அரசாங்கச் சட்டலங்கள்

அரசாங்கச் சட்டலங்கைளப் பன்வமா வைகப்பத்தலாம்:■
■

■

சாதாரண சட்டலங்கள்
அரசயலைமப் தத்தச் சட்டலங்கள் - (அரசயலைமப்பன் 82, 83 மற்ம் 84 ஆம்
உப்ைரகளன் பரகாரம் அரசயலைமப்ைபத் தத்வதற்கான, நீக
் வதற்கான மற்ம்
மாற்றீ ெசய்வதற்கான சட்டலங்கள்)
ஒக்கீட்ச் சட்டலம்

பாராமன்ற நைடைற
தலாம் மதப்ப
அரசயலைமப்பன் 78ஆம் உப்ைரயன் பரகாரம், சட்டலமான வர்த்தமானயல்
பரரக்கப்பட்டதந் 14 நாட்களற் பன்னர் 50(1) ஆம் நைலயயற் கட்டைளயன்
ஏற்பாகளற்கைமய எவேரம் அைமச்சரன் ேவண்ேகாளன் ேபரல் தலாம் மதப்பட்ற்காக
ஒங்ப் பத்தரத்தல் இடப்பம்.
ஆயம், மாகாண சைப நரள்ள வடயத்டன் ெதாடர்பட்ட சட்டலமானால்,
அச்சட்டலம் வர்த்தமானயல் பரரக்கப்பட்டதன் பன்னம், பாராமன்றத்தல் தலாம்
மதப்பட்ற் ன்னம் சனாதபதயால் மாகாண சைபகளற் ஆற்ப்பத்தப்பட ேவண்ம்.
தலாம் மதப்பட்ன் பன்னர், சட்டலம் அச்சடப்பவதற் கட்டைளயடப்பவடன்
அச்சட்டலம் பேரரைண ஏமன்ற உரய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் வற் பரசீலைனக்காக
ஆற்ப்பத்தப்பம்.

இரண்டாம் மதப்ப
50(1) மற்ம் 55(1) ஆம் இலக்க நைலயயற் கட்டைளகளன் ஏற்பாகளற்கைமய தலாம்
மதப்பட்ந் ஏ நாட்களற் பன்னர் சட்டலம் இரண்டாம் மதப்பட்ற்காக ஒங்ப்
பத்தரத்தல் இடப்பதல் ேவண்ம். இரண்டாம் மதப்பட்த் தகத பாராமன்ற அவல்கள்
பற்றய வனால் தீர்மானக்கப்பகன்ற.
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் வான சட்டலம் ெதாடர்பலான தன அறக்ைகைய இரண்டாம்
மதப்பட்க் ன்னர் பாராமன்றத்தற் சமர்ப்பக்க ேவண்ம்.
எவ்வாறாயம் பன்வம் சந்தர்ப்பங்களல் இரண்டாம் மதப்பட்டான தலாம் மதப்பட்
தகதயந் ஏ நாட்களன் பன்னர் இடம்ெபறமாட்டா:-

அ)

அரசயலைமப்பன் 121 ஆம் உப்ைரயன் கீழ் உயர்நீதமன்றத்தல்
சட்டலத்தற்ெகதராக மதாக்கல் ெசய்யப்பம் சந்தர்ப்பத்தல், 55(2) ஆம் நைலயயற்
கட்டைளயன் ஏற்பாகளற்கைமய நீதமன்றத் தீர்ப் பாராமன்றத்தற்
அறவக்கப்பட்ட பன்னேர அவ்வாறான சட்டலமான இரண்டாம் மதப்பட்ற்
எத்க் ெகாள்ளப்பகற.
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ஆ)

அரசயலைமப்பன் உப்ைர 154 எ (5) அ இன் கீழ் அரசயலைமபற்க்கான (ஒங்கைய
நரல்) ஒன்பதாம் அட்டவைணயன் III ஆம் நரல் உள்ள வடயங்கடன் சம்பந்தப்பட்ட
சட்டலங்கள் பாராமன்றத்தல் சமர்ப்பக்கப்பம்ேபா அத்தைகய சட்டலங்கள்
நைலயயற் கட்டைள இல. 51 (2) (அ) வன் பரகாரம் சகல மாகாண சைபகளனம்
கத்க்கைளப் ெபற்க்ெகாள்வதற்காக அவற்றற்க் ஆற்ப்பத்தப்படேவண்ம்.
மாகாண சைபகளன் கத்க்கள் பாராமன்றத்தல் அறவக்கப்பட்ட பன்னேர 51(2)(ஆ)
நைலயயற் கட்டைளயன் பரகாரம் சட்டலம் இரண்டாம் மதப்பட்ற்காக ஒங்ப்
பத்தரத்தல் றத்ெதாக்கப்பம்.

சட்டலெமான்றன் இரண்டாம் மதப்பட்ன்ேபா 56 ஆம் நைலயயற் கட்டைளயன் பரகாரம்,
சட்டலம் ெதாடர்பாக வவாதெமான் இடம்ெபம். இரண்டாம் மதப்பட்ன் இதயல்
சட்டலம் வாக்ெகப்ெபான்றன் லம் நைறேவற்றப்பம். வாக்ெகப்பான 47 ஆம்
நைலயயற் கட்டைளக் இணங்க ரல் லமாகேவா, வரைச வரைசயாகேவா, இலத்தரனயல்
வாக்ப் பதகவைய பயன்பத்த ெபயர்கைள அைழப்பதன் லமாகேவா இடம்ெபறலாம்.
சட்டலெமான் சைபயல் இரண்டாவ ைறயாக மதப்படப்பட்ட பன்னர் (ஒக்கீட்ச்
சட்டலம் தவர்ந்த ஏைனயைவ) 57 ஆம் நைலயயற் கட்டைளயன் பரகாரம் றப்பட்ட
அைமச்சரைவயன் அைமச்சர் அல்ல அைமச்சரைவயன் அைமச்சர் அல்லாத அைமச்சர் அல்ல
பரத அைமச்சர் ஒவரால் பேரரக்கப்பம் பேரரைணயன் ேமல் ப் பாராமன்றக் வற்
அல்ல வேசட ெவான்றற்க் அல்ல சட்டவாக்க நைலயயற் வற் அல்ல
ெபாத்தமான ைறசார் ேமற்பார்ைவக் வற் ஆற்ப்பத்தப்பம்.

ப்பாராமன்றக் வல் சட்டலத்தன் பரசீலைன
57ஆம் நைலயயற் கட்டைளயன் பரகாரம் ப் பாராமன்ற க் சட்டலெமான்
ஆற்ப்பத்தப்பட்க்கன்ற சந்தர்ப்பத்தல் 93 ெதாடக்கம் 99 வைரயான நைலயயற்
கட்டைளகளன் பரகாரம் வன் நடவக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பம். நைலயல்
சட்டலத்தன் அைனத் வாசகங்கம் பரசீக்கப்பவேதா, 60 ெதாடக்கம் 65வைரயான
நைலயயற் கட்டைளகளன் பரகாரம் தய தத்தங்கள் சட்டலத்தன் வாசகங்களற்
பேரரக்கப்படலாம். சட்டலத்தற் தய வாசகங்கம் தய அட்டவைணகம் பேரரக்கப்பம்
பட்சத்தல் 66(1),மற்ம் 66(2) ஆம் நைலயயற் கட்டைளகளன் பரகாரம் அைவ தல் மதப்ப
ெபற்றைவயாக கதப்பட் அதன் பன்னர் அத்தைகய வாசகங்கம் அட்டவைணகம்
“இரண்டாம் மதப்ப ெபமாக” மற்ம் சட்டலத்டன் ேசர்க்கப்பவதாக எம் பேரரைணகள்
பேரரக்கப்பம்.(66(1), 66(2) நைலயயற் கட்டைளகள்) அதன் பன்னர் சட்டலத்தன்
ன்ைரம், சட்டப்ெபயம் ைறேய 66(3), 66(4) நைலயயற் கட்டைள இன் பரகாரம்
பரசீக்கப்பம்.
தத்தங்களற்கான வதகள் 43 தல் 46 வைரயான நைலயயற் கட்டைளகளல்
றப்படப்பட்ள்ளன. அைனத் தத்தங்கம் எத் லமாக அைமந்தக்க
ேவண்ெமன்பேதா, 43(2) ஆம் நைலயயற் கட்டைளயன் பரகாரம் பாராமன்ற ெசயலாளர்
நாயகத்தற் ைகயளக்கப்பதல் ேவண்ம்.

சட்டலங்கைள க்களல் பரசீத்தல்
சட்டலம் வேசட ெவான்றற்க் அல்ல நைலயயற் வற்க் அல்ல ைறசார்
ேமற்பார்ைவ வற் ஆற்ப்பத்தப்பட்க்கன்றேபா 58 ஆம் நைலயயற் கட்டைளயன்
பரகாரம் பாராமன்றத்தற்,  தன அறக்ைகைய சமர்ப்பக்ம் வைர ேமலதக நடவக்ைக
எம் ேமற்ெகாள்ளப்படமாட்டா.
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வன் அறக்ைக 68, 69 மற்ம் 70 நைலயயற் கட்டைளயன் பரகாரம் பாராமன்றத்தற்
சமர்ப்பக்கப்பம்.
நைலயயற் வன் நடவக்ைககள் 113 ஆம் நைலயயற் கட்டைளயன் பரகாரம்
ேமற்ெகாள்ளப்பம்.
வேசட வன் நடவக்ைககள் 100 தல் 110 வைரயான நைலயயற் கட்டைளகளன் பரகாரம்
ேமற்ெகாள்ளப்பம்.
ைறசார் ேமற்பார்ைவ வன் நடவக்ைககள் 111 ஆம் நைலயயற் கட்டைளயன் பரகாரம்
ேமற்ெகாள்ளப்பம்.

ன்றாம் மதப்ப
சட்டலம் பேரரைண ஒன்றன் ேமல் ன்றாவ ைறயாக மதப்ப ெசய்யப்பட் 71 மற்ம்
72 நைலயயற் கட்டைளகளன் பரகாரம் நைறேவற்றப்பம். ன்றாம் மதப்பட்ம்
வாக்ெகப்ெபான் இடமெபம். வாக்ெகப்பான 47 ஆம் நைலயயற் கட்டைளக் இணங்க
ரல் லமாகேவா, வரைச வரைசயாகேவா, இலத்தரனயல் வாக் பதகவைய பயன்பத்த
ெபயர்கைள அைழப்பதன் லமாகேவா இடம்ெபறலாம்.
ன்றாம் மதப்பட்ல் சட்டலத்தற் பேரரக்கப்பட்ட தத்தங்கட்பட ச்
சட்டலத்தற்ம் சைபயன் அமத ேகாரப்பம்.
சபாநாயகரன் சான்றதழ்
74 ஆம் நைலயயற் கட்டைளயன் பரகாரம் அரசயலைமப்பன் உப்ைரகள் 79 மற்ம் 80 இன்
கீழ் சட்டலமான (லப்பரத) சாபாநாயகரனால் றக்றப்ப ெசய்யப்பவதன் ேபரல்
சட்டலெமான் சட்டமாக மாம்.

அரசயலைமப்த் தத்தத்தற்கான சட்டலங்கள்
அரசயலைமப்த் தத்தத்தற்கான சட்டலெமான்றாயன் அச்சட்டலத்தன் வரப் ெபயரல்
அரசயலைமப் தத்தத்தற்கான சட்டலம் என ெதளவாக றப்படப்பட்த்தல் ேவண்ம்.
அரசயலைமப்ச் சட்டலமான ன்றல் இரண் ெபம்பான்ைமடன் அல்ல ன்றல்
இரண் ெபம்பான்ைமடம் சர்வஜன வாக்ெகப்பன் அங்கீகாரத்டம் நைறேவற்றப்பட
ேவண்ெமன்பைதத் தவர்ந்த ஏைனய நைடைறகள் சாதாரண சட்டலங்களன்
நைடைறகைள ஒத்தைவயாம்.

ஒக்கீட்ச் சட்டலங்கள்
ஒக்கீட்ச் சட்டலத்தன் நைடைறகம் சாதாரண சட்டலங்கைள ஒத்தைவேய. எனம்,
75 நைலயயற் கட்டைளயன் பரகாரம் ஒக்கீட்ச் சட்டலத்தன் பரசீலைனக்காக இபத்தா
நாட்கள் ஒக்கப்பம். ஒக்கீட்ச் சட்டலத்தன் இரண்டாம் மதப்படான வர ெசலத் தட்ட
உைரடன் ஆரம்பப்பேதா, அைதத்ெதாடர்ந் ஆகக் தலாக ஏ நாட்கள் வவாதம்

அரசாங்கச் சட்டலங்கள்

இடம்ெபம்.
இரண்டாம் மதப்பட் வவாதத்தற் ஒக்கப்பட்ட ஏ நாட்களன் இதயல் ஒக்கீட்
சட்டலமான வாக்களப்பற் எத்க்ெகாள்ளப்பம். வாக்ெகப்பான 47 ஆம் நைலயயற்
கட்டைளக் இணங்க ரல் லமாகேவா, வரைச வரைசயாகேவா, இலத்தரனயல் வாக்
பதகவைய பயன்பத்த ெபயர்கைள அைழப்பதன் லமாகேவா இடம்ெபறலாம்.
பாராமன்றம் சட்டலத்தற் சார்பாக வாக்களத்தடன் சட்டலமான ப் பாராமன்ற
வற் ஆற்ப்பத்தப்பம்.
ஒக்கீட்ச் சட்டலத்தன் நைல
நைலக் ஆகக் தலாக இபத்தரண் நாட்கள் ஒக்கப்பவேதா ஒக்கீட்ச்
சட்டலமான ப் பாராமன்றக் வற் ஆற்ப்பத்தப்பம்ேபா அைனத்
வாசகங்கள், தைலப்கள் மற்ம் அட்டவைணகள் என்பன அதற்காக பேரரக்கப்பட்ட
தத்தங்கடன் பரசீக்கப்பட் 130 ஆம் இலக்க நைலயயற் கட்டைளயன் பரகாரம்
பாராமன்றத்தற் அறவக்கப்பகன்ற. 28 ஆம் இலக்க நைலயயற் கட்டைளயல்
றப்படப்பட்ள்ளைவ எவ்வாறப்பம் எந்தெவா நகழ்ச்சத்தட்டம், கத்தட்டம் அல்ல
ெசல வடயத்தன் ெதாைகக் ைறப்பற்கான பேரரைணக்ம் 130(9) ஆம் இலக்க நைலயயற்
கட்டைளயன் பரகாரம் ன்னறவத்தல் ேதைவப்பம்.
ப் பாராமன்றக் வல் ஒவ்ெவா அைமச்கக்மான வாக்கள் நைறேவற்றப்பட்டதன்
பன்னர் தவசாளர் றத்த வாக்கள் பரசீக்கப்பட் தத்தங்கடன் அல்ல தத்தங்களன்ற
நைறேவற்றப்பட்டெதன பாராமன்றத்தற் அறக்ைகயவார். சகல வாக்கம்
பரசீக்கப்பட் நைறேவற்றப்பட்டடன் சட்டலம் ன்றாம் ைறயாக மதப்ப ெசய்யப்பட்
வாக்ெகப் ஒன்றன் லம் நைறேவற்றப்பம். இச்சந்தர்ப்பத்தல் சபாநாயகர் றப்பட்ட
ஆண்ற்கான ஒக்கீட்ச் சட்டலம் தத்தங்கடன் அல்ல தத்தங்களன்ற
பாராமன்றத்தல் நைறேவற்றப்பட்டதாக அறவப்பார்.
ஒக்கீட்ச் சட்டலம் பாராமன்றத்தனால் நராகரக்கப்பட்டால் அரசயலைமப்பன் உப்ைர
48(2) இன் பரகாரம் அைமச்சரைவ கைலக்கப்பட்டதாகக் கதப்பம்.

