
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் விசசட அறிக்கக 

 

இன்று, நம் நாட்டில் உள்ள முக்கிய பிரச்சிகைகள் 
பபாருளாதாரத் துகறயில் மட்டுமல்ல.  அரசியல் 
வட்டாரத்திலும் இரண்டு முக்கிய பிரச்சிகைகள் உள்ளை.  
19வது திருத்தச் சட்டத்கத மீள அறிமுகப்படுத்துவது இந்த 
விடயங்களில் ஒன்றாகும்.  இது பதாடர்பில் கட்சித் 
தகலவர்கள் என்ற வககயில் தற்சபாது 21ஆவது திருத்தச் 
சட்டத்கத தயாரித்து வருகின்சறாம். 

இரண்டாவது விடயம் நிகறசவற்று அதிகாரம் பகாண்ட 
ஜைாதிபதி முகறகமகய ஒழிப்பதற்காை முயற்சியாகும்.  
அதற்காை சநரம் மற்றும் வழிமுகறகள் கட்சித் 
தகலவர்களால் தீர்மாைிக்கப்பட சவண்டும். 

20ஆவது திருத்தச் சட்டத்தின் மூலம் நாடாளுமன்றத்தின் 
அதிகாரங்கள் பலவைீப்படுத்தப்பட்டதன் காரணமாக 
நாடாளுமன்றத்தின் பசயற்பாடுகள் முடங்கியுள்ளை.  
நிகறசவற்றதிகாரத்துக்கு அதிக அதிகாரங்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளை.   

பபாருளாதார பநருக்கடிகய தடுக்கும் வககயில் 
பாராளுமன்றம் பசயற்படவில்கல என்பசத இன்கறய 
பிரதாை குற்றச்சாட்டு.  பாராளுமன்றத்தில் ஆளும் 
கட்சிக்கு பபரும்பான்கம இருந்தும் பாராளுமன்ற 
பணிககள புறக்கணித்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.  
அகமச்சரகவ அகமச்சர்களால் அகைத்தும் திட்டமிட்டு 
கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. 

கடந்த காலத்தில் என்ை நடந்தது என்பகத நாம் 
எப்சபாதும் பார்க்க சவண்டியதில்கல, ஆைால் நாம் 
பின்பற்றக்கூடிய உதாரணங்கள் சில உள்ளை. 

இலங்கக சுதந்திரம் அகடவதற்கு முன்ைர் 1931 முதல் 
1947 வகர அரசியலகமப்பு சகப இருந்தது . அந்த 



சகபயாைது குழு முகறகயப் பின்பற்றிச் பசயற்பட்டது.  
ஒவ்பவாரு விடயமும் ஏழு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டது.  
குழுக்களின் தகலவர்கள் அகமச்சர்கள் ஆைார்கள்.  ஏழு 
அகமச்சர்கள் ஒரு அகமச்சரகவகய அகமத்தைர்.  
சமலும், ஆளுநரால் நியமிக்கப்பட்ட மூன்று அதிகாரிகள் 
இருந்தைர். 

சமலும், பபாதுப் பணத்கதக் கட்டுப்படுத்த கணக்குக் 
குழுவும் இருந்தது.  அந்த சநரத்தில் இந்த வழிமுகறகய 
பவற்றிகரமாக பசயல்படுத்த எங்களுக்கு வாய்ப்பு 
கிகடத்தது. 

தற்சபாது, பாராளுமன்றத்தின் கட்டகமப்கப மாற்றி, 
தற்சபாதுள்ள பாராளுமன்ற முகற அல்லது 
பவஸ்ட்மின்ஸ்டர் முகற மற்றும் அரசயலகமப்பு முகற 
ஆகியவற்கற இகணத்து புதிய அகமப்கப உருவாக்க 
சவண்டும்.  அவ்வாறாை சந்தர்ப்பங்களில் பாராளுமன்றம் 
நாட்கட ஆள்வதில் பங்சகற்கலாம். 

முதலாவதாக, நாணய அதிகாரங்ககளப் பயன்படுத்துவதில் 
பாராளுமன்றத்திற்கு அந்த அதிகாரங்ககள வழங்குவதற்கு 
தற்சபாதுள்ள சட்டங்கள் வலுப்படுத்தப்பட சவண்டும். 

ஐக்கிய இராச்சியம், நியூசிலாந்து மற்றும் இந்தியா சபான்ற 
நாடுகளின் முன்மாதிரிகயப் பின்பற்றி, நாங்கள் வலுவாை 
மற்றும் சக்திவாய்ந்த சட்டத்கத முன்பமாழிகிசறாம். 

தற்சபாது அரசாங்க நிதி பதாடர்பாக மூன்று குழுக்கள் 
உள்ளை.  பபாது நிதிக் குழு, கணக்குக் குழு மற்றும் 
பபாது நிறுவைங்களுக்காை குழு ஆகிய மூன்று குழுக்கள் 
ஆகும்.  இந்த மூன்று குழுக்களின் அதிகாரங்ககள 
பலப்படுத்துவதற்காக சகபத் தகலவர் திசைஷ் 
குணவர்தை பல சயாசகைககள முன்கவத்துள்ளார். 

சமலதிகமாக அஅதற்கு. , நாங்களும் பரிந்துகரககள 
முன்கவக்கிசறாம். 



பண விவகாரங்கள் பதாடர்பாக இரண்டு புதிய குழுக்ககள 
அகமக்க நாங்கள் பசயற்பட்டு வருகிசறாம்.   

இந்த விவகாரம் குறித்து ஆய்வு பசய்ய சட்ட மற்றும் 
வழிமுகறக் குழுகவ நியமிப்சபாம். 

இரண்டாவதாக, நாம் எதிர்பகாள்ளும் முக்கிய பிரச்சகை 
வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவைங்களின் நிதி நிகல.  
பலவைீமாை பிரச்சிகைகள் பல இதில் உள்ளை.   

எங்களின் நிகலயியற் கட்டகள 111ன் கீழ் நாம் 
சமற்பார்கவக் குழுக்ககள நியமிக்க முடியும்.  இதற்கு 
முன் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் நியமிக்கப்படவில்கல.  
எைசவ, பத்து சமற்பார்கவக் குழுக்ககள நியமிக்க 
நாங்கள் முன்பமாழிகிசறாம்.  அதற்கு பாராளுமன்றம் 
நடவடிக்கக எடுக்க சவண்டும். 

இந்த ஐந்து நிதிக் குழுக்கள் மற்றும் பத்து சமற்பார்கவக் 
குழுக்களின் தகலவர்கள் பின்வரிகச உறுப்பிைர்களால் 
நியமிக்கப்படுகிறார்கள் என்பகதயும் கவைத்தில் பகாள்ள 
சவண்டும்.  அவர்கள் அகமச்சர்களால் 
நியமிக்கப்படுவதில்கல. 

எைசவ, அகமச்சர்கள் அகமச்சரகவயில் இருந்து 
சுயாதீைமாை மற்றும் அகமச்சர் மற்றும் பாராளுமன்றம் 
ஆகிய இருவருடனும் இகணந்து பசயல்படும் ஒரு 
வழிமுகறகய உருவாக்க எங்களுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. 

தற்சபாதுள்ள அகமப்கப மாற்ற சவண்டும் எை 
இகளஞர்கள் குரல் பகாடுத்து வருகின்றைர்.  அவர்கள் 
தற்சபாகதய பிரச்சிகைககளயும் அறிய விரும்புகிறார்கள்.  
எைசவ, இந்த 15 குழுக்களுக்கும் தலா நான்கு இகளஞர் 
பிரதிநிதிககள நியமிக்க நான் முன்பமாழிகிசறன்.   

அவர்களில் ஒருவர் இகளஞர் பாராளுமன்றத்தால் 
நியமிக்கப்படுவார்.  மற்ற மூவரும் சபாராட்டக் குழுக்கள் 
மற்றும் பிற ஆர்வலர் குழுக்ககளச் சசர்ந்தவர்கள்.  இந்த 



நபர்ககளத் சதர்ந்பதடுப்பதற்காை வழிமுகறகய 
இகளஞர் அகமப்புகசள தீர்மாைிக்க முடியும். 

அத்துடன், குறிப்பிட்ட துகறகளில் நிபுணத்துவம் 
பபற்றவர்ககள இந்தப் பணியில் ஈடுபடுத்தலாம் என்று 
நம்புகிசறாம்.  இப்பணியின் மூலம் இகளஞர்கள் 
தாங்களாகசவ பிரச்சகைககள அறிந்து அதற்காை 
தீர்வுககள வழங்க முடியும்.  அவர்கள் விரும்பிைால் 
சதர்தலில் சபாட்டியிட முடியும். 

சதசிய கவுன்சிகலயும் நாங்கள் முன்பமாழிகிசறாம்.  
சபாநாயகர், பிரதமர், எதிர்க்கட்சித் தகலவர் மற்றும் 
முக்கிய கட்சிகளின் தகலவர்கள் அடங்கிய குழு சதசிய 
கவுன்சில் என்று அகழக்கப்படுகிறது. 

சதசிய சகப மிகவும் முக்கியமாைது என்சற கூற 
சவண்டும்.  நாட்டின் பகாள்கககள் குறித்து இதில் 
சபசலாம்.  அகமச்சரகவயின் முடிவுகள் குறித்தும் 
சபசலாம்.  இந்நாட்டின் பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு 
குறித்தும் சபசலாம்.  அப்படியாைால், அகத அரசியல் 
அகமப்பு என்று பசால்லலாம். 

அகமச்சர்கள் மற்றும் குழுக்களின் தகலவர்ககள 
அகழக்க சதசிய கவுன்சிலுக்கு உரிகம உண்டு. 

நாம் முன்கவத்துள்ள புதிய முகறகமயின்படி ஜைாதிபதி 
பாராளுமன்றத்திற்கு பபாறுப்புக்கூற சவண்டும்.  
அகமச்சர்களின் அகமச்சரகவயும் பாராளுமன்றத்திற்கு 
பபாறுப்புக்கூற சவண்டும்.  சதசிய கவுன்சிலும் 
பாராளுமன்றத்திற்கு பபாறுப்புக்கூற சவண்டும்.  
பதிகைந்து குழுக்கள் மற்றும் சமற்பார்கவக் குழுக்கள் 
பாராளுமன்றத்திற்கு பபாறுப்புக் கூற சவண்டும். 

அகமச்சரகவ மூலம் அரசாங்கத்கத கட்டுப்படுத்தவும், 
ஜைாதிபதியின் பணிககள ஆராயவும், சதசிய சகபயின் 
மூலம் அரசியல் விவகாரங்ககள சமற்பார்கவயிடவும், 
மற்ற பதிகைந்து குழுக்களின் நிதி விவகாரங்கள் மற்றும் 



பிற விஷயங்ககள சமற்பார்கவயிடவும் ஒரு அகமப்பு 
உள்ளது. சவறு பல அகமப்புகளும் இசத சபான்ற 
திட்டங்ககள முன்கவத்திருப்பகத நான் பாராட்டுகிசறன். 


