அரசியலைமப் ச் சைபைய நியமிப்பதற்கான தீர்மானம்
இலங்ைகக்கு அரசியலைமப்ெபான்ைற வகுத்தல் அவசியெமன
இலங்ைக மக்கள் மத்தியில் பரந்தளவில் இணக்கப்பா
காணப்ப வதாதலா ம்;

1. இலங்ைகயின்
அரசியலைமப்
பற்றிய
மக்களின்
க த் கைள ம்
ஆேலாசைனகைள ம்
ெபற்
அவற்ைறப்
பற்றிக்
கலந்தாராய்ந்
அரசியலைமப்பின்
75ஆவ
உ ப் ைரயின்
கீழ்
பாரா மன்றத்தின்
தத் வங்கைளப் பிரேயாகிப்பதில் அதன் பாிசீலைனக்காக அரசியலைமப்
சட்ட லத்தின் வைரைவத் தயாாிக்கும் ேநாக்கத் க்காக இதனகத்
இதன்
பின்னர் ‘அரசியலைமப் ச் சைப’ என அைழக்கப்ப ம் எல்லா பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கைள ம் உள்ளடக்கிய பாரா மன்றக் கு ஒன் தாபிக்கப்ப தல்
ேவண் ம் என இந்தச் சைப தீர்மானிக்கின்ற .
2. பாரா மன்றத்தின்
ெகௗரவ
சபாநாயகர்
அரசியலைமப்
சைபயின்
தவிசாளராக இ ப்பார். அரசியலைமப் சைப ஏ (7) பிரதித் தவிசாளர்கைளக்
ெகாண்டதாக இ க்கும் என்ப டன் அவர்கள் அரசியலைமப் சைபயினால்
ெதாி ெசய்யப் ப த ம் ேவண் ம்.
ெகௗரவ சபாநாயகர் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில், சைபக்கூட்டங்களின்
அமர் க்குத் தைலைம வகிப்பதற்கு அரசியலைமப்
சைபயின் பிரதித்
தவிசாளர்க க்கிைடேய ஒ வைரத் ெதாி ெசய்தல் ேவண் ம்.
3. அரசியலைமப் சைபயின் கூட்டங்க
ஆக இ த்தல் ேவண் ம்.

க்கான கூட்ட நடப்ெபண் இ ப

(20)

4. (அ) அரசியலைமப்
சைபக்கு ேதைவெயனக் க
ம் சந்தர்ப்பங்களில்
எந்தெவா
ைறயின்
அல்ல
ைறசார்ந்த
நி ணர்கைள
அரசியலைமப் சைபக்கு நியமிக்க ம் அைழக்க ம்
ம்;
(ஆ) அத
(i)

ள்,
அரசியலைமப்
சைபயினால் நியமிக்கப்பட்ட
சைபயின் ேமலதிக ெசயலாளர் ஒ வர்;

அரசியலைமப்

(ii) அரசியலைமப் சைபயின் மற் ம் 5 ஆவ பிாிவில் குறிப்பிடப்பட்ட
கு க்களின் நடவ க்ைககைள அறிக்ைகயி வதன் ெபா ட்
அரசியலைமப் சைபக்கான பணியாட்ெடாகுதி; மற் ம்
(iii) அரசியலைமப்
சைபயின் (ச க ஊடகங்கைள உள்ளடக்கிய
ஊடகப் பணியாட்ெடாகுதிெயான்ைற ம் ெகாண்
த்தல் ேவண் ம்.
ஊடகப் பணியாளர்கள் இைணயத்தளம் ஒன்ைற நி விப் ேப வ டன்
இலங்ைகயின் அரசியலைமப்ைப ஏற் க்ெகாள் ம் நடவ க்ைக
ைறக்கு
தகுந்த விளம்பரம் வழங்குவதற்குப் ெபா த்தமான ஏைனய ஊடகங்கைளப்
பயன்ப த் த ம் ேவண் ம்.
அரசியலைமப் ச் சைபயின ம் அதன் கு க்களின ம் நடவ க்ைகக ம்
அவ்வாேற,
ெபா மக்களின்
ைறயீ க ம்
/
சமர்ப்பிப் க ம்
ஆவணப்ப த்தப்ப வைத ம் அத்தைகய ேவ
ெதாடர்பான நி ணத் வ

அல்ல
ெதாழில் ட்ப
அபிப்பிராயங்க டன்
இைணயத்தளங்களில்
பிரசுாிக்கப்ப வைத ம்
ஊடகப்
உ திப்ப த் தல் ேவண் ம்.
5. அரசியலைமப் சைப பின்வ ம் உப கு க்கைளக் ெகாண்

அத்தைகய
பணியாளர்கள்
த்தல் ேவண் ம்:

(அ) அரசியலைமப்
சைபயினால் நியமிக்கப்ப கின்ற இ பத்ெதா
(21)
ேபைர விஞ்சாத எண்ணிக்ைகையக் ெகாண்ட ம் அவர்களில் ஒ வர்
தவிசாளராக ம் ெகாண்டெதா வழிப்ப த் ம் கு .
வழிப்ப த் ம் கு
அரசியலைமப்
சைபயின் அ வல்கள் மற் ம்
இலங்ைகயின் அரசியலைமப்ைப வைர ம் பணி ஆகியவற் க்கான
ெபா ப் கைளக் ெகாண்
த்தல் ேவண் ம்.
(ஆ) அரசியலைமப்
சைபயினால் நியமிக்கப்படக்கூ ய அரசியலைமப்
சைபயின் உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட அத்தைகய ஏைனய உபகு க்கள்.
ஆயின், ஒவ்ெவா உப கு
ம் பதிெனா
உ ப்பினர்கள் இ த்தல் ேவண் ம்.

(11) ேபைர விஞ்சாதவா

ஒவ்ெவா
உப கு வின ம் தவிசாளர் வழிப்ப த் ம் கு வினால்
நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம்.
6. அரசியலைமப் சைப அதன்

தலாவ

(அ) வாசகம் 5 (ஆ) வில்
தீர்மானித்த ம்; அத் டன்

அமர்வின்ேபா ,

குறிப்பிடப்பட் ள்ள

உப

கு க்கைளத்

(ஆ) வாசகம் (5) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்களின் உ ப்பினர்கைளத்
ெதாி ெசய்த ம் ேவண் ம்.
7. அைமச்சரைவக்கும்
பாரா மன்றத் க்கும்
சமர்ப்பிப்பதற்கு
ன்னர்,
அரசியலைமப்
சைபயின் பாிசீலைனக்காக அரசியலைமப்பின் வைர ப்
பிேரரைணெயான்ைற
பிேராிக்கும்
தீர்மானத்ைத
சமர்ப்பிக்குமா
வழிப்ப த் ம்
கு ைவக்
ேகா ம்
அரசியலைமப்
சைப
ேமற்ெகாள்ளேவண் ய வழிப்ப த் ம் கு வின் தவிசாளர் பிரதம அைமச்சர்
அரசியலைமப் சைபயின் அ த்
ம் கூட்டத்தில் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம்.
8. அரசியலைமப்
சைப அதன் அமர் கைள பாரா மன்றச்
நடாத் வதற்கு இத்தால் அதற்கு அதிகாரமளிக்கப்ப கின்ற .

சைபயில்

9. அரசியலைமப் சைபயின் அல்ல ஏேத ம் அதன் கு வின் குறிக்ேகாள்கைள
நிைறேவற் வதற்கு
அவசியமான
ேசைவக க்காக
எந்தெவா
நி வனத்தின் ேசைவகைள ம் வழிப்ப த் ம் கு ேகாரலாம்.
10. அரசியலைமப் ச் சைபக்கு அத் டன் / அல்ல
அதன் பல்ேவ
உபகு க்க க்கு உத வதற்கும் ஆேலாசைன வழங்குவதற்கும் ஏைனய
நி ணர்கைள வழிப்ப த் ம் கு நியமிக்கலாம்.
11. அரசியலைமப்
சைபயின் நடவ க்ைககள் ெபா மக்க க்கு திறந்ததாக
இ த்தல் ேவண் ம். அரசியலைமப் சைபயின ம் அதன் உப கு க்களின ம்
நடவ க்ைககள் ஆவணப்ப த்தப்பட்
உடன யாக ெவளியிடப்ப த ம்
ேவண் ம். ெபா த்தமானவிடத் , அரசியலைமப்
சைபயின் அத் டன்/
அல்ல
அதன் உப கு க்களின் நடவ க்ைககைள ஒ பரப் /ஒளிபரப்

ெசய்வைத உ திப்ப த் வதற்கான நடவ க்ைககைள அரசியலைமப் ச் சைப
ேமற்ெகாள் தல் ேவண் ம்.
சந்ேதகங்கைள
நீக்குவதற்காக,
ேமேல
ெசால்லப்பட்ட
விடயங்கைள
ெவளியி வதற்கு பாரா மன்ற (தத் வங்க ம் சிறப் ாிைமக ம்) சட்டத்தின்
பிாி
17இன் பிரகாரம் பாரா மன்றத்தின் விேசட அ மதி குறிப்பாக
வழங்கப்ப தல் ேவண் ம் என இத்தால் குறிப்பாகத் தீர்மானிக்கப்ப கின்ற .
சந்ேதகங்கைள நீக்குவதற்காக, அரசியலைமப் சைபயின ம் வாசகம் 5இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்களின் நடவ க்ைககள் ஏக காலத்தில்
பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்பட்டதாகக் ெகாள்ளப்ப வ டன்
இத்தால்
குறிப்பாக
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட
ஏேத ம்
அத்தைகய
நடவ க்ைககளின் ெவளியீ பாரா மன்ற (தத் வங்க ம் சிறப் ாிைமக ம்)
சட்டத்தின்
பிரகாரம்
தவெறான்றாக
அைமயா
என ம்
ேம ம்
தீர்மானிக்கப்ப கின்ற .
12. கலந்தாேலாசிப்பதற்காக
அத் டன்
/
அல்ல
விடயங்கைள
ன்ைவப்பதற்காக எந்தெவா
ஆைள ம் அரசியலைமப் சைபயின்
ன்
வரவைழப்பதற்கான தத் வத்ைத அரசியலைமப் சைப ெகாண் ள்ள .
13. இ
ெதாடர்பான ஏற்பா க க்கு அைமவாக, அரசியலைமப் சைபயின்
அ வல்கைள நடத் வதில் கைடப்பி க்க ேவண் ய நைட ைறகைள ம்
உபாயங்கைள ம்
தீர்மானிப்பதற்கு
அதற்கு
இத்தால்
அதிகாரம்
அளிக்கப்ப கின்ற .
14. வழிப்ப த் ம்
கு வின்
உடன்பாட் டன்
வழிப்ப த் ம்
கு வின்
தவிசாளாினால்
அரசியலைமப்
சைபயின்
நடவ க்ைககள்
பற்றிய
அறிவித்தைல ேமற்ெகாள்ளல் ேவண் ம். பிேராிக்கப்ப ம்
15. வாசகம் 5(ஆ) வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்கள் அத்தைகய ஒவ்ெவா
உப கு
ம் நியமிக்கப்பட் பத் வாரங்களி ள் வழிப்ப த் ம் கு
க்கு
தங்கள் அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம்.
16. வாசகம் 5(ஆ)வின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட உப கு க்களின் மற் ம்
ெபா மக்களிள் க த் க்கைளப் பாிசீ த்ததன் மீதாக, வழிப்ப த் ம் கு
அரசியலைமப்
சைபக்கு அறிக்ைக ஒன்ைறச் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம்.
அத்தைகய
அறிக்ைக
அரசியலைமப் ச்
சட்டத்தின்
வைர டன்
சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண் ம்.
17. அரசியலைமப் சைப அதன் பின்னர் அறிக்ைகயின ம் (ஏற் ைடயதாயின்)
ெபா வான அ கூலங்கள் மற் ம் ேகாட்பா கள் பற்றி விவாதிப்ப டன்
உத்ேதச தி த்தங்கள் பற்றி ம் விவாதிக்கலாம். அத்தைகய விவாதத்தின்
இ தியில், “இ தி அறிக்ைக ஒன்ைற ம் பற்றிய தீர்மானத்ைத ம்
சமர்ப்பிக்குமா
வழிப்ப த் ம் கு
ேகாரப்ப மாக” என் ம் வினா
அக்கிராசனத்தினால் அரசியலைமப் ச் சைபக்கு விடப்ப ம்.
18. அதன் பின்னர், வழிப்ப த் ம் கு , விவாதத்தின்ேபா
ன்ெமாழியப்பட்ட
தி த்தங்கைள, ஏேத ம் இ ப்பின், பாிசீ த்
அரசியலைமப் சைபயின்
பாிசீலைனக்கு இ தி அறிக்ைகைய சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். அத்தைகய இ தி

அறிக்ைக அரசியலைமப் சைபயினால் அங்கீகாிக்கப்ப மாக என பிரதம
அைமச்சர் பிேராித்தல் ேவண் ம்.
19. அரசியலைமப் ச்
சைபயின்
அரசியலைமப்
வைர
ெதாடர்பான
தீர்மானத்ைத அங்கீகாிக்காதவிடத் இந்த தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
அரசியலைமப் ச் சைப ம் கு க்க ம் கைலக்கப்பட்டதாகக் க தப்படல்
ேவண் ம்.
20. அரசியலைமப்
சைபயினால் சாதாரண ெப ம்பான்ைமயினால் மாத்திரம்
அரசியலைமப் சட்ட லத்தில் உள்ள பிேரரைணகள் அங்கீகாிக்கப்ப மிடத்
பிேரரணகள் பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண் ெமன்ப டன்
அறிக்ைகைய ம் அரசியலைமப்
சட்ட லத்ைத ம் ஒ
மாதத்திற்குள்
ச கமளிக்காத உ ப்பினர்கைள ம் உள்ளடக்கியதாக
ப் பாரா மன்ற
உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைகயில்
ன்றில் இரண்
ெப ம்பான்ைமயால்
அங்கீகாிக்கப்ப மிடத்
அரசியலைமப்
சட்ட லம் அைமச்சரைவக்கு
சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண் ெமன்ப டன் இதனகத் ப் பின்னர் இதன் 21
ஆவ
பிாிவின் ஏற்பா கள் ஏற் ைடயதாகும் என்ப டன் அரசியலைமப்
சைப மற் ம் பிேரரைணைய
ன்ைவத்த கு
கைலந்ததாக க
தல்
ேவண் ம்.
21. அரசியலைமப் ச் சைப அரசியலைமப் வைர பற்றிய தீர்மானத்ைத ன்றில்
இரண்
ெப ம்பான்ைமயினால் அங்கீகாிக்குமிடத்
அறிக்ைக ம் மற் ம்
அரசியலைமப்
வைர ம் வழிப்ப த் ம் கு வினால் அைமச்சரைவக்குச்
சமர்ப்பிக்கப்ப தல்
ேவண் ம்
என்ப டன்
இந்த
தீர்மானத்தில்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள
அரசியலைமப்
சைப ம்
உப
கு க்க ம்
கைலக்கப்பட்டதாகக் க தப்படல் ேவண் ம்.
22. அரசியலைமப் ச் சைப மற் ம், 5ஆம் வாசகத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப
கு க்கள் மற் ம் இந்த தீர்மானத் க்கு அைமவாக நியமிக்கப்பட் ள்ள
பணியாளர் மற் ம் ஆேலாசகர்க க்கான ெசலவினங்கள் திரட் நிதியத்தில்
இ ந்
ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ம் என்ப டன் அரசியலைமப்பின்
150ஆவ உ ப் ைரயின் பிரகாரம் அவ்விடயம் ெதாடர்பில் ெபா த்தமான
நடவ க்ைககைளப் பாரா மன்றம் ேமற்ெகாள் தல் ேவண் ம்.
23. சந்ேதகங்கைளத் தவிர்ப்பதற்காக, ச கமளிக்காத உ ப்பினர்கள் உட்பட
பாரா மன்றத்தின் ெமாத்த உ ப்பினர்களின் 2/3 ெப ம்பான்ைமயினால்
பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற்றப்பட் , பின்னர் அரசியலைமப்பின் 83ஆவ
உ ப் ைரயில் ேதைவப்ப த்தப்பட்டவா
மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின் ேபா
மக்களினால் அங்கீகாிக்கப்ப மிடத்
மாத்திரம் அரசியலைமப் சட்ட லம்
சட்டமாக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இத்தால் ேம ம் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற .”
எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட் எ த்தியம்பப்ெபற்ற .

