின்ற அரசியலதைப்புத் திருத்தங்களுபை ைக்கள் ைத்தியில் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட எதிர்போர்ப்போக அதைந்தது. நோட்டின் ஐக்கியத்தத சிததத்தல், புத்தசையத்திற்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ள முதன்தைத்தோனத்ததயும்  புத்தசோசனத்ததப் போதுகோத்துக் கட்டிவளர்க்கும் 

அரச சபோறுப்பிதனயும் இல்லோசதோழித்தல்,  சைஷ்டி ைோதிோிசயோன்று அல்லது அதற்கு 

இதணயோன ஆட்சிமுதறதய உருவோக்குதல் பபோன்றவற்தற பநோக்கங்களோகக்சகோண்ட 

அரசியலதைப்புத் திருத்தத்தத பைற்சகோள்ள ைக்களின் ஆதண கிதடக்கவில்தல.  அவ்வோறு 

இருக்கும்பபோது பிோிவிதனவோதிகளினதும் அவர்களுக்கு அனுசரதண வழங்குகின்ற 

சர்வபதசத்தின் ஒருசில குழுக்களினதும் தூண்டுதல் ைற்றும் அழுத்தத்தின் பபோில் தைிழ் ைக்களோல் 

ஒருபபோதுபை எதிர்போர்த்திரோத, எந்தபவோர் இனக்குழுவினதும் எந்தசவோரு பிரச்சிதனதயயும் 

தீர்க்க முடியோத,  நோட்டின் அபிவிருத்திக்கு எந்தசவோரு பங்களிப்பிதனயும் வழங்க இயலோத 

எனினும் நோட்தடயும் ைக்கதளயும் படுகுழிக்குள் தள்ளிவிடுகின்ற அரசியலதைப்சபோன்றிதனக்  

சகோண்டுவர புதிய அரசியலதைப்புத் திருத்தச் சசயற்போட்டினூடோக முயற்சிகள் 

பைற்சகோள்ளப்பட்டு வருகின்றன.  
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போரோளுைன்றத்தினோல் பிபரரதண நிதறபவற்றி தோபிக்கப்பட்டுள்ள அரசியலதைப்புச் சதபயின் 

கீழ் நிறுவப்பட்டுள்ள உப குழு மூலைோக தயோோிக்கப்பட்டுள்ள அதனத்துவிதைோன உப குழு 

அறிக்தககள் ஊடோகவும் நோட்தடயும் ைக்கதளயும் எதிர்கோலத்தில் ஒருபபோதுபை 

இதணக்கமுடியோத வதகயில் பிோித்சதோதுக்கபவ முயற்சிகள் பைற்சகோள்ளப்பட்டுள்ளன. 

அதற்கோக நுணுக்கைோன தந்திபரோபோயங்கள் தகயோளப்பட்டுள்ளன.  ஒற்தறயோட்சி அரசு 

எண்ணக்கருவிதனப் பிரதிநிதித்துவம் சசய்கின்ற பிரதோன கல்விைோன்களும் ைகோசங்கத்தினரும் 

உப குழுக்களில் கருத்து சதோிவிப்பதற்கோக அதழக்கப்படவில்தல. அரசியலதைப்புச் சதபயின்  

ஒரு பகுதியோக அதையோத ைக்கள் கருத்துக்கதள கண்டறிவதற்கோன குழு அறிக்தகயில் (லோல் 

விபஜநோயக்க குழு அறிக்தக) குறிப்பிடப்படுள்ள பிோிவிதனவோதத்திற்கு பக்கச்சோர்புதடய 

விதப்புதரகள் ைோத்திரம் போரோளுைன்றத்தின் அனுைதியின்றி உபகுழு அறிக்தகயில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்பபோது ஒற்தறயோட்சி முதற சம்பந்தைோக முன்தவக்கப்பட்டுள்ள 

எந்தசவோரு கருத்து சம்பந்தைோகவும் போிசீலதனசசய்ய, பகுப்போய்வுசசய்ய அல்லது 

குதறந்தபட்சம் குறிப்பிடக்கூட முயற்சி சசய்யப்படவில்தல. எனினும் ஒற்தறயோட்சி முதறக்கு 

எதிரோன துதணநிதல பற்றிய பகோட்போடு எனும் சகோன்சபடரல்  முதற அல்லது பிோிந்துசசல்ல 

வசதியோன அலசகோன்றிதன நிர்ைோணித்துக் சகோள்ளக்கூடிய  கடுதையோன அதிகோரப் பகிர்வு 

பகோட்போடு (ைத்திய சுற்றயல் குழு அறிக்தக மூலைோக)  ைர்ைைோன முதறயில் அறிமுகஞ் 

சசய்யப்பட்டுள்ளது. பைலும் 2500 வருடகோல வரலோற்றில் இலங்தகக்கு உோித்தோன  

ஆட்சிமுதறயின் அத்திவோரம் சபோதிந்துள்ள 9 வது உறுப்புதரதய நீக்கிவிட அல்லது 

திோிபுபடுத்த முன்சைோழியப்பட்டுள்ளது. நிர்வோகத் தத்துவங்கதளக்சகோண்ட தன்னோதிக்கமுள்ள 

நிலப்பரப்பில் (அலகு) உருவோக்கப்படுகின்ற அரசியலதைப்புக்கோன அத்திவோரம் 

முன்சைோழியப்பட்டுள்ளது.  

அந்த உபகுழு அறிக்தககள் எந்தளவுக்கு பக்கச்சோர்புதடயதவ எனக் கூறுவதோயின் அதவ 

நோட்டின் ஒற்தறயோட்சி முதறக்கோன எவ்விதைோன கருத்தும் முன்தவக்கப்பட்டிரோததோகபவ 

தயோோிக்கப்பட்டுள்ளன. அதவ சவறுைபன குழுத் தவிசோளர்களோல் வகிக்கப்படுகின்ற 

அபிப்பிரோயம் ைோத்திரம் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்ற வதகயிபலபய (நிதி பற்றிய உபகுழு தவிர்ந்த) 

தயோோிக்கப்பட்டுள்ளன. பைற்படி உபகுழுக்கள் முன்னிதலயில் அதனத்துக் கட்சிகளோலும் 

குழுக்களோலும் சைர்ப்பிக்கப்படுகின்ற பிரதிநிதித்துவங்கள் பக்கச்சோர்பற்றவதகயில்  

பகுப்போய்தல் இடம்சபறவில்தல. பைற்படி அதனத்து உபகுழுக்களோலும் ஏற்கனபவ 

போரோளுைன்றத்தினோல் நிதறபவற்றப்பட்டுள்ள பிபரரதணகள் ைீறப்பட்டுள்ளன.  பைற்படி குழு 

அறிக்தககள் அதனத்தும் ஒற்தறயோட்சி நோட்டுக்கு முரணோக அதையத்தக்க வதகயில் 

தயோோிக்கப்பட்டுள்ளன.  முன்னர் குறிப்பிட்ட கோரணங்களின் பபோிபலபய இந்தளவுக்கு 

அநீதியோனதும் நோட்டுக்கும் ைக்களுக்கும் போதகம் விதளவிக்கத்தக்கதோக 

தயோோிக்கப்பட்டுள்ளதுைோன உபகுழு அறிக்தககள் அதனத்ததயும் (ஆறு)  முற்றோக நிரோகோிக்க 

அவற்றின் அங்கத்தவர்களோன ஒருங்கிதணந்த எதிர்க்கட்சியின் போரோளுைன்ற உறுப்பினர்கள் 

தீர்ைோனம் பைற்சகோண்டு சவளிப்படுத்தினோர்கள். ைத்திய சுற்றயல் உபகுழு அறிக்தக மூலைோக 

ஏதனய குழு அறிக்தககளில் குறிப்பிட்டுள்ள துதறகள் அமுலோக்கப்படுகின்ற பிரதோன ைோதிோி 

தீர்ைோனிக்கப்பட்டிருப்பது பைற்கூறிய உபகுழு அறிக்தககள் அதனத்தும் (ஆறு) 

நிரோகோிக்கப்படுவதற்கோன ைற்றுசைோரு கோரணைோகும்.  

2017 ஓகத்து 08 ஆந் திகதி வழிப்படுத்தல் குழுவுக்கு சைர்ப்பித்துள்ள இதடக்கோல அறிக்தக 

வதரவில்  உள்ளடங்கிய விடயங்கள் சம்பந்தைோன எைது அவதோனிப்புகள். 

பைற்படி இதடக்கோல அறிக்தக வதரவும் இதற்கு முன்னர் சைர்ப்பித்த இதடக்கோல அறிக்தக 

வதரவுகள் அதனத்தும் தயோோிக்கப்படுதகயில் முன்னர் குறிப்பிட்ட உபகுழு அறிக்தககள் 

ைத்தியில் ைத்திய சுற்றயல் உபகுழு அறிக்தகயின் விதப்புதரகள் கவனத்திற் 

சகோள்ளப்பட்டுள்ளன. அதற்கு பைலதிகைோக அரசியலதைப்புச் சதபக்குப் புறம்போக 
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சசயலோற்றிய சவறுைபன 4500 இற்கு குதறவோன எண்ணிக்தக சகோண்டவர்களிடைிருந்து 

ைோத்திரம் கருத்துக்கதளப் சபற்று (பநரடியோகவும் ைதறமுகைோகவும்)  தயோோிக்கப்பட்டுள்ளதோக 

கருதப்படுகின்ற லோல் விபஜநோயக்க குழு அறிக்தககளில் குறிப்பிட்டபட்டுள்ள விதப்புதரகள் 

ஏற்புதடயதோக்கிக் சகோள்ளப்பட்டுள்ளன. அவ்வோறு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள விதப்புதரகள்  

ைிகவும் தயவுதோட்சண்யைின்றி ஒற்தறயோட்சி இரோச்சியத்தத ஒழிக்கும் நிகழ்ச்சிநிரலின் பபோில் 

கட்டிசயழுப்பப்பட்டதவயோகும்.  

எனபவ வழிப்படுத்தும் குழுவின் இதடக்கோல அறிக்தக வதரவுகளில் உள்ள விடயங்களுடன் 

ஒட்டுசைோத்தைோக முன்னர் குறிப்பிட்ட 14 விடயங்கள் மூலைோக எைது நிதலப்போட்டிதன இதற்கு 

முன்னரும் கோட்டியுள்பளோம்.  அததப்பபோலபவ ஒற்தறயோட்சி இரோச்சியசைோன்றின் ைோதிோிதயத் 

தகர்த்து நோட்தடயும் ைக்கதளயும் ைிகுந்த அனர்த்தத்திற்கு இலக்கோக்கும்  பநோக்கத்துடன் 

நிகழ்கோல அரசியலதைப்பின் 1 ைற்றும் 2 வது அத்தியோயங்கதள ைோற்றியதைப்பதற்கோக 

சசய்துள்ள பிபரரதணகளுக்கு எைது எதிர்ப்பிதனத் சதோிவித்து அரசின் தன்தை, இதறதை 

ைற்றும் சையம்  சம்பந்தைோன எைது எடுத்துதரப்பு 2017.04.03 ஆந் திகதியிடப்பட்டு  

சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் குறிப்பிட்டுள்ள ஒருசில விடயங்கள் இந்த 

எடுத்துதரப்புகளிலும்  உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.  

கதடப்பிடிக்கப்பட்ட ைதறந்துள்ள  முதறயியல்கள் 

முதலில்  பைற்படி இதடக்கோல அறிக்தககளின் வதரவுகள் தயோோிக்கப்பட்டுள்ள விதம் ைற்றும் 

கதடப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள முதறயியல் சம்பந்தைோக எம்ைோல் ஏற்சகனபவ முன்தவக்கப்பட்டுள்ள 

ஆட்பசபதனகதள  இங்கு சுருக்கைோக குறிப்பிட்டுள்பளோம். அதோவது, 

1. பைற்படி இதடக்கோல அறிக்தககளுக்கோன வதரவுகதளத் தயோோித்தலும், பைபல 

குறிப்பிட்ட துதறகள் ைற்றும் அவற்றின் எல்தலகதள தீர்ைோனித்தலும் எவரோல் 

பைற்சகோள்ளப்பட்டசதன்பது பற்றிய எவ்விதைோன குறிப்பும் பைற்படி இதடக்கோல 

அறிக்தக வதரவுகளில்  குறிப்பிடப்படவில்தல. எனபவ பைற்படி இதடக்கோல அறிக்தக 

(வதரவுகள்) இன்றளவில் வழிப்படுத்தும் குழுவிலுள்ள  அங்கத்தவர்கள் அதனவரோலும் 

பைற்சகோள்ளப்பட்ட தீர்ைோனம் அல்லது கருத்துக்களுக்கிணங்க தயோோிக்கப்படவில்தல.  

வழிப்படுத்தல் குழுவினோல் பைற்சகோள்ளப்படும் அளவுபகோல்கள் ைற்றும் துதறகள் சதோடர்பில் 

விசோோிக்கோைல் வழிப்படுத்தல் குழுவுக்குப் புறம்போன ஆட்களினோல் எபதச்சதிகோரைோக 

அதைக்கப்படும் இவ்வோறோன அறிக்தகதய கவனத்திற் சகோள்வதற்பகோ அங்கீகோிப்பதற்பகோ 

வழிப்படுத்தல் குழு கடப்போடு உதடயது அல்ல. இருப்பினும் அவ்வோறோன முதறசோரோத 

இதடக்கோல அறிக்தக வதரவுகள் வழிப்படுத்தல் குழுவுக்கு சதோடர்ந்து 

முன்தவக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் மூலம் போரோளுைன்றத் தீர்ைோனத்தின் பிரகோரம் 

வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகோரமும் ைீறப்பட்டுள்ளது என்பது எைது நிதலப்போடோகும். 

2.  பைலும் இந்த இதடக்கோல அறிக்தக வதரதவ தயோோித்தலோனது உோிய விடயங்கள் 

சதோடர்பில் வழிப்படுத்தல் குழுவின் இணக்கப்போடு ஏற்படும் வதர எதுவித இதடக்கோல 

அறிக்தகதயத் தயோோிப்பததபயோ முன்தவப்பததபயோ சசய்யோைல் இருப்பதற்கு வழிப்படுத்தல் 

குழு முன்னர் பைற்சகோண்டிருந்த தீர்ைோனத்துக்கும் முரணோனது என்பதத வலியுறுத்துகின்பறோம். 

3.  இந்த இதடக்கோல அறிக்தக வதரதவத் தயோோிக்கும்பபோது இதுவதர ஒருங்கிதணந்த 

எதிர்க்கட்சியினோல் வழிப்படுத்தல் குழுவுக்கு முன்தவக்கப்பட்ட வோய்மூல ைற்றும் எழுத்துமூல 

சைர்ப்பிப்புக்கள் எதுவும் கவனத்திற் சகோள்ளப்படவில்தல. நோம் சகோண்டிருந்த 

நிதலப்போடுகளுக்கு முற்றும் முரணோன விடயங்கதள இந்த இதடக்கோல அறிக்தக 
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வதரவுகளுக்கு உட்படுத்தி அவற்தற உடன்பட்ட விடயங்களோக பிதழயோக 

எடுத்துக்கோட்டியுள்ளதை சதோடர்போக எைது கடும் எதிர்ப்தப ஏற்சகனபவ சவளியிட்டுள்பளோம். 

பைலும் இது கடந்த ஒரு ைோதகோலைோக கதடப்பிடிக்கப்பட்டு வரும் ைர்ைைோன முதறயற்ற 

முதறதை என்பததயும் அறிவிக்கபவண்டியுள்ளது. 

4.  2017 ஆகஸ்ட் 08 ஆம் திகதிய (புதிய) வழிப்படுத்தல் குழுவின் இதடக்கோல அறிக்தக 

வதரவின் சிங்கள, ஆங்கில ைற்றும் தைிழ் பிரதிகதள ஒப்பீட்டு ோீதியில் ஆய்வு சசய்தகயில் 

அவற்றின் பதப் பிரபயோகங்களில் ஒன்றுக்சகோன்று முரணோன தன்தைகள் கோணப்படுவதத 

எம்ைோல் அவதோனிக்கப்பட்டுள்ளது. உதோரணைோக ஒற்தறயோட்சி எனும் சிங்களப் பதத்துக்குப் 

பதிலோக ஆங்கில ைற்றும் தைிழ் இதடக்கோல அறிக்தக வதரவில் உள்ள பதங்கள் முற்றும் 

முரணோனதவயோகும். இவ்வோறு நடவடிக்தக எடுப்பதன் மூலம் பயங்கர விதளவுகதள 

எதிர்சகோள்ள பவண்டி ஏற்படலோம். 

5.  பைலும் இவ்வதரதவத் தயோோிக்தகயில் சபோதுைக்கள் கருத்துக்கதள வினவும் குழுவின் 

சிபோோிசுகள் வழிப்படுத்தல் குழுவின் அதனத்து அங்கத்தினர்களினதும் அங்கீகோரத்ததப் 

சபறோைல் அவற்தற உபபயோகப்படுத்தியதை சதோடர்போகவும் எதிர்க்கின்பறோம். இதற்கோன 

பிரதோன கோரணங்கள் யோசதனில் (ஏதனய விடயங்களுடன்), (அ) இக்குழு அரசியலதைப்புச் 

சதபயின் ஓர் அங்கைோக போரோளுைன்றத் தீர்ைோனத்தின் மூலம் அதைக்கப்பட்ட அல்லது 

உருவோக்கப்பட்ட நிறுவனம் அல்லோதையும் (ஆ) இக்குழுவின் அலுவல்கள் போரோளுைன்றத்தின் 

பைற்போர்தவயின்கீழ் நதடசபறோதையும் ைற்றும் இக்குழு போரோளுைன்றத்துக்கு 

சபோறுப்புக்கூறும் கடப்போடு சகோண்டிரோதையும் (இ) இக்குழு போரோளுைன்றத்தினோல் 

அரசியலதைப்புச் சதபதய உருவோக்குவதற்கு முன்னர் அதைக்கப்பட்டதையும் (ஈ) 

இக்குழுவினோல் பயன்படுத்தப்பட்ட முதறதைகள் ைற்றும் கருத்துக்கதளப் சபறும்பபோது 

நடந்துசகோண்டமுதற பக்கச்சோர்போனசதனவும் எபதச்சதிகோரைோனசதனவும் ைக்களின் 

குற்றச்சோட்டுக்கு இலக்கோகி இருக்கின்றதையும் (உ) இக்குழுவினோல் எட்டப்பட்ட தீர்ைோனங்கள் 

இலங்தகயின் அதனத்து ைக்கதளயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ைோதிோிகளினோல் சபறப்பட்ட 

கருத்துக்கள் ைீது தீர்ைோனிக்கப்படோதையும் (ஊ) இக்குழுவினோல் இலங்தகயின் சைோத்த 

சனத்சதோதகயில் 0.0002 வீதைோன சிறுசதோதகயினோின் கருத்துக்கபள சபறப்பட்டன 

என்பதோலும் இக்குழுவின் சசயற்போடுகதள ைக்களில் சபரும்போலோபனோர் அறியோைல் 

இருக்கின்றதையும் (எ) இக்குழு அறிக்தகயிலுள்ள தீர்ைோனங்கள் இலங்தகயின் சபரும்போலோன 

ைக்களின் கருத்துக்களோகத் தீர்ைோனிப்பதற்கு விஞ்ஞோன ோீதியிலோன கோரணிகபளோ 

கோரணங்கபளோ இல்லோதையும் ஆகும். 

6.  இவ்வதரவுகதள தயோோிப்பதில் ைத்திய - சுற்றயல் சதோடர்புகள் சம்பந்தைோன உபகுழு 

அறிக்தகதய உபபயோகிப்பதத நோம் நிரோகோிக்கின்பறோம். 

7.  அவ்வோபற குறிப்பிட்ட இதடக்கோல குழு அறிக்தகதய தயோோிப்பதிலும் முன் 

குறிப்பிடப்பட்ட துதணயோக்கம் சதோடர்போன அதிகோரப் பகிர்வுக் பகோட்போட்டுடன் 

உடன்படுகின்ற சைர்ப்பணங்கதளயும் கருத்துக்கதளயும் ைோத்திரம் கவனத்திற் 

சகோள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் ஒற்தற அரசு கட்டதைப்தப ஏற்று முன்தவக்கப்பட்டுள்ள 
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சைர்ப்பணங்கள் ைற்றும் கருத்துக்கள் பக்கச்சோர்போக ைழுங்கடிக்கப்பட்டு அல்லது 

கவனியோதுவிடப்பட்டுள்ளன. 

8.  2017 ஆகஸ்ட் 08 ஆம் திகதிய அறிக்தகயின் ஆரம்பத்திபலபய குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

பகோட்போடுகள் ைற்றும் உருவோக்கங்கள் என்பதன் கீழ் “2017 யூதல ைோதம் 05 ைற்றும் 06 ஆம் 

திகதிகளில் குழுக் கலந்துதரயோடலின்பபோது 1 ஆம் பக்கம் சதோடக்கம் 11 ஆம் பக்கம் வதர 

இணக்கப்போடு சதோிவிக்கப்பட்டது” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை முற்றும் பிதழயோகும். 

இக்குறிப்தப முழுதையோக நிரோகோிப்பதுடன் இது பற்றி முன்பு குறிப்பிடப்பட்டது. 

அரசியலதைப்பபின் 1 ைற்றும் 2 ஆம் அத்தியோயங்களினோல் உள்ளடக்கப்படுகின்ற விடயங்கள் 

(பக். 1 சதோடக்கம் 3 வதர) 

1. இலங்தக அரசியலதைப்பின் அடிப்பதட ைோதிோி ைற்றும் கட்டதைப்தப உருவோக்கல், 

தீர்ைோனித்தல் ைற்றும் இம்ைோதிோி/கட்டதைப்பில் கோணப்படும் நிறுவனங்கள் ைற்றும் 

பிோிவுகளின் எல்தலகதளத் தீர்ைோனிப்பதும் அரசியலதைப்பின் 1 ஆம் அத்தியோயத்தினோல் 

சசய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்பபோது தற்பபோததய அரசியலதைப்பினோல் 

விதிக்கப்பட்டுள்ளவோறு இலங்தகக் குடியரசு ஒற்தற அரசோக இருக்க பவண்டும் என்பதத 

வலியுறுத்துகின்பறோம். இவ்வடிப்பதட ைோதிோியோன ஒற்தற அரசுக்கு சவோலோகவும் 

முரணோகவும் இருக்கக்கூடியவோறு இதடக்கோல அறிக்தக வதரவுகளில் கோணப்படும் 

அதனத்து முன்சைோழிவுகதளயும் முழுதையோக நிரோகோிக்கின்பறோம். 

2. அவ்வோபற அவ்விதடக்கோல அறிக்தகயில் “அதிகோரப் பகிர்வுக் பகோட்போட்டின்” கீழ் 

கோட்டப்பட்டுள்ள “துதணயோக்கம் சதோடர்போன அதிகோரப் பகிர்வுக் பகோட்போட்தட” (இது 

சதோடர்போக பைலும் கருத்துக்கள் பின்னர் முன்தவக்கப்படும்) இலங்தக அரசியலதைப்புக்கு 

ஏற்புதடதையோக்கல் சதோடர்போக முழுதையோக எதிர்க்கின்பறோம். இக்பகோட்போடு 

ஒற்தறயோட்சிதய வறிதோக்கும் பநோக்கிபலபய முன்தவக்கப்பட்டுள்ளசதனவும், 

இக்பகோட்போட்தட ஏற்புதடதையோக்குவதனோல் சைஷ்டி (சபடரல்) அல்லது கூட்டுச்-சைஷ்டி 

(சகோன்சபடரல்) அல்லது இதறதை அதிகோரத்தத சுயோதீனைோகவும் சவவ்பவறோகவும் 

சசயற்படுத்தக்கூடிய இதறதைசகோண்ட நிருவோக அலகு உருவோகின்றது எனவும் ைற்றும் 

இறுதியில் இந்த இதறதைசகோண்ட நிருவோக அலகுகளுக்கு சுயோதீனைோக பவசறோரு அரசோக 

பிரகடனைோவதற்கு அல்லது பிரகடனப்படுத்திக் சகோள்வதற்கோன அவகோசம் அதைகின்றது 

என்பதத வலியுறுத்துகின்பறோம். 

1 ஆம் ைற்றும் 2 ஆம் உறுப்புதரகள் (1 ஆம் பக்கம்) 

3. அரசியலதைப்பின் 1 ஆம் உறுப்புதரயோக தற்பபோததய 1978 ஆம் ஆண்டின் 

அரசியலதைப்பிலுள்ள பதப்பிரபயோகபை கோணப்பட பவண்டுசைன ைீண்டும் 

வலியுறுத்துகின்பறோம் (ஆங்கில பதப்பிரபயோகத்தில் “சிபலோன்” எனும் பதமும் அவ்வோபற 

கோணப்படுதல் பவண்டும்) அதவோது - 
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இலங்தக சுதந்திரமும் இதறதையும் தன்னோதிக்கமும் சகோண்ட சனநோயக பசோசலிசக் 

குடியரசோகும் என்பபதோடு இலங்தக சனநோயக பசோசலிசக் குடியரசு என அறியப்படுத்தலும் 

பவண்டும்.  

Sri lanka (Ceylon) is a free, sovereign, Independent and Democratic Socialist republic and shall 

be known as the Democratic Socialist Republic of Sri lanka. 

4. இதடக்கோல அறிக்தக வதரவில் 1 ஆம் ைற்றும் 2 ஆம் உறுப்புதரகளுக்குப் பதிலோக 

முன்சைோழியப்பட்டுள்ள ஏதனய உருவோக்கங்கதள வன்தையோக நிரோகோிக்கின்பறோம். 

இவற்றினோல் இலங்தகயின் ஒற்தறயோட்சி அரசு வறிதோகின்றது என்பததயும் 

குறிப்பிடுகின்பறோம். 

5. அதன்படி அரசியலதைப்பின் 2 ஆம் உறுப்புதரயோக தற்பபோதுள்ள 1978 அரசியலதைப்பின் 

2 ஆம் உறுப்புதரதய அபத விதைோக உட்புகுத்துதல் பவண்டும். அதோவது “இலங்தகக் 

குடியரசு ஒற்தறயோட்சி உதடய அரசோகும்” என்பதோகும். 

6. பைலும் இலங்தகதய அறிமுகம் சசய்யும் இடங்களில் “குடியரசு” என்பது சூட்சுைைோக 

அகற்றப்பட்டுள்ளது என அவதோனிக்கப்பட்டது. இலங்தக எனக் குறிப்பீடு சசய்யும் சகல 

இடங்களிலும் “இலங்தகக் குடியரசு” எனும் பதத்தத உபபயோகிக்குைோறு 

வலியுறுத்துகின்பறோம். 

இறுதியோன இதடக்கோல அறிக்தக வதரவுகளில் பிரச்சிதனகள் என்பதன் கீழ் 

முன்சைோழியப்பட்டுள்ளது யோசதனில் அரசியலதைப்பின் சிங்களப் பிரதியின் ‘ஒற்தறயோட்சி 

உதடய அரசோகும்’ எனும் பதத்தத உட்படுத்தி அதற்குப் பதிலோக ஆங்கிலப் பிரதியில் 

“ஒற்தறயோட்சி” எனவும் தைிழ் பிரதியில் “ஒருைித்த நோடு” எனவும் உட்படுத்தும்படியோகும். 

முன்சைோழியப்பட்டுள்ள ஆங்கில ைற்றும் தைிழ்ப் பதங்கதள நிரோகோிக்கின்பறோம். தைிழ் “ஒருைித்த 

நோடு” என்பதன் சபோருளோவது ஒற்தறயோட்சி உதடய அரசு எனும் அர்த்தத்துக்கு முழுதையோக 

முரணோன “ஒன்று பசர்வதன் மூலம் உருவோகிய நோடு” என்பதோகும். ஆங்கிலத்தில் 

முன்சைோழியப்பட்டுள்ளது யோசதனில், ஆங்கிலத்தில் இருக்க பவண்டிய Unitary State எனும் 

பதைல்ல என்பதுடன் ஆங்கிலத்தில் ஒரு அர்த்தைற்ற பதைோகும். 

ைறுபக்கத்தில் ஒற்தறயோட்சி உதடய அரசு என்பதற்கு முன்சைோழியப்பட்டுள்ள சபோருள்பகோடல் 

சதோடர்போகவும் எதிர்க்கின்பறோம். இதன் மூலம் ஒற்தறயோட்சி என்பதற்கு பிளவுபடோத அல்லது 

பகுதிகதளக் சகோண்ட ைற்றும் ஒன்றிதணந்த எனும் அடிப்பதடயின்கீழ் சசயற்தகயோக 

உருவோக்கப்பட்ட திோிபதடந்த ஒரு கருத்தத வழங்குவதற்கு முயற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதன் பிரகோரம் அறிக்தகயில் 1 ைற்றும் 2 ஆம் பக்கங்களில் பிரச்சிதனகள் என்பதன் கீழ் உள்ள 

04 பந்திகளிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதனத்து பதப்பிரபயோகங்கதளயும் நிரோகோிக்கின்பறோம். 
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7. இந்த இதடக்கோல அறிக்தக வதரவு பிோிவிதனவோத நிகழ்ச்சிநிரலின்படி 

தயோோிக்கப்பட்டுள்ளசதன்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த சோன்றோகும். இதன் மூலம் நோட்டின் 

ஒற்தறயோட்சிதய சூட்சுைைோக இல்லோைல் சசய்வதற்கு உபோயம் சசய்யப்பட்டுள்ளது. உயர் 

நீதிைன்றத்தினோல் 13 ஆம் அரசியலதைப்புத் திருத்தம் பற்றித் தீர்ைோனிக்கும்பபோது 

ஒற்தறயோட்சி எனும் பதம் சபோருள்பகோடல் சசய்யப்பட்டுள்ள முதற பற்றி கவனத்ததச் 

சசலுத்துகின்பறோம். அதவோது - 

(அ) ைத்தியில் அதி உயர் போரோளுைன்றத்ததக் சகோண்டிருத்தல். 

(ஆ) பவறு இரண்டோந்தர இதறதை/சுயோதீனம் சகோண்ட நிறுவனங்கள் இல்லோதை. 

ைறுபக்கத்தில் சைஷ்டி முதறயில் அரச அதிகோரம் சைஷ்டி ைோநிலங்களுக்கு ைத்தியில் சைைோக 

பகிர்ந்து சசல்வதுடன் ஒன்று ைற்சறோன்றுக்கு கீழ்ப்படிவோனதல்ல. அதவ ஒவ்சவோன்றும் 

சுயோதீனைோக சசயற்படுகின்றது. 

பைலும் இத்தீர்ப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளவோறு ஒற்தறயோட்சிதயப் போதுகோப்பதற்கோக 

பின்வரும் பண்புகளும் அத்தியோவசியைோனசதன்பதத குறிப்பிடுகின்பறோம் அதோவது - 

(அ) ஆளுநர் ஊடோக தனது நிதறபவற்று அதிகோரத்தத ஒரு ைோகோணத்தில் பநரடியோபவ 

சசயற்படுத்துவதற்கு சனோதிபதிக்கு (அரசுக்கு) ஆற்றல்/அதிகோரம் இருத்தல் பவண்டும். 

(ஆ) ைோகோணசைோன்றின் சட்டசைோன்தற ைோற்றுவதற்கும் அச்சட்டத்ததத் தோண்டி 

சட்டைோக்குவதற்கும் போரோளுைன்றத்துக்கு (அரசுக்கு) எதுவித ததடயுைின்றி ஆற்றல்/அதிகோரம் 

இருத்தல் பவண்டும். 

(இ) போரோளுைன்றத்தின் அதி உயர் நிதல போதுகோக்கப்படல் பவண்டும். 

(ஈ) அரசு ைற்றும் போரோளுைன்றத்துடன் பபோட்டியிடக்கூடிய சட்டவோக்க (அல்லது நிதறபவற்று) 

அதிகோரம் சகோண்ட பவசறோரு நிறுவனைோக ைோகோண சதபகள் சசயற்படக்கூடோது. 

3 ஆம் உறுப்புதர (பக்கம் 2) 

8 3 ஆம் உறுப்புதரக்கு வதரவில் முன்சைோழியப்பட்டுள்ள உருவோக்கங்கதள 

நிரோகோிக்கின்பறோம். அதற்கு பதிலோக தற்பபோது 1978 ஆம் ஆண்டின் அரசியலதைப்பிலுள்ள  3 

ஆம் உறுப்புதர அவ்வோபற இருக்க பவண்டுசைன வலியுறுத்துகின்பறோம். 

9 அரசியலதைப்பின் 3 ஆம் உறுப்புதரயின் மூலம் இதறதை ைக்களுக்குோியசதனவும் 

அதத போரோதீனப்படுத்த முடியோசதனவும் விதித்துதரக்கப்பட்டுள்ளது. நீதிைன்றத்தின் 

சபோருள்பகோடலுக்கதைய இதறதை அதிகோரைோனது பகிர்ந்தளிக்கபவோ அல்லது சிததக்கபவோ 

முடியோதசதன்பதோகும்.   

4 ஆம் உறுப்புதர  (பக்கம் 2) 
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10  தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் 4 ஆம் உறுப்புதரக்கு பதிலோக முன்சைோழியப்பட்டுள்ள  

உருவோக்கங்கதள முற்றிலும் நிரோகோிக்கின்பறோம். முன்சைோழியப்பட்டுள்ள  உருவோக்கங்களின் 

மூலம் ைிகவும் பலவீனைோன உறுதியற்ற ைற்றும் சதௌிவற்ற இரோச்சியசைோன்று 

உருவோகுசைன்பதத கூறுகின்பறோம். பைற்படி முன்சைோழிவின் மூலம் ஒட்டுசைோத்த இரோச்சியம், 

ஆள்புலம் ைட்டுைன்றி ைக்களும் பயங்கரைோன விதத்தில் போதுகோப்பற்ற நிதலக்கு உள்ளோகும். 

11 தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் 3 ஆம் உறுப்புதரயினோல் உறுதிபடுத்தப்பட்டுள்ள 

ைக்கள் இதறதை அதிகோரம், அரசியலதைப்பினூடோக சசயற்படுத்தப்படும் விதம்  4ஆம் 

உறுப்புதரயில் உறுதியோகபவ கோட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலைோக சதௌிவோகபவ பிரதோனைோன 

அரசோங்க நிறுவனங்கள் அதோவது (அ) சட்டவோக்கத்துதற (ஆ) நிதறபவற்றுத்துதற (இ) 

நீதித்துதற  ஆகியவற்றுக்கிதடயில் அதிகோரப் பகிர்வுக் பகோட்போட்டிதன ஏற்றுக்சகோண்டு 

சசயற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆதகயோல் தற்பபோததய (1978) அரசியலதைப்பிலுள்ள 4 ஆம் 

உறுப்புதர அவ்வோபற இருத்தல் பவண்டுசைன வலியுறுத்துகின்பறோம். 

 

5 ஆம் உறுப்புதர  (பக்கம் 2) 

12 முன்சைோழியப்பட்டுள்ள உருவோக்கத்தத முற்றிலும் நிரோகோிக்கின்பறோம். பைற்படி 

உருவோக்கத்தின் மூலைோக இலங்தகயின் ஆட்புல எல்தல முழுதையோக உறுதியற்ற நிதலக்கு 

இட்டுச் சசல்லப்படுகின்றது. பைலும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள (கூறப்பட்டுள்ள) ?? ஆம்  

அட்டவதண பற்றி சவௌியிடப்படவில்தல என்பபதோடு அத்ததகய (சவௌியிடப்படோத) 

அட்டவதண பற்றி குறிப்பிடுவதன் மூலைோக புலப்படுவது அத்ததகய அட்டவதணயுடனோன 

வதரசவோன்று ஏற்கனபவ தயோோிக்கப்பட்டுள்ளசதன்பதும் ைற்றும் அவ்விடயம் வழிபடுத்தும் 

குழுவின் அதனத்து அங்கத்தவர்களிடைிருந்தும், போரோளுைன்றத்திடைிருந்தும் ைற்றும் 

ைக்களிடைிருந்தும் ைதறக்கப்பட்டுள்ளசதன்பதுைோகும்.  

13 ைோகோணங்கதள அடிப்பதடயோகக்சகோண்டும் அடிக்கடி ைோற்றைதடகின்ற சர்வபதச 

சட்டத்தின் அளவுபகோல்கதள பயன்படுத்தியும் இலங்தகயின் ஆள்புல எல்தலதய 

நிர்ணயிப்பதற்கு முன்தவக்கப்பட்டுள்ள முன்சைோழிவிதன நிரோகோிக்கின்பறோம். 

14 ஆதகயோல் தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் 5 ஆம் உறுப்புதரயின் மூலம் 

சசய்யப்பட்டுள்ள ைோவட்டத்தத அடிப்பதடயோகக் சகோண்டுள்ள உறுப்புதர உள்ளவோபற 

இருக்க பவண்டுசைன வலியுறுத்துகின்பறோம். அத்பதோடு தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் 

“ைோகோணம்” என்பதற்கு  சபோருள்பகோடல் வழங்கப்படவில்தல. 

போரோளுைன்றம் 

6, 7, 8 ஆம் உறுப்புதரகள் (பக்கம் 2-3) 

15. உத்பதச 6 ஆம் உறுப்புதரயில் கருதப்பட்டுள்ள இரண்டோம் அட்டவதண யோசதன்பது 

வழிபடுத்தும் குழுவிடம் சைர்ப்பிக்கப்படவில்தல என்பதோல் அந்த உருவோக்கங்கதள 

நிரோகோிப்பபதோடு தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் 6 ஆம் உறுப்புதரயும் தற்பபோததய 

அரசியலதைப்பின் 2 ஆவது அட்டவதணயிலுள்ள சிங்கக் சகோடியும்  உள்ளவோபற இருக்க 

பவண்டுசைன வலியுறுத்துகின்பறோம். 

16 பைலும் தற்பபோததய அரசதயலதைப்பின் 7 ஆம் உறுப்புதரயும் உள்ளவோபற இருக்க 

பவண்டுசைனவும் அதிலுள்ள பதசிய கீதம் இலங்தகயின் பதசிய கீதைோக இருக்க 



 

88 
 

பவண்டுசைனவும் வலியுறுத்துவபதோடு 8 ஆம் உறுப்புதரயும் ( சுதந்திர தினமும்) அவ்வோபற 

இருக்க பவண்டுசைன வலியுறுத்துகின்பறோம் 

 

9 ஆம் உறுப்புதர (பக்கம் 3) 

17 2017.08.08 வதரவில் முன்சைோழியப்பட்டுள்ள இரண்டோவது ைோற்று முன்சைோழிதவயும் 

அதற்கு முன்னர் சவளியிடப்பட்டுள்ள இதடக்கோல அறிக்தக வதரவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

2, 3, 4, 5, 6 ைற்றும் 7 ஆவது ைோற்று முன்சைோழிவுகதளயும் முழுதையோகவும் கடுதையோகவும்  

நிரோகோித்து பைற்படி ைோற்று முன்சைோழிவுகளுக்கு  பலத்த கண்டனமும் சதோிவிப்பபதோடு 

தற்பபோததய அரசியலதைப்பிலுள்ள 9 ஆம் உறுப்புதர அவ்வோபற இருக்க பவண்டுசைனவும்  

வலியுறுத்துகின்பறோம். அதோவது, 

9 இலங்தகக் குடியரசில் சபௌத்த ைதத்திற்கு முதன்தைத்தோனம் வழங்கப்படுதல் பவண்டும் 

என்பபதோடு, அதற்கிணங்க 10 ஆம் ைற்றும் 14 (1) (உ) ஆம் உறுப்புதரகளோல் வழங்கப்பட்டுள்ள 

உோிதைகதள எல்லோ ைதங்களுக்கும் கோப்புறுதி சசய்யும் அபதபவதளயில் சபௌத்த சோசனத்ததப் 

போதுகோத்தலும் பபணிவளர்த்தலும் அரசின் கடதையோக இருத்தலும் பவண்டும். 

இதற்கு முன்னர் பல சந்தர்ப்பங்களில் பைபல குறிப்பிட்ட நிதலப்போட்டிதன நோம் சதோிவித்துள்ள 

பபோதிலும் 9 ஆம் உறுப்புதரதய நீக்கிவிடும் பநோக்கத்துடன் ைீண்டும் ைீண்டும் ைோற்றுச் 

சசோற்கள் முன்சைோழியப்படுவதத நோம் முழுதையோக நிரோகோிக்கின்பறோம். 

 

அதிகோரப் பகிர்வுக் பகோட்போடுகள் (பக்கம் 4) 

1 துதணயோக்கம் பற்றிய பகோட்போட்தட பிரபயோகித்தல். 

இந்தக் பகோட்போடோனது ைத்திய ைற்றும் சுற்றயல் பற்றிய உபகுழுவின் அறிக்தககளில் 

குறிப்பிடப்பிட்டிருப்பதோல்  வழிபடுத்தும் குழுவின் இதடக்கோல அறிக்தகளில் ைீண்டும் ைீண்டும் 

(கூட்டு எதிர்க்கட்சியின் எதிப்தபயும் சபோறுப்படுத்தோது) உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. பைற்படி 

பகோட்போடு எவரோல் முன்சைோழியப்பட்டது என்பது பரை இரகசியைோகவுள்ளது. அதில் 

சவௌிப்படத்தன்தையில்தல.  பைலும் அதிகோர பகிர்வுக்கு இக் பகோட்போட்டிதனபய 

பிரபயோகிக்கப்பட்டிருப்பது ஏசனன்பதும் சவௌிப்படுத்தப்படவில்தல. 

துதணயோக்கம் பற்றிய பகோட்போடோனது ஐபரோப்போவில் பதோன்றியதோகும். அது படிப்படியோக 

வளர்ச்சியதடந்து தற்பபோது பிரபயோகிப்பது சுயோதீன ைற்றும் இதறயோண்தையுதடய நிருவோக 

அலகுகதள ைிக தளர்வோன முதறயில் ைத்திய நிருவோக  தையத்துடன் இதணப்பதற்பக 

பிரபயோக்கிக்கப்படுகின்றது. உதோரணைோக ஐபரோப்பிய ஒன்றிய சைவோயத்தின் 5 ஆம் வோசகம். 

இக் பகோட்போட்டுக்கு சோியோனசதோரு அர்த்தபைோ அல்லது வதரயதறபயோ இல்தல. அது தம் 

இஷ்டத்தின்படியும் தோன்பதோன்றித்தனைோகவும் அந்தந்த சந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் 

அரசியல் பததவகதள நிதறபவற்றிக்சகோள்ளப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பகோட்போடோகும். இக் 

பகோட்போட்டிதன பயன்படுத்தி இலங்தகயினுள் அதிகோரப் பகிர்தவ பைற்சகோள்வதோயின் 

பைற்படி சுற்றயல் அலகுகளுக்கு அரசோங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு தனிப்பட்ட பிரபதசங்களோக 

இதறதை அதிகோரத்தத பயன்படுத்த முடியும்.  

குறிப்பிட்ட அறிக்தகயின் 4 ஆம் பக்கத்தில் சதோடங்கி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதனத்து 

முன்சைோழிவுகளும் பைற் குறிப்பிட்ட  நிச்சயைற்ற விதத்திலும் ஆகக்கூடிய அதிகோர பகிர்தவ 
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பைற்சகோள்கின்ற அதைப்புக்குள் பிோிக்கப்பட்ட பதசசைோன்தற  உருவோக்குவதற்குைோகபவ 

முன்தவக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதகயோல் பைற்படி அதனத்து முன்சைோழிவுகளும் ஒற்தறயோட்சி 

பகோட்போடுகளுக்கு முரணோனதவயோகும்.  ஆதகயோல் இதடக்கோல அறிக்தக வதரவின்  ( 2017- 

08-08 ஆம் திகதிய ) 4 ஆம் பக்கத்தில் சதோடங்கி 28 ஆம் பக்கம் வதரயிலுள்ள அதனத்து 

முன்சைோழிவுகதளயும் நோம் முழுதையோக  எதிர்ப்பபதோடு அவற்தற நிரோகோிக்கின்பறோம். 

 

2 அதிகோரப் பகிர்வு அலகு (பக்கம் 4) 

 

இங்கு கருதப்படுகின்ற அலகின் பரப்சபல்தல யோசதன்பது சதௌிவில்தல. அத்பதோடு 

ைோகோணசைோன்று பிோிசதோரு ைோகோணத்துடன் இதணந்து தனி அலசகோன்றோக 

சசயற்படுவதற்கோன முதறசயோன்தற உருவோக்குவது சதோடர்போகவும் எதிர்ப்புத் 

சதோிவிக்கின்பறோம். ைத்திய – சுற்றயல்  குழு அறிக்தகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடிப்பதடயின் 

பிரகோரம்  சசய்யப்பட்டுள்ள முன்சைோழிவு என்பதோல் 4 ஆம் பக்கத்தின் 2 ஆம் பந்தியிலுள்ள 

அதிகோரப் பகிர்வு அலகு சம்பந்தைோகவுள்ள முன்சைோழிவுகதள நிரோகோிக்கின்பறோம்.  

இலங்தகயின் ஒவ்சவோரு அங்குல நிலமும் நோட்டின் அதனத்து ைக்களுக்கும் 

உோித்தோனசதன்பதத நோம் திடைோகபவ வலியுறுத்துவபதோடு இதனோல் ைோகோணசைோன்றில் 

அதைப்புசோர் ைோற்றத்தத ஏற்படுத்துவதோயின் இலங்தகயின் அதனத்து ைக்களது அனுைதியும் 

அதற்கு கிதடக்க பவண்டுசைன்பதத சதோிவிப்பபதோடு இரண்டு ைோகோணங்களில் வோழ்கின்ற 

ைக்களுக்கு ைோத்திரம் தனிப்பட்ட நிருவோக அலசகோன்தற உருவோக்கும் தீர்ைோணத்தத 

பைற்சகோள்ள முடியோசதனவும் கூறுகின்பறோம். 

பைற்படி ததலயங்கத்தின் கீழுள்ள மூன்றோவது ைோற்றுக் கருத்தோக குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது  

ோீ.என்.ஏ. அதைப்பினோல் (தைிழ் பதசிய கூட்டதைப்பு) முன்தவக்கப்பட்டுள்ள வடக்கு கிழக்கு 

ைோகோணங்கள் தனி அலசகோன்றோக ஏற்றுக்சகோள்ளப்பட பவண்டும் என்ற முன்சைோழிவோகும். 

பைற்படி முன்சைோழிதவ ஒருங்கிதணந்த எதிர்க்கட்சி முழுதையோக எதிர்ப்பபதோடு முழுசைோத்த 

வழிபடுத்தும் குழுவும் பைற்படி முன்சைோழிதவ நிரோகோித்துள்ளது. அவ்வோறு இருக்தகயில் 

இதடக்கோல வதரவு அறிக்தகயில் பைற்படி முன்சைோழிதவ உள்ளடக்க முடியோது. ஆதகயோல் 

அந்த முன்சைோழிதவ நோம் முற்றோக நிரோகோிக்கின்பறோம். 

முழுசைோத்த இதடக்கோல வதரவு அறிக்தககளிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகோரப் பகிர்வுக் 

பகோட்போடும் அதிகோரப் பகிர்வின் எல்தலகளும் ோீ.என்.ஏ. (கட்சி) அதைப்பு (ைற்றும் ஆரம்பத்தில் 

எல்.ோீ.ோீ.ஈ. இயக்கத்தினோல்) அடிக்கடி சவௌியிட்டுள்ள கூற்றுகளில் உள்ளடங்கியுள்ள 

எல்தலகளுக்கும் அபிப்பிரோயங்களுக்கும் அதைந்சதோழுகும் விதத்திலும் அக்கருத்துகளுக்கு 

அமுலோக்கல்தன்தையிதன வழங்கும் எதிர்போர்ப்புடன் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றசதன்பது 

போர்த்த போர்தவயிபலபய  சதோிய வருகின்றது. 
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சமூகப் பபரதவ (பக்கம் 5) 

இந்த முன்சைோழிவோனது இனவோதத்தத அடிப்பதடயோகக் சகோண்டுள்ளது. இலங்தக ைக்கதள 

இனம் அல்லது வோழ்கின்ற இடத்தின் அடிப்பதடயில் பிோிக்கின்ற அல்லது போரபட்சம் 

கோட்டுகின்றதோக முன்சைோழியப்படும் சசோற் பிரபயோகம் என்பதோல் நோம் அதத எதிர்கின்பறோம். 

 

2.1 ைோகோணங்களுக்கிதடயோன ஒத்துதழப்பு, 2.2 பிோிவிதனவோத ோீதியில்  

பிோிந்து சசல்வதற்கு எதிரோன போதுகோப்பு (பக்கம் 5) 

2.2 அதனத்து சுற்றயல் அலகுகளும் (உதோ. ைோகோணங்கள்) எத்ததகய சதோடர்பிதனயும் 

அரசோங்கத்தினூடோகபவ ஏற்படுத்திக்சகோள்ள பவண்டும். அவற்றுக்கு சுயோதீனைோக 

அத்ததகய சதோடர்புகதள எற்படுத்திக்சகோள்வதற்கு சசய்யப்படுகின்ற உத்பதச சசோற் 

பிரபயோகங்கதள எதிர்க்கின்பறோம். பிோிவிதனவோத ோீதியில் பிோிந்து 

சசல்வதற்சகதிரோன கோப்பீடு வழங்கப்பட்டிருப்பது  இலங்தக இரோச்சியம் பிோிக்க 

முடியோத அலகுகதளக்சகோண்டுள்ள அதைப்பு என்ற அடிப்பதடயிலோகும். இலங்தக 

இரோச்சியத்தத தனி அலசகோன்றோகவும் ஒற்தறயோட்சியோகவும் கருதுவதோயின் 

பகுதிகளோக  பிோிக்கப்படுவது பற்றி கவனம் சசலுத்தும் பததவ எழுவதில்தல. 

 

அதற்கு பதிலோக அரசியலதைப்பின் 6 வது திருத்தத்தின் மூலைோக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள 157 

அ ஆம் இலக்க இலங்தகயின் ஆட்புல கட்டுக்பகோப்தப ைீறுதல் குற்றைோகின்ற ைற்றும் 

தடுக்கின்ற  உறுப்புதரகதள பைலும் வலுப்படுத்துைோறும்  முன்சைோழிகின்பறோம். 

 

3 உள்ளூரதிகோர சதபகள் (பக்கம் 5) 

3.1, 3.2  சசோற் பிரபயோகங்கள் சதோடர்போகவும் எதிர்ப்பு சதோிவிக்கின்பறோம். தற்பபோததய 

அரசியலதைப்பிலுள்ள உள்ளூரதிகோர சதப சதோடர்போக அரசோங்கத்திற்குள்ள நிருவோக 

தத்துவங்கள் அவ்வோபற இருக்க பவண்டும் என்பபதோடு அரச சகோள்தககள் முழு நோட்டுக்கும் 

ஏதுவோன விதத்தில் அரசோங்கத்தினோல் ைோத்திரபை தீர்ைோனிக்கப்பட பவண்டும். 

 

4 ைட்டங்களுக்கிதடயிலோன அதிகோரப் பகிர்வு (பக்கம் 6) 

4.1 – 4.4 துதணப் பந்திகளில் குறிப்பிட்டுள்ளதற்கதைய ஒருங்கிதய நிரல் நீக்கப்பட 

பவண்டுசைன சசய்யப்பட்டுள்ள முன்சைோழிதவயும் அததன  அடிப்பதடயோகக் சகோண்டு 

முன்சைோழிந்துள்ள  ஒட்டுசைோத்த சசோற் பிரபயோகங்கதளயும்  நிரோகோிக்கின்பறோம். 

 

5. பதசிய சகோள்தக, பதசிய நியைங்கள் ைற்றும் சட்டக் கட்டதைப்பு (6 – 8 பக்கம்) 

பைற்படி சபோருள் சகோண்ட எந்தசவோரு விடயம் சம்பந்தைோகவும் அரசிற்கு புறம்போக 

சுயோதீனைோக தற்றுணிபின் அடிப்பதடயில் தீர்ைோனம் பைற்சகோள்வதற்கும் புறவோோியோன 

அலகுகளுக்கு அல்லது ைோகோண சதபகளுக்கு எவ்வித உோிதைபயோ அல்லது அவகோசபைோ 

இருத்தல் கூடோது. பதசிய ைட்டத்தில் பைற்சகோள்ளப்பட  பவண்டிய அதனத்து தீர்ைோனங்களும் 

அரசோங்கத்தினோலும் போரோளுைன்றத்தினோலும் ைோத்திரம் பைற்சகோள்ளப்படுதல் பவண்டும். 
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ஆகபவ, 5, 5.1, 5.2, 6 வதரயில் கோணப்படும் அதனத்து சசோற்பிரபயோகங்கதளயும் 

நிரோகோிக்கின்பறோம். 

6. உள்ளூரோட்சி – சதோிவுசசய்யப்பட்ட ைோகோணப் பணிகதள நதடமுதறப்படுத்துதல் (பக்கம் 6) 

இந்த ததலப்பின் கீழுள்ள அதனத்து சசோற்பிரபயோகங்கதளயும் அவற்தற முன்தவத்துள்ள 

விதத்திதனயும் பநோக்குதகயில் திடைற்றதும் சதௌிவற்றதுைோக இருக்கின்றது. பைலும் போர்த்த 

ைோத்திரத்திபலபய துதணயோக்க எண்ணக்கருவின் கீழ் முன்சைோழியப்பட்டுள்ளதோல் 

அச்சசோற்பிரபயோகங்கதளயும் நிரோகோிக்கின்பறோம். 

7. ஆளுநர் (9 ஆம் பக்கம்) 

தற்பபோது அரசியலதைப்பிலுள்ள 13 ஆம் திருத்தத்தின் கீழுள்ள ஆளுநோின் தத்துவங்கள் 

அவ்விதத்திபலபய இருக்க பவண்டுசைன்பதுடன் அரதசதயும்  நிருவோகத் துதறதயயும் 

ைோகோண ைட்டத்தில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வதகயில் அவர் அததன சசயற்படுத்துதல் 

பவண்டும். வதரவில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள உத்பதச சசோற்பதம் சதோடர்போக எதிர்ப்பிதன 

சவௌிப்படுத்துகின்பறோம். 

 

8. ைோகோண நியதிச்சட்டங்களின் அரசியலதைப்பின்படியிலோன சசல்லுபடித்தன்தை ைற்றும்  

அரசியலதைப்பு நீதிைன்றம் (பக்கம் 9) 

இந்த சசோற்பிரபயோகங்கதளயும் பிபரரதணதயயும் முழுதையோக எதிர்க்கின்பறோம். 

தற்பபோததய அரசியலதைப்பின் 4 ஆவது உறுப்புதரயின் கீழுள்ள நீதிைன்ற தத்துவத்தத 

பயன்படுத்தும் நீதிைன்றங்களுக்கு புறம்போக எவ்வித நீதிைன்றத்ததயும் தோபித்தல் அல்லது 

நிதிைன்ற தத்துவத்தத பயன்படுத்தத்தக்க நிறுவனசைோன்தற தோபிு்த்தல் கூடோசதன 

வலியுறுத்துகின்பறோம். 

9. சுயோதீன ைோகோண அரச பசதவகள் ஆதணக்குழுக்கதள தோபித்தல் ைற்றும் அரசியலதைப்பு 

சதப (10 – 11) 

9.1 கீழ் உத்பதச பதங்கதள பயன்படுத்துவதற்கும் பந்திகளுக்கும் எதிர்ப்பிதன சதோிவிப்பதுடன் 

தற்பபோது சதோழிற்படும் ைோகோண பகிரங்க பசதவ ஆதணக்குழுவும் சவற்றியளிக்கவில்தல 

என்பதத வலியுறுத்துகின்பறோம். அதவ சவறுைபன அதிக சசலவுதடயதும் ைோகோண ைட்டத்தில் 

நிருவோகத்தத நலிவதடயச் சசய்கின்றதுைோன சபோறிமுதறயோக இருகின்றது. 

அரச கோணிகள் (12 முதல் 17 ஆம் பக்கம் வதர) 

அரசின் அதனத்து கோணிகளும் அரசிற்கு சசோந்தைோனதோக இருத்தல் பவண்டும். 

பைற்படி பக்கங்களில் (12 – 17 பக்கம் வதர) உள்ள அரச கோணி சம்பந்தப்பட்ட சசோற் 

பிரபயோகங்கதளயும் சகல பிபரரதணகதளயும் ஏற்றுக்சகோள்ள இயலோசதன்பதோல் முழுதையோக 

ைீளோய்வு சசய்தல் பவண்டும்.’ 

ைோகோண நிரலிலுள்ள விடயங்கள் பற்றிய ைத்திய அரசின் சட்டவோக்கம் (பக்கம் 18) 

ைோகோண சதபயின் விடயசைோன்தற அல்லது ைோகோண சதபசயோன்று சம்பந்தைோக ஏற்புதடய 

எந்தசவோரு சட்டத்ததயும் இயற்றுவதற்கு அரசிற்கு ைட்டுப்படுத்தப்படோத தத்துவம் இருத்தல் 

பவண்டும். உத்பதச சசோற்பிரபயோகத்திற்பகற்ப போரோளுைன்றம், ைோகோணசதபயின் விருப்பத்தத 

சபற்றுக்சகோள்வதற்கு உட்படுத்தப்படுவதன் மூலம் போரோளுைன்றத்தின் சீருயர் தத்துவத்திற்கு 
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குந்தகம் ஏற்படுகின்றது. இதன் மூலம் நோட்டின் ஒற்தறயோட்சி தன்தையும் விழ்ச்சியதடகின்றது. 

ஆகபவ, உத்பதச சசோற் பிரபயோகம் ைற்றும் பிோிவுகதள நிரோகோிக்கின்பறோம். 

 

இரண்டோம் சதப (பக்கம் 20) 

இரண்டோம் சதப சம்பந்தைோன உத்பதச சசோற் பிரபயோகத்ததயும் பிோிவுகதளயும் ைீளோய்வு 

சசய்தல் பவண்டும். 

பதர்தல் முதற (21 – 22 பக்கங்கள்), நிதறபவற்றுத்துதறதய சதோிவுசசய்தல் (23 – 25) 

இவ்விடயம் சம்பந்தைோக முன்தவக்கப்பட்டுள்ள உத்பதச சசோற்பிரபயோகங்கதள ைீளோய்வு 

சசய்தல் பவண்டும். 

அரசியலதைப்புச் சதப (பக்கம் 26) 

19 ஆம் அரசியலதைப்பு திருத்தத்தின் மூலம் உருவோக்கப்பட்ட அரசியலதைப்புச் சதப 

நதடமுதறப்படுத்தப்படும் முதறயிதன கருத்திற்சகோள்ளும்பபோது இவ்வோறோன 

கட்டதைப்சபோன்றின் மூலம் எதிர்ப்போர்க்கப்பட்ட வதகயில் சனநோயக ோீதியோகவும் 

சுயோதீனைோகவும் உயர் ைட்டத்திலோன அரச ைற்றும் நீதிைன்ற உத்திபயோகத்தர்கள் 

ஆதணக்குழுக்களின் ததலவர்கள் சதோிவு சசய்யப்படுவதில்தலசயன கோணக்கூடியதோக 

உள்ளது. இம்முதறதை தற்பபோது சவறுைபன ஒரு சிலோின் எதிர்போர்ப்புகளுக்பகற்ப 

சம்பந்தப்பட்ட உத்திபயோகத்தர்கதள நியைிக்கும் ஒரு சசயலோகபவ பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

ஆகபவ, அரசியலதைப்புச் சதப பைலும் தற்பபோததய முதறயிபலபய கோணப்பட பவண்டுைோ 

என்பததப் பற்றி ஆரோய்தல் பவண்டும். உத்பதச முதறயும் பைபலோட்டைோன போர்தவயிபலபய 

சிக்கல்ைிகுந்ததோக கோணப்படுவதுடன் தவறோக பயன்படுத்தப்படுவதற்கோன வோய்ப்பும் 

சகோண்டதோகபவ முன்சைோழியப்பட்டுள்ளது. இதன்படி அரசியலதைப்புச் சதப பற்றிய உத்பதச 

சசோற் பிரபயோகமும் ைீளோய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுதல் பவண்டும்.  

சட்டம் ஒழுங்கு ைற்றும் சபோதுைக்கள் போதுகோப்பு (பக்கம் 27) 

துதணயோக்க பகோட்போட்டிற்பகற்ப பிோிவிதனவோதிகளின் எதிர்போர்ப்பின்படி 

உருவோக்கப்பட்டுள்ள சபோலிஸ் முதறதைசயோன்றின் வடிவபை முன்சைோழியப்பட்டுள்ளது. 

உத்பதச சசோற்பிரபயோகம் முழுதையற்றதும் சிக்கல்ைிகுந்ததுைோகும். ஆகபவ, பைற்படி 

சசோற்பதத்ததயும் அதனத்து பிோிவுகதளயும் நிரோகோிக்கின்பறோம். 

நிதறவு 

2017.08.08 ஆம் திகதிய வழிப்படுத்தும் குழுவின் அறிக்தகயும் அதற்கு முன்னர் சவௌியிடப்பட்ட 

வழிப்படுத்தும் குழுவின் இதடக்கோல அறிு்க்தகயும் இலங்தகயிலுள்ள அதனத்து ைக்களினதும் 

கருத்துக்கதளயும் பிரதிநிதித்துவத்ததயும் நியோயைோகவும் ஒப்பீட்டளவிலும் கருத்திற்சகோண்டு 

ஆக்கப்பட்ட (அறிவியல் ோீதியிலோன) அறிக்தகயோக அதையோததுடன் அதவ சவறுைபன ஒற்தற 

ஆட்சி அரசிதன இல்லோசதோழிக்கும் திட்டசைோன்றிற்பகற்ப தயோோிக்கப்பட்ட பக்கச்சோர்போன 

அறிக்தகயோக ைோத்திரபை இருக்கின்றசதன்பததயும் சதோிவிக்கின்பறோம். 

அதி சங்தகக்குோிய ைகோ நோயக்க பதரர்கள் ஒற்தற ஆட்சி, சபௌத்த சோசனம், ைற்றும் நோட்டின் 

இருப்பு ஆகியதவ இடர்நிதலக்கு உள்ளோகும் அரசியலதைசபோன்தற தயோோிக்க பவண்டோசைன 

அண்தையில் சவௌியிட்ட கூற்றிற்கு நோங்களும் இணக்கம் சதோிவிக்கின்பறோம் என்பதத பைலும் 

இங்கு குறிப்பிடுகின்பறோம். 
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ஒற்தற ஆட்சிதய போதுகோத்து சிங்கள, தைிழ், முஸ்லிம் ஆகிய அதனத்து இனங்களுக்கும் 

சைோதோனமும் சுபீட்சமும் நிதறந்த இலங்தக பதசத்தத கட்டிசயழுப்ப முடியும் என நோங்கள் 

திடைோக நம்புகின்பறோம். 

ஆயிரைோயிரம் ஆண்டுகள் பபணிவரப்பட்ட இலங்தகயின் ஒற்தற ஆட்சி ைற்றும் இருப்பு 

ஆகியவற்தற இல்லோசதோழிக்கும் அரசியலதைப்பிதன உருவோக்குவதற்கு 

முன்தவக்கப்பட்டுள்ள இந்த வதரவிற்கு ஒருங்கிதணந்த எதிர்கட்சியினோல் இணக்கம் 

சதோிவிக்க இயலோதுள்ளதுடன் அததன நிரோகோிக்கின்பறோம் என அறியத்தருகின்பறோம். 

 

 

1. ஒப்பம் ; திபனஷ் குணவர்தன போ.உ. 

2. ஒப்பம்; பிரசன்ன ரணதுங்க போ.உ. 

(வழிப்படுத்தும் குழு அங்கத்தவர்கள்) 

2017 ஆகஸ்ட் 31 ஆம் திகதி 
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அட்டவதண 1 

அரசியலதைப்புச் சதபயின் வழிப்படுத்தும் குழுவுக்கு 2016 ஒக்படோபர் ைோதம் 07 ஆம் திகதி 

ஒருங்கிதணந்த எதிர்கட்சியினோல் முன்தவக்கப்பட்ட ைோற்றைதடயக்கூடோத அரசியலதைப்புக் 

பகோட்போடுகள். 

1. ஒற்தற ஆட்சி 

இதறதை ைக்கள் வசம் இருக்க பவண்டுசைன்பதுடன் அது போரோதீனப்படுத்த இயலோதிருத்தல் 

(1978 அரசியதைப்பின் 2 ைற்றும் 3 ஆம் உறுப்புதரக்கு அதைவோக) 

2. குடியரசின் ஆள்புலம் 1978 ஆம் ஆண்டு அரசியலதைப்பின் 5 ஆம் உறுப்புதரக்கு 

அதைவோக இருத்தல் பவண்டும். 

3. பதசியக் சகோடி ைற்றும் பதசிய கீதம் அரசியலதைப்பின் 6 ைற்றும் 7 ஆம் 

உறுப்புதரக்கதைவோக இருத்தல் பவண்டும். 

4. 1978 அரசியலதைப்பின் II ஆம் அத்தியோயத்தில் சபௌத்த ைதம் சம்பந்தைோன உறுப்புதர 

எவ்வித ைோற்றத்திற்கும் உள்ளோகுதல் கூடோது 

5. சனோதிபதி முதற (தற்பபோதுள்ள) ைோற்றப்படுதல் பவண்டும் 

6. ைோகோணங்கள் ஒன்றிதணக்கப்படுதல் கூடோது. ைோகோணங்களுக்கு ஒன்றிதணவதற்கோன 

வோய்ப்பு இருத்தலும் கூடோது. 

7. பிரதைர் போரோளுைன்றத்தினோல் சதோிவு சசய்யப்படுதல் பவண்டும். 

8. எதிர்கட்சி ததலவர் போரோளுைன்றத்தின் எதிர்கட்சி உறுப்பினர்களினோல் 

சதோிவுசசய்யப்படுதல் பவண்டும். 

9. ைோகோண சதப முதறதை ஒற்தற ஆட்சிக்கும் அதன் போதுகோப்புக்கும் அச்சுறுத்தலோக 

அதைதல் கூடோது. ைோகோண சதப தங்களது அதிகோரங்கதள ைத்திய நிதறபவற்று ைற்றும் 

சட்டவோக்க தத்துவங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவோறு  பயன்படுத்துதல் பவண்டும். 

10. உள்ளூரதிகோர சதபகள் சகோண்டுள்ள தத்துவங்கள் பற்றிய பட்டியலில் உள்ள 

தத்துவங்கள் அதிகோிக்கப்படுதல் பவண்டும். 

11. உள்நோட்டு சதோழில்முயற்சியோளர்களுக்கு முன்னுோிதை வழங்கப்படுதல் பவண்டும் 

12. இலங்தகயின் கோணிகதள சவௌிநோட்டவருக்கு வழங்குதல் கூடோது 

13. அரசின் நலபனோம்புதக நடவடிக்தககதள குதறவின்றி பபணிவருதல் பவண்டும். 

14. பதர்தல் முதறதை அதிகைோன சதோகுதி வோோியோன உறுப்பினர்கதளயும் குதறந்த 

விகிதோசோர உறுப்பினர்கதளயும் சகோண்ட கலப்பு முதறயோக அதைதல் பவண்டும். 

 

ஒருங்கிதணந்த எதிர்கட்சியின் சோர்பில் 

 

1.சகௌரவ திபனஷ் குணவர்தன போ.உ. 

2.சகௌரவ பிரசன்ன ரணதுங்க போ.உ. 

(குழு உறுப்பினர்கள்) 
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1ஊ 

         [சைோழிசபயர்ப்பு] 

 

தவிசோளர் ைற்றும் சகௌரவ உறுப்பினர்கள், 

வழிப்படுத்தும் குழு,  

அரசியலதைப்புச் சதப  - சசயலகம் ,  

இலங்தக போரோளுைன்றம்,  

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பகோட்பட, 

இலங்தக . 

 

தவிசோளர் அவர்களுக்கு,  

அரசியலதைப்பு சதபயின் வழிப்படுத்தும் குழுவின் இற்தறப்படுத்தப்பட்ட இதடக்கோல 

வதரவு அறிக்தக ைீதோன அவதோனம் 

2017.07.20 ஆம் திகதி பிரசுோிக்கப்பட்ட அரசியலதைப்பின் இதடக்கோல வதரவு ைீதோன 

தன்னுதடயதும் தன்னுதடய கட்சியினதும் முதன்தை அவதோனத்திதன இத்தோல் 

சைர்ப்பிக்கிபறன். இதற்கு முன்னர், அபத முக்கிய விடயம் சதோடர்போக ACMC,  EPDP, 

SLMC ைற்றும் TPA ஆகிய கட்சிகளோல் சைர்ப்பிக்கப்பட்ட சபோதுவோனசதோரு நிதலதய 

உருவோக்கிய கூட்டு முன்சைோழிதவ வலியுறுத்துவதுடன், தனிப்பட்ட 

அவதோனிப்புகளுடன் முன்னர் சைர்ப்பிக்கப்பட்ட கூட்டுமுன்சைோழிதவ நோன் இங்பக 

இதணக்கின்பறன். 

 

(ஒப்பம்) 

றிஸோத் பதியுதீன் போ .உ.  

தகத்சதோழில் ைற்றும் வணிக அதைச்சர்  

வழிநடத்தும் குழுவின் சகௌரவ உறுப்பினர்  

ததலவர் –ACMC 
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2017.07.20ஆம் திகதி குறிப்பிட்ட அரசியலதைப்பு இதடக்கோல வதரவு ைீதோன அகில 

இலங்தக ைக்கள் கோங்கிரஸின் (ACMC) அவதோனிப்பு 

எைது கட்சி, உயர்ந்தபட்ச அதிகோரப் பகிர்வு வழங்கப்படபவண்டுசைன்ற 

உடன்படிக்தகக் குறிப்பு தவிர்ந்த உறுப்புதர “1” ைற்றும் “2” ஆகிய ஏற்போடுகளுக்கு 

சகோள்தகயளவில் சம்ைதிப்பதுடன் அதனத்துப் பிரதஜகளும் அவர்கள் 

இலங்தகயர்கசளன உணரக்கூடியதோக ஆக்ககூடிய ஐக்கிய அரசு என்பபத ACMC இன் 

உண்தையோன உணர்வுடன் கூடிய நிதலப்போடோகும்.  

உறுப்புதரகள் 3,4,5,6,7,8ைற்றும் 9இற்கு ACMC சகோள்தகயளவில் 

உடன்படக்கூடியதோகவுள்ளது. 

 

அதிகோரப் பகிர்வு சகோள்தக ைீதோன ACMC இன் நிதலப்போடு 

உள்ளூர் அதிகோரசதபகளுக்கு அதிகளவோன ஆற்றலும் அதிகோரமும் 

பகிரப்படபவண்டுசைனவும் ஆனோல், ைோகோணங்களுக்கோன அதிகோரப் பகிர்வோனது 

ைத்திய அரசின் ஒருதைப்போட்டுடன் பைற்சகோள்ளப்படபவண்டுசைனவும் ACMC 

போிந்துதரக்கிறது. அத்துடன், இரண்டு அல்லது அதிகைோன ைோகோண சதபகதள ஒரு 

ைோகோண சதபயோக இதணப்பதற்கோன எந்தபவோர் அரசியலதைப்பு ஏற்போடுகளுக்கும் 

ACMC எதிரோகவுள்ளது. அத்துடன், அரசியலதைப்பு வடக்கு ைற்றும் கிழக்தக தனிசயோரு 

ைோகோண சதபயோக அங்கீகோித்தலோகோது. 

 

ைோகோண ஆளுநர் 

ைோகோண அதைச்சர்களின் சதபயின் ஆபலோசதனயின் பிரகோரம் சசயற்பட்டு, 

சனோதிபதியினோல் நியைிக்கப்படுவதுடன் போரோளுைன்றம் ைற்றும் ைோகோண சதப ஆகிய 

இரண்டிற்கும் விதடகூறத்தக்கவரோகவும் சபோறுப்புதடயவரோகவும் இருப்போர் . 

ACMC அரசியலதைப்பு நீதிைன்றத்தத வரபவற்பதுடன் சதன் ஆபிோிக்கோவிலுள்ள 

அரசியலதைப்பு நீதிைன்றத்தத ஒத்ததோனசதோரு ைோதிோிதயயும் வரபவற்கிறது . 

 

அரச கோணி  

பதசியப் பட்டியலில் ைத்திய அரசோங்கத்திடம் சகல அரச கோணிகளும் இருத்தல் பவண்டும். 

ைோகோணப் பட்டியல் விடயப் பரப்புகளுக்கோக பயன்படுத்துவதற்கு ைத்திய 

அரசோங்கத்திடைிருந்து விடுவிக்கும் படி ைோகோண சதபகள் பகோருவதற்கோன 

சபோறிமுதறசயோன்று இருத்தல் பவண்டும். 
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உள்நோட்டில் இடம் சபயர்ந்த நபர்கள் உள்ளடங்கலோக ைோகோணத்திலுள் 

சிறுபோன்தையினது சசயற்போட்டிற்கு, கோணிகளின் நியோயைோன, சைத்துவைோன 

பயன்போடு ைற்றும் விடுவித்தல், ைத்திய அரசோங்கத்தின் பைற்போர்தவ மூலம் 

உறுதிப்படுத்தக் கூடியதோக இருத்தல் பவண்டும் . 

உதோரணம்  

முல்தலத்தீவுக்கு உள்நோட்டில் இடம்சபயர்ந்த நபர்கள் திரும்பி வருகின்றசபோழுது, 

அவர்களுக்கு ைோற்றீட்டுக் கோணிகள் அரசினோல் வழங்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் 

அத்ததகய திரும்பி வருகின்றவர்களது சையம் ைற்றும் சைோழி ஆகியவற்றின் கோரணைோக 

வட ைோகோண சதபயினோல் தற்பபோது நிர்வோக ோீதியோன ததடகள் 

ஏற்படுத்தப்படுகின்றன . 

கோணிதய தகயகப்படுத்தல், பததவக் பகோோிக்தக ஆகியதவ பதசியப் பட்டியலில் ைத்திய 

அரசோங்கத்திடம் இருத்தல் பவண்டும். ைோகோண சதப பட்டியலுக்கோன ஒரு விடயைோக 

இதவ இருத்தல் கூடோது. 

 

ைோகோணப் பட்டியல் விடயங்கள் சதோடர்போன ைத்திய சட்டவோக்கம் 

ைோகோணச் சட்டவோக்கம் துதணச் சட்டவோக்கைோக இருக்கபவண்டுசைன்ற கருத்தத அகில 

இலங்தக ைக்கள் கோங்கிரஸ் சகோண்டுள்ளது. அவசியைோனவிடத்து, நோடு முழுவதும் 

ஒத்ததன்தையுதடயதோக சட்டங்கள் இருக்கபவண்டுசைன கருதும் பட்சத்தில் ைோகோண 

சதப வியடங்கள் சதோடர்பில் இரண்டோவது சதபயின் ஒப்புதலுடபனோ அல்லது அதன் 

ஒப்புதல் இன்றிபயோ பததவயோன சபோரும்போன்தையுடன் சட்டங்கதள 

இயற்றுவதற்கோன அதிகோரம் போரோளுைன்றத்துக்கு இருத்தல் பவண்டும்.  

 

இரண்டோவது சதப  

போரோளுைன்றத்தில் பவறுவிதைோக தம்தை பிரதிநிதித்துவம் சசய்ய முடியோத பட்சத்தில் 

இரண்டோவது சதபயோனது அத்ததகய பல்பவறு சமூகங்கதளச் பசோு்ந்த 

உறுப்பினர்கதளக் சகோண்டிருத்தல் பவண்டும். இரண்டோவது சதபக்கோன ைோகோணப் 

பிரதிநிதிகள் தற்பபோது ைோகோண சதப உறுப்பினர்களோக பதவி வகிப்பவர்களிதடபய 

இருந்து சதோிவு சசய்யப்படக்கூடோது. ஆனோல், சம்பந்தப்பட்ட ைோகோணத்தில் அல்லது 

சம்பந்தப்பட்ட ைோகோணத்திலிருந்து வந்த சபோது அல்லது சதோழில் வோழ்க்தகயில் சிறப்புத் 

பதோு்ச்சியுதடய சிறந்த, பநோு்தையோன நபர்கதள சகோண்டிருத்தல் பவண்டும் . 

 

பதோு்தல் முதற  

கலப்பு உறுப்பினர் விகிதோசோர முதறயோனது சிறுபோன்தையினரதும் சிறிய கட்சிகளதும் 

நியோயைோன பிரதிநிதித்துவத்ததக் குதறைதிப்பீடு சசய்யலோம் என்ற கருத்தத அகில 
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இலங்தக ைக்கள் கோங்கிரஸ் சகோண்டுள்ளது. அத்பதோடு தற்பபோததய விகிதோசோர 

பிரதிநித்துவ முதற சதோடர்ந்தும் இருக்கபவண்டுசைன உறுதியோகக் கருதுகிறது. அகில 

இலங்தக ைக்கள் கோங்கிரஸோனது அடிப்பதடயில் பதோு்தல் முதற ைோற்றத்திற்கு 

ஆதரவோக இல்தல. அபதபவதள ஈழைக்கள் சனநோயகக் கட்சி, ஸ்ரீ லங்கோ ைக்கள் 

கோங்கிரஸ், சனநோயக ைக்கள் முன்னணி ஆகியவற்றுடன் அகில இலங்தக முஸ்லிம் 

கோங்கிரஸ் இதணந்து ைோற்றீடோக வழிப்படுத்தும் குழுவிற்கு சைர்ப்பித்த கூட்டுப் 

பிபரரதணயில், பதோு்தல் வலய முதறதய நதடமுதறப்படுத்துவதற்கு தைது 

கருத்சதோருண்தைகதள சதோிவித்திருந்தனர். 

• உங்கள் தகவலுக்கோக கூட்டுப் பிபரரதணயும் இத்துடன் இதணக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

நிதறபவற்று அதிகோர சனோதிபதி  

சனோதிபதித் பதோு்தல் மூலம் தற்பபோது ைக்களோல் சதோிவு சசய்யப்படுகின்ற நிதறபவற்று 

அதிகோர சனோதிபதி முதற தற்பபோததய வடிவத்திபலபய ைோற்றங்கள் இன்றி 

இருக்கபவண்டுசைன்ற கருத்தத அகில இலங்தக ைக்கள் கோங்கிரஸ் சகோண்டுள்ளது. 

தற்பபோததய ஏற்போடுகளின் படிபய பிரதை அதைச்சர் சதோிவும் இருக்கபவண்டும். 2000 

அரசியலதைப்பு சட்டமூலத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பிரதி சனோதிபதி ஏற்போடுகதள அகில 

இலங்தக முஸ்லிம் கோங்கிரஸ் வரபவற்கிறது.  

அரசியலதைப்பு சதபயோனது 19ஆவது திருத்த வடிவத்தில் இருத்தல் பவண்டும்.  

 

ஒப்பம் 

றிஸோத் பதியுதீன் போ.உ.  

தகத்சதோழில் ைற்றும் வோணிப அலுவல்கள் அதைச்சர் 

வழிப்படுத்தும் குழுவின் சகௌரவ உறுப்பினர்  

அகில இலங்தக ைக்கள் கோங்கிரஸ் ததலவர் 
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ஏசிஎம்சி, ஈபிடிபி, எஸ்எல்எம்சி ைற்றும் டிபிஎ ஆகியதவ 

சைர்ப்பித்த கூட்டு முன்சைோழிவு  

வழிகோட்டல் குழுவுக்கோன முன்சைோழிவுகள் 

(பகோட்போடுகள் ைோத்திரம்) 

அ அரசின் பகோட்போடுகள். 

01 அரசின் பகோட்போடுகள் பிரபயோகிக்கத்தக்கதோக உள்ளபபோதிலும் சோத்தியைோன 

பபோதிலும் அரசியலதைப்பில் குறிப்பிடப்படல் பவண்டும் 

02 இலங்தக சமூகத்தின் பல் – இன, பல் – சைோழி, பல்- சைய, பல்கலோசோரப் பண்புகதள 

அங்கீகோிக்கின்ற அபதபவதள இலங்தகயர் எனும் தனித்துவத்ததப் பபோற்றிப் 

போதுகோத்தல். 

03 சிங்களவர், இலங்தகத் தைிழர், முஸ்லிம்கள், ைதலயகத் தைிழர் (இந்திய வம்சோவழித் 

தைிழர்கள்) ஆகிய நோன்கு பிரதோன இன சமுதோயங்கதளயும் பவறு பல சைோழி சோர்ந்த 

ைற்றும் கலோசோரம் சோர்ந்த சிறுபோன்தையினதரயும் இலங்தக சகோண்டுள்ளது. 

04 எந்தசவோரு ைோகோண சதபபயோ அல்லது ஏதோவது அரசியல் கட்சிபயோ அல்லது ஏதோவது 

அதைப்பபோ இலங்தகயிபலோ இலங்தகக்கு சவளியிபலோ பநரடியோன அல்லது 

ைதறமுகைோன வழிகள் மூலம் இலங்தகயின் எப்பகுதியிதனயும் பவறோக்குவதற்கு 

அல்லது பிோிப்பதற்கு முயற்சிக்கபவோ அல்லது ஆதோித்து வோதோடபவோ கூடோது. 

05 எந்தசவோரு ைோகோண சதபபயோ அல்லது ஏதோவது அரசயில் கட்சிபயோ அல்லத ஏதோவது 

அதைப்பபோ இலங்தகயிபலோ அல்லது இலங்தகக்கு சவளியிபலோ பநரடியோன அல்லது 

ைதறமுகைோன வழிகள் மூலம் இலங்தகயில் ஏதோவது அரசியல் அல்லது ஏதனய 

இலக்குகதள அதடவதற்கு ஆயுதச் சசயற்போட்டிதன பநோக்கிய முன்சனடுப்பிதன 

முயற்சிக்கபவோ அல்லது ஆதோித்து வோதோடபவோ கூடோது.  

 

06 அதிகோரம் ைோகோணங்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படல் பவண்டும்.  

 

ஆ பிரோந்திய ஒருதைப்போடு 

 

01 இலங்தக “யுதனசடட் ோிபப்ளிக் ஒப் சிறிலங்கோ” என அறியப்படும் “சிறிலங்கோ எக்சத் 

ஜனரஜய” எனச் சிங்கள சைோழியிலும் “ஐக்கிய இலங்தகக் குடியரசு” என தைிழ் 

சைோழியிலும் அது அறியப்படும். 

02 பிரோந்திய அட்டவதண 1இற்கு அதைய இலங்தக ஒன்பது ைோகோணங்கதளக் 

சகோண்டிருக்கும்.  

03 பிரோந்திய அட்டவதண -2 இற்கு அதைய இலங்தக 25 நிர்வோக ைோவட்டங்கதளக் 

சகோண்டிருக்கும். 

04 ைோவட்டங்களின் உப பிோிவுகளும் உள்ளூரோட்சி அதைப்புக்களின் சதோடர்ந்து வரும் 

பிரோந்தியங்களும் சம்பந்தப்பட்ட பிரோந்தியம் அதைந்துள்ள ைோகோண சதப 

நிர்வோகத்துடன் ஒத்திதசந்து சனோதிபதியினோல் பிரகடனப்படுத்தப்படல் பவண்டும். 

 

பிற்பசோு்க்தக: 
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01 சனோதிபதிபய அரசினதும் அரசோங்கத்தினதும் ததலவரோக இருத்தல் பவண்டும். 

02 சனோதிபதித் பதோு்தலில் ைக்களோல் பநரடியோக சனோதிபதி பதோு்வு சசய்யப்படுதல் 

பவண்டும். 

03 சனோதிபதி போரோளுைன்றத்திற்குப் சபோறுப்புக்கூற பவண்டியவரோக இருத்தல் பவண்டும் 

என்பதுடன் சனோதிபதியின் அதிகோரங்கள் பத்சதோன்பதோவது திருத்தத்தின் மூலம் 

முன்சைோழிவுகளுக்கு அதைவோகக் கோணப்படுதலும் பவண்டும். 

04 சனோதிபதியின் பதவிக்கோலம் 05 வருடங்களோக இருத்தல் பவண்டும் என்பதுடன், 

சனோதிபதித் பதோு்தலுக்கோன குறிக்கப்பட்ட திகதி இருத்தல் பவண்டும். 

05 போதுகோப்புத் துதற தவிர்ந்த பவறு எந்த அதைச்சரதவப் பதவிகதளயும் சனோதிபதி 

வகித்தலோகோது. 

06 மூன்று (3) உப – சனோதிபதிகள் இருத்தல் பவண்டும்.  

07 மூன்று உப சனோதிபதிகளும் சிங்களவர், இலங்தகத் தைிழர், முஸ்லிம்கள் ைற்றும் 

ைதலயகத் தைிழர் ஆகிய சமுதோயங்கதளச் சோர்ந்தவரோக இருப்பர். இவ்வோறோன 

ஒவ்சவோரு சமுதோயமும் சனோதிபதி உறுப்பினரோக இருக்கும் சமுதோயத்திதனச் 

சோரோததோக இருக்கும். 

 

ஈ போரோளுைன்றம்  

 

01 போரோளுைன்றம் இரு சதபகதளக் சகோண்டிருத்தல் பவண்டும். 

02 போரோளுைன்றத்தின் முதலோவது சதப 245 உறுப்பினர்கதளக் சகோண்டிருக்கும். இவர்கள் 

பதோு்தல் ஆதணக்குழுவினோல் நடத்தப்படும் பநரடித் பதோு்தல் மூலம் சதோிவு 

சசய்யப்படுவர். (பதோு்தல் முதறதை கீபழ விளக்கப்பட்டுள்ளது) 

03 போரோளுைன்றத்தின் முதலோவது சதபயினோல் நிதறபவற்றப்படும் சட்டங்கதள ைீளோய்வு 

சசய்வதற்கு போரோளுைன்றத்தின் இரண்டோவது சதப நிறுவப்படுதல் பவண்டும். 

04 இரண்டோவது சதபயின் உறுப்போண்தை *இனத்துவ அடிப்பதடயில் அதைந்திருக்கும். 

இதன்படி, 18 சிங்களவர்களும், 06 இலங்தகத் தைிழர்களும், 06 முஸ்லிம்களும், 06 

ைதலயகத் தைிழர்களும் என சைோத்தைோக 36 உறுப்பினர்கள் இருத்தல் பவண்டும்.. 

05 உப – சனோதிபதி போரோளுைன்றத்தின் இரண்டோம் சதபயின் ததலவரோக இருப்போர். உப 

சனோதிபதி ததலவர் பதவியிதன சுழற்சி முதறயில் ஒரு வருடத்திற்கு வகித்தல் 

பவண்டும். 

 

உ சைோழி 

01 சைோழி எனும் விடயம் சதோடர்போக 13ஆவது ைற்றும் 16ஆவது திருத்தங்களினோல் 

திருத்தப்பட்ட சகல அரசியலதைப்பு வோசகங்களும் சதோடர்ந்தும் இருத்தல் பவண்டும். 

02 உறுப்புதர 18(1) இன் தற்பபோததய வடிவம் “சிங்களமும் தைிழும் இலங்தகயின் அரச 

கருை சைோழிகளோக இருக்கும்” எனத் திருத்தப்படுதல் பவண்டும். 

03 பிரபதச சசயலகப் பிோிவுகளின் சனத்சதோதகயின் எட்டில் ஒன்றிதன சிங்கள அல்லது 

தைிழ் சைோழிச் சிறுபோன்தை ைக்கள் சதோதக ைிதகக்கும்பபோது, அரச கருை சைோழிகள் 

திதணக்களத்தின் போிந்துதரகதளக் கருத்திற்சகோண்டு அவற்றிதன இரு சைோழிப் 

பிோிவுகளோக வர்த்தைோனி அறிவித்தல் மூலம் சனோதிபதி பிரகடனப்படுத்தல் பவண்டும்.  

04 இவ்வோறோன சகல இருசைோழிப் பிோிவுகளிலும் இலங்தகச் சமூகத்தின் பன்சைோழி, 

பல்லின, பல் சைய பல்கலோசோரப் பண்புகதள அங்கீகோித்து சகல அரச ைற்றும் கடியியல் 

இ சனோதிபதிப் பதவி 
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பநோக்கங்கக்கோக இரண்டு அரச கருை சைோழிகளும் இதணப்பு சைோழியும் கட்டோயைோகப் 

பயன்படுத்தப்படுதல் பவண்டும்.  

 

ஊ ைதம் 

01 “இலங்தகக் குடியரசில் சபௌத்த பகோட்போட்டுக்கு முதன்தைத் தோனம் வழங்கப்படுதல் 

பவண்டும் என்பபதோடு, அதற்கிணங்க 10ஆம், 14(1)(உ)ஆம் உறுப்புதரகளோல் 

வழங்கப்பட்டுள்ள உோிதைகதள எல்லோ ைதங்களுக்கும் கோப்புறுதி சசய்யும் 

அபதபவதளயில் சபௌத்த சோசனத்ததப் போதுகோத்தலும் பபணிவளர்த்தலும் அரசின் 

கடதைதயோக இருத்தலும் பவண்டும்” என்பதோக ைத விடயத்துடன் சதோடர்போன 

வோசகம் வோசிக்கப்படுதல் பவண்டும். 

 

எ பதசிய கீதம் 

01 ஏற்புதடய அட்டவதணகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சசோற்களுக்கும் 

இதசயதைப்புக்கும் ஏற்ப “இலங்தகக் குடியரசின் பதசிய கீதம் சிங்கள சைோழியில் “ஸ்ரீ 

லங்கோ ைோதோ” எனவும் தைிழ் சைோழியில் “ஸ்ரீ லங்கோ தோபய” எனவும் இருத்தல் பவண்டும் 

எனத் பதசிய கீத விடயத்துடன் சதோடர்போன வோசகம் வோசிக்கப்படுதல் பவண்டும். 

 

ஏ துதணக் பகோட்போடு 

01 பிரபதச சசயலகங்களின் எல்தலகள் முடிந்தளவு, விடயத்துக்பகற்ப இன, ைத அல்லது 

அத்ததகய ஏதனய அததப்பபோன்ற அக்கதறபயோ அல்லது ஒரு அல்லது பல 

விடயத்திபலோ “சபரும்போன்தையோன பிரதசகளிடைிருந்து” வித்தியோசப்படும் ைற்றும் 

அந்த ைோவட்டத்தில் ைற்றும்/ அல்லது ைோகோணத்தில் சிறுபோன்தையோக இருக்கும் 

அக்கதறதயக் சகோண்டுள்ள சமூகங்களுக்கோக நிர்ணயிக்கப்படுதல் பவண்டும். 

02 பிரபதச சசயலகசைோன்றின் சனத்சதோதக 25,000ஐ விஞ்சக் கூடோது என்பதுடன் 

நகர்ப்புறைல்லோத பிரபதசங்களில் பிரபதச சசயலகங்கதளத் தோபிப்பதற்கோன ஒரு 

மூலப்பிரைோணைோக ஆள்புலத்தின் பரப்சபல்தல கவனத்தில் சகோள்ளப்படுதலும் 

பவண்டும். 

03 நகர்ப்புறைல்லோத பிரபதசங்களில் உள்ள ஒவ்சவோரு பிரபதச சசயலகப் பிோிவுக்கும் ஒரு 

பிரபதச சதப தோபிக்கப்படுதல் பவண்டும். 

04 நகர சதபகள் ைற்றும் ைோநகர சதபகள் ஆகியவற்றுக்கோன ஆகக்குதறந்த ைற்றும் 

ஆகக்கூடிய சனத்சதோதக எண்ணிக்தககளும் நகரையைோக்கலின் அடிப்பதடக் 

கூறுகளும் தீர்ைோனிக்கப்படுதல் பவண்டும். 

05 அதிகோரப் பகிர்வுக் பகோட்போட்டின் அடிப்பதடயில் உள்ளூரதிகோர சதபகளோன ைோநகர 

சதபகள், நகர சதபகள் ைற்றும் பிரபதச சதபகள் ஆகியன உச்ச அதிகோரத்ததப் 

பிரபயோகித்தல் பவண்டும். 

06 அத்ததகய அதிகோரங்கள் சதளிவோகப் பட்டியலிடப்படல் பவண்டுசைன்பதுடன் 

“உள்ளூரோட்சிப் பட்டியல்” என்றும் குறிப்பிடப்படுதல் பவண்டும். 

07 அதனத்து உள்ளூரோட்சி ைன்றங்களும் நிதறபவற்றுக் குழு முதறதையூடோக 

ஆளப்படுதல் பவண்டும். 

(ஆட்சியில் அல்லது எதிர்க்கட்சியில் உள்ள தரப்பினர்கள் இல்லோத குழு முதறதையோக 

இருத்தல் பவண்டும். குழுக்களில் அைர்ந்து ஏற்புதடய ைன்றங்களோல் வழங்கப்படும் 

வித்தியோசைோன பசதவகதளப் பற்றி முடிசவடுக்கும் அதனத்துக் கட்சிகளினதும் ைன்ற 

உறுப்பினர்கதளக் குறித்த குழு முதறதை உள்ளடக்குகின்றது.) 
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ஒ அதிகோரப் பகிர்வு 

01 பதசிய ைற்றும் ைோகோணத்துக்கிதடயிலோன ஒருங்கிதய நிரல்களிலுள்ள அதிகோரம் 

நீக்கப்படல் பவண்டும். 

02 பதசிய, ைோகோண ைற்றும் உள்ளூரோட்சி ைன்ற உருவகங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

அதிகோரங்கதளச் சுட்டிக்கோட்டும் தனியோனதும் சதளிவோனதுைோன மூன்று நிரல்கள் 

இருத்தல் பவண்டும். 

03 13ஆம் திருத்தத்தின் கீழ் ைோகோண சதபகளுக்குப் பகிரப்பட்ட அதிகோரங்கள் பகிரப்பட்ட 

அதிகோரங்களோகபவ சதோடர்ந்தும் இருக்க பவண்டுசைன்பதுடன் ைோகோண சதப நிரலின் 

அதிகோரங்களில் இருந்து அதிகோரசைததனயும் தள்ளிதவப்பதற்கு அரசியலதைப்பு 

ோீதியில் எந்த முயற்சியும் இருத்தல் கூடோது. 

04 ைோகோண சதபகளின் அதைச்சரதவ ஆறு (6) உறுப்பினர்கதள உள்ளடக்கியிருக்க 

பவண்டும். 

05 அதனத்து ைோகோண சதபகளினதும் ஆறு உறுப்பினர் அதைச்சரதவகளில் ஒவ்சவோரு 

அக்கதறயுள்ள சமூகத்துக்கும், அத்ததகய சமூகங்களில் இருந்து உறுப்பினர்கள் 

பதோு்ந்சதடுக்கப்பட்டோல், குதறந்தது ஓர் ஒதுக்கம். 

06 “சிதறியுள்ள சிறுபோன்தைக்கோன சமூகப் பபரதவ” பற்றிய அதனத்துக் கட்சிப் 

பிரதிநிதிகள் குழுவின் முன்சைோழிவுகதள ஏற்றுக்சகோள்ளல். 

 

ஓ பதோு்தல் ைறுசீரதைப்பு 

01 ஆரம்பவுதர: 

தற்பபோததய முதறதையின் ஏபதனும் போோிய ைோற்றம் ஏபதனும் சமூக குழப்பங்களுக்கு 

வழி வகுத்தலோகோது.  அரவதணக்கும் உணர்வுடன் இன, சமூக ைற்றும் அரசியல் 

சிறுபோன்தையினர் ைீது நம்பிக்தக சகோள்ளபவண்டும். 

02 முன்சைோழிவோனது 14ஆம் திருத்தத்தில் உருவோக்கிய கருத்துக்கு ஒத்ததோக “வலய 

பதோு்தல் முதறதை” என்று அறியப்பட பவண்டும். 

03 பதோு்தல் விகிதோசோர அடிப்பதடயில் அதைய பவண்டும். 

04 போரோளுைன்ற உறுப்பினர்களின் சைோத்த எண்ணிக்தக 245 ஆக இருத்தல் பவண்டும்.  

215 உறுப்பினர்கள் போரோளுைன்றத்துக்குத் பதோு்ந்சதடுக்கப்படுதல் பவண்டும்.  பதசிய 

பட்டியலின் பநோக்கத்துக்கோக 30 ஆசனங்கள் ஒதுக்கப்படுதல் பவண்டும். 

05 முழு நோடும் 40 – 50 வதரயிலோன பதோு்தல் வலயங்களோகப் பிோிக்கப்படுதல் பவண்டும்.  

ஒவ்சவோரு வலயத்துக்கும் பதோு்ந்சதடுக்கப்பட முடியுைோன உறுப்பினர்களின் 

எண்ணிக்தகயின் ஒதுக்கீடு சனத்சதோதக அடிப்பதடயில் ஆரம்பைோதல் பவண்டும் 

என்பதுடன் பதிவு சசய்யப்பட்ட வோக்கோளர் சனத்சதோதகக்கு ஏற்ப ஒவ்சவோரு 

வருடமும் பதோு்தல் ஆதணக்குழுவோல் இற்தறப்படுத்தப்படுதலும் பவண்டும். 

06 ஒரு பதோு்தல் வலயத்துக்கு 400,000 சதோடக்கம் 500,000 வதரயிலோன சனத்சதோதகதய 

உள்ளடக்கித் தற்பபோததய ைோகோணங்களிலுள்ள ஆள்புலங்கள் பதோு்தல் வலயங்களோக 

எல்தல நிர்ணயிக்கப்படுதல் பவண்டும். 

07 பதோு்தல் வலயங்களில் எல்தல நிர்ணயம் ைோகோணங்களின் எல்தலகதள ைீறுதல் கூடோது 

என்பதுடன் அது ைோகோணசைோன்றினுள்பளோ தற்பபோததய பதோு்தல் ைற்றும் நிர்வோக 

ைோவட்டங்களின் எல்தலகதளப் புறக்கணிக்கலோம். 

08 ைோகோணங்கதளத் பதோு்தல் வலயங்களோகப் பிோிக்கும் பநோக்கத்துக்கோக சனோதிபதி, 

அரசியலில் முதனப்போன ஈடுபோடில்லோதவர்கள் என்று அவர் திருப்தியதடயும், 

தன்னோல் நியைிக்கப்பட்ட ஏழு (7) ஆட்கதள உறுப்பினர்களோகக் சகோண்ட ஓர் எல்தல 
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நிர்ணய ஆதணக்குழுதவத் தோபித்தல் பவண்டும் என்பபதோடு அத்ததகய ஓர் ஆள் (1) 

பதோு்தல் ஆதணக்குழுவின் தவிசோளரோதலும் பவண்டும்.  அத்ததகய இரண்டு (2) 

உறுப்பினர்கதள எல்தல நிர்ணய ஆதணக்குழுவின் கூட்டுத் தவிசோளர்களோக 

சனோதிபதி நியைிக்க பவண்டும் என்பபதோடு அத்ததகய ஓர் ஆள் (1) பதோு்தல் 

ஆதணக்குழுவின் தவிசோளரோகவும் இருத்தல் பவண்டும்.  (அ) இலங்தகத் தைிழர்கள் 

(ஆ) முஸ்லிம்கள் (இ) ைதலயகத் தைிழர்கள் (IOT) (ஈ) வடக்கிலும் கிழக்கிலும் வோழும் 

சிங்கள சமூகம் ஆகிய சிறுபோன்தைச் சமூகத்தின் அபிலோதசகதளப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இன்னும் நோன்கு (4) பைலதிக உறுப்பினர்கதள சனோதிபதி 

நியைிக்கவும் பவண்டும். 

09 ைோகோணசைோன்தற வலயங்களோகப் பிோிக்கும்பபோது எல்தல நிர்ணய ஆதணக்குழு 

வோக்சகடுப்புப் பிோிவுகள், தற்பபோததய வோக்கோளர் சதோகுதிகள் ஆகியவற்தறச் 

சோத்தியப்படுைிடத்து கருத்திற்சகோள்ளுதல் பவண்டும். 

10 இன, ைதம் சோர்ந்த அல்லது கோிசதன பபோன்ற ஏதனயதவ எதுவோயினும் விபசட 

கோிசதனயுதடய சனசமூகசைோன்றினோல் (CSI) இனங்கோணப்பட்ட பபோதியளவு 

ஆட்சசறிவு ஏபதனும் ைோகோணம் ைற்றும்/ அல்லது நிருவோக ைோவட்டத்தில் உள்ளது என 

எல்தல நிர்ணய ஆதணக்குழுவிற்குத் பதோன்றுைிடத்து அந்த ைோகோணத்தில் உள்ள 

“சபரும்போன்தை வோக்கோளர்கள்” ைற்றும் சிறுபோன்தை ைக்களோயிருத்தல் 

ஆகியவற்றிலிருந்து ஒன்று அல்லது அதற்கு பைற்பட்ட விடயங்களில் பவறுபடினும், 

அத்ததகய கோிசதனயின் பிரதிநிதித்துவத்தத உறுதிப்படுத்தும் சபோருட்டு எல்தல 

நிர்ணய ஆதணக்குழு அந்த ைோகோணத்தத வலயங்களோகப் பிோிக்கலோம். அதன்மூலம் 

சிறுபோன்தை ைக்களின் அக்கதறகதளத் சதளிவுபடுத்த முடியும். 

11 எல்தல நிர்ணய ஆதணக்குழுத் ததலவர் ஆதணக்குழுவின் தீர்ைோனங்கதள 

சனோதிபதிக்குத் சதோிவித்தல் பவண்டும்.  சனோதிபதி எல்தல நிர்ணய ஆதணக்குழுவின் 

தீர்ைோனங்களின் பிரகோரம் வலயங்களின் சபயர்கதளயும் எல்தலகதளயும் 

பிரகடனசைோன்றினோல் சவளியிடுதல் பவண்டும்.  பிரகடனத்தில் குறித்துதரக்கப்பட்ட 

வலயங்கள் போரோளுைன்ற உறுப்பினர்களுக்கோன அடுத்த சபோதுத் பதோு்தலில் 

நதடமுதறக்கு வருதல் பவண்டுசைன்பதுடன் அரசியலதைப்பு ைற்றும் போரோளுைன்ற 

உறுப்பினர்களின் பதோு்வு சதோடர்போகத் தற்கோலிகைோக நதடமுதறயில் உள்ள ஏபதனும் 

சட்டத் பததவகளுக்கோன பதோு்தல் வலயங்களோயிருத்தல் பவண்டும். 

12 இன, ைதம் சோர்ந்த அல்லது கோிசதன பபோன்ற ஏதனயதவ எதுவோயினும் விபசட 

கோிசதனயுதடய சனசமூகசைோன்றினோல் (CSI) இனங்கோணப்பட்ட பபோதியளவு 

ஆட்சசறிவு ஏபதனும் ைோகோணம் ைற்றும்/ அல்லது நிருவோக ைோவட்டத்தில் உள்ளது என 

எல்தல நிர்ணய ஆதணக்குழுவிற்குத் பதோற்றைளிக்குைிடத்து, அந்த ைோகோணத்தில் 

உள்ள “சபரும்போன்தை வோக்கோளர்கள்” ைற்றும் சிறுபோன்தை ைக்களோயிருத்தல் 

ஆகியவற்றிலிருந்து ஒன்று அல்லது அதற்கு பைற்பட்ட விடயங்களில் பவறுபோடு 

கோணப்படினும், அத்ததகய கோிசதனயின் பிரதிநிதித்துவத்தத உறுதிப்படுத்தும் 

சபோருட்டு எல்தல நிர்ணய ஆதணக்குழு அந்த ைோகோணத்தத வலயங்களோகப் 

பிோிக்கலோம்.  அதன்மூலம் சிறுபோன்தை ைக்களின் அக்கதறகதளத் சதளிவுபடுத்த 

முடியும்.  

13 அபத முதறதையின் பகோட்போடுகள் ைோகோண ைற்றும் உள்ளூரோட்சி சதபத் 

பதோு்தல்களுக்கும் பிரபயோகிக்கப்படக் கூடியதோயிருத்தல் பவண்டும். 

14 அபத பதோு்தல் வலயங்கள் ைோகோண சதபகளுக்கும் பிரபயோகிக்கக் கூடியதோயிருக்கும் 

அபதபவதளயில் சம்பந்தப்பட்ட வலயத்தின் பதிவு சசய்யப்பட்ட வோக்கோளர்களின் 

பிரகோரம் பதோு்ந்சதடுக்கப்படக்கூடிய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்தக பதோு்தல் 

ஆதணயோளோினோல் (EC) சவளிப்படுத்தப்படல் பவண்டும். 
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15 உள்ளூரோட்சி சதபகளின் தற்பபோததய ஆள்புலங்கள் சம்பந்தப்பட்ட சதபயின் பதோு்தல் 

வலயங்களோகப் பிோிக்கப்படுதல் பவண்டுசைன்பதுடன் சம்பந்தப்பட்ட வலயத்தின் பதிவு 

சசய்யப்பட்ட வோக்கோளர்களின் பிரகோரம் பதோு்ந்சதடுக்கப்படக்கூடிய உறுப்பினர்கள் 

பதோு்தல் ஆதணயோளரோல் சவளிப்படுத்தப்படல் பவண்டும்.  

(அ-து:சகோழும்பு ைோநகர சதபயின் பதோு்தல் வலயங்கள் தற்பபோததய ஐந்து 

வோக்சகடுப்புப் பிோிவுகளோன பதோு்தல் சதோகுதிகளோயிருத்தல் பவண்டும்) 

16 போரோளுைன்றத் பதோு்தல் சசயன்முதறயில் சதோடக்கநிதலயின் (சவட்டுப்புள்ளியின்) 5 

சதவீதம் 2 சதவீதைோகக் குதறக்கப்படுதல் பவண்டுசைன்பதுடன் ைோகோண ைற்றும் 

உள்ளூரோட்சித் பதோு்தல் சசயன்முதறக்கோன சதோடக்கநிதல (சவட்டுப்புள்ளி) இருத்தல் 

கூடோது. 

17 பதிவு சசய்யப்பட்ட அரசியற்கட்சிகள் இரு தரப்பு அல்லது பல் தரப்புத் பதோு்தல் 

உடன்படிக்தககதள பைற்சகோள்ளலோம்.  அத்ததகய உடன்படிக்தக சைர்ப்பிக்கப்படல் 

பவண்டுசைன்பதுடன் அதன்பின் பவட்பு ைனுத்தோக்கல் பவதளயின்பபோது பதோு்தல் 

ஆதணயோளோினோல் அதிகோரைளிக்கப்படல் பவண்டும். 

18 சம்பந்தப்பட்ட கட்சிகள் கூட்டதைப்பு ஒன்றோகப் பணியோற்றுவதற்குத் தைது 

எதிர்போர்ப்புக்கதள சவளிப்படுத்தின், சவவ்பவறோன சின்னங்கள்/ கட்சிகள் 

ஆகியவற்றின் கீழ் சபறப்பட்ட வோக்குகள் பதசிய விகிதோசோரப் பிரதிநிதித்துவ (PR) 

கணிப்பீடுகளுக்சகன ஒன்றோகச் பசோு்க்கப்படுதல் பவண்டும்.  அத்ததகய 

சவளிப்படுத்துதககள் ைற்றும் இருபக்க அல்லது பல்பக்க உடன்படிக்தககள் ஆகியன 

பவட்புைனுத்தோக்கல் சசய்யும் பவதளயில் பதோு்தல் ஆதணயோளருக்குச் 

சைர்ப்பிக்கப்படல் பவண்டும். 

19 நவீன தன்னியக்க வோக்கோளர் பதிவுசசய்தல் சபோறிமுதற ஒன்றிற்கு பைம்படுத்தப்பட்ட 

வோக்கோளர் பதிவு சசய்தல் சசயன்முதறயின் திருத்தங்கதளயும் பதோு்தல் ைறுசீரதைப்புச் 

சசயன்முதற சகோண்டிருத்தல் பவண்டுசைன்பதுடன் வோக்கோளர் எவபரனும் தைது 

பதோு்வுத் தகுதிதயப் சபற்றுக்சகோண்டவுடன் வருடத்தின் எவ்பவதளயிலும் தன்தனப் 

பதிவு சசய்து சகோள்வதற்கும் வசதியளிக்கிறது. 

20 தற்பபோததய முதறதை ைற்றும் உத்பதச முதறதை ஆகியவற்றுக்கிதடயிலோன 

ஒப்பீடுகள் 

 

(1அ) தற்பபோததய குதறபோடு: விருப்புவோக்கு முதற கட்சிகளுக்குள்பளயும் 

கட்சிகளுக்கிதடயிலும் வன்முதற ைற்றும் குழப்பங்கள் ஏற்பட இடைளிக்கிறது. 

 

(1ஆ) சோத்தியைோன போிகோரம்: தற்பபோததய சபோிய ைோவட்டத்துடன் ஒப்பிடுதகயில், 

குடிப்பரம்பல் ைற்றும் புவியியல் ோீதியில் சிறிதோக உள்ள வலயம், கட்சிகளுக்குள்பளயும் 

கட்சிகளுக்கிதடயிலும் வன்முதற ைற்றும் குழப்பங்களுக்கோன (அதைதியின்தை) 

சோத்தியக்கூற்தறக் குதறக்கிறது. 

 

(2அ) தற்பபோததய குதறபோடு: குடிப்பரம்பல் ைற்றும் புவியியல் ோீதியில் சபோிதோக உள்ள 

ைோவட்டம் போோியளவிலோன சசலவின நிதலதைகதள ஏற்படுத்துகிறது.  

 

(2ஆ) சோத்தியைோகும் போிகோரம்: தற்பபோததய சபோிய ைோவட்டத்துடன் ஒப்பிடுதகயில், 

குடிப்பரம்பல் ைற்றும் புவிவியல் ோீதியில் சிறிதோகவுள்ள வலயம், சசலவின ைட்டத்ததக் 

குதறக்கிறது. 
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(3அ) தற்பபோததய குதறபோடு: வோக்கோளர் சதோகுதி சதோடர்போன பதோு்ந்சதடுக்கப்பட்ட 

போரோளுைன்ற உறுப்பினோின் வதகப்சபோறுப்புக்கூறுதல் இன்தையோனது, 

பதோு்ந்சதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினதர வோக்கோளர்களிடைிருந்து விலகியிருக்கச் சசய்கிறது.  

 

(3ஆ) சோத்தியைோன போிகோரம்: தற்பபோததய சபோிய ைோவட்டத்துடன் ஒப்பிடுதகயில், 

குடிப்பரம்பல் ைற்றும் புவியியல் ோீதியில் சிறிதோகவுள்ள வலயம் பதோு்ந்சதடுக்கப்பட்ட 

உறுப்பினர்கதள வோக்கோளர்களுடனும் வதகப்சபோறுப்புக்கூறும் நிதலதையுடனும் 

அண்ைிக்கச் சசய்கிறது. 

 

(4அ) சோத்தியைோகும் அனுகூலம்: இந்தச் சசயன்முதறக்கு அவசியப்படுத்தப்பட்ட 

குறுகிய கோலபவதள ஏதனய முன்சைோழிவுகதள விட இந்த முன்சைோழிவுக்கு 

அனுகூலைோகவுள்ளது. 

 

ஒ * அடிக்குறிப்புகள் 

01 ஸ்ரீலங்கோ முஸ்லிம் கோங்கிரஸ் (SLMC) 

*பதோு்தல் ைறுசீரதைப்பு: வழிப்படுத்தும் குழுவிற்கு ஏற்கனபவ சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள 

பதோு்தல் ைறுசீரதைப்பு முன்சைோழிவுகதள ஆதோித்தல். 

02 ஈழைக்கள் சனநோயகக் கட்சி (EPDP) 

*ைதம்: ைதம் சதோடர்போன விடயம் பற்றிய உறுப்புதரயோனது, “உறுப்புதரகள் 10 ைற்றும் 

14(1)(ஏ) ஆகியவற்றோல் உத்தரவோதைளிக்கப்பட்ட அதனத்து ைதங்களுக்குைோன 

உோிதைகதள உறுதிசசய்யும் அபதபவதளயில் இலங்தகக் குடியரசு ைதசோர்பற்ற 

நோடோக இருத்தல் பவண்டுசைன” வோசிக்கப்படுதல் பவண்டும். 

 

*பதோு்தல் ைறுசீரதைப்பு: ைோகோண ைட்டத்தில் பதோு்ந்சதடுக்கப்பட்ட பதசியப்பட்டியலின் 

பததவக்கோக ஒதுக்கப்பட்ட முப்பது (30) ஆசனங்கள். 

03 அகில இலங்தக ைக்கள் கோங்கிரஸ் (ACMC): 

*அதிகோரப் பகிர்வு: ைோகோண சதபகளின் அதைச்சரதவ ஏழு(07) உறுப்பினர்கதளக் 

சகோண்டிருத்தல் பவண்டும். 

* ஆள்புல ஒருதைப்போடு: இலங்தக 26 நிருவோக ைோவட்டங்கதளக் சகோண்டிருத்தல் 

பவண்டும்.  

(சதன்கிழக்குக் கதரதய அடிப்பதடயோகக்சகோண்டு ஒலுவில் ைோவட்டம் 26வது 

நிருவோக ைோவட்டைோயிருத்தல்.) 

** போரோளுைன்றம்: இரண்டோவது சதபயின் உறுப்போண்தை இனவிகிதோசோர 

அடிப்பதடயில் இருத்தல் பவண்டும்.  
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வழிப்படுத்தும் குழுவின் உறுப்பினர்களோகிய நோம், பரவலதடந்திருக்கும் சிறுபோன்தையின 

ைக்கதளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதுடன், “பிரதசகளின் சபரும்போன்தை”யிலிருந்து ஒன்று 

அல்லது அதற்கு பைற்பட்ட அம்சங்களில் பவறுபடினும், இன, ைதம் சோர்ந்த அல்லது கோிசதன 

பபோன்ற ஏதனயதவ எதுவோயினும் கோிசதனயுதடய சனசமூகங்கள் (COI)என 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுைோன ைற்றும் ைோவட்டம்  ைற்றும்/ அல்லது ைோகோணத்தில் 

சிறுபோன்தையினர்களோயிருத்தல்,  விடயத்துக்பகற்றவோறு அரசியலதைப்புச் 

சசயன்முதறயினுள் கலந்துதரயோடப்படவிருக்கும் பைற்சசோன்ன முன்சைோழிவுகதள 

வழிப்படுத்தும் குழுவிற்கு இத்தோல் சைர்ப்பிக்கிபறோம்: 

 

றவுப் ஹகீம்   

ததலவர் – ஸ்ரீ லங்கோ முஸ்லிம் கோங்கிரஸ் 

(SLMC)  

ைபனோ கபணசன்  

ததலவர் – தைிழ் முன்பனற்றக் 

கூட்டதைப்பு(TAP) 

றிஸோட் பதியுதீன்      

ததலவர் – அகில இலங்தக ைக்கள் 

கோங்கிரஸ்   (ACMC)  

டக்ளஸ் பதவோனந்தோ  

ததலவர் – ஈழைக்கள் சனநோயகக் கட்சி  

(EPDP) 
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1எ 

         [சைோழிசபயர்ப்பு] 

          

வழிப்படுத்தும் குழுவின் வதரவு இதடக்கோல அறிக்தக (2017, ஆகஸ்ட் 08 ஆம் திகதி) பற்றிய 

கருத்துக்கள் 

டக்ளஸ் பதவோனந்தோ போ.உ. வின் சைர்ப்பித்தல் 

1. சிறுபோன்தையினர் உோிதைகள், ைத சுதந்திரம் ைற்றும் ைனித உோிதைகளின் போதுகோப்பு 

பபோன்ற அரசியலதைப்பின் அடிப்பதட அம்சங்களில் சில ைக்கள் தீர்ப்சபோன்றினோபலோ 

அல்லது இரண்டினதும் மூன்றில் இரண்டு சபரும்போன்தையினோபலோ நீக்கப்படபவோ 

அல்லது திருத்தப்படபவோ முடியோத வலிதையோன ஏற்போடுகளோக இருப்பதத 

உறுதிப்படுத்துவதற்கோக “அடிப்பதடக் கட்டதைப்புக் பகோட்போடு” என்னும் எண்ணக்கரு 

ஏற்றுக்சகோள்ளப்பட பவண்டுசைன ஆபலோசிக்கப்படுகின்றது. 

2. சகோஸ்பைோசபோலிட்டனிசம் (Cosmopolitanism) பபோன்ற ஒழுங்கதைக்கப்பட்ட 

ைதங்களுக்கு அப்போற்பட்ட ஏதனய நம்பிக்தககதளக் சகோண்டுள்ள ைக்கள்  

ைதிக்கப்படுவததயும் போதுகோக்கப்படுவததயும் இது உள்ளடக்குவதோல் அத்தியோயம் II, 

உறுப்புதர 9 இன் கீழுள்ள இரண்டோம் உருவோக்கம் ஏற்றுக்சகோள்ளத்தக்கதோகத் 

பதோன்றுகின்றது. 

3. அதிகோரப் பரவலோக்கக் பகோட்போடுகள், பந்தி 2 இன் கீழ், பங்கோளர்களின் 

கலந்தோபலோசதனயுடன் தற்பபோதுள்ள ைோகோணங்கதள ைீள எல்தல நிர்ணயம் 

சசய்வதற்கோன ஏற்போடுகள் போரோளுைன்றத்தினோல் ஆக்கப்படுதல் பவண்டும். 

4. பந்தி 3, உள்ளூர் அதிகோரசதபகள் 3.1 இன் கீழ், உள்ளூர் குழுக்கதள மூன்றோம் ைட்டைோக  

அங்கீகோித்தல் என்னும் விடயம் பரவலோக்கத்தின் பிரதோன அலகு ைோகோணம் என்னும் 

பகோட்போட்டிற்கு முரணோக உள்ளது. இது உள்ளூர் அதிகோரசதபகளுக்கும் 

ைோகோணத்திற்குைிதடபயயோன பைோதல்களுக்கு வழிவகுக்கலோம். உள்ளூர் குழுக்களுக்கு 

தத்துவங்கதளயும் பணிகதளயும் ஒப்பதடப்பதற்கு ைத்தி விரும்பினோல் ைோகோண 

சதபகளினூடோகபவோ அல்லது ஆகக்குதறந்தது ைோகோண சதபகளின் 

கலந்தோபலோசதனயுடபனோ அததன  பைற்சகோள்ளுதல் பவண்டும். 

5. பைலும், அதனத்து நகர ைற்றும் உப பிரபதசங்கதளயும் உள்ளடக்கிய ைோநகர சதபகள் 

ைற்றும் கிரோைியப் பிரபதசங்கதளயும் பதோட்டப்புறப் பிரபதசங்கதளயும் உள்ளடக்கிய 

பிரபதச சதபகள் ஆகிய இரண்டு வதக உள்ளூர் குழுக்கள் ைோத்திரபை இருத்தல் 

பவண்டுசைன ஆபலோசிக்கப்படுகின்றது. பதோட்டப்புறப் பிரபதசங்கள் உள்ளூர் 

நிருவோகப் பரப்பினுள் சகோண்டுவரப்படுதல் பவண்டும். 
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6. ஆளுநோின் தத்துவங்களின் கீழ், ஆளுநர் பதவிதய ஒழிப்பதற்கோன ஆபலோசதன 

நதடமுதறயில் சோத்தியைோனதல்ல. ைத்தியின் பிரதிநிதியோக இருப்பதற்கோக அவர் 

சனோதிபதியினோல் நியைிக்கப்பட பவண்டுசைன்பதுடன் அபத பநரத்தில் ைத்திக்கும்  

ைோகோணத்திற்குைிதடபயயோன இதணப்சபோன்றோக சசயற்படுதலும் பவண்டும். அவர் 

சவறுைபன தவபவோீதியோன நபசரோருவரோக அல்லோது குறுக்கிடு கட்டுப்போடுகள் 

பகோட்போட்டிற்கு (principle of checks and balances) இதசவோன வகிபங்சகோன்றிதனயும் 

வகித்தல் பவண்டும். 

7. பந்தி 9 ைோகோண பகிரங்க பசதவ ஆதணக்குழுவின் கீழ், பந்தி 9.1 (ஆ) இல் ைோகோண 

பகிரங்க பசதவ ஆதணக்குழுவிற்கு கூட்டோக உறுப்பினர்கதளப் சபயர்குறித்து 

நியைித்தல் பவண்டுசைன முதலதைச்சதரயும் எதிர்க்கட்சித் ததலவதரயும் பகட்டல் 

சோத்தியைோனதல்ல. இரு தரப்பினரோலும் அவர்கள் சவவ்பவறோக அனுப்பப்படுதல் 

பவண்டும். தரப்பட்டுள்ள ைோகோணத்தின் பல்லினத் தன்தைக்கோன அதியுச்ச  போிசீலதன 

வழங்கப்படுதல் பவண்டும் என்பது முதன்தை அளவுபகோலோக இருத்தல் பவண்டும். 

8. பந்தி 9.1 (ஐ) இன் கீழ் ஆளுநோின் சசயலோளர் ஆளுநோின் தற்றுணிபின் பபோில் 

நியைிக்கப்படுதல் பவண்டும். 

9. அரச கோணி – பின்னிதணப்பு: அரச கோணிப் பிணக்குகள் தீர்ைோன விடயம் 15 இன் கீழ் 

ைத்தியஸ்தர் குழோைின் சைோத்த எண்ணிக்தக சதளிவற்றதோக உள்ளது. 

10. ைோகோண நிரல் விடயங்கள் பற்றிய ைத்திய சட்டவோக்கம் பந்தி 1 இன் கீழ், 

பரவலோக்கப்படும் விடயங்கள் சதோடர்பில் ைோகோணம் நியதிச்சட்டசைோன்தறப் 

பிரகடனப்படுத்தோவிடினும் கூட, ைோகோண அதைச்சரும் அவரது அதிகோோிகளும் 

ைோத்திரபை தத்துவத்ததப் பிரபயோகித்தல் பவண்டும் என்பது ைிகவும் சதளிவோகக் 

குறிப்பிடப்படுதல் பவண்டும். இல்லோவிடின், ைோகோணத்தின் ஆள்புலத்தினுள் ைத்திய 

அதைச்சசரோருவர் அனுைதியின்றி நுதழயக்கூடும். 

11. இரண்டோம் சதப பற்றிய அத்தியோயத்தின் விடயம் 2 இன் கீழ், இரண்டோம் சதபக்கோன 

உறுப்பினர்கள் பதர்வுக்கோன அளவுபகோல்கள் கீர்த்தி வோய்ந்த பநர்தையுதடய ஆட்கள்  

பபோன்றதவசயன வதரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. ைோகோண சதபயினோல் 

பதர்ந்சதடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் சதோடர்பிலும் இபத அளவுபகோல்கள் 

பிரபயோகிக்கப்படுதல் பவண்டுசைன ஆபலோசிக்கப்படுகின்றது. பைலும், இரண்டோம் 

சதபக்கு உறுப்பினர்கதளத் பதர்ந்சதடுக்கும்பபோது ைோகோணசைோன்றின் இனோீதியோன 

ஆக்க அதைவிற்கு உோிய போிசீலதன வழங்கப்பட பவண்டுசைன 

ஆபலோசிக்கப்படுகின்றது. முதலோம் சதபயில் அவர்கள் எப்பபோதும் 

சிறுபோன்தைசயோன்றோகபவ இருப்பர் என்பதனோல் சிறுபோன்தையினரது 

பிரச்சிதனகதள எதிர்சகோள்வதற்கும் திருப்திப்படுத்துவதற்குைோன பததவதய 

இரண்டோம் சதபசயோன்றிற்கோன முன்சைோழிவு பிரதோன அடிப்பதடயோகக் 

சகோண்டுள்ளது. இரண்டோம் சதபயின் உறுப்பினர்களின் ஐம்பது சதவீதம் அதனத்து 

சிறுபோன்தைச் சமூகங்கதளயும் பசர்ந்த உறுப்பினர்களோல் நிரப்பப்படுதல் பவண்டுசைன 

பலைோக வலியுறுத்தப்படுகின்றது. 

12. சட்டமும் ஒழுங்கும் ைற்றும் சபோதுைக்கள் போதுகோப்பு விடயத்தின் கீழோன அறிக்தக 

சவகுவோக சுருக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயினும், சட்டமும் ஒழுங்கும் சதோடர்பில் இன ோீதியோன 
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சிறுபோன்தையினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள குரல் ைிகவும் பிரதோனைோன கோிசதனக்குோிய 

விடயைோகும். பதசிய சபோலிஸ் ஆதணக்குழு ைற்றும்  ைோகோண சபோலிஸ் ஆதணக்குழு 

ஆகியவற்றின் ஆக்க அதைப்பில் அவதோனத்தின் தையம் இலங்தகச் சமூகத்தின் 

பன்தைத்தன்தை பற்றியதோக அதைதல் பவண்டுசைன ஆபலோசிக்கப்படுகின்றது. 

பைலும், சமூகங்களுக்கிதடபயயோன பவறுபோடுகதள இதணப்பதவ சட்டத்தத 

அமுலோக்கும் முகவரோண்தைகள் என்பதுடன் இது அங்கீகோிக்கப்படுதலும் பவண்டும். 

சபோலிஸ் ைற்றும் ஆயுதப் பதடகளுக்கு ஆளணியினதர ஆட்பசர்ப்புச் சசய்யும்பபோது 

பிரபதசசைோன்றில் வோழும் சமூகங்களின் விகிதத்ததப் பபணுதல் அதனவோினதும் நலன் 

சோர்ந்ததோகும். குறிப்பிட்ட இடசைோன்றில் குறிப்பிட்ட பநரசைோன்றில் கோணப்படும் 

போதுகோப்புத் பததவகளுக்கு உட்பட்டவோறு, சனத்சதோதகயின் அடிப்பதடயில் 

குறிப்பிட்ட பிரபதசசைோன்றில் அத்ததகய பசதவகதள ஏற்படுத்துதலும் அவசியைோகும். 

13.  உள்நோட்டு யுத்தத்தின் கோரணைோக, வடக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைோகோணங்களில் பபோதிய 

எண்ணிக்தகயிலோன சபோருத்தைோன பவட்போளர்கள் கோணப்படவில்தலசயன்பதோல், 

ஆகக்குதறந்தது சில கோலத்திற்பகனும் ைறுததலயோன போரபட்சக் பகோட்போடு 

பிரபயோகிக்கப்படுதல் பவண்டும். 
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1ஏ 

         [சைோழிசபயர்ப்பு] 

 

இதடக்கோல வதரவறிக்தகக்கோன அனுபந்தம் 

(டோக்டர் ஜயம்பதி விக்கிரைரத்ன) 

 

வழிப்படுத்தும் குழுவின் இதடக்கோல அறிக்தகயின் உள்ளடக்கங்கள் அரசியல் 

கட்சிகளுக்கிதடயிலோன ஒரு பரந்துபட்ட இணக்கத்ததப் பிரதிநிதித்துவம் சசய்வதினோலும், 

இலங்தக ைக்களில் சபரும்போன்தையினரோலும் பல்பவறுபட்ட இனக் குழுக்களோலும் 

ஏற்றுக்சகோள்ளக்கூடியதோக இருப்பதினோலும், அதனுடன் அடிப்பதடயில் 

இணக்கமுதடயவனோக நோன் இருக்கிபறன். 

இதடக்கோல அறிக்தககளில் உள்ளடக்கப்பட்ட விடயங்கள் சதோடர்போக எனது சசோந்தக் 

கருத்துகதள நோன் பசர்த்துக்சகோள்ள விரும்புகின்பறன். இங்பக சவளிப்படுத்தப்படும் கருத்துகள் 

ஐக்கிய இடதுசோோி முன்னணி ைற்றும் லங்கோ சைசைோச கட்சி (சபரும்போன்தைக் குழு) 

என்பவற்றின் கருத்துகளுைோகும்.  

 

அரசியலதைப்பு  

• அரசியலதைப்போனது இலங்தகயின் உச்ச சட்டைோகும். அரசியலதைப்புடன் ஒவ்வோத 

எந்த சசயல் அல்லது நடவடிக்தக சசல்லுபடியற்றதோகும். 

• அரசியலதைப்பின் ஏபதனும் திருத்தம் அல்லது  நீக்கம் ைற்றும் பதிலீடு 

போரோளுைன்றத்தோலும் இரண்டோம் சதபயோலும் ைற்றும் ைக்களோலும் அரசியல் அதைப்பில் 

வழங்கப்பட்ட வழியில் ைோத்திரபை பைற்சகோள்ளப்படும். 

• அரசியலதைப்போனது நிறுவப்பட பவண்டிய அதன் அடிப்பதடக் கட்டதைப்பின் 

கூறுகதளத் சதளிவோக முன்தவக்க பவண்டும்.  

 

அதிகோரப் பரவலோக்கல் பகோட்போடுகள்  

பல்பவறு ைோகோணங்களின் முதலதைச்சர்களும் அவற்றின் எதிர்க்கட்சித் ததலவர்களும் 

வழிப்படுத்தும் குழுவின் முன்னோலும் பல்பவறுபட்ட உபகுழுக்களின் முன்னோலும் சில முக்கிய 

ஆபலோசதனகதளச் சசய்துள்ளனர். இலங்தகயில் கிட்டத்தட்ட 30 வருட  கோல 

பரவலோக்கல்களின் அடிப்பதடயில், ஏழு சதற்கு ைோகோணங்களின் முதலதைச்சர்கள் 

முன்சைோழிவுகதளச் சசய்துள்ளனர். இததசயோத்த முன்சைோழிவுகள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 

முதலதைச்சர்கள் ைகோநோட்டிலும் முன்சைோழியப்பட்டன. ைோகோணங்களின் சோத்தியைோன 

இதணப்பு சதோடர்போக அரசியலதைப்பின் (உறுப்புதர 154A(3)) இன் தற்பபோதுள்ள 

ஏற்போடுகளுடனும், சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்சவோரு ைோகோணத்தினதும் ைக்களினதும் இணக்கம் 
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பததவப்படுத்தப்பட பவண்டும் என்பதுடனும் நோன் இணங்கிப் பபோகிபறன். சிறிது பவறுபட்ட 

உருவோக்கம் ஒன்தற நோன் தவத்துள்பளன்.  

இரண்டு அல்லது மூன்று அணித்பதயுள்ள ைோகோணங்கள் ஒரு சதோிவு சசய்யப்பட்ட 

ைோகோணசதப, ஓர் ஆளுநர், ஒரு முதலதைச்சர் ைற்றும் ஓர் அதைச்சர்களின் சதப என்பவற்றுடன் 

ஒரு நிர்வோக அலதக உருவோக்குவதற்கும் அந்த ைோகோணங்கள் ஒரு நிர்வோக அலகோக 

நிர்வகிக்கப்படுவதோனது சதோடரப்பட பவண்டுசைன்பறோ அல்லது ஒவ்சவோரு அவ்வோறோன 

ைோகோணமும் தனது சசோந்தைோன ைோகோணசதப ைற்றும் ஒரு தனியோன ஆளுநர், முதலதைச்சர் 

ைற்றும் அதைச்சர்கள் சதபயுடன் ஒரு தனியோன நிர்வோக அலதக உருவோக்க பவண்டும் 

என்பததனபயோ, சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்சவோரு ைோகோணத்தினதும் வோக்கோளர்களின் 

அங்கீகோரைோனது ஒரு பதர்தலோல் உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்கு உட்பட்டு அதவகள் சட்டத்தின் 

பிரகோரம் போரோளுைன்றம் வழங்கிக்சகோள்ள முடியும்.  

இதன் பிரகோரம் சோத்தியைோன இதணப்புகள் ைீதோன ஒரு சட்டத்தத ஆக்குவது என்பது 

போரோளுைன்றத்தத சபோறுத்ததோக இருக்கும். ஆனோலும் அந்தச் சட்டைோனது அவசியைோக 

சம்பந்தப்பட்ட ைோகோண ைக்களின் அங்கீகோரத்திற்கோன ஏற்போடுகதள உள்ளடக்க பவண்டும்.  

 

சனசமூகச் சதபகள் 

வழிப்படுத்தும் குழுவுக்கு எஸ்.எல்.எம்.சி. / ோி.பி.ஏ. / ஏ.சி.எம்.சி. / ஈ.பி.டி.பி. என்பவற்றினோல் 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்களோனதவ பரந்து வோழும் சிறுபோன்தையினருக்கோக ஒரு சனசமூகச் 

சதபயிதன நிறுவுவது சதோடர்போன எல்லோக் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் குழுவின் முன்சைோழிதவ 

ஏற்றுக்சகோள்வதற்கு முன்சைோழிகின்பறன். இந்தப் போிசீலிப்பு தகுதியோனது. ஏ.பி.ஆர்.சி. யின் 

அறிக்தகயோனது இது சதோடர்போன விபரைோன சிபோோிசுகதள உள்ளடக்குகிறது.  

 

அரச கோணிகள்  

ஒரு குறித்த அரச கோணியோனது ைத்திய அரசோங்கத்தின் அல்லது ைோகோண சதபயின்  

பயன்போட்டிற்கு கிதடக்கக்கூடியதோக இருக்க பவண்டும் என்பதில் ஒரு இணக்கைின்தை 

நிலவும்சபோழுது இவ்விடயைோனது பதசிய கோணி ஆதணக்குழுவினோல் தீர்ைோனிக்கப்படக்கூடும். 

எல்லோ முதலதைச்சர்களும் பதசிய கோணி ஆதணக்குழுவின் பதவிநிதல  சோர்போன 

உறுப்பனர்களோக  இருக்க பவண்டும்.  

 

இரண்டோவது சதப  

ஓர்  இரண்டோவது சதபதய நிறுவுவதற்கோன முன்சைோழிவுடன் நோன் இணங்குகிபறன்.  

எவ்வோறோயினும் ைோகோணசதப உறுப்பினர்கதள ைோத்திரம் நியைிப்பதற்கு ைோகோணசதபகள் 

பகட்கப்படுவது பற்றி எனக்குத் தயக்கமுண்டு. ஒரு ைோகோணசதபயோனது பிரபலைோன ஆட்கள் 

சபோதுவோழ்வில் அல்லது சதோழில் வோழ்வில் தம்தைத்தோபை பவறுபடுத்தி நிதலநோட்டிக்சகோண்ட 

பநர்தையுதடய ைோகோணசதப உறுப்பினர்கள் அல்லோதவர்கதள நியைிக்க பவண்டுசைன நோன் 

ஆபலோசதன  வழங்குகின்பறன். 
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எல்லோ முதலதைச்சர்களும் இரண்டோம் சதபயின் பதவிவழி உறுப்பினர்களோக இருக்க பவண்டும். 

அதன்மூலம்  ைத்திக்கும் ைோகோணங்களுக்குைிதடயிலோன இதணப்பு ைிகவும் சதளிவோனதோக 

இருக்கும்.  

 

பதர்தல் முதறதை  

பின்வருவனவற்றுக்கு உட்பட்டு முன்தவக்கப்பட்ட பதர்தல் முதறதையுடன் அடிப்பதடயில் 

நோன் இணக்கமுதடயவனோக இருக்கின்பறன்: 

1. பதசிய ோீதியில் ைிக சபோிய ஆசனங்களின் எண்ணிக்தகதயப் சபற்றுக்சகோண்ட கட்சிக்கு 

ஒதுக்கப்படும் பபோனஸ் ஆசனங்களின் எண்ணிக்தக 06 இதனவிட விஞ்சக்கூடோது.  

2. இரட்தட உறுப்பினர் பதர்தல் சதோகுதிகள்  அனுைதிக்கக்கூடியதோக இருக்க பவண்டும். 

டி.எம்.சி. க்களின் எண்ணிக்தகயோனது எல்தல நிர்ணய ஆதணக்குழுவிடம் விடப்பட 

பவண்டும்.  

3. 1972ஆம் ஆண்டு அரசியலதைப்பின் 78(4)ஆம் பிோிவு ைற்றும் பசோல்போி அரசியலதைப்பு 

பிோிவின்  41(4) என்பவற்றின் கீழ் இருந்ததுபபோல விருப்புதடய ஒரு சனசமூகத்தின் 

சோத்தியைோன பிரதிநிதித்துவத்தத வழங்குவதற்கோக  புதிய பதர்தல் சதோகுதிகளின் 

உருவோக்கைோனது அனுைதிக்கப்பட பவண்டும்.  

4. பதசிய ைட்ட அடிப்பதடயில் விகிதோசோர பிரதிநிதித்துவைோனது கணிக்கப்பட பவண்டும்.  

5. தற்பபோததய பதசிய பட்டியலின் கீழ் ஆசனங்கதளத் தீர்ைோனிக்கும் விடயத்தில் எந்தவித 

சவட்டுப்புள்ளிபயோ அல்லது இயற்தக சவட்டுப்புள்ளிபயோ பிரபயோகிக்கப்படக்கூடோது. 

ஒரு கட்சிக்கு உோித்தோக உள்ள விகிதோசோர பிரதிநிதித்துவ ஈடுசசய்யும் ஆசனங்கள் கட்சி 

சபற்றுக்சகோண்ட வோக்குகளின் விகித சைத்தின் ைோகோண ைட்டத்தில் பதசிய ைட்டத்தில் 

விநிபயோகிக்கப்பட்ட 20% உடன் விநிபயோகிக்கப்பட  பவண்டும். ஈடுசசய்யும் நிரல்கள் 

மூடப்பட பவண்டுசைன்பதுடன் முன்னுோிதை  அடிப்பதடயில் அதைக்கப்பட பவண்டும். 

ஒரு கட்சி  ஒருவதர ஒரு பதர்தல் சதோகுதியில் பவட்போளரோகவும் ஈடுசசய்யும் 

நிரலுக்கோகவும் நியைிக்க முடியும். கட்சிக்கு உோித்தோக உள்ள ஆசனங்கள் ைிகவும் 

பதோற்றவர்களோல் நிரப்பப்படுவது பற்றி எந்த ஆட்பசபதனயும் எனக்கு இல்தல.  

 

நிதறபவற்று பதவி 

அரசோங்கத்தின் நிதறபவற்று ஜனோதிபதி முதறதய இல்லோசதோழிப்பதற்கு நோன் சோர்போக 

இருக்கிபறன். ஜனோதிபதி போரோளுைன்ற உறுப்பினர்கதளக் சகோண்ட பதர்தல் கல்லூோியினோலும் 

இரண்டோவது சதபயினோலும் சதோிவு சசய்யப்பட பவண்டும்.  

ஜனோதிபதி பிரதை அதைச்சோின் ைதியுதரயின் கீழ் சோதோரணைோக சசயற்படும் அபதபவதளயில் 

பிரதை அதைச்சருடன் கலந்துதரயோடிய பின்னர் ஜனோதிபதி சில அதிகோரங்கதள 

சசயற்படுத்துவததயிட்டு எனக்கு எவ்வித எதிர்ப்பும் இல்தல.  

 

(டோக்டர்) ஜயம்பதி விக்கிரைரத்ன,  போ.உ. 




