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( 121 ) 

அறிக்கை 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைைில் திருத்தங்ைள்  ைிரமமாை சமற்தைாள்ைப் 

பட்டிருக்ைவில்கல என்பகத ைவனத்திற்தைாண்ட குழு,  பாராளுமன்றத்தின் 

அலுவல்ைகை முகறயாைவும் அர்த்தமுள்ைதாைவும் நடாத்துவதற்ைாை நிகலயியற் 

ைட்டகைைகை உைந்த முகறயில் திருத்துவதற்கு தீர்மானித்தது. 1992 ஆம் ஆண்டில் 

சமற்தைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் பின் நிகலயியற் ைட்டகையில் திருத்தங்ைள் 

சமற்தைாள்ைப்பட்டில்கலதயன குழுவினால் அகடயாைம் ைாணப்பட்டது. 

பாராளுமன்றத்தின் ைாலஎல்கல முடிவகடந்ததால் ஆறாவது மற்றும் ஏழாவது 

பாராளுமன்றங்ைைின் சிபாாிசுைகை முன்தனடுத்துச் தசல்வதற்கும் சமலும் 

உள்ைீடுைள் மற்றும் சதகவயான திருத்தங்ைகை சமற்தைாள்வதற்கும் தற்சபாகதய 

குழு நியமிக்ைப்பட்டது.  

வாக்குைகை எண்ணும் இலத்திரனியல் முகற மற்றும் அரசியலகமப்பு 

அலுவல்ைள், துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைள், அரசாங்ை நிதி பற்றிய குழு சபான்ற 

குழுக்ைைின் அலுவல்ைகை முன்தனடுத்துச்  தசல்லும்  வழிைாட்டல்ைகை 

சசர்த்துக்தைாள்வதற்ைாை தற்சபாகதய குழு பலமுகற ைருத்தாய்விற்கு 

உட்படுத்தப்பட்டது.  2015 திதசம்பர் 16 ஆம் திைதி அலுவல்ைகை ஆரம்பித்த குழு 

இந்த அறிக்கைகய சமர்ப்பிக்கும்சபாது 12 கூட்டங்ைகை நடாத்தியுள்ைது. சமலும், 

இது ததாடர்பில் தங்ைள் ைருத்துைகையும்  பிசரரகணைகையும் முன்கவப்பதற்கு 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள் சைலருக்கும் சந்தர்ப்பமைிப்பதற்ைாை இன்னும் ஆறு 

கூட்டங்ைள் நடாத்தப்பட்டன. குழு அறிக்கைைகை  தயாாிக்கும்சபாது நான்கு 

அங்ைத்தவர்  விசசட குழு பாாியைவில் பங்ைைிப்பு வழங்ைியுள்ைது.  

குழு கூட்டங்ைைின்சபாது குழுவிற்கு முன்கவக்ைப்பட்ட பிசரரகணைள் 

ஆராயப்பட்டு குழுவின் ைலந்தாசலாசிப்பின்சபாது தபற்றுக்தைாள்ைப்பட்ட 

தைவல்ைகை அடிப்பகடயாைக் தைாண்டு குழுவானது இந்த அறிக்கையில் 

உள்ைடங்ைியுள்ை சிபாாிசுைகை முன்கவப்பதற்கு ைருதுைின்றது.  

2. தவிசாைர் மற்றும் குழு உறுப்பினர்ைள் 

2.1  நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழு 

2015.10.09 ஆம் திைதி சகபயின் அறிவித்தலின் பிரைாரம் பாராளுமன்றத்தின் 

ைட்சிைள் யாவும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் வகையில் பின்வரும் 

உறுப்பினர்ைள் தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய அவர்ைைின் தகலகமயிலான குழுவிற்கு 

நியமிக்ைப்பட்டுள்ைனர்:- 

தைௌரவ திலங்ை சுமதிபால  

தைௌரவ தசல்வம் அகடக்ைலநாதன் 

தைௌரவ சந்திம வீரக்தைாடி 

தைைரவ அஜித் பி. தபசரரா 
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தைௌரவ விஜித சேரத்     

தைைரவ சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி   

தைைரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் 

தைைரவ (ைலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 

2.2  நான்கு அங்ைத்தவர் விசசட குழு 

விசசட விடயங்ைள் ததாடர்பில் ஆராய்ந்து அறிக்கையிடுவதற்ைாை  தைௌரவ 

சபாநாயைர் அவர்ைைினால் பின்வரும் 4 சிசரட்ட உறுப்பினர்ைள் உள்ைிட்ட குழு 

நியமிக்ைப்பட்டது. 

தைௌரவ ரஊப் ேைீம் 

தைௌரவ இராஜவசராதியம் சம்பந்தன் 

தைௌரவ சமல் ராஜபக்ஷ 

தைௌரவ (ைலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 

3. விதந்தகரப்புக்ைள்   

உத்சதச நிகலயியற் ைட்டகைைள்  மற்றும் உத்சதச பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்ைளுக்ைான நடவடிக்கைக் சைகவ உத்சதச ஆய்வு திருத்தங்ைகை 

சிரத்கதயுடன் புலனாய்வு தசய்த குழு, சிபாாிசு தசய்யப்பட்ட 

திருத்தங்ைகை  ைிரமமான மற்றும் தபாருத்தமான நடபடிமுகறைைாை  ைருதுவதுடன் 

அதன் சிபாாிசுைகை பாராளுமன்றத்தின் அங்ைீைாரத்திற்ைாை இந்த அறிக்கையின் 

இகணப்புக்ைள் 1 மற்றும் 2 என முன்கவக்ைப்பட்டுள்ைன. 
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( 123 ) 
 

நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழுவின் முதலாவது கூட்டத்தின் குறிப்புைள் 

(2015 திதசம்பர் 16 ஆம் திைதி பி.ப.4.00 தைௌரவ சபாநாயைாின் சபாபீடத்தில்) 

சமூைமைித்சதார் 

தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய,    சபாநாயைர் (தவிசாைர்) 

தைௌரவ சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி 

தைௌரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் 

தைௌரவ (ைலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 

திரு.தம்மிக்ை தஸநாயக்ை,பாராளுமன்ற தசயலாைர் நாயைமும் குழுவின் தசயலாைரும்  

திருமதி குசாணி சறாேணதீர, பாராளுமன்ற உதவி தசயலாைர் நாயைம்  

1. அறிவித்தலின் பிரைாரம் கூட்டம் கூடியது. தைௌரவ சபாநாயைர் அவர்ைள் கூட்டத்திற்கு  

தகலகம தாங்ைினார்ைள். 

2. குழுவின் தசயலாைர்  “நிகலயியிற் ைட்டகைைளுக்ைான திருத்தங்ைைின்” வகரபிகன 

முன்கவத்து திருத்தங்ைள் ததாடர்பில் சிறியததாரு விைக்ைத்கத வழங்ைினார். அவற்கற குழு 

அங்ைத்தவர்ைளுக்ைிகடசய  பைிர்ந்தைிப்பதற்கும் அவர்ைைின் பிசரரகணைகை விகரவில் 

முன்கவக்குமாறு சைட்டுக்தைாள்ளுமாறும் குழுவினால் தசயலாைருக்கு ஆசலாசகன 

வழங்ைப்பட்டது. 

3. தைௌரவ தவிசாைர் குழுவின் தசயலாைருக்கு பின்வருமாறு ஆசலாசகன வழங்ைினார். 

அ. “உச்சி நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிைகை நீக்குதல் (விசசட ஏற்பாடுைள்) சட்டவகரபின் 

பிரதிதயான்கற குழு உறுப்பினர்ைளுக்கு அனுப்பிகவத்தல் 

ஆ.  2016 சனவாி 15 ஆம் திைதிக்கு முன் இக் குழுவின் கூட்டதமான்கற கூடுதல். 

4. குழு, பி.ப.4.45 மணிக்கு அடுத்த கூட்டம் நகடதபறும் வகரஒத்திகவக்ைப்பட்டது. 

ஒப்பம்: தம்மிக்ை  தஸநாயக்ை 

குழுக்ைைின் தசயலாைர் 

-------------------------------------------------- 

நான்கு உறுப்பினர்ைள் விசசட குழுக் கூட்ட த்தின் அறிக்கை (2016 ஜூன் 09, வியாழக்ைிழகம 

பி.ப. 2.00 மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் சபாபீடத்தில் ) 

சமுைமைித்சதார்: 

தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய, சபாநாயைர் (தவிசாைர்) 

தைௌரவ ரஊப் ேைீம்  

தைௌரவ (ைலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ  

தைௌரவ ராஜவசராதயம் சம்பந்தன்  

தைௌரவ சமல் ராஜபக்ஷ 

திரு.தம்மிக்ை தஸநாயக்ை,பாராளுமன்ற தசயலாைர் நாயைமும் குழுவின் தசயலாைரும்  

திருமதி குசாணி சறாேணதீர, பாராளுமன்ற உதவி தசயலாைர் நாயைம் 
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1. அறிவித்தலுக்ைகமய குழு கூடியது. தைௌரவ சபாநாயைர் அவர்ைள் கூட்டத்திற்கு 

தகலகம தாங்ைினார்ைள் 

2. நிகலயியற் ைட்டகைைள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்ைான வகரவு 

நன்நடத்கதக் சைாகவ ஆைியவற்றுக்ைான உத்சதச திருத்தங்ைகை பாிசீலகன தசய்த குழு 

வகரவு நிகலயியற் ைட்டகைைளுக்ைான ைீழ்வரும் திருத்தங்ைகை முன்தமாழிந்தது. 

i. வாய்மூல வினா: பாராளுமன்றத்தில் வினாக்ைள் எழுப்பப்படும் சபாது வினா 

சைட்ைப்படும் குறித்த அகமச்சர் அல்லது பிரதி அகமச்சர் சநர்முைமாை விகடைகை 

அைிக்ை சவண்டும். தவிர்க்ை முடியாத சூழ்நிகலைள் ைாரணமாை அகமச்சருக்சைா 

அல்லது பிரதி அகமச்சருக்சைா சபாகூடத்தில் பிரசன்னமாை முடியாததனின், 

அதற்ைாை தைௌரவ சபாநாயைாின் அனுமதிகயப் தபற்றுக்தைாள்ை 

சவண்டுதமன்பதுடன் அத்தகைய சந்தர்ப்பங்ைைில் அரசாங்ைக் ைட்சி முதற் 

சைாலாசான் அல்லது சவதறாரு அகமச்சர் குறித்த வினாவுக்ைான விகடகய 

அைித்தல் சவண்டும். 

ii. பாராளுமன்றத்தில் ஒழுங்கு: அக்ைிராசனத்தின் அதிைாரத்கத அவமதிக்கும் அல்லது 

விடாப்பிடியாைவும் சவண்டுதமன்றும் பாராளுமன்றத்தின் அலுவகல தகடப்படுத்தி 

பாராளுமன்றத்தின் விதிைகை துஷ்பிரசயாைம் தசய்து குற்றமிகழக்கும் எந்த 

உறுப்பினரும் முதல் சந்தர்ப்பத்தில் பாராளுமன்றச் சசகவயில் இருந்து இரண்டு 

வாரங்ைளுக்கும் அசத கூட்டத்ததாடாில் இரண்டாம் சந்தர்ப்பத்தில் நான்கு 

வாரங்ைளுக்கும் மற்றும் அசத கூட்டத்ததாடாில் மூன்றாம் அல்லது  அதன் பின்வரும் 

எந்ததவாரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஆறு வாரங்ைளுக்கும் இகடநிறுத்தப்படுதல் சவண்டும். 

எனினும், இகடநிறுத்தப்பட்ட குறித்த உறுப்பினர் ஏசதனும் வாக்தைடுப்தபான்றில் 

பங்குபற்றுவதற்ைாை குறித்த உறுப்பினர் உள்ை ைட்சியின்  தகலவர் அத்தகைய 

சவண்டுசைாகை விடுக்கும் சபாது தைௌரவ சபாநாயைர் தனது தற்றுணிபின் பிரைாரம் 

அதகன அனுமதித்தல் சவண்டும். 

iii.  தசங்சைாகலத் தூக்ைிச் தசல்லல்: தசங்சைாகலத் தூக்ைிச் தசல்லும் எந்த 

உறுப்பினாின் தசயகலயும் பாராதூரமான குற்றதமான்றாைக் ைருதி பாராளுமன்றச் 

சசகவயில் இருந்து ஆறு வாரங்ைளுக்கு அவர் இகடநிறுத்தப்படுதல் சவண்டும். 

3. நிகலயியற் ைட்டகைைகை நன்றாைப் புாிந்துதைாள்வகத இலகுபடுத்துவதற்ைாை 

நிகலயியற் ைட்டகைைைின் தபாழிப்பு ஒன்று எைிய தமாழியில் மூன்று தமாழிைைிலும்  

தயாாிக்ைப்பட சவண்டும் என்று தைௌரவ சமல் ராஜபக்ஷ முன்தமாழிந்தார். 

4. அடுத்த கூட்டம் 2016 ஜூன் 21 ஆம் தசவ்வாய்க்ைிழகம மு.ப. 10.00 மணிக்கு 

நகடதபறும் என்று குழு தீர்மானித்தது. 

5. குழு, பி.ப. 2.45 மணிக்கு, 2016 ஜூன் 21 ஆம் தசவ்வாய்க்ைிழகம மு.ப. 10.00 மணி 

வகர ஒத்திகவக்ைப்பட்டது. 

ஒப்பம்:  தம்மிக்ை  தஸநாயக்ை 

குழுக்ைைின் தசயலாைர் 

-------------------------------------------------- 
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நிகலயியற் ைட்டகைைள்  பற்றிய குழுவின் இரண்டாவது கூட்டத்தின் குறிப்புைள் (2016 

ஆைஸ்ட் மாதம் 10 ஆம் திைதி பி.ப. 3.00 மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் சபாபீடத்தில் ) 

சமூைமைித்சதார் 

தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய,    சபாநாயைர் (தவிசாைர்) 

தைௌரவ திலங்ை சுமதிபால  

தைௌரவ தசல்வம் அகடக்ைலநாதன் 

தைௌரவ சந்திம வீரக்தைாடி 

தைௌரவ சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி 

தைைரவ (ைலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 

திரு . தம்மிக்ை தஸநாயக்ை, பாராளுமன்ற தசயலாைர் நாயைமும் குழுவின் தசயலாைரும் 

திருமதி குசாணி சறாேணதீர, பாராளுமன்ற உதவி தசயலாைர் நாயைம் 

1. அறிவித்தலின் பிரைாரம் கூட்டம் கூடியது. குழுவின் தவிசாைரான தைௌரவ 

சபாநாயைர்அவர்ைள் குழுவிற்கு தகலகம தாங்ைினார்ைள். நான்கு அங்ைத்தவர் விசசட குழுவின் 

அங்ைத்தவரான தைௌரவ சமல் ராஜபக்ச மற்றும் தைௌரவ விஜயதாஸ ராஜபக்ச அவர்ைள் 

கூட்டத்திற்கு சமூைமைித்திருந்தனர் 

2. குழுவின் தசயலாைர்  “திருத்தப்பட்ட நிகலயியற் ைட்டகைைள்” வகரபிகன 

முன்கவத்து திருத்தங்ைள் ததாடர்பில் சிறியததாரு விைக்ைத்கத வழங்ைினார். 

3. பின்வரும் பிாிவுைள் மீதான திருத்தங்ைகை ஒவ்தவாரு பிாிவு பிாிவாை குழுவால் 

ஆராயப்பட்டு ஆராய்ந்தது. 

அ. பாராளுமன்ற அமர்வுைைின் சபாதான விவாதங்ைகை சநரடி ஒலி அல்லது ஒைி 

பாரப்பு தசய்யும் நடவடிக்கைைை ைட்டுப்படுத்தல், மட்டுப்படுத்தல் அல்லது 

அனுமதித்தல் ஏனும் விடயங்ைகைத் தீர்மானிக்கும் தற்றுணிபு அதிைாரத்கத 

சபாநாயைருக்கு வழங்ைக்கூடிய ஷரத்ததான்கற உள்ைிடுதல். 

ஆ. குறித்த ஒரு பாராளுமன்ற அங்ைத்தவர் மீது சசகவ இகடநிறுத்தம் அமுலில் 

இருக்கும்சபாது அவ்வங்ைத்தவர் ஒதுக்ைீட்டு சட்டமூலத்திற்கு மட்டும் 

வாக்ைைிப்பகத இயலச்தசய்யும் வகையில் பிாிதவான்கற உள்ைிடுதல் 

4. நிகலயியற் ைட்டகைைள் மீதான திருத்தங்ைள் சமலும் தாமதமகடயாமல் 

நிகறவுதசய்யப்படுவதன் முக்ைியத்கத வலியுறுத்திய தைௌரவ தவிசாைர் நிகலயியற் 

ைட்டகைைள் திருத்த வகரபிகன சமலும் ஆராய்வதற்ைாை இக்குழுவின் அடுத்த கூட்டத்கத 

தைௌரவ சபாநாயைாின் உத்திசயாைபூர்வ இல்லத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் மாதம் 22 ஆம் 

திைதி மு.ப. 9.30 மணிக்கு நடாத்துவதற்கும் தீர்மானித்தார். 

அடுத்த கூட்டத்திற்கு முன்னர் தங்ைள் ைருத்துக்ைகையும் பிசரரகணைகையும் 

சமர்ப்பிக்குமாறு தைௌரவ தவிசாைர் அங்ைத்தவர்ைகைக் சைட்டுக்தைாண்டார்ைள்.  
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5. அதன் பிரைாரம் கூட்டம் பி.ப. 4.25 மணிக்கு,  2016 ஆைஸ்ட் மாதம் 22 ஆம் திைதி 

மு.ப.9.30 மணிவகர ஒத்திகவக்ைப்பட்டது. 

ஒப்பம்:  தம்மிக்ை  தஸநாயக்ை 

குழுக்ைைின் தசயலாைர் 

-------------------------------------------------- 

நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழுவின் மூன்றாவது கூட்டத்தின் குறிப்புைள் 

(2016 ஆைஸ்ட் மாதம் 22ஆம் திைதி மு.ப.9.30 மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் 

உத்திசயாைபூர்வ இல்லத்தில்) 

சமூைமைித்சதார் 

தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய, சபாநாயைர் (தவிசாைர்) 

தைௌரவ திலங்ை சுமதிபால 

தைௌரவ சந்திம வீரக்தைாடி 

தைௌரவ விஜித சேரத்,     

தைௌரவ சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி 

தைௌரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் 

தைௌரவ (ைலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 

திரு.தம்மிக்ை தஸநாயக்ை,பாராளுமன்ற தசயலாைர் நாயைமும் குழுவின் தசயலாைரும்  

திருமதி குசாணி சறாேணதீர, பாராளுமன்ற உதவி தசயலாைர் நாயைம் 

1. ஒத்திகவத்தலின் பிரைாரம் கூட்டம் கூடியது. சபாநாயைர் தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய 

அவர்ைள் குழுவிற்கு தகலகம தாங்ைினார்ைள். நான்கு அங்ைத்தவர் விசசட குழுவின் 

அங்ைத்தவர்ைள் என்ற வகையில்  தைௌரவ ரஊப் ேைீம், தைௌரவ (ைலாநிதி) விஜயதாஸ 

ராஜபக்ஷ, தைௌரவ இராஜவசராதியம் சம்பந்தன் ஆைிசயாரும் கூட்டத்திற்கு சமூைமைித்தனர்   

2. தைௌரவ தசல்வம் அகடக்ைலநாதன்  அவர்ைள் தவிர்க்ை முடியாத ைாரணத்தால்  

இன்கறய கூட்டதில் ைலந்துதைாள்ை முடியாததன அறிவித்திருப்பதால் அவர்ைளுக்கு லீவு 

அனுமதியைிக்ைப்பட்டது. 

3. “திருத்தப்பட்ட நிகலயியற் ைட்டகைைள்” ஆவணத்தின் வகரபு குழுவின் 

தசயலாைரால் முன்கவக்ைப்பட்டது. அதன்  திருத்தங்ைள் ததாடர்பில் சிறு 

விைக்ைமைிக்ைப்பட்டது. 

குழு பின்வரும் பிாிவுைகை ஒவ்தவான்றாை ஆராய்ந்தது. 

1. தபாதுத் சதர்தல் ஒன்றின்பின் நிைழும் இலங்கை சனநாயக் சசாசலிசக் குடியரசின் 

பாராளுமன்றத்தின் முதற்கூட்ட நகடமுகறைள் 

2. உறுப்பினர் இருக்கை ஒழுங்கு 
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3. சபாநாயைர் ததாிவு 

4. சத்தியப் பிரமாணம் அல்லது உறுதிப்பிரமாணம் 

5. பிரதிச் சபாநாயைர், குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைர் ததாிவு 

6. பாராளுமன்ற கூட்டங்ைள் 

7. தசயலாைர் நாயைத்தின் ைடகமைள் 

8. கூட்ட நடப்தபண் 

9. பாராளுமன்ற நடவடிக்கைைள் 

10. ஒத்திகவப்பு 

11. தடங்ைற் பிசரரகணைள் 

12. அவசர தபாது முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த விடயத்கததயாட்டி ஒத்திகவப்பு 

13. புறத்தூர் 

14. பாராளுமன்ற அலுவல் 

15. தபாது அலுவல் 

16. பத்திரங்ைள் 

17. முன்னறிவித்தல்ைள் 

18. மனுக்ைள் 

19. சைள்விைள் 

20. விவாதத்திற்குாிய விடயங்ைள் 

21. எதிர்சநாக்ைல் 

22. திருத்தங்ைள் 

23. விவாதமுற்றுக்ைள் 

24. வாக்ைைிப்பு 

25. சட்டமூலங்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்படுவதற்ைான நகடமுகற 

26.  தனியார் உறுப்பினர்ைைின் சட்டமூலங்ைள் 

27. பாதிக்ைப்பட்ட ைட்சிக்ைாரர், சாட்சிைள், சாட்சியம் 

28. இரண்டாம் மதிப்பீடு 

29. இரண்டாம் மதிப்பீட்டில் விவாதம் 

30. சட்டமூலம் மீதான குழு 

31. குழுநிகலயில் சட்டமூலங்ைள் மீதான நகடமுகற 

32. சட்டமூலம் மீதான குழுக்ைைின் அறிக்கைைள் 

33. மூன்றாம் மதிப்பீடு 
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குழு சட்டவகரபின் சமற்குறிப்பிட்ட திருத்தங்ைள் ததாடர்பில் இணக்ைம் ததாிவித்தது.  

4. குழுவின் அங்ைீைாரத்துடன் நிகலயியற் ைட்டகைக்ளுக்கு பின்வரும் புதிய பிாிவுைள் 

சசர்க்ைப்பட்டன. 

1. ஒத்திகவக்ைப்பட்டசபாதான பிசரரகணைள்/வினாக்ைள் 

2. தனிப்பட்ட உறுப்பினர்ைைின் பிசரரகணைள் 

3. தைௌரவ பிரதம அகமச்சாிடம் சைட்ைவுள்ை வினாக்ைள் 

5. மீதி திருத்தங்ைள் பற்றி சமலும் ைலந்தாசலாசிப்பதற்ைாை குழுவின் அடுத்த கூட்டம் 

2016 ஆைஸ்ட் மாதம்  29 ஆம் திங்ைட்ைிழகம மு.ப.9.30 மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் 

உத்திசயாைபூர்வ இல்லத்தில் நடாத்துவதற்கு தீர்மானிக்ைப்பட்டது. 

6.  குழு, பி.ப.2.25 மணிக்கு, 2016 ஆைஸ்ட் மாதம் 29 ஆம் திைதி மு.ப.9.30 மணிவகர 

ஒத்திகவக்ைப்பட்டது.   

ஒப்பம்:  தம்மிக்ை  தஸநாயக்ை 

குழுக்ைைின் தசயலாைர் 

-------------------------------------------------- 

நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழுவின் நான்ைாவது கூட்டத்தின் குறிப்புைள் 

(2016 ஆைஸ்ட் மாதம் 29 ஆம் திைதி மு.ப. 9.30 மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் சபாபீடத்தில்) 

சமூைமைித்சதார் 

தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய,    சபாநாயைர் (தவிசாைர்) 

தைௌரவ திலங்ை சுமதிபால  

தைௌரவ தசல்வம் அகடக்ைலநாதன் 

தைௌரவ அஜித் பி. தபசரரா 

தைௌரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் 

தைைரவ (ைலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 

திரு. நீல் இத்தவல, பணியாட்தடாதியின் பிரதாணியும் பிரதி பாராளுமன்ற தசயலாைர் 

நாயைமும் குழுவின் தசயலாைரும் 

திருமதி குசாணி சறாேணதீர, பாராளுமன்ற உதவி தசயலாைர் நாயைம் 

1. ஒத்திகவத்தலின் பிரைாரம் கூட்டம் கூடியது. குழுவின் தவிசாைரான தைௌரவ 

சபாநாயைர் அவர்ைள் குழுவிற்கு தகலகம தாங்ைினார்ைள். நான்கு அங்ைத்தவர் விசசட குழுவின் 

அங்ைத்தவரான தைௌரவ (ைலாநிதி) விசஜதாஸ ராஜபக்ச அவர்ைள் கூட்டத்திற்கு 

சமூைமைித்திருந்தனர். 
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2. தவிர்க்ைமுடியாத சில ைாரணங்ைைினால் தங்ைைால் கூட்டத்திற்கு சமூைமைிப்பதற்கு  

முடியாதுள்ைததன தைைரவ விஜித சேரத் மற்றும் தைௌரவ சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி 

அறிவித்திருந்தார்ைள். அதற்சைற்ப அவர்ைளுக்கு லீவு வழங்ைப்பட்டது.  

3. குழுவின் தசயலாைர்  “திருத்தப்பட்ட நிகலயியற் ைட்டகைைள்” வகரபிகன 

முன்கவத்து திருத்தங்ைள் ததாடர்பில் சிறியததாரு விைக்ைத்கத வைங்ைினார். 

4. பின்வரும் பிாிவுைள் மீதான திருத்தங்ைகை ஒவ்தவாரு பிாிவு பிாிவாை குழு ஆராய்ந்தது. 

1. சபாநாயைாின் சான்றுவகர 

2. ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலத்திற்தைன ஒதுக்ைப்பட்ட நாட்ைள் 

3. ஒழுங்கு விதிப் தபாறுப்பு 

4. பாராளுமன்றத்தில் ஒழுங்கு 

5. விவாத விதிைள் 

6. பாராளுமன்றத்தில் உகரயாற்றும் உறுப்பினர்ைளுக்ைான விதிைள் 

7. உகரயாற்றா உறுப்பினர்ைளுக்ைான விதிைள் 

8. முழுப் பாராளுமன்றக் குழு 

9. ததாிகுழுக்ைள் 

சமற்குறிப்பிட்ட  வகரபுத் திருத்தங்ைள் ததாடர்பில் குழு அங்ைீைாரம் வைங்ைியது. 

5. பின்வரும் புதிய பிாிவு குழுவில் ஆராயப்பட்டு அங்ைீைாிக்ைப்பட்டது. 

1. பதிலிறுப்பு 

6. எஞ்சிய திருத்தங்ைகை சமலும் ஆராய்வதற்ைாை குழுவின் அடுத்த கூட்டத்கத 2016 

தசப்டம்பர் மாதம் 01 ஆம் வியாழக்ைிழகம பி.ப. 4.00 மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் 

உத்திசயாைபூர்வ இல்லத்தில்  நடாத்துவதற்கு  தீர்மானிக்ைப்பட்டது. 

7. அதன் பிரைாரம் கூட்டம் பி.ப. 1.15 மணிக்கு,  2016 தசப்டம்பர் மாதம் 01 ஆம் திைதி 

பி.ப.4.00 மணிவகர ஒத்திகவக்ைப்பட்டது. 

ஒப்பம்:  நீல் இத்தவல 

குழுக்ைைின் தசயலாைர் 

 

-------------------------------------------------- 
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நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது  கூட்டம் (2016 தசத்ததம்பர் மாதம் 

01ஆம் திைதி பி.ப.4.00 மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் உத்திசயாைபூர்வ இல்லத்தில்  ) 

சமூைமைித்சதார் 

தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய(சபாநாயைர்) (தவிசாைர்) 

தைௌரவ திலங்ை சுமதிபால 

தைௌரவ தசல்வம் அகடக்ைலநாதன்   

தைௌரவ அஜித் பி. தபசரரா 

தைௌரவ (ைலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 

திரு. நீல் இத்தவல, பணியாட்தடாதியின் பிரதாணியும் பிரதி பாராளுமன்ற தசயலாைர் 

நாயைமும் குழுவின் தசயலாைரும் 

திருமதி குசாணி சறாேணதீர, பாராளுமன்ற உதவி தசயலாைர் நாயைம்  

ஒத்திகவத்தலின் பிரைாரம் கூட்டம் கூடியது. சபாநாயைர் தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய அவர்ைள் 

குழுவிற்கு தகலகம தாங்ைினார்ைள். தைௌரவ (ைலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ அவர்ைள் 

நான்கு அங்ைத்தவர் விசசட குழுவின் கூட்டத்தில் ைலந்துதைாண்டார்ைள். 

1. தைௌரவ சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்ைள் தவிர்க்ை முடியாத ைாரணத்தால்  

இன்கறய கூட்டதில் ைலந்துதைாள்ை முடியாசதன அறிவித்திருப்பதால் லீவு 

அனுமதியைிக்ைப்பட்டது. 

2. குழுவின் தசயலாைர் “திருத்தப்பட்ட நிகலயியற் ைட்டகைைள்” வகரபிகன 

முன்கவத்து திருத்தங்ைள் ததாடர்பில் சிறியததாரு விைக்ைத்கத வழங்ைினார்.  

3. குழு பின்வரும் பிாிவுைகை ஒவ்தவான்றாை ஆராய்ந்தது. 

1. ததாிவுக் குழு 

2. சகபக் குழு 

3. நிகலயியற் ைட்டகை குழு 

4. பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழு 

5. அரசாங்ை ைணக்குக் குழு 

6. அரசாங்ை தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழு 

7. அரசாங்ை ைணக்குக் குழு 

8. சிறப்புாிகமைள் பற்றிய குழு 

குழு சமற்படி திருத்தங்ைள் ததாடர்பில் அங்ைீைாரம் வழங்ைியது. 

4. பின்வரும் புதிய பிாிவு குழுவினால் ஆராயப்பட்டு அங்ைீைாிக்ைப்பட்டது.  

1. துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைள் 
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5. மீதி திருத்தங்ைள் பற்றி ைலந்தாசலாசிப்பதற்ைாை ழுவின் அடுத்த கூட்டம் 2016 

தசப்தடம்பர்  மாதம்  09 ஆம் திைதி மு.ப.9.00 மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் சபாபீடத்தில் 

நடாத்துவதற்கு தீர்மானிக்ைப்பட்டது. 

6. குழு, பி.ப.6.15 மணிக்கு, 2016 தசப்தடம்பர்  மாதம்  09 ஆம் திைதி மு.ப.9.00 மணிவகர 

ஒத்திகவக்ைப்பட்டது.   

ஒப்பம்:  நீல் இத்தவல 

குழுக்ைைின் தசயலாைர் 

--------------------------------------------- 

நிகலயியற் ைட்டகைைள்  பற்றிய குழுவின் அறாவது கூட்டத்தின் குறிப்புைள் (2016 

தசப்டம்பர் மாதம் 09 ஆம் திைதி  மு.ப. 9.00 மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் சபாபீடத்தில் ) 

சமூைமைித்சதார் 

தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய,    சபாநாயைர் (தவிசாைர்) 

தைௌரவ திலங்ை சுமதிபால  

தைௌரவ தசல்வம் அகடக்ைலநாதன் 

தைௌரவ அஜித் பி. தபசரரா 

தைௌரவ சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி 

தைௌரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் 

திரு . தம்மிக்ை தஸநாயக்ை, பாராளுமன்ற தசயலாைர் நாயைமும் குழுவின் தசயலாைரும் 

திரு. நீல் இத்தவல, பணிட்தடாதியின் பிரதாணியும் பிரதி பாராளுமன்ற தசயலாைர் நாயைமும்  

திருமதி. குசாணி சராேணதீர, பாராளுமன்ற உதவி தசயலாைர் நாயைம்  

1. ஒத்திகவத்தலின் பிரைாரம் கூட்டம் கூடியது. குழுவின் தவிசாைரான தைௌரவ 

சபாநாயைர்அவர்ைள் குழுவிற்கு தகலகம தாங்ைினார்ைள். நான்கு அங்ைத்தவர் விசசட குழுவின் 

அங்ைத்தவர்ைள் என்ற வகையில்  தைௌரவ (ைலாநிதி) விசஜதாஸ ராஜபக்ச அவர்ைளும் தைௌரவ 

சமல் ராஜபக்ச அவர்ைளும்  கூட்டத்திற்கு சமூைமைித்திருந்தனர். 

2. குழுவின் தசயலாைர்  “திருத்தப்பட்ட நிகலயியற் ைட்டகைைள்” வகரபிகன 

முன்கவத்து திருத்தங்ைள் ததாடர்பில் சிறியததாரு விைக்ைத்கத வழங்ைினார். 

3. பின்வரும் பிாிவுைள் மீதான திருத்தங்ைகை ஒவ்தவாரு பிாிவு பிாிவாை குழு ஆராய்ந்தது. 

1. தபாது மனுக் குழு 

2. உயர் பதவிைள் பற்றிய குழு 

3. சிறப்பு சநாக்ைங்ைளுக்ைான குழுக்ைள் 

4. குழுக்ைளுக்ைான தபாதுவான விதிைள் 
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5. ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலங்ைைின் அட்டகவணைள் மீது முழுப்பாராளுமன்றக் 

குழுவின் நகடமுகற 

6. மிகைச் தசலவுைள் 

7. அரசாங்ைப் பணம் 

8. நிகலயியற் ைட்டகைைைில் திருத்தம் 

9. நிகலயியற் ைட்டகைைகை இகட நிறுத்துதல் 

10. சபாநாயைாின் தபாது அதிைாரம் 

11. தவிசாைர் குழாம் 

12. உறுப்பினர்ைகைத் ததாழில் முகறயில் அமர்த்தல் 

13. சாட்சிைைின் தசலவு 

14.  எஞ்சிய அதிைாரங்ைள் 

சமற்குறிப்பிட்ட  திருத்தப்பட்ட நிகலயியற் ைட்டகைைள் ததாடர்பில் குழு அங்ைீைாரம் 

வைங்ைியது. 

4. பின்வரும் புதிய பிாிவுைளும் குழுவில் ஆராயப்பட்டன. 

2. அரசியலகமப்பு அலுவல்ைள் பற்றிய குழு 

3. குழுக்ைைின் தவிசாைர்ைைின் இராஜினாமா அல்லது நீக்ைம் 

4. பின்வாிகச அங்ைத்தவர்ைைின் குழு 

அரசியலகமப்பு அலுவல்ைள் பற்றிய குழு மற்றும் குழுக்ைைின் தவிசாைர்ைைின் 

இராஜினாமா அல்லது நீக்ைம் சபான்ற புதிய பிாிவுைள் ததாடர்பில் குழு அங்ைீைாரம் 

வழங்ைியதுடன் பின்வாிகச அங்ைத்தவர்ைைின் குழு எனும் விடயத்கத இச்சந்தர்ப்பத்தில் 

ஆராய்வதற்கு எடுத்துக்தைாள்வதில்கல எனத் தீர்மானித்தது.  

5. குழுவினால் நிகறவு தசய்யப்பட்ட“திருத்தப்பட்ட நிகலயியற் ைட்டகைைள்” 

வகரபுைகை குழுவின் அங்ைத்தவர்ைள் மற்றும் நான்கு அங்ைத்தவர் குழுவின் 

அங்ைத்தவர்ைளுக்ைகடசய விநிசயாைிக்குமாறு குழுவின் தசயலாைருக்கு குழு பணிப்புகர 

விடுத்தது. 

6. குழுவின் அடுத்த குழுக் கூட்டத்கத 2016 தசப்டம்பர் மாதம் 15 ஆம் வியாழக்ைிழகம 

மு.ப.10.30 மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் சபாபீடத்தில் நடாத்துவதற்கு  

தீர்மானிக்ைப்பட்டது. 

பின்வரும் விடயங்ைள் பற்றி அடுத்த கூட்டத்தில் ஆராய்வதற்கு குழு தீர்மானித்தது. 

I. குழுவினால் நிகறவு தசய்யப்பட்ட“திருத்தப்பட்ட நிகலயியற் ைட்டகைைள்” 

வகரபு 
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II. தைௌரவ பிரத மந்திாி அவர்ைைிடமிருந்து ைிகடத்த பிசரரகணைள் 

III. குழுக்ைைின் பிரதி தவிசாைர், தைௌரவ தசல்வம் அகடக்ைலநாதன் 

அவர்ைைிடமிருந்து ைிகடத்த பிசரரகணைள் 

IV. அரசாங்ை தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் தவிசாைர் என்ற வகையில் 

தைௌரவ தைௌரவ சுனில் ேந்துன்தனத்தி அவர்ைைிடமிருந்து ைிகடத்த 

பிசரரகணைள் 

V. ததாடர்பு குழுவிடமிருந்து ைிகடத்த பிசரரகண 

7. அதன் பிரைாரம் கூட்டம் மு.ப. 11.15 மணிக்கு,  2016 தசப்டம்பர் மாதம் 15 ஆம் 

வியாழக்ைிழகம மு.ப.10.30 மணிவகர ஒத்திகவக்ைப்பட்டது. 

ஒப்பம்:  தம்மிக்ை  தஸநாயக்ை 

குழுக்ைைின் தசயலாைர் 

-------------------------------------------------- 

நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழுவின் ஏழாவது கூட்டத்தின் குறிப்புைள் 

(2016 தசத்ததம்பர் 15ஆம் திைதி மு.ப.10.30 தைௌரவ சபாநாயைாின் சபாபீடத்தில்) 

சமூைமைித்சதார் 

தைௌரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் (தவிசாைர்) 

தைௌரவ விஜித சேரத் 

தைௌரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் 

தைௌரவ (ைலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 

திருமதி. குசாணி சறாேணதீர,உதவி பாராளுமன்ற தசயலாைர் நாயைமும் குழுவின் 

தசயலாைரும் 

திரு. டிக்ைிாி சை. ஜயதிலக்ை, பாராளுமன்ற உதவி தசயலாைர் நாயைம்  

ஒத்திகவத்தலின் பிரைாரம் கூட்டம் கூடியது தவிர்க்ை முடியாத ைாரணத்தால் தைௌரவ 

தவிசாைர் அவர்ைள் கூட்டத்திற்கு சமூைமைிக்ைவில்கல என்பதுடன் தைௌரவ விஜித 

சேரத், தைௌரவ (ைலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன ஆைிசயாாின் பிசரரகணைளுக்கு 

அகமய  தைௌரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் அவர்ைள் கூட்டத்திற்கு தகலகம தாங்ைினார்ைள். 

தைௌரவ ரஊப் ேைீம், தைௌரவ (ைலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, தைௌரவ சமல் ராஜபக்ஷ 

ஆைிசயார் நான்கு அங்ைத்தவர்  விசசட குழுவின் அங்ைத்தவர்ைள் என்ற வகையில்  

கூட்டத்திற்கு சமூைமைித்தார்ைள். 

தைௌரவ தசல்வம் அகடக்ைலநாதன், தைௌரவ சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி ஆைிசயார் 

தவிர்க்ை முடியாத ைாரணத்தால் கூட்டத்தில் ைலந்துதைாள்ை முடியாததன அறிவித்திருப்பதால் 

அவர்ைளுக்கு லீவு அனுமதியைிக்ைப்பட்டது. 
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1. “திருத்தப்பட்ட நிகலயியற் ைட்டகைைள்” ஆவணத்தின் இறுதி வகரபு குழுவின் 

தசயலாைரால் முன்கவக்ைப்பட்டது. அதகன ஆராய்ந்த குழு திருத்தப்பட்ட வகரபு ததாடர்பில் 

இணக்ைம் ததாிவித்தது. 

2. குழு பின்வரும் பிசரரகணைகை ஆராய்ந்தது. 

(அ) தைௌரவ பிரதம அகமச்சாின் பிசரகணைள் 

i. அரசியலகமப்பின் 40 ஆவது பிாிவிற்கு ஏற்ப ஜனாதிபதிகய ததாிவு 

தசய்வதற்ைான நடபடிமுகறதயான்கறத் தயாாித்தல். 

ii. சைல நம்பிக்கையில்லா பிசரரகணைள் ததாடர்பில் பிாிததாரு மற்றும் 

முழுகமயான சட்ட நடபடிமுகறதயான்கற கூட்டகமத்தல் 

iii. குழுவின் நடபடிமுகறைகை ஒழுங்குபடுத்துவதற்ைாை குழுக்ைளுக்ைான பிாிததாரு 

சட்ட ைட்டகமப்தபான்கற அகமத்தல். தனிதயாரு கைநூகல தயாாிப்பதற்கு 

குழுவினால் சிபாாிசு  தசய்யப்பட்டது.  

iv. தைௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்ைான ஆகட அணிைள் 

சட்டக்சைாகவதயான்கறத் தயாாித்தல் (பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்ைான 

ஒழுக்ைக் சைாகவதயான்கற சசர்த்துக்தைாள்வதற்கு குழு தீர்மானித்தது) 

v. நிகலயியற் ைட்டகைைைின் நீதிமன்ற உப சட்டங்ைகை மிைத் ததைிவாைத் 

தயாாித்தல் 

சமற்குறிப்பிட்ட பிசரரகணைகை ஆராய்ந்த குழு அகவ ததாடர்பில் இணக்ைம் 

ததாிவித்தது.  

(ஆ) வாய்மூல விகடைளுக்ைான வினாக்ைள் மற்றும் வாய்மூல விகடைள் அல்லாத 

வினாக்ைகை முன்கவப்பதற்கும் பிரதம அகமச்சாின் விகடைளுக்ைான வினாக்ைகை 

முன்கவப்பதற்கு மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைைின் தனிப்பட்ட பிசரரகணைள் 

ததாடர்பில் மற்றும் ஒத்திகவக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் பிசரரகணைள் ததாடர்பில் பிரதிச் 

சபாநாயைர் மற்றும் குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைர்ைளுக்கு வசதியாை ஏற்பாடுைகை 

சசர்த்துக்தைாள்வதற்ைாை குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைாிடமிருந்து ைிகடத்த 

பிசரரகணைள்.  

குறிப்பிட்ட பிசரரகணகய ஆராய்ந்த குழு, அகவ ததாடர்பில் இணக்ைம் 

ததாிவிக்ைவில்கல 

(இ) அரச தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் தவிசாைர் தைௌரவ சுனில் 

ேந்துன்தனத்தி அவர்ைைிடமிருந்து ைிகடத்த பிசரரகணைள் 

i. அரச தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழு மற்றும் அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழு 

ஆைிய இரண்டு குழுக்ைைினதும் அங்ைத்தவர்ைைின் எண்ணிக்கைகய அதிைாித்தல் 
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ii.  ைணக்ைாய்வாைர் தகலகம அதிபதியின் அறிக்கைகய விஞ்சுவதற்கும் அந்த 

அறிக்கைகய துகண ஆவணமாை பாவிப்பதற்கும் குழுக்ைள் இரண்டுக்கும் 

அதிைாரமைித்தல். 

iii. குறித்த துகறைைில் நிபுணத்துவமுகடய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கு அரச 

தபாறுப்பு முயற்சிைள் குழு மற்றும் அரசாங்ைள் ைணக்குைள் குழு ஆைியவற்றுக்கு 

சமலதிைமாை உப குழுக்ைைிலும் ைலந்துதைாள்வதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்ைல். 

குறிப்பிட்ட பிசரரகணைகை ஆராய்ந்த குழு, குழுக்ைள் இரண்டின் 

அங்ைத்தவர்ைைின் எண்ணிக்கைகய 16 வகர அதிைாிப்பதற்கு இணக்ைம் 

ததாிவித்தது. சமற்குறிப்பிட்ட ii மற்றும் iii  பிசரரகணைள் ததாடர்பிலான 

திருத்தங்ைள் ஏற்ைனசவ தசய்யப்பட்டுள்ைதாை குழு ைருதியது.  

3. குழு, மு.ப.11.45 மணிக்கு ைாலவகரயகறயின்றி ஒத்திகவக்ைப்பட்டது. 

ஒப்பம்:   குசாணி சறாேணதீர 

குழுக்ைைின் தசயலாைர் 

-------------------------------------------------- 

நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழுவின் எட்டாவது  கூட்டத்தின் குறிப்புைள் 

(2016 ஒக்சராபர் 06ஆம் திைதி மு.ப 9.30 மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் சபாபீடத்தில்) 

சமுைமைித்சதார். 

தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய, சபாநாயைர் (தவிசாைர்) 

தைௌரவ திலங்ை சுமதிபால 

தைௌரவ தசல்வம் அகடக்ைலநாதன் 

தைௌரவ அஜித் பி.தபசரரா. 

தைௌரவ சஜ.எம். ஆனந்த குமார சிறி 

தைௌரவ (டாக்டர்) ஜயம்பதி விக்ைிரமரத்ன 

திரு.தம்பிக்ை தசநாயக்ை, பாராளுமன்ற தசயலாைர் நாயைமும், குழுவின் தசயலாைரும். 

திரு. நீல் இத்த தவல, பணியாட் ததாகுதிப் பிரதானியும், பாராளுமன்ற பிரதிச் தசயலாைர் 

நாயைமும். 

திருமதி. குசாணி சராேணதீர, பாராளுமன்ற உதவிச் தசயலாைர் நாயைம்  

திரு. ாிக்ைிாி சஜ.ஜயதிலக்ை, உதவிச் தசயலாைர் நாயைம்  

1. அறிவித்தலின் பிரைாரம் குழு கூடியது. தைௌரவ சபாநாயைர் தகலகம தாங்ைினார். 

நான்கு உறுப்பினர் விசசட குழுவின் உறுப்பினராை, தைௌரவ சமல்ராஜபக்ஷ 

சமூைமைித்திருந்தார். 
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2. “திருத்தப்பட்ட நிகலயியற் ைட்டகைைள்” இறுதிவகரகவயும், “பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்ைளுக்ைான நடத்கதக் சைாகவ” வகரகவயும், குழுவின் தசயலாைர் குழுவிற்குச் 

சமர்ப்பித்தார். 

இரண்டு ஆவணங்ைகையும் சிங்ைைம் மற்றும் தமிழ் தமாழிைளுக்கு தமாழிதபயர்க்கும் 

தசயன்முகறகய துாிதப்படுத்தும்படியும், 2016 ஒக்சராபர் 20ஆம் திைதி தசால்லப்பட்ட 

ஆவணங்ைகைப் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கும்படியும் குழுவின் தசயலாைகர தவிசாைர் 

பணித்தார். நடத்கதக் சைாகவ ததாடர்பாை, எல்லாப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கும், ஒரு 

விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித் திட்டத்கத, ஒழுங்கு தசய்யுமாறும் குழுவின் தசயலாைகர தவிசாைர் 

பணித்தார்.  

3. பின்வரும் விடயங்ைகை குழு பாிசீலித்தது. 

i. இகணப்புக் குழு 

உத்சதச “இகணப்புக் குழு” ததாடர்பாை அதில் உள்ைவாறாை, முன்தனடுப்பதற்கு 

ைலந்துகரயாடல்ைைின் பின்னர் குழு தீர்மானித்து. 

ii. நீதிபதிைகை நீக்ைிவிடல். 

இந்திய பாராளுமன்றத்தால் பின்பற்றப்பட்ட தசயன்முகறகய பாிசீலித்த குழு, 

2012 இல் தைௌரவ  (ைலாநிதி) விசஜயதாச ராஜபக்ஷ சமர்ப்பிக்ை எண்ணிய 

(பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்ைப்படாத) வகரவுச் சட்டமூலத்தில் 

முன்தமாழியப்பட்ட தசயன்முகறகய சில திருத்தங்ைளுக்கு உட்பட்டு உள்ைடக்ை 

ைலந்துகரயாடல்ைைின் பின் குழு தீர்மானித்தது. முழுச் தசயன்முகறகயயும் 

நடாத்துவதற்ைாை, ஒரு தபாருத்தமான ைால எல்கலகய தீர்மானிக்ை சவண்டும் 

என, குழு சமலும் விதந்துகரத்தது. (இரண்டு மாத ைாலப்பகுதிக்குள் என 

விரும்பத்தக்ைது) 

iii. ஆசலாசகனக் குழுக்ைள் 

ஆசலாசகனக் குழுக்ைள் இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு தடகவ கூடுவதற்கும் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள் தம் சதர்தல் ததாகுதியின் மக்ைைின் 

குகறபாடுைகை, ைலந்துகரயாடுவதற்கும் இச்சகபகயப் 

பயன்படுத்தக்கூடியதாை ஆசலாசகனக் குழுக்ைகை மீள் நிறுவ தைௌரவ பிரத 

மந்திாி ைருதுவதாை தைௌரவ பிரதி சபாநாயைர் குழுவின் ைவனித்திற்கு தைாண்டு 

வந்தார் 

முன்கனய முகறயில் இருந்து புதிய முகறகய சவறுபடுத்திக் ைாட்டும் முைமாை, 

“ஆசலாசகனக் குழுக்ைள்”, “அகமச்சுக் குழுக்ைள்” எனப் தபயர் மாற்றுமாறு 

தைௌரவ அஜித் பி.தபசரரா ஆசலாசகன வழங்ைினார். 
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4. குழு பி.ப 10.40 மணியைவில் ைாலவகரயகறயின்றி ஒத்திகவக்ைப்பட்டது.  

ஒப்பம்:   தம்மிக்ை  தஸநாயக்ை 

குழுக்ைைின் தசயலாைர் 

-------------------------------------------------- 

நிகலயியற் ைட்டகைைள்  பற்றிய குழுவின் ஒன்பதாவது கூட்டத்தின் குறிப்புைள் 

(2017 மார்ச் 22 ஆந் திைதி மு.ப. 9.30 மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் சபாபீடத்தில் ) 

சமுைமைித்சதார் 

தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய, சபாநாயைர் (தவிசாைர்) 

தைௌரவ விஜித சேரத் 

தைௌரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் 

தைௌரவ (ைலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 

திரு. நீல் இத்த தவல, பணியாட் ததாகுதிப் பிரதானியும், பாராளுமன்ற பிரதிச் தசயலாைர் 

நாயைமும் குழுவின் தசயலாைரும் 

திருமதி. குசாணி சராேணதீர, பாராளுமன்ற உதவிச் தசயலாைர் நாயைம்  

1. அறிவித்தலுக்ைகமய குழு கூடியது. தைௌரவ சபாநாயைர் தகலகம தாங்ைினார். 

நான்கு உறுப்பினர்ைகைக் தைாண்ட விசசட குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவர் என்ற வகையில் 

தைௌரவ சமல் ராஜபக்ஷவும் சமுைமைித்திருந்தார். 

2. “பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்ைான வகரவு நன்னடத்கதக் சைாகவகய” குழு 

பாிசீலகன தசய்து அதகன அங்ைீைாித்தது. 

3. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைைின் நடத்கத ததாடர்பான அதிை அதிைாரத்கத 

பாராளுமன்றத்துக்கு கையைிப்பதன் முக்ைியத்துவத்கத தைௌரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் சைாடிட்டுக் 

ைாட்டினார். ைலந்தாசலாசகனக்குப் பின்னர், பாராளுமன்றத்துக்கு அதிை அதிைாரத்கத 

கையைிப்பதற்கும் நிகலயியற் ைட்டகைைகை திருத்துவதற்கும் குழு தீர்மானித்தது. 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கும் தவைியாட்ைளுக்கும் இகடயிலான வித்தியாசத்துடன் 

பாராளுமன்ற (தத்துவங்ைளும் சிறப்புாிகமைளும்) சட்டத்கத திருத்துவதற்கும் 

தீர்மானிக்ைப்பட்டது. இந்த விடயம் இன்றியகமயாதது என்று ைருதப்பட்டதால், இந்தப் 

தபாறுப்கப நான்கு உறுப்பினர்ைகைக் தைாண்ட விசசட குழுவுக்கு குறித்ததாதுக்குவதற்கு குழு 

தீமானித்தது. 

4. நிகலயியற் ைட்டகைைகை திருத்துவது ததாடர்பாை ைீழ்வரும் முன்தமாழிவுைகை குழு 

பாிசீலித்தது. 

அ. தைௌரவ லசந்த அலைியவன்ன அவர்ைைிடமிருந்து ைிகடத்த முன்தமாழிவுைள் 

i. வகரவு திருத்தங்ைைின் வாசைம் 131(2) ைீழ்வருமாறு சமலும் திருத்தப்படுதல் 

சவண்டும்: 

பாராளுமன்றத்தால் வழங்ைப்பட்ட நிதி ஒதுக்ைீட்கடக் ைாட்டும் அரசாங்ை 

ைணக்குைளுக்கு குழுவின் பணிைள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. 
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விசசட சட்டங்ைைின் ைீழ் திரட்டு நிதியம், தபாது அரசிகற மீதான ைணக்குைள் 

மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைைின் ைணக்குைள் ஆைியவற்றுக்கு வரவில் 

இடப்படாமல்  தபற்றுக்தைாள்வதற்கு அனுமதிக்ைப்பட்ட தபாது அரசிகற மற்றும் 

தபறுகைைள் என்ற விசசட சட்டத்துக்குக் ைீழ் ஒதுக்ைப்பட்ட பணத்ததாகைைள் 

இதில் உள்ைடக்ைப்படுதல் சவண்டும். 

ii. வாசைம் 131(3) மற்றும் (5) ைீழ்வருமாறு திருத்தப்படுதல் சவண்டும்: 

(3) மற்றும் (5) உப பிாிவுைைில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை “ எந்தத் திகணக்ைைத்திலும் 

மற்றும் ஓர் உள்ளூராட்சி நிறுவனத்திலும்” என்பது “பார்கவயிடவுள்ை அகனத்து 

நிறுவனங்ைளும்” என்றவாறு திருத்தப்பட சவண்டும். 

iii. வாசைம் 131(4) இல் உள்ை “பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட அரசாங்ை 

ைணக்குைள் குழுவின் ஏசதனும் அறிக்கை” என்றதசாற்ைளுக்குப் பதிலாை 

“பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட அரசாங்ை ைணக்குைள் குழுவின் ஓர் 

அறிக்கை” என்ற தசாற்ைைால் மாற்றீடுதசய்யப்பட சவண்டும். 

iv. 131(6) ஆம் வாசைம் ைீழ்வருமாறு திருத்தப்பட சவண்டும்: 

குழுவின் அதிைாரங்ைளுக்குக் ைீழ் ைணனி வகலயகமப்தபான்றினூடாை 

அனுப்பப்பட்ட ததாடரறா தைவல்ைகை தபற்றுக்தைாள்ைல் என்பதும் உள்ைடக்ைப்பட 

சவண்டும். 

v. இல.7 என்னும் புதிய இலக்ைதமான்று உள்ைடக்ைப்பட சவண்டும்  

பாராளுமன்றத்தால் விதிக்ைப்பட்ட தபாது ஏற்பாடுைளுக்கு அகமவாை,  குழுவின் 

கூட்டம் நகடதபறும் திைதிகயயும் விசாாிக்ைப்படவுள்ை நிறுவனங்ைகையும் தினமும் 

முன்கூட்டிசய ைணனி வகலயகமப்பின் ஊடாை தவைியிடுவதற்கும் அகவ 

ததாடர்பாை ைிகடக்கும் தபாதுமக்ைைின் பதில் நடவடிக்கைைள் பற்றி விழிப்பாை 

இருப்பதற்கும் குழு தத்துவத்கதக் தைாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

vi. கூட்ட நடப்தபண் சாியாை குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

vii. தற்சபாதுள்ை இல. (7), இல. (8) என மீள் இலக்ைமிடப்படுதல் சவண்டும். 

முன்கனய கூட்டங்ைைில் சமற்படி பிசரரகணைள் ஏற்ைனசவ ைவனத்தில் 

தைாள்ைப்பட்டிருக்ைின்றன என்று குழுச் தசயலாைர் ததாிவித்தார். 

ஆ. ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையில் வகைதபாறுப்புக்கூறல் மற்றும் 

தபாறுப்புைள் பற்றி தைௌரவ விதுற விக்ைிரமநாயக்ைவிடம் இருந்து ைிகடத்த 

முன்தமாழிவுைள். 

i. ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராை சத்தியப்பிரமாணம் தசய்து ஒரு பஞ்சாங்ை 

மாதத்தினுள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரால் வழங்ைப்படசவண்டிய 

தசாத்துைள் மற்றும் தபாறுப்புைள் கூற்றுக்ைகை கையைித்தல். 

ii. தசாத்துைள் மற்றும் தபாறுப்புைள் கூற்றுைகை கையைிக்ைாத பட்சத்தில், 

சமர்ப்பிக்ைப்பட சவண்டிய உாிய திைதியில் அத்தகைய கூற்றுக்ைகை 

வருடாந்தம் சமர்ப்பிக்ைத் தவறும் உறுப்பினர்ைள், அத்தகைய ஆவணங்ைள் 
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சமர்ப்பிக்ைப்படும் வகரயில், கூட்டத்ததாடாில் ைலந்துதைாள்வதிலிருந்தும் 

வாக்ைைிப்பதிலிருந்தும் இகடநிறுத்தப்பட சவண்டும். 

iii. அதிகூடியது மூன்று மாத ைாலப்பகுதிக்கு பாராளுமன்ற அமர்வுைளுக்கு 

சமுைமைிக்ைாது இருப்பதற்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைகை 

அனுமதிப்பதற்குப் பதிலாை, அகனத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளும், ஒரு 

பஞ்சாங்ை மாதத்தினுள் நகடதபறும் பாராளுமன்றக் கூட்டங்ைைில் 

ஆைக்குகறந்தது இரண்டு கூட்டங்ைைில் ைலந்துதைாள்வகத 

இன்றியகமயாததாை ஆக்குதல்.  

iv. கூட்ட நடப்தபண் இல்லாத ஏதுக்ைைின் மீது பாராளுமன்றம் 

ஒத்திகவக்ைப்படுவது மட்டுப்படுத்தப்பட சவண்டும். 

அதற்குப் பதிலாை, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள் சபாகூடத்தில் 

இருப்பதற்ைான ஒரு முகறயியகல திட்டமிடுவது தபாருத்தமாகும். 

v. தபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழுவுக்கு அனுப்பி கவப்பதற்ைாை மனுவிகனச் 

சமர்ப்பித்த தைௌரவ உறுப்பினர் ஒருவர் பிரசன்னமாயிராத சவகை, சவறு 

ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அதகனச் சமர்ப்பிக்ை அனுமதிக்ைப்படலாம். 

vi. தபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழு சமற்தைாண்ட விதப்புகரைள் சம்பந்தப்பட்ட 

அதிைாாிைைினால் அமுல்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்ைள் உள்ைன.  

இச் சூழ்நிகலயிகனத் தவிர்ப்பதற்கு, நிறுவனங்ைள் குழுவின் 

விதப்புகரைகை நிகறசவற்றச் தசய்வதற்கு தபாதுமனுக்ைள் பற்றிய குழு 

வலுப்படுத்தப்படல் சவண்டும். (நீதித்துகறத் தத்துவத்கதப் சபான்று) 

ைலந்துகரயாடிய பின்னர், குழு சமற்படி பிசரரகணகய 

ஏற்றுக்தைாள்ைவில்கல. 

இ. தைௌரவ பிமல் ரத்னாயக்ைவிடமிருந்து தபற்றுக்தைாண்ட பிசரரகண. 

1. வகரபுத்திருத்தங்ைைின் வாசைம் 132 (4)ஐ பின்வருமாறு திருத்துவதற்கு:- 

அரசாங்ை தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை சகபயில் 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டதும் அது நிதியகமச்சரும் நிறுவனங்ைளுக்குப் தபாறுப்பான 

அகமச்சரகவக்கும் ஆற்றுப்படுத்தல் சவண்டும். தனது அவதானிப்புக்ைகையும் எடுத்த 

நடவடிக்கைைகையும் எட்டு வாரங்ைைினுள் சகபயில் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.  

ைலந்துகரயாடிய பின்னர்  சமற்படி பிசரரகணைகை குழு ஏற்றுக்தைாண்டது.  

5. தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்ைகை ஒருங்ைிகணக்கும் சநாக்ைத்திற்ைாை மட்டும் 

(சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுவிகன) மீை தாபிக்ைத் தீர்மானித்த குழு, குழுவிற்கு பிரதி 

சபாநாயைர் தகலகம தாங்ைலாம் என்ற ஆசலாசகனகய முன்கவத்தது. 

6. ைலந்துகரயாடிய பின்னர், எந்ததவாரு அகமச்சசரா அல்லது பிரதி அகமச்சசரா 

எவ்வகையான ததாழில்சார் நடவடிக்கைைைிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்னும் நடத்கதக் 

சைாகவயிகனயும் உள்ைடக்குமாறு குழு விதந்துகரத்தது.  
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அரசாங்ைக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் (COPA) தவிசாைாின் விதப்புகரைகைப் 

பாிசீலித்த குழு, பின்வரும் வகையில் நிகலயியற்ைட்டகைைள் 118(2) மற்றும் 119 (2) 

ததாடர்பில் அரசாங்ை தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழு மற்றும் அரசாங்ைக் 

ைணக்குைள் குழு ஆைியவற்றிற்கு முன்னர் முன்தமாழியப்பட்ட திருத்தங்ைகை மீை 

நிகலநாட்ட இணங்ைியது.  

ைணக்ைாய்வாைர் தகலகமயதிபதியின் உதவியுடன் அரசாங்ைச் தசலவீனங்ைகைப் 

பூர்த்தி தசய்வதற்ைாைப் பாராளுமன்றத்தினால் வழங்ைப்பட்ட ததாகைைைின் 

ஒதுக்ைீட்டின் ைணக்குைகையும் தபாருத்தமானது எனக் குழு ைருதுைின்ற, 

பாராளுமன்றத்தின் முன் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ை இவ்வாறான ஏகனய 

ைணக்குைகையும் பாிசீலிப்பது குழுவின் ைடகமயாகும்.  

ைணக்ைாய்வாைர் தகலகமயதிபதியின் உதவியுடன், பாராளுமன்றத்தின் முன் 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ை அரசாங்ைக் கூட்டுத்தாபனங்ைள், அரசாங்ைத்தினால் 

முழுவதுமான அல்லது பகுதியாை நிதியிடப்பட்டுள்ை நிறுவனங்ைள் மற்றும் 

எழுதப்பட்ட எந்தச் சட்டத்தின் ைீழும் அரசாங்ைத்தின் தபாறுப்பில் விடப்பட்டுள்ை 

ஏதாவது வியாபாரம் அல்லது ஏகனய தபாறுப்புக்ைைின் ைணக்குைகைப் பாிசீலிப்பது 

அரசாங்ை தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ைடகமயாை இருக்கும்.  

7. நிகலயியற் ைட்டகைைைின் இறுதிப் பிரதிைகையும் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்ைளுக்ைான நடத்கதக் சைாகவகயயும் இயலுமான அைவு விகரவாைச் 

சமர்ப்பிக்குமாறு குழுவின் தவிசாைர் குழுவின் தசயலாைகரப் பணித்தார். 

8. குழு, மு.ப 10.40 மணிக்கு ைாலவகரயகறயின்றி ஒத்திகவக்ைப்பட்டது. 

ஒப்பம்:  நீல் இத்தவல 

குழுக்ைைின் தசயலாைர் 

-------------------------------------------------- 

நிகலயியற் ைட்டகைைள்  பற்றிய குழுவின் பத்தாவது கூட்டத்தின் குறிப்புைள் (2017 யூகல  

மாதம் 18 ஆம் திைதி  மு.ப. 11.30  மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் சபாபீடத்தில் ) 

சமூைமைித்சதார் 

தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய,    சபாநாயைர் (தவிசாைர்) 

தைௌரவ அஜித் பி. தபசரரா 

தைௌரவ விஜித சேரத் 

தைௌரவ சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி 

தைௌரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் 

தைைரவ (ைலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 

திரு . தம்மிக்ை தஸநாயக்ை, பாராளுமன்ற தசயலாைர் நாயைமும் குழுவின் தசயலாைரும் 

திரு. நீல் இத்த தவல, பணியாட் ததாகுதிப் பிரதானியும், பாராளுமன்ற பிரதிச் தசயலாைர் 

நாயைமும். 
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திருமதி. குசாணி சராேணதீர, பாராளுமன்ற உதவிச் தசயலாைர் நாயைம்  

1. அறிவித்தலின் பிரைாரம் கூட்டம் கூடியது. குழுவின் தவிசாைரான தைௌரவ 

சபாநாயைர்அவர்ைள் குழுவிற்கு தகலகம தாங்ைினார்ைள்.  

2. எதிர்க்ைட்சி அங்ைத்தவர்ைைால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட நிகலயியற் ைட்டகைைள் திருத்தம் 

மீதான பின்வரும் பிசரரகணைகை குழு ஒவ்தவாரு பிாிவு பிாிவாை ஆராய்ந்தது. 

2.1 பாராளுமன்றத்தில் எதிர்க்ைட்சித் தகலவர் (பிாிவுைள் 1-6) 

நிகலயியற் ைட்டகைைைில் சபாநாயைர், பிரதிச் சபாநாயைர் மற்றும் குழுக்ைைின் 

பிரதித் தவிசாைர் சதர்வு பற்றிய நடபடிமுகறைள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அசதசவகை 

அரசியலகமப்பின் VIIஅ அத்தியாயத்தில் பாராளுமன்றத்தில் எதிர்க்ைட்சித் தகலவாின் 

சதர்வு பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. பாராளுமன்றத்தில் எதிர்க்ைட்சித் தகலவர் 

பற்றி நிகலயியற் ைட்டகைைைின் பல உறுப்புகரைைில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பினும் 

அவாின் சதர்வு பற்றி எவ்வுறுப்புகரயின் ைீழும் குறிப்பிடப்படவில்கல. [(24(3), 27(2), 

84(2)(அ), 111(19) (ஊ), 113, 122(1), 124(2)(உ) மற்றும் 125(2)(ஈ) பார்க்ைவும்] 

பாராளுமன்றத்தில் எதிர்க்ைட்சித் தகலவர், அவாின் பதவிக்ைான அதிைாரத்தின் ைீழ் 

அரசியலகமப்பு சகபயின் அங்ைத்தவர்ைகை நியமிப்பதற்கு 

தபாறுப்பாைவிருப்பதனால் பாராளுமன்றத்தில் எதிர்க்ைட்சித் தகலவகர எதிர்க்ைட்சி 

அங்ைத்தவர்ைைின் வாக்ைைிப்பு மூலம் சதர்வு தசய்வதற்ைான ஏற்பாடுைள் நிகலயியற் 

ைட்டகைைைில் ததைிவாைவும் உருத்திாிபு இல்லாமலும் இருத்தல் சவண்டும். 

அசதசபால், நிகலயியற் ைட்டகைைைின் பல உறுப்புகரைள்  அரசாங்ைக் ைட்சியின் 

முதற்சைாலாசான் பற்றிக் குறிப்பிட்டிருப்பினும் அவாின் சதர்வு பற்றி 

எவ்வுறுப்புகரயின் ைீழும் குறிப்பிடப்படவில்கல. [(24(3), 113, 124(3)(எ) மற்றும் 

125(2)(இ) பார்க்ைவும்] 

அத்துடன் எதிர்ைட்சியில் ஒரு ைட்சிக்கு எந்த இடம் என்பது குறித்ததாதுக்ைப்படுதல் 

சவண்டும் என்பதும் ததைிவாை வகரயறுக்ைப்படவில்கல 125(2)(ஆ) பார்க்ைவும்] 

ஒவ்சவார் அங்ைத்தவரும் அவர் எதிர்க்ைட்சியின் உறுப்பினரா அல்லது ஆளும் 

ைட்சியின் உறுப்பினரா எனத் தீர்மானிப்பதற்ைான அடிப்பகட உாிகம அவருக்கு 

உண்டு. ைட்சியின் நிகலயில் ஏற்படும் எந்த விலைலும் அந்தக் ைட்சியினால் அந்த 

அங்ைத்தவருக்கு எதிராை சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு வழிசைாலும். 

ஆராய்ந்ததன் பின்னர்  இது  அரசியலகமப்பினால் ஏற்றுக்தைாள்ைப்பட்டதும் 

ததாடர்ச்சியாைப் பின்பற்றப்பட்டு வந்த திடமானசதார் மரபு என்பதால் 

இவ்வுற்பிாிவுைகை திருத்தாமல் அவ்வாசற விடுவதற்குத் குழு தீர்மானித்தது. 
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2.2 பாராளுமன்றத்தின் கூட்டங்ைள் (உப பிாிவு 8(2)) 

“பாராளுமன்ற அமர்வு தசவ்வாய்க்ைிழகமைைிலும், புதன்ைிழகமைைிலும் 

வியாழக்ைிழகமைைிலும் தவள்ைிக்ைிழகமைைிலும் மு.ப.10.30 மணிக்கும் 

ஆரம்பமாகும்” என மாற்றவும். 

நிகலயியற் ைட்டகைைைின் வகரபானது பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்ைப்படும் தபாது 

இப்பிசரரகணயிகன ஆராய்வதற்கு குழு தீர்மானித்தது. 

8 (7) “நான்ைாம், (5) ஆம் பந்திைைின் ஏற்பாடுைள் எவ்வாறிருப்பினும், 

நகடதபற்றுக்தைாண்டிருக்கும் சகப அலுவகல முடிவுறுத்தும் சநாக்ைத்துக்ைாை, 

அகமச்சரகவயின் அகமச்சதராருவாினால் முன்னறிவித்தலின்றி சமற்தைாள்ைப்பட்ட 

பிசரரகண சமுைமைித்திருக்கும் தபரும்பாலான உறுப்பினர்ைைால் 

ஏற்றுக்தைாள்ைப்படின், பாராளுமன்றத்தினால் அமர்வு சநரம் நீடிக்ைப்படலாம்” என 

8.7 பிாிகவ மாற்றவும் 

ஆராய்ந்ததன் பின்னர் “அகமச்சரகவயின்” எனும் தசால்கல உள்ைீடு தசய்வதற்கு 

குழு விதந்துகரத்தது.  

2.3 பாராளுமன்ற நடவடிக்கைைள் (உப பிாிவு 14(3)) 

“எனினும், வழங்ைப்பட்ட ஏசதனும் சநரத்தில் பாராளுமன்றத்தின் அல்லது ஏசதனும் 

குழுவின் நடவடிக்கைைைின் சநரடி ஒலிபரப்கப அல்லது ஒைிபரப்கப அனுமதிப்பதா, 

மட்டுப்படுத்துவதா அல்லது ைட்டுப்படுத்துவதா என்பது பற்றி முடிவு தசய்வதற்கு, 

நிகலகமக்சைற்ப, சபாநாயைர் அல்லது உாிய குழுவின் தவிசாைர் தமது தற்றுணிகபப் 

பிரசயாைிக்ைலாம்” 14 (3) உப பிாிகவ நீக்ைவும். 

ஆராய்ந்ததன் பின்னர் இவ்வுற்பிாிவிகன நீக்ைாமல் அவ்வாசற விடுவதற்கு குழு 

தீர்மானித்தது. 

2.4 ஒத்திகவப்பு சவகையில் பிசரரகணைள் அல்லது சைள்விைள்ஒத்திகவப்பு 

சவகையில் பிசரரகணைள் அல்லது சைள்விைள் (உப பிாிவு 20 (ஈ)) 

உப  பிாிவு 20 (ஈ)) நீக்ைி அதகன பின்வருமாறு திருத்துதல் சவண்டும் “பாராளுமன்ற 

அலுவல்ைள் பற்றிய குழுவினால் ஒத்திகவப்புப் பிசரரகணைகை அல்லது 

சைள்விைகை ஏற்றுக்தைாள்ளுதல் ததாடர்பான நடவடிக்கைமுகற பாராளுமன்ற 

அலுவல்ைள் குழுவினால் தீர்மானிக்ைப்படுதல் சவண்டும்” 

ஆராய்ந்ததன் பின்னர் இவ்வுற்பிாிவிகன நீக்ைாமல் அவ்வாசற விடுவதற்கு குழு 

தீர்மானித்தது 
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2.5 தனியார் உறுப்பினர்ைைின் பிசரரகணைள் (பிாிவு 24) 

தனியார் உறுப்பினர் பிசரரகண மீது சமற்தைாள்ைப்படசவண்டிய நடவடிக்கைள் 

நிர்ணயிக்ைப்படுதல் சவண்டும் என்பது அமுல்படுத்தப்படவில்கல  

தனியார் உறுப்பினர்ைைின் பிசரரகணைள்  சமர்ப்பிக்ைப்படுவதன் சநாக்ைம் தபாது 

மக்ைளுக்கு அறிவிப்பதற்ைாைசவ எனவும் அகவ அமுல்படுத்தப்பட சவண்டிய 

விதிைசைா அல்லது சட்டங்ைசைா அல்ல என குழுவின் தசயலாைர் குறிப்பிட்டார். 

2.6 பத்திரங்ைள் (உப பிாிவு 26(1)) 

அகமச்சரகவயின் உறுப்பினர் அல்லாத அகமச்சர் அல்லது பிரதி அகமச்சர்” எனும் 

உப பிாிகவ நீக்ைவும் 

இச்தசாற்ைகை நீக்ைாமல் அவ்வாசற விடுவதற்கு குழு தீர்மானித்தது 

2.7 முன்னறிவித்தல்ைள் (உப பிாிவு 29 (2))  

உப பிாிவு 29 (2) நீக்ைவும் “சிறப்புாிகம பற்றிய விடயத்கத எழுப்புவதற்குக் 

ைருதுைின்ற எவசரனும் உறுப்பினர் அக்ைிராசனத்திற்கு முதலில் அறிவித்தல் தைாடுக்ை 

சவண்டுதமன்பதுடன், பாராளுன்றத்தின் நடவடிக்கைைகை இகடநிறுத்துவதற்கு 

அக்ைிராசனத்திடமிருந்து அனுமதிதபறுதலும் சவண்டும்” 

இப்பிாிவானது சிறப்புாிகம பற்றிய விடயத்கத நியாயப்படுத்துவதனால் அதகன 

அவ்வாசற விடுவதற்கு குழு இணக்ைம் ததாிவித்தது. 

2.8 சைள்விைள் (பிாிவு 32) 

சைள்விைளுக்கு பதில் அைிக்ைப்படுைிறது என்பகத உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஏற்பாடுைள் 

சமற்தைாள்ைப்படுதல் சவண்டும் 

இத்சதகவயானது உத்சதச திருத்தங்ைள் 32(2) மற்றும் (3) பிாிவுைைில் 

உள்ைடக்ைப்படுவதால் புதிய திருத்தங்ைள் எதகனயும் உள்ைீடு தசய்யவதற்ைான 

சதகவ இல்கல என குழு தீர்மானித்தது. 

2.9 எதிர்சநாக்ைல் (பிாிவு 42) 

விைக்ைமும் சமலதிை ைருத்தாய்வும் சதகவ 

தற்சபாதுள்ை பிாிவுைள் சதகவயான தநைிழ்ச்சியிகன வழங்குவதால் சமலதிை 

விைக்ைமும் சமலதிை ைருத்தாய்வும் சதகவ இல்கல எனக் குழு தீர்மானித்தது. 

2.10 திருத்தங்ைள் (உப பிாிவு 43 (3)) 

43(3) “சட்டமூலதமான்றுக்கு முன்தமாழியப்படும் ஒவ்தவாரு திருத்தமும் 

அரசியலகமப்பின் 77ஆம் உறுப்புகரயின் நியதிைைின்படி சட்டத்துகறத் 

தகலகமயதிபதியினால் பாிசீலகன தசய்யப்படுதல் சவண்டும்” இந்தப்பந்தியின் 
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பின்னர் “அத்துடன் மீயுயர் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்படுதல் சவண்டும். மீயுயர் 

நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட பின்னர் திருத்தம் மாற்றப்படலாைாது” என்பகதச் 

சசர்க்ைவும். 

சமற்படி விடயம் ததாடர்பில் ஆழமாை ஆராய்ந்த குழு  தற்சபாகதய பிாிவு 

திருத்தப்படத் சதகவயில்கல எனத் தீர்மானித்தது 

2.11 பிசரரகண (பிாிவு 47) 

“ பிசரரகணக்ைான வாக்ைைிப்பின் சபாது கூட்டநடப்தபண் மணி ஒலித்தாலும் 

ஒலிக்ைாவிட்டாலும் பாராளுமன்ற நடப்தபண் சதகவயாைவுள்ைது. அகனத்து 

அங்ைத்தவர்ைளும் தங்ைைது இருக்கைைைில் அமர்ந்த பின்னசர வாக்ைைிப்பு 

நகடதபறுதல் சவண்டும்” எனும் பிாிகவ உள்ைிடவும் 

ஆரம்பத்திலிருந்சத  இவ்வாறான நகடமுகற சபணப்பட்டு வருவதனால் புதிய 

பிாிதவான்று சசர்க்ைப்படத் சதகவயில்கல எனக் குழு தீர்மானித்தது. 

2.12 அரசியலகமப்புக்ைான ஒன்பதாம் அட்டவகணயின் நிரல் III இல் 

தரப்பட்டுள்ை விடயங்ைள் ததாடர்பிலான சட்டமூலங்ைள் (உப பிாிவு (51(3) (ஆ)) 

51(3)(ஆ) பின்வருமாறு திருத்தவும் “பாராளுமன்றம், துகறசார் சமற்பார்கவக் 

குழுவின் அறிக்கைகய ஆராய்ந்து அங்ைீைாரமைித்த உத்சதச நியதிச்சட்டம் 

ததாடர்பாைப் பாராளுமன்றத்தின் ைருத்துக்ைகை அனுப்பிகவக்கும்படி தசயலாைர் 

நாயைத்திற்குப் பணிப்புகர வழங்குதல் சவண்டும் .”. 

அது பாராளுமன்றத்தின் வழகமயான நகடமுகற என்பதனால் மாற்றங்ைள் ஏதும் 

சதகவயில்கல எனக் குழு திர்மாணித்தது. 

2.13 தனியார் உறுப்பினர்ைைின் சட்டமூலங்ைள் (உப பிாிவு 52 (6)) 

பின்வருமாறு திருத்தவும் “சமற்படி 5ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு தசய்யப்பட்ட அறிக்கை 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட பின்னர் அல்லது அகமச்சருக்கு அல்லது பிரதி அகமச்சருக்குச் 

சட்டமூலம் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட திைதியிலிருந்து மூன்று மாதங்ைள் முடிவகடந்த பின் 

சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சாினால் அல்லது பிரதி அகமச்சாினால் அறிக்கைதயதுவும் 

சமர்ப்பிக்ைப்படாவிடின், அச்சட்டமூலத்திற்குப் தபாறுப்பான உறுப்பினர் விரும்பும் 

திைதிக்கு இரண்டாம் மதிப்பீட்டிற்ைாை அச்சட்டமூலம் ஒதுக்ைப்படல் சவண்டும்”.  

தற்சபாது அமுலிலுள்ை ைாலப்பகுதி திருத்தப்படத் சதகவயில்கல என குழு ஆராய்ந்து 

தீர்மானித்தது. 

 

 



நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை  
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2.14 குழுநிகலயிலுள்ை சட்டமூலங்ைள் மீதான நகடமுகற (பிாிவு 65) 

சட்டமூலத்தின் ஏசதனும் வாசைத்தின் பாிசீலகன சட்டமூலத்தின் எஞ்சியுள்ை 

வாசைங்ைள் பாிசீலிக்ைப்படும் வகரயும் புதிய வாசைங்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்பட முன்னரும் 

பின்சபாடப்படலாம் -  எனும் பிாிவு 65 ஐ நீக்ைவும் 

சமற்படி பிாிவின் விகைவாை சட்டமூலங்ைள் சமலும் ஆராயப்படுவதனால் 

அப்பிாிவானது நீக்ைப்படத்சதகவயில்கல எனக் குழு தீர்மானித்தது. 

2.15 சட்டமூலங்ைைின் மீதான குழுக்ைைின் அறிக்கைைள் (பிாிவு 70) 

“ஒரு துகறசார் சமற்பார்கவ குழுவின், சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுவின் அல்லது 

விசசடகுழுவின் அறிக்கை பாிசீலகன தசய்யப்படும்சபாது குழுவால் 

அச்சட்டமூலத்தில் திருத்தங்ைள் எதுவும் தசய்யப்பட்டிருப்பின் பாராளுமன்றம் அக்குழு 

தசய்திருக்கும் திருத்தங்ைகை மட்டுசம பாிசீலிக்கும்; எனினும் அத்திருத்தங்ைகை 

சமலும் திருத்தலாம். அறிக்கைகயப் பாிசீலிக்கும்சபாது, குழுவால் 

ஏற்றுக்தைாள்ைப்பட்ட திருத்தங்ைைின் விகைவாை முன்கவக்ைப்பட்டகவ தவிர,  

பாராளுமன்றத்தால் புதிய திருத்தங்ைள் எகதயும் தசய்ய முடியாது. ஆனால் குழுவால் 

தசய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட சில திருத்தங்ைகைப் பற்றிய குறிப்புடன் சட்டமூலம் அசத 

குழுவிற்கு மீைச்சமர்ப்பிக்ைப்படலாம்” என்பகத நீக்ைி விட்டு “திருத்தங்ைள் 

சமற்தைாள்வதற்ைான பாராளுமன்றத்தின் உாிகமைள்” எனும் பிாிகவ 

உள்ைீடுதசய்யவும். 

இத் திருத்தமானது குறிப்பிட்ட குழுவிற்கு வழங்ைப்பட்டுள்ை அதிைாரங்ைள் மற்றும் 

தபாறுப்புக்ைள் மீது தாக்ைம் விகைவிக்ைலாம் என்பதால்  தற்சபாகதய பிாிவிகன 

நீக்ைி புதிய பிசரகணயிகன உள்ைடக்ைத் சதகவயில்கல எனக் குழு தீர்மானித்தது. 

2.16 சபாநாயைாின் சான்றுகர (உப பிாிவு 74(1)) 

பின்வரும் வாசைத்கத சசர்க்ைவும்  

ஒரு சட்டமூலம் அங்ைீைாிக்ைப்பட்டு அதற்கு சான்றுகர வழங்ைப்படுவதற்கு முன்னர் 

பாராளுமன்ற அங்ைத்தவதராருவர் அதகனப் பாீசீலிப்பதற்ைான ைாலப்பகுதி 

வழங்ைப்படுதல் சவண்டும். 

இச்தசயன்முகறயானது சட்டமூலங்ைள் இயற்றப்படுவகத சிக்ைலாக்ைி அதீத 

தாமதத்கத ஏற்படுத்தலாம் என்பதனால் அப்பிாிவிகனத் திருத்தாமல் அவ்வாசற 

விடுவதற்கு குழு தீர்மானித்தது. 

2.17 பாராளுமன்றத்தில் ஒழுங்கு (உப பிாிவு 79 (1)) 

“அத்தகைய ைட்டகை ததாடர்பாை அக்ைிராசனத்திலிருந்து தபறக்கூடிய அத்தகைய 

ைட்டகையின்மீது பகடக்ைலச்சசவிதர்  தசயலாற்றுதல் சவண்டும்” எனும் பிாிகவ 

நீக்ைவும் 
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இந்த விதிைகை மாற்றத் சதகவயில்கல என குழு முடிவு தசய்தது, ஏதனனில் இது 

பாராளுமன்ற ஒழுங்குமுகறகய பராமாிக்ை உதவுைிறது. 

2.18 சபாநாயைாின் ைருத்து 82 (2)(அ)) 

எவசரனும் உறுப்பினர் இகயபற்ற முகறயில் அல்லது நிகலயியற் ைட்டகைைைிற்கு 

முரணாைத் ததாடர்ந்து தசயற்படுைின்றாதரனச் சபாநாயைர் அபிப்பிராயப்படுமிடத்து, 

அவர் அப்பாராளுமன்ற நடவடிக்கைைைின் ஏசதனும் ஒைி, ஒலிபரப்பு உடனடியாை 

இகடநிறுத்தப்படசவண்டுதமன ைட்டகையிடலாம்” எனும்82 (2)(அ)) பிாிகவ 

நீக்ைவும் 

இந்த விதிைகை மாற்றத் சதகவயில்கல என குழு முடிவு தசய்தது, ஏதனனில் இது 

பாராளுமன்ற ஒழுங்குமுகறகய பராமாிக்ை உதவுைிறது 

2.19 தன்னிகலப் பிசரரகண மீது குறித்த சில ஆட்ைகை அைற்றுதல் (பிாிவு 84) 

நீதிபதிைள் அைற்றப்படுதல் பற்றி சட்டமூலம் அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட பின்னர்  ஒரு 

தசயல்முகறகய வகுக்ை குழு முடிவு தசய்தது.  

2.20 பாராளுமன்றத்தில் உகரயாற்றுைின்ற உறுப்பினர்ைளுக்ைான விதிைள் (உப 

பிாிவு 91(ச) 

 “இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் ஏற்பாடுைள் எவ்வாறிருப்பினும், நியாயமானதும் 

ஒப்புரவானதுமான முகறயில் உறுப்பினர்ைைிகடசய சநரத்கதக் 

குறித்ததாதுக்குவதற்குச் சபாநாயைர் தபாறுப்பாைவிருத்தல் சவண்டும். எவர் 

உகரயாற்ற சவண்டும் என்பகதத் தீர்மானிப்பதில் ஆளும் ைட்சியினதும் 

எதிர்க்ைட்சியினதும் முதற்சைாலாசான்ைள் அவ்வாறு உகரயாற்றுவதற்குச் 

சபாநாயைாினால் அகழக்ைப்பட சவண்டிய உறுப்பினர்ைைின் தபயர்ப்பட்டியகல 

வழங்குவதன்மூலம் சபாநாயைருக்கு உதவ சவண்டும்” எனும் (உப பிாிவு 91(ச) ஐ 

நீக்ைவும் 

சமற்படி பிாிவு சபாநாயைாின் அதிைாரத்கதக் குறிப்பதனால் அப்பிாிவிகன நீக்ைாமல் 

அவ்வாசற விடுவதற்கு குழு ஏைமனதாைத் தீர்மானித்தது. 

2.21 உகரயாற்றாத உறுப்பினர்ைளுக்ைான விதிைள் (உப பிாிவு 92“(எ)) 

நீக்குை “(எ) பாராளுமன்றச் சபாகூடத்தின் கமயப்பகுதியுள் பிரசவசித்தலாைாது” 

பாராளுமன்றத்தில் அலங்ைாரத்கதயும் ஒழுங்கையும் சபணுவது அவசியமாை 

இருப்பதால், இந்த உறுதிப்பாடு நிகலயியற் ைட்டகைைைில் சசர்க்ைப்பட சவண்டும் 

என்று குழுவின் தகலவர் உறுதியாைக் கூறினார். முன்தமாழியப்பட்ட திருத்தத்கத 

குழு நிராைாித்தது. 
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2.22 துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைள் (பிாிவு 111) 

1 உறுப்புாிகமக்கு பிரதி அகமச்சர்ைள் உள்ைடக்ைப்படக் கூடாது என்பதுடன் 

அது தனியார் உறுப்பினர்ைைின் பிசரரகணைள் ததாடர்பிலான அங்ைத்துவ 

வகரவிலக்ைணம் எவ்வாறு இருக்ைிறசதா அவ்வாறு அகமதல் சவண்டும். 

2015 ஆம் ஆண்டு திசம்பர் மாதம் 19 ஆம் திைதி பாராளுமன்றத்தால் 

ஏற்றுக்தைாள்ைப்பட்ட தீர்மானங்ைைின் பிரைாரம் பிரதி அகமச்சர்ைள் மூன்று 

துகறசார் சமற்பார்கவ குழுக்ைைில் உறுப்பினராை பணிபுாிவதற்கு 

தகுதியுகடயவர்ைள் ஆவர். இருப்பினும் அவர்ைள் பணிபுாியும் துகறசார் 

சமற்பார்கவ குழுக்ைைின் நியாதிக்ைம் மற்றும் பணிைள் அவர்ைைின் 

பதவிைளுடன் ஒத்ததாை  இருத்தல் ஆைாது. 

2. சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சர்ைைின் தகலகமயில் ஆசலாசகனக் குழுக்ைள் 

தாபிக்ைப்படுதல் சவண்டும் 

ஆசலாசகனக் குழுக்ைள் மீண்டும் தாபிக்ைப்படுதல் அவசியமற்றது எனக் குழு 

தீர்மானித்ததுடன் குறிப்பிட்ட உட்பிாிவானது பாராளுமன்றத்தால் 

ஏற்றுக்தைாள்ைப்பட்ட தீர்மானங்ைளுக்கு முரனாணது என்பதால் அதகன 

நீக்ைிவிடவும் தீர்மானித்தது. 

2.23 அரசாங்ைக் ைணக்குக் குழு, அரசாங்ை தபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழு, 

அரசாங்ை நிதி பற்றிய குழு மற்றும் தபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழு (பிாிவுைள் 

(118,119,120, மற்றும் 121) 

குழுவின் அறிக்கைைள் மீதான ைட்டுப்பாடுைளுக்ைான ஏற்பாடுைள் உள்ைடக்ைப்படுதல் 

சவண்டும் என்பது அமுல்படுத்தப்படவில்கல 

அறிக்கையிடும் விதிைள் ஏற்தைனசவ சசர்க்ைப்பட்டுவிட்டன என்பதனால் சமலும் 

கூடுதலான விதிமுகறைகை சசர்க்ை சவண்டிய அவசியமில்கல எனக் குழு 

தீர்மானித்தது. 

 

2.24 அரசியலகமப்பு அலுவல்ைள் பற்றிய குழு (பிாிவு 122) 

முழு உறுப்புகரகயயும் நீக்ைிவிடுை. “சம்பந்தப்பட்ட ஆகணக்குழுக்ைள் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடுதல் சவண்டும்” என்பது பதிலீடு தசய்யப்படுதல் 

சவண்டும் 

அரசியலகமப்பின் ஏற்பாடுைைின் படி ஆகணக்குழுக்ைள் பாராளுமன்றத்திற்கு பதில் 

கூறும் என குழுவின் தசயலாைர் குறிப்பிட்டார். எனசவ தற்சபாகதய விதிைகை 

அைற்றுவதற்ைான சதகவயில்கல எனவும் பாிந்துகரக்ைப்பட்ட விதிமுகறயிகன 

பதலீடு தசய்வதற்ைான  அவசியமும் இல்கல எனவும் குழு தீர்மானித்தது. 
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122 ஆவது பிாிவிகன அைற்றத் சதகவயில்கல எனக் குழு தீர்மானித்தது. 

2.25 உயர் பதவிைள் பற்றிய குழு (பிாிவு 123) 

 “ அகனத்து அசபட்சைர்ைளும் பதவிசயற்பதற்கு முன்னர் குழுவிற்கு சமூைமைித்தல் 

சவண்டும்” எனும் 2 (அ) பிாிகவ சசர்க்ைவும். 

இவ்சவற்பாடுைகை அமுல்படுத்துகையில் அது நகடமுகறசாத்திய சிக்ைல்ைகை 

ஏற்படுத்தும் என்பதால் அதகன அைற்றுவதற்கு குழு தீர்மானித்தது 

2.26 இகணப்புக் குழு (பிாிவு 124) 

(பிாிவு 124) நீக்ைி தன் ைடகமைகை சகபக் குழுவிடம் ஒப்பகடத்தல் 

இகணப்புக் குழுவிற்கு (சகபக் குழுவிகன விட அதிைமான அதிைாரங்ைள்  

இருப்பதனால் இகணப்புக் குழுவிகன நீக்குவதற்ைான அவசியம் இல்கல எனக் குழு 

தீர்மானித்தது. 

2.27 அரசாங்ைப் பணம் (பிாிவு 132) 

“ஓர் அகமச்சரால் பிசராிக்ைப்பட்டாலன்றி” என்பகத “அகமச்சரகவயின் ஓர் 

அகமச்சரால் பிசராிக்ைப்பட்டாலன்றி” என பதிலீடு தசய்யவும். “பாராளுமன்ற 

ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் “அகமச்சரகவயின் அங்ைீைாரம் தபறப்பட்டுள்ைது” எனும் 

வாசைங்ைளுக்குப் பின்னர் “அகமச்சரகவ தசயலாைாினால்” எனும் வாசைத்கதச் 

சசர்க்ைவும். 

“அகமச்சரகவ அகமச்சர்” எனும் தசாற்ைகை மட்டும் ஏற்றுக்தைாள்வதற்கு குழு 

தீர்மானித்ததுடன்“அகமச்சரகவ தசயலாைாினால்”  எனும் வாசைத்கதச் சசர்க்ை குழு 

இணக்ைம் ததாிவிக்ைவில்கல. 

3. ஆராயப்பட்ட ஏகனய விடயங்ைள் 

3.1 சநர ஒதுக்ைீடு 

எதிர்க்ைட்சியும் ஆளும் ைட்சியும் சமமான சநர ஒதுக்ைீட்டிகனப் தபறுதல் சவண்டும். 

பிரதான இரண்டு எதிர்க்ைட்சி மற்றும் ஆளும் ைட்சிக் குழுக்ைளுக்ைிகடசய உப 

குழுக்ைள் இருப்பின் அக் குழுக்ைைின் பிரதிநிதித்துவம் ஆளும் ைட்சியில் அல்லது 

எதிர்ைட்சியில் எந்தவைவு ைாணப்படுைின்றசதா அந்த விைிதாசாரத்தின் அடிப்பகடயில் 

அக்குழுக்ைளுக்ைான சநர ஒதுக்ைீடு சமற்தைாள்ைப்படுதல் சவண்டும். 

பாராளுமன்றத்தின் அகமப்பு மற்றும் அதன் தநைிழ்வுத்தன்கமயின் அடிப்பகடயில் 

சநர ஒதுக்ைீடு சமற்தைாள்ைப்படும் எனக்  குழு ைருதுைிறது. 
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3.2 ஒழுங்குப்பிரச்சிகன 

ஒழுங்குப்பிரச்சிகனயில் என்தனன்ன உள்ைடக்ைப்படும் என்பகத நிகலயியற் 

ைட்டகைைைில் ததட்டத்ததைிவாைக் குறிப்பீடு தசய்யப்படுதல் சவண்டும் 

ஆராய்ந்த பின்னர், ஒழுங்குப்பிரச்சிகன ததாடர்பில் ஸ்தைாட்லாந்து 

பாராளுமன்றத்தின் தபாருள்வகரயகறைகை ஏற்றுக்தைாள்வதற்கும்  

ஒழுங்குப்பிரச்சிகனயிகன  ஒரு நிமிடத்திற்கு மட்டுப்படுத்துவதற்கும் குழு முடிவு 

தசய்ய முடிவு தசய்தது. 

4 நிகலயியற் ைட்டகை வகரபு ததாடர்பில் தைௌரவ பிரதம அகமச்சாின் ைருத்துக்ைள்  

நிகலயியற் ைட்டகை வகரபு ததாடர்பில் தைௌரவ பிரதம அகமச்சாின் ைருத்துக்ைகை 

குழு ஆராய்ந்தது. 

4.1 துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைள் எற்ைனசவ அறிமுைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் 

ஆசலாசகனக் குழுக்ைள் மீண்டும் அறிமுைப்படுத்தப்பட சவண்டிய சதகவயில்கல. 

குழு சமற்குறிப்பிட்ட பிசரகணக்கு இணக்ைம் ததாிவித்தது. 

4.2 அடுத்தடுதத்து வரும் சனாதிபதிகய ததாிவுதசய்தல் மற்றும் தகலகமதாங்கும் 

அதிைாாிைகை ததாிவு தசய்தல் என்பன வாக்கு அட்கடைகைப் பயன்படுத்தி 

சமற்தைாள்ைப்படுதல் சவண்டும் 

சமறபடி விடயம் ததாடர்பில் ஆழமாை ஆராய்ந்த குழு  இப்பிாிவிகன “ வாக்கு 

அட்கடைள் பயன்படுத்தப்பட்டு இரைசிய வாக்தைடுப்பு நிைழ்த்தப்படுதல்” எனும் புதிய 

வாசைத்கத சசர்ப்பதன் மூலம் மாற்றப்படுதல் சவண்டும் என விதந்துகரத்தது.  

4.3 சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுவிகன நீக்குதல் 

இரண்டாவது வாசிப்பின் பின்னர் பாராளுமன்றத்தினால்  ஆற்றுப்படுத்தப்படும் 

சட்டமூலங்ைகை ஆராய்வது  இக் குழுவின்  பிரத்திசயை ைடகம என குழு 

ைருதுைின்றது. எப்படி ஆயினும் ஏகனய அகனத்து சட்டமூலங்ைளும் இரண்டாவது 

வாசிப்பிற்கு முன்னர் சம்பந்தப்பட்ட துகறசார்  சமற்பார்கவக் குழுக்ைளுக்கு  

ஆற்றுப்டுத்தப்படுதல் சவண்டும். 

சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுவிகன அைற்றுவதற்கு  சதகவயில்கல என குழு 

தீர்மானித்தது. 

4.4 முதலாம் வாசிப்பின் உடனைத்துப் பின்னர் அகனத்து சட்டமூலங்ைளும் பிசரரகணைள் 

ஏதுமின்றி தன்னிச்கசயாை சம்பந்தப்பட்ட துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படும். 

சட்டமூலங்ைளுக்ைான குழுநிகல விவாதம் எனும் தகலப்பின் ைீழ் இப் புதிய பிாிவிகன  

சசர்த்துக்தைாள்வதற்கு குழு தீர்மானித்தது. 
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4.5 குழுக்ைளுக்தைன பிரத்திசயைமானசதார் நடவடிக்கைமுகற விதிைள் வகரயப்படுதல் 

சவண்டும். (உதாரணம்-ததாிகுழுக்ைள், துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைள் முதலியன) 

குழு இப் பிசரரகணயிகன ஏைமனதாை ஏற்றுக்தைாண்டதுடன் பின்னர் 

நடவடிக்கைமுகற விதிைகை ஆக்குவதற்கு தீர்மானித்தது 

4.6 தசயலாைர் நாயைத்திற்கு எதிராை ஏசதனும் நம்பிக்கையில்லா பிசரரகண 

தைாண்டுவருவதற்கு நாடப்படுமிடத்து ததாிகுழுவிற்தைன தசயலாைர் ஒருவகர 

நியமிப்பதற்ைான ஏற்பாடுைகை தசய்தல். 

ஆராய்ந்ததன் பின்னர் 127. (1) பிாிவிகன இவ்வாறு திருத்துவதற்கு குழு 

தீர்மானித்தது. “நிகலயியற் ைட்டகை 85(1) அ இன் பிரைாரம் நியமிக்ைப்பட்ட 

குழுகவத் தவிர, தசயலாைர் நாயைம் அல்லது தசயலாைர் நாயைத்தினால் 

தபயர்குறித்து நியமிக்ைப்பட்டப் பாராளுமன்றத்தின் சவதறவசரனும் உத்திசயாைத்தர் 

ஒவ்தவாரு குழுவிற்குமான தசயலாைராதல் சவண்டும்” 

5 குறிப்பிட்ட அகனத்து திருத்தங்ைகையும் உள்ைடக்கும் வகையில் இறுதி நிகலயியற் 

ைட்டகைைள் வகரபிகன கூடியவகர விகரவில் தயாாிக்குமாறு குழுவின் தசயலாைர் குழுவின் 

தவிசாைாினால் பணிக்ைப்பட்டார். 

6.   பிற்பைல் 1.00 மணிக்கு குழு ைாலவகரயகறயின்றி ஒத்திகவக்ைப்பட்டது. 

ஒப்பம்: தம்மிக்ை  தஸநாயக்ை 

குழுக்ைைின் தசயலாைர் 

-------------------------------------------------- 

நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழுவின் பதிசனாராவது   கூட்டத்தின் குறிப்புைள் 

(2017 ஆைஸ்ட் மாதம் 11ஆம் திைதி நன்பைல் 12.00 மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் 

சபாபீடத்தில்) 

சமூைமைித்சதார் 

தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய(சபாநாயைர்) (தவிசாைர்) 

தைௌரவ அஜித் பி. தபசரரா 

தைௌரவ விஜித சேரத் 

தைௌரவ சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி 

தைௌரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் 

தைௌரவ (ைலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 

திரு.தம்மிக்ை தஸநாயக்ை,பாராளுமன்ற தசயலாைர் நாயைமும் குழுவின் தசயலாைரும்  

திரு. நீல் இத்தவல, பணியாட்தடாதியின் பிரதாணியும் பிரதி பாராளுமன்ற தசயலாைர் 

நாயைமும் 

திருமதி குசாணி சறாேணதீர, பாராளுமன்ற உதவி தசயலாைர் நாயைம்  
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1. அறிவித்தலின் பிரைாரம் கூட்டம் கூடியது. சபாநாயைர் தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய 

அவர்ைள் குழுவிற்கு தகலகம தாங்ைினார்ைள். நான்கு அங்ைத்தவர் விசசட குழுவின் 

அங்ைத்தவர் என்ற வகையில்  தைௌரவ சமல் ராஜபக்ஷ கூட்டத்திற்கு சமூைமைித்தார். 

2. “திருத்தப்பட்ட நிகலயியற் ைட்டகைைள்” ஆவணத்தின் வகரபு குழுவின் 

தசயலாைரால் முன்கவக்ைப்பட்டது. 

குழுவினால் அகனத்து திருத்தங்ைளுக்குமான அங்ைீைாரம் வழங்ைப்பட்டது.  

3. குழு, தைௌரவ லசந்த அலைியவன்ன அனுப்பிகவக்ைப்பட்டுள்ை பிசரரகணைகை 

முலும் ஆராய்ந்தது. 

3.1. 118(2) பந்திகய பின்வருமாறு பதிலீடு தசய்வதற்கு  

“தபாது மக்ைள் தசலவுைள் ததாடர்பில் பாராளுமன்றத்தால் அங்ைீைாிக்ைப்படும் நிதி 

ஒதுக்ைீடு தசய்யப்பட்ட முகறகய ைாட்டும்வகையில் முன்கவக்ைப்படும் ைணக்குைளும் 

(அரசாங்ை தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய தசலவு) பாராளுமன்றம் அங்ைீைாித்துள்ை 

விசசட சட்டங்ைைின் ஊடாை வருமானம் சசைாிக்ைப்படும் பாராளுமன்றத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்ைப்படும் ைணக்குைளும் தபாறுப்பு முயற்சிைள் ததாடர்பில் தவிர ஏகனய சைல 

நிறுவனங்ைள் ததாடர்பில் சட்டதிட்டங்ைள் ததாடர்பில் இணங்ைாகம. 

விகனதிறனின்கம, தபாருைாதாரம் சாரா  தைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைள், முகறசாரா 

மற்றும் ஊழல்ைளுகடய அரச தசலவுைள் மற்றும் சவறு அவ்வாறான விடயங்ைள் 

ததாடர்பில்  ைணக்ைாய்வாைர் தகலகம அதிபதியினால் அடிக்ைடி முன்கவக்ைப்படும் 

அறிக்கைைள் ைணக்ைாய்வாைர் தகலகம அதிபதியின் உதவியுடன் பாிசீலிக்ைப்படல் 

அரசாங்ை ைணக்குைள்  பற்றிய குழுவின் ைடகமயாை இருக்ைசவண்டும்.” 

3.2. 118(3) பந்திகய பின்வருமாறு பதிலீடு தசய்வதற்கு  

“அரசாஙங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவினால் தவவ்சவறாை பாிசீலகனக்ை 

உட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்ைைின் ைணக்குைள், நிதி, நிதியியல் நடபடிமுகறைை, 

தசயலாற்றுகை மற்றும் முைாகமத்துவம் சபான்ற விடயங்ைள் ததாடர்பில் ைிரமமாை 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையடப்பட சவண்டும்”  

3.3. 118(4) பந்திகய பின்வருமாறு பதிலீடு தசய்வதற்கு  

“அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் ஏசதனும் அறிக்கைதயான்று 

பாராளுமனறத்திற்கு  சமர்ப்பிக்ைப்படும்சபாது அந்த அறிக்கைைள் நிதி விடயப் 

தபாறுப்பான  அகமச்சருக்கும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்ைளுக்குப் தபாறுப்பான 

அகமச்சர்ைளுக்கு அனுப்பகவக்ைப்பட சவண்டும் என்பதுடன் நிதி விடயப் 

தபாறுப்பான அகமச்சர் மற்றும் நிறுவனப் தபாறுப்பான அகமச்சாினால் 

அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை விடயங்ைள் ததாடர்பிலான தனது 

அவதானிப்புைகையும் அவ் விடயம் ததாடர்பில் தன்னால் சமற்தைாள்ைப்பட்ட 
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நடவடிக்கைைள்  உட்பட்ட அறிக்கைதயான்கற, சம்பந்தப்பட்ட அறிக்கை தனக்கு 

அனுப்பிகவக்ைப்பட்ட நாைிலிருந்து 8 வாரங்ைளுக்குள் பாராளுமன்றத்திற்கு 

முன்கவக்ைப்பட சவண்டும்”.  

3.4.  118(5) பந்திகய பின்வருமாறு பதிலீடு தசய்வதற்கு  

 “குழுவினால் ைட்டகையிடப்படும் ஏசதனும் ஒரு விசசட விடயம் ததாடர்பில் அல்லது 

நிறுவனதமான்று அல்லது சில நிறுவனங்ைள் ததாடர்பில் குறித்த ஒரு விடயம் அல்லது 

பல விடயங்ைள் ததாடர்பில் பாிசீலகன தசய்து அறிக்கையிடுவதற்கு அவசியதமன 

ைருதப்படும் வகையில் தனது அங்ைத்தவர்ைகைக் தைாண்ட உப குழுக்ைள் 

நியமிக்ைப்பட முடியும். 

அரசாங்ை தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழு ததாடர்பில் சம்பந்தப்பட்ட குழுவிடம் 

வினவப்பட்டு, அங்கு(2) ஆம் பந்தியில் அரசாங்ை தபாறுப்பு முயற்சிைள் என்பதற்கு 

விாிவான விைக்ைம் ைிகடக்கும் வகையில் முழுகமயாை அல்லது அரசாங்ைத்தினால் 

நிதியம் வழங்ைப்படும் மற்றும்/ அல்லது பங்கு உாிகமகயக் தைாண்ட அரச ைம்பனிைள் 

மற்றும்  இகணந்த / நிருவாை ைம்பனிைள் உட்பட்ட சைல அரசாங்ை  தபாறுப்பு 

முயற்சிைள் , அரச கூட்டுத்தாபனங்ைள்  மற்றும் ஒரு எழுத்துமூல சட்டத்தின் ஊடாை 

அரசாங்ைத்தினால் கைப்பற்றப்பட்ட ஏசதனும் வர்த்தைம் அல்லது சவறு 

ததாழில்முயற்சியாைர்ைள் ததாடர்பில் பாராளுமன்றத்திற்கு முன்கவக்ைப்படும் 

ைணக்குைகை ைணக்ைாய்வாைர் தகலகம அதிபதியின் உதவியுடன் பாிசீலகன  

தசய்தல் அரச தபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் ைடகமயாை இருக்ை சவண்டும்” 

என திருத்தப்படுவது தபாருத்தமானதாகும். 

அரசாங்ை  நிதி பற்றிய பற்றிய குழு  ததாடர்பில் , உத்சதச வகரபு(2) “அ ததாடக்ைம் ஏ” 

வகரயுள்ை  விடயங்ைளுக்கு அகமய ஏசதனுதமாரு வருடத்தின் வரவு தசலவு அல்லது 

வரவு தசலவுத்திட்ட பிசரரகண ததாடர்பில் எல்லா  தபாருைாதார  தரவுைள் 

ததாடர்பில் ைவனம் தசலுத்தப்படல் (Macro-Economic Trends)  ததைிவாவதால் 

ஏகனய குழுக்ைளுக்கு சாற்றப்பட்டுள்ை அலுவல்ைைிலிருந்து நீங்கும் வகையில் 

தபாருத்தமான தசாற்ைகை பயப்படுத்துவது பற்றி ைவனம் தசலுத்துவது 

தபாருத்தமானதாகும். 

3.5. விசசட அவதானிப்புைள் 

நிகலயியற் ைட்டகைைள் 130 இல் குறிப்பிட்பட்டுள்ை வரவுதசலவு பற்றி ஆராய்ந்து 

அறிக்கையிடுவதற்ைாை 130(1) முதல் 130(6) வகரயான விடயங்ைள் அரசாங்ை 

ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் விடயப் பரம்பகலச் சசர்வதால் குறிப்பிட்ட விடயங்ைள் 

உத்சதச ைட்டகைைைில் இலக்ைம் 118 ைீழ் குறிப்பிடப்பட்டு அரசாங்ை ைணக்குைள் 

பற்றிய குழுவின் விடயங்ைகை ததைிவாை ைாணக்கூடிய வகையில்  ைாட்டக்கூடிய 

சந்தர்ப்பங்ைகை ஆராய்தல் தபாருத்தமானதாகும். 
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சமற்குறிப்பிட்ட பிசரரகணைகை ஆராய்ந்த குழு அகவ ததாடர்பில் இணக்ைம் 

ததாிவிக்ைவில்கல 

4. நிகலயியற் ைட்டகைைள் இறுதி வகரபிகன விகரவில் பாராளுமன்றத்திற்கு 

முன்கவக்குமாறு குழுவின் தவிசாைர் சகபயின் தசயலாைருக்கு ஆசலாசகன வழங்ைினார். 

5. அதன் பிரைாரம் குழு பி.ப.12.50 மணிக்கு ைாலவகரயகறயின்றி ஒத்திகவக்ைப்பட்டது. 

ஒப்பம்:  தம்மிக்ை  தஸநாயக்ை 

குழுக்ைைின் தசயலாைர் 

-------------------------------------------------- 

நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழுவின்  பண்ணிதரண்டாவது  கூட்டத்தின் குறிப்புைள் 

(2017 ஒக்சராபர் 31 ஆம் திைதி பி.ப 3.00  மணிக்கு தைௌரவ சபாநாயைாின் சபாபீடத்தில்) 

சமுைமைித்சதார். 

தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய சபாநாயைர் (தவிசாைர்) 

தைௌரவ தசல்வம் அகடக்ைலநாதன் 

தைௌரவ (டாக்டர்) ஜயம்பதி விக்ைிரமரத்ன 

திரு.தம்பிக்ை தசநாயக்ை, பாராளுமன்ற தசயலாைர் நாயைமும், குழுவின் தசயலாைரும். 

திரு. நீல் இத்ததவல, பணியாட் ததாகுதிப் பிரதானியும், பாராளுமன்ற பிரதிச் தசயலாைர் 

நாயைமும். 

திருமதி. குசாணி சராேணதீர, பாராளுமன்ற உதவிச் தசயலாைர் நாயைம்  

1. அறிவித்தலின் பிரைாரம் குழு கூடியது. தைௌரவ சபாநாயைர் தகலகம தாங்ைினார்.  

2. குழுவின் தசயலாைர் நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழுவின் வகரவு 

அறிக்கையிகன சமர்ப்பித்ததுடன் குழு அவ்வறிக்கையிகன ஆராய்ந்தது.  

3. சட்டமூலங்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்படுவதற்ைான நகடமுகறயின் ைீழ் “அவ்வாறு 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட அத்தகைய ஒவ்தவாரு சட்டமூலமும் அதன் தைாள்கையும் தநறிைளும் பற்றிய 

சுருக்ைமான கூற்தறான்கறக் தைாண்டிருத்தல் சவண்டும்”  எனும் 50 (2) உப பிாிவிகன குழு 

ஆராய்ந்தது. 

4. அத்தகைய வசதியிகன தற்சபாது பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி பதவியினர் வழங்குவதால் 

குறிப்பிட்ட உப பிாிவிகன நீக்ைிவிடுவதற்கு குழு ஆராயந்ததன் பின்னர் தீர்மானித்தது. 

குறிப்பிட்ட ஏற்பாடானது வகரயறுக்ைப்பட்ட மனித வைத்திகனக் தைாண்டிருக்கும் 

சட்டவகரஞர் திகணக்ைைத்திற்கு சமலதிை சசுகமகய ஏற்படுத்துவதாைவும் குழு சமலும் 

ைருதியது. 



பாராளுமன்ற கூட்டத்ததாடர் இலக்ைம் 314 

(154) 
 

ஆராய்ந்ததன் பின்னர் குழு வகரவு அறிக்கை ததாடர்பில் அங்ைீைாரம் வழங்ைியதுடன் 

இவ்வறிக்கை 2017 நவம்பர் மாதம் 07 ஆம் திைதி அக் குழுவின் தவிசாைர் தைௌரவ சபாநாயைர் 

அவர்ைைினால் பாரளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்ைப்படசவண்டும் எனத் தீர்மானித்தது. 

5. குழு பி.ப 3.45  மணியைவில் ைாலவகரயகறயின்றி ஒத்திகவக்ைப்பட்டது.  

ஒப்பம்:  தம்மிக்ை  தஸநாயக்ை 

தசயலாைர் நிகலயியற் ைட்டகைைள் குழு 

------------------------------------------------------------ 

 

 

நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழுவின் அங்ைத்தவர்ைைாைிய நாங்ைள் குழுவின் 

அறிக்கைகய இத்தால் அங்ைீைாிக்ைின்சறாம் 

 

தைௌரவ ைரு ஜயசூாிய     ஒப்பம் 

தைௌரவ திலங்ை சுமதிபால     ஒப்பம் 

தைௌரவ தசல்வம் அகடக்ைலநாதன் ஒப்பம் 

தைௌரவ சந்திம வீரக்தைாடி ஒப்பம் 

தைைரவ அஜித் பி. தபசரரா ஒப்பம் 

தைௌரவ விஜித சேரத்     ஒப்பம் 

தைைரவ சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி   ஒப்பம் 

தைைரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் ஒப்பம் 

தைைரவ (ைலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன ஒப்பம் 
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பின்னிலைப்பு – 1 
 

 

 

 

 

 

 

இைங்லகச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின் 

 

நிலையியற் கட்டலைகள்  



  



 நிலையியற் கட்டலைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்லக  

( 157 ) 

ஒரு தபாதுத் சதர்தலின் பின்னர் இைங்லகச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் 

பாராளுமன்றத்தின் முதைாவது கூட்டத்தின் நடவடிக்லககள் 

1. தபாதுத் சதர்தல் ஒன்றின் பின்னர் நலடதபறும் (இதன் பின்னர் 

“பாராளுமன்றம்” என குறிப்பிடப்படும்) இைங்லகச் சனநாயக சசாசலிசக் 

குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின் முதைாவது கூட்ட நாைன்று, முலறப்படி 

நியமித்த சநரத்திலும் இடத்திலும் உறுப்பினர்கள் ஒன்று கூடி, இைங்லகச் 

சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் 3ஆம் நிலையியற் கட்டலையின் 

ஏற்பாடுகளுக்கலமய இருக்லககைில் அமர்ந்ததும் கூட்டத்திலனக் 

கூட்டுவித்தல் பற்றிய (இதன் பின்னர் “சனாதிபதி” எனக் குறிப்பிடப்படும்) 

இைங்லகச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் சனாதிபதியினது பிரகடனத்லத 

(இதன் பின்னர் “தசயைாைர் நாயகம்” எனக் குறிப்பிடப்படும்) பாராளுமன்றச் 

தசயைாைர் நாயகம் வாசித்தல் சவண்டும். அதலனயடுத்து அத்தின அலுவல் 

ஒழுங்குகள் பின்வருமாறு அலமதல் சவண்டும்:- 

(அ) சபாநாயகர் சதர்வு; 

(ஆ) தசயைாைர் நாயகத்தின் தநறிப்படுத்தலின்படி, பாராளுமன்றத்தின் 

முன்னால் சபாநாயகர் பதவிச் சத்தியம் அல்ைது உறுதியுலர தசய்தல்; 

(இ) சகை உறுப்பினர்களும் சபாநாயகர் முன்னிலையில் பதவிச் சத்தியம் 

அல்ைது உறுதியுலர தசய்தல்; 

(ஈ) (இதன் பின்னர் “பிரதிச் சபாநாயகர்” என குறிப்பிடப்படும்) பிரதிச் 

சபாநாயகரும் குழுக்கைின் தவிசாைருமானவாின் சதர்வு; 

(உ) குழுக்கைின் பிரதித் தவிசாைாின் சதர்வு; 

சமற்கூறிய அலுவல்கள் முடிவுற்றதும் பாராளுமன்றமானது, 

பாராளுமன்றத்தினால் நிர்ையிக்கப்பட்ட திகதியும் சநரமும் வலர 

ஒத்திலவக்கப்படும். 

2. சபாநாயகாின் பதவியில் தவற்றிடதமான்று ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் 

அவ்தவற்றிடசமற்பட்டதன் பின்னர் கூடும் முதைாவது கூட்டத்தில் 

பாராளுமன்றம் சபாநாயகர் ஒருவலரத் சதர்வு தசய்வதற்கு முற்பட சவண்டும். 
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உறுப்பினர்கைின் இருக்லக ஒழுங்கு 

3. (1) ஒரு தபாதுத் சதர்தலின் பின்னர் பாராளுமன்றம் கூடும் முதல் நாைிலும் 

அதன்பின்னர் ஒவ்சவார் உறுப்பினருக்கும் இருக்லகதயான்று 

குறித்ததாதுக்கப்படும் வலரயிலும், உறுப்பினர்கள், சலபத் தலட எல்லைக்குள் 

எந்த இருக்லகயிலும் அமரைாம். 

(2) சபாநாயகாின் தற்றுைிபின்சபாில் காைத்திற்குக்காைம் 

உறுப்பினர்களுக்கு ஆசனங்கள் குறித்ததாதுக்கப்படுதல் சவண்டும். 

சபாநாயகர் சதர்வு 

4. சபாநாயகலரத் சதர்ந்ததடுப்பதற்கான நடவடிக்லகமுலற பின்வருமாறு 

அலமதல் சவண்டும்:-  

(அ) சபாநாயகராகத் சதர்ந்ததடுக்கப்படுவதற்கான உறுப்பினதராருவலர 

முன்தமாழிவதற்கு விரும்புகின்ற எவசரனும் உறுப்பினர், சதர்ந்ததடுக்கப்படின் 

அத்தலகய உறுப்பினர் சபாநாயகராகச் சசலவயாற்றுவதற்கு 

விரும்புகின்றாராதவன்பலத முன்கூட்டிசய நிச்சயப்படுத்திக் தகாள்ைல் 

சவண்டும். 

(ஆ) எவசரனும் உறுப்பினர் தசயைாைர் நாயகத்லத விைித்து, அப்சபாது 

பாராளுமன்றத்தில் சமுகமைித்துள்ை சவதறவசரனும் உறுப்பினலர அதன் 

சபாநாயகராக முன்தமாழிதல் சவண்டுதமன்பதுடன், அவர் எந்த உறுப்பினாின் 

தபயலர முன்தமாழிகின்றாசரா அந்த உறுப்பினலரச் சபாநாயகராகப் 

பாராளுமன்றத்தின் அக்கிராசனத்தில் அமரும்படி பிசராித்தலும் சவண்டும். 

முன்தமாழிவானது வழிதமாழியப்படுதல் சவண்டும், ஆனால் விவாததமதுவும் 

அனுமதிக்கப்படுதைாகாது. 

(இ) சபாநாயகராக ஓர் உறுப்பினர் மட்டுசம அவ்வாறு முன்தமாழியப்பட்டு 

வழிதமாழியப்படின், அத்தலகய உறுப்பினர், வினாவின்றிசய சபாநாயகராகத் 

சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ைாதரனச் தசயைாைர் நாயகத்தினால் 

பிரகடனப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும். ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட உறுப்பினர்கள் 

அவ்வாறு முன்தமாழியப்பட்டு வழிதமாழியப்படின், ஐந்து நிமிடங்களுக்கு 

வாக்கலழப்பு மைி அடிக்கப்பட்ட பின்னர், பாராளுமன்றம் இரகசிய 
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வாக்தகடுப்பின்மூைம் ஒரு சபாநாயகலரத் சதர்ந்ததடுப்பதற்கு முற்படுதல் 

சவண்டும். 

(ஈ) வாக்தகடுப்தபான்றின் சநாக்கத்துக்காகச் தசயைாைர் நாயகம், 

சமுகமைித்துள்ை ஒவ்சவார் உறுப்பினருக்கும் வாக்குச்சீட்டுப் 

பத்திரதமான்லறக் தகாடுத்தல் சவண்டும். அதில், அத்தலகய ஒவ்சவார் 

உறுப்பினரும், அத்தலகய உறுப்பினர் எவ்வுறுப்பினாின் சார்பாக 

வாக்கைிப்பதற்கு விரும்புகின்றாசரா அவ்வுறுப்பினாின் தபயலர எழுதி, 

எழுதப்பட்ட தபயர் ததாியாதவலகயில் வாக்குச்சீட்டுப் பத்திரங்கள் 

மடிக்கப்படுதலும் வாக்கைிக்கின்ற உறுப்பினாினால் லகதயாப்பமிடப்படுதலும் 

சவண்டும். 

(உ) தசயைாைர் நாயகத்தினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தலகய 

முலறயில் வாக்குச்சீட்டுப் பத்திரங்கள் தசயைாைர் நாயகத்தினால் 

சசகாிக்கப்படுதல் சவண்டுதமன்பதுடன், பாராளுமன்றத்தின் சபாபீடத்தில் 

லவத்து தசயைாைர் நாயகத்தினால் எண்ைப்படுதலும் சவண்டும். 

வாக்தகடுப்பின் தபறுசபறுகள் தசயைாைர் நாயகத்தினால் 

பிரகடனப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும். 

(ஊ) (i) இரண்டுக்கு சமற்பட்ட சவட்பாைர்கள் முன்தமாழியப்பட்டு, 

முதைாவது வாக்தகடுப்பில், ஏலனய சவட்பாைர்கைினால் தபறப்பட்ட 

கூட்டுதமாத்த வாக்குகைிலும் பார்க்க அதிகமான வாக்குகலை 

சவட்பாைதரவரும் தபறாதவிடத்து, குலறந்தபட்ச எண்ைிக்லகயிைான 

வாக்குகலைப் தபற்றுள்ை சவட்பாைர் சதர்தலிலிருந்து விைக்கப்பட்டு 

விடயத்துக்சகற்ப ஒரு சவட்பாைர் எஞ்சியுள்ை சவட்பாைாின் வாக்குகலைப் 

பார்க்க அல்ைது எஞ்சியுள்ை சவட்பாைர்கைின் கூட்டுதமாத்த 

வாக்குகலைப்பார்க்க அதிகமான வாக்குகலைப் தபறும்வலர, ஒவ்தவாரு 

வாக்தகடுப்பிலும் மிகக்குலறந்த எண்ைிக்லகயிைான வாக்குகலைப் 

தபறுகின்ற சவட்பாைர் விைக்கப்படுவதுடன் வாக்தகடுப்பானது புதிதாக 

சமற்தகாண்டு நடாத்தப்படுதலும் சவண்டும். 

(ii) மூன்று அல்ைது அதற்குசமற்பட்ட சவட்பாைர்களுக்கிலடயிைான ஏசதனும் 

வாக்தகடுப்பில் இரண்டு அல்ைது அதற்கு சமற்பட்டவர்கள் சம 

எண்ைிக்லகயிைான வாக்குகலைப் தபற்று அவர்களுள் ஒருவர் (i)ஆம் 

உட்பந்தியின்கீழ் சதர்தலிலிருந்து விைக்கப்பட சவண்டியவராகவிருக்குமிடத்து, 
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எவ்சவட்பாைர்களுக்கிலடசய வாக்குகள் சமமாகவுள்ைனசவா 

அவ்சவட்பாைர்களுக்கிலடசய எவர் விைக்கப்பட சவண்டியவர் என்பது 

தசயைாைர் நாயகத்தினால் தீர்மானிக்கக்கூடியவாறான சீட்டிழுப்பின்மூைம் 

நிர்ையிக்கப்படுதல் சவண்டும்.  

(iii) இரு சவட்பாைர்கைிலடசயயான ஏசதனும் வாக்தகடுப்பில் வாக்குகள் 

சமமாகவுள்ைவிடத்து, இன்தனாரு வாக்தகடுப்பு நடாத்தப்படுதல் 

சவண்டுதமன்பதுடன், அத்தலகய வாக்தகடுப்பின் முடிவிலும் வாக்குகள் 

சமமாகவிருப்பின், அவ்சவட்பாைர்களுள் எவர் விைக்கப்படசவண்டுதமன்பது 

தசயைாைர் நாயகத்தினால் தீர்மானிக்கக்கூடியவாறான சீட்டிழுப்பின்மூைம் 

நிர்ையிக்கப்படுதல் சவண்டும்.  

(எ) வாக்குச்சீட்டுப் பத்திரங்கள் எண்ைப்பட்டதும் அலவ ஒரு தபட்டியில் 

இடப்படுதல் சவண்டுதமன்பதுடன், உறுப்பினதராருவர் சபாநாயகராகத் 

சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ைாதரனப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதும், 

அப்தபட்டியானது பாராளுமன்றத்தின் முன்னிலையில் முத்திலரயிடப்பட்டு, 

ஒரு பஞ்சாங்க மாதத்திற்குச் தசயைாைர் நாயகத்தின் பாதுகாப்பில் 

லவத்திருக்கப்படுதலும் சவண்டும். பின்னர், பாராளுமன்றத்திடமிருந்து 

தபறக்கூடிய ஏசதனும் பைிப்புக்கலமய தசயைாைர் நாயகம் வாக்குச்சீட்டுப் 

பத்திரங்கலை அழித்துவிட்டு அதலனப் பாராளுமன்றத்திற்குச் 

சான்றுப்படுத்துதலும் சவண்டும். 

பதவிச் சத்தியம் அல்ைது உறுதியுலர 

5. (1) தாம் பதவிச் சத்தியம் அல்ைது உறுதியுலர தசய்துதகாண்டதன் பின்னர் 

சபாநாயகர் அங்கு சமுகமைித்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் அலனவரும் பதவிச் 

சத்தியம் அல்ைது உறுதியுலர தசய்துதகாள்வதற்கும் லகதயாப்பமிடுவதற்கும் 

வலகதசய்தல் சவண்டும். தசயைாைர் நாயகத்தினால் பதவிச் சத்தியம் அல்ைது 

உறுதியுலர தசய்து லவக்கப்படுதல் சவண்டும். 

(2) பதவிச் சத்தியம் அல்ைது உறுதியுலர தசய்துதகாண்டதன் பின்னர் 

உடனடியாகச் சபாநாயகர் முதைாக ஒவ்சவார் உறுப்பினரும் தசயைாைர் 

நாயகத்தினால் அதற்தகன லவத்திருக்க சவண்டிய புத்தகத்தில் 

லகதயாப்பமிடல் சவண்டும். 

(3) ஏற்கனசவ பதவிச் சத்தியம் அல்ைது உறுதியுலர தசய்துதகாள்ைாத ஓர் 

உறுப்பினர் பாராளுமன்றம் கூடுகின்ற எத்தினத்திைாவது தசயைாைர் 
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நாயகத்திற்கு அறிவித்ததன்சமல், சபாபீடத்தில் சமுகமைிக்கைாம் என்பதுடன் 

22ஆம் நிலையியற் கட்டலையின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட சநரத்தில் அவருக்கு 

பதவிச் சத்தியம் அல்ைது உறுதியுலர தசய்துலவக்கப்படலும் சவண்டும்; 

இதன்பின்னர் அவர் புத்தகத்தில் லகதயாப்பமிடுதலும் சவண்டும். 

பிரதிச் சபாநாயகர் மற்றும் குழுக்கைின் பிரதித் தவிசாைர் சதர்வு 

6. (1) ஓராம் நிலையியற் கட்டலையில் குறிப்பிடப்பட்டதன் பிரகாரம், புதிதாகத் 

ததாிவு தசய்யப்பட்ட பாராளுமன்றத்தின் முதைாவது அமர்வின்சபாது அல்ைது 

பிரதிச் சபாநாயகர் அல்ைது குழுக்கைின் பிரதித் தவிசாைர் பதவியில் ஒரு 

தவற்றிடம் ஏற்பட்டதன் பின்னர் நிகழும் முதைாவது கூட்டத்தின் தபாது 

அலுவல் ஆரம்பத்தின்சபாது, சந்தர்ப்பத்திற்கலமய, பிரதிச் 

சபாநாயகதராருவலர அல்ைது குழுக்கைின் பிரதித் தவிசாைதராருவலரத் சதர்வு 

தசய்வதற்குப் பாராளுமன்றம் முற்படும். 

(2) பிரதிச் சபாநாயகரதும், குழுக்கைின் பிரதித் தவிசாைரதும் சதர்வு முலற, 

சதர்லவச் சபாநாயகர் நடாத்துவலதத் தவிர மற்தறல்ைா விதத்திலும், 

கூடுமானவலர சபாநாயகலர சதர்வு தசய்யும் முலறலமலய ஒத்திருத்தல் 

சவண்டும். 

சனாதிபதிதயாருவாின் சதர்வு 

7. (இதன் பின்னர் “அரசியைலமப்பு” என குறிப்பிடப்படும்) இைங்லகச் சனநாயக 

சசாசலிசக் குடியரசின் அரசியைலமப்பின் உறுப்புலர 40(1)(ஆ) இன் பிரகாரம் 

சனாதிபதிதயாருவர் சதர்ந்ததடுக்கப்பட சவண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் 

பாராளுமன்றமானது வாக்குச்சீட்டுப் பத்திரங்கலைப் பயன்படுத்தி இரகசிய 

வாக்தகடுப்லப நடாத்துவதற்கு 1981 ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இைக்க, சனாதிபதி 

சதர்தல்கள் (விசசட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தில் குறித்துலரக்கப்பட்ட 

நலடமுலறலய பின்பற்றுதல் சவண்டும். 

பாராளுமன்றத்தின் கூட்டங்கள் 

8. (1) பாராளுமன்றம் சவறுவிதமாகத் தீர்மானித்தாைன்றி, ஒவ்தவாரு 

மாதத்தினதும் முதைாவது ஞாயிற்றுக்கிழலமக்குப் பின்னர் ததாடங்குகின்ற 

வாரத்திலும் ஒன்றுவிட்ட அடுத்த வாரத்திலுமாக மாதந்சதாறும் முதைாவதும் 

மூன்றாவதுமான வாரங்கைில் தசவ்வாய், புதன், வியாழன், தவள்ைி ஆகிய 

நாட்கைில் பாராளுமன்றம் கூடுதல் சவண்டும். 
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(2) பாராளுமன்ற அமர்வு தசவ்வாய்க்கிழலமகைிலும், புதன்கிழலமகைிலும் 

பி.ப. 1.00 மைிக்கும், வியாழக்கிழலமகைிலும் தவள்ைிக்கிழலமகைிலும் 

மு.ப.10.30 மைிக்கும் ஆரம்பமாகும்: 

எனினும், சனாதிபதியினால் அலழக்கப்பட்ட கூட்டதமான்று, 

சனாதிபதியால் கூட்ட முன்னறிவித்தல் தகாடுக்கும்சபாது 

நிர்ையிக்கப்படக்கூடிய அத்தலகய சநரத்தில் ஆரம்பிக்கப்படும். 

(3) பாராளுமன்றம் சவறுவிதமாகத் தீர்மானித்தாைன்றி, வியாழக்கிழலம 

மற்றும் தவள்ைிக்கிழலம தினங்கைில் பாிசீைலனயிலிருக்கும் ஏசதனும் 

அலுவல் மீதான நடவடிக்லககள், பி.ப. 12.30 மைிக்கு வினாவின்றி 

இலடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப. 1.30 மைிக்கு மீைத் ததாடங்கப்படும்.  

 (4) சபாநாயகரால், பி.ப. 7.30 மைிக்கு வினாவின்றிப் பாராளுமன்றம் 

ஒத்திலவக்கப்படல் சவண்டும். 

(5) பி.ப. 6.30 மைிக்கு பாிசீைலனயிலிருக்கும் எவ்வலுவலின் மீதிலுமான 

நடவடிக்லககள் இலடநிறுத்தப்படல் சவண்டும். அவ்சவலையில் 

பாராளுமன்றம் குழுநிலையிலிருந்தால், தலைலமதாங்கும் உறுப்பினர் 

அக்கிராசனத்லத விட்டகன்று பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடல் 

சவண்டுதமன்பதுடன். பாராளுமன்றத்லதசயா விவாதத்லதசயா 

ஒத்திலவப்பதற்காக அல்ைது குழுநிலையில் தலைலமதாங்கும் உறுப்பினர் 

முன்சனற்றத்லத அறிவிக்க சவண்டுதமன்பதற்காகசவா அல்ைது அவர் 

அக்கிராசனத்லத விட்டகை சவண்டுதமன்பதற்காகசவா பிசரரலைதயான்று 

பிசராிக்கப்பட்டால், அத்தலகய தடங்கற் பிசரரலை ஒவ்தவான்றும் 

வினாவின்றிசய வலுவற்றதாதலும் சவண்டும். 

எனினும், அலுவலை இலடநிறுத்தும்சபாது எப்தபாழுதும் 46ஆம் 

நிலையியற் கட்டலையின் கீழ் விவாதம் முடிவுறுதல் பிசராிக்கப்படைாம். 

அவ்வாறு பிசராிக்கப்பட்டால் அல்ைது அந்நிலையியற் கட்டலையின் கீழ் 

நடவடிக்லககள் நிகழ்ந்துதகாண்டிருந்தால், அந்நடவடிக்லககள் விலைவான 

விடயமும் அசத நிலையியற் கட்டலையில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ை 

சவதறந்தப் பிசரரலையினதும் விடயமும் தீர்வு காைப்படும்வலர 

சபாநாயகசரா தலைலமதாங்கும் உறுப்பினசரா அக்கிராசனத்லத 

விட்டகைைாகாது. 
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(6) பாிசீைலனயிலிருக்கும் அலுவல் பி.ப. 6.30 மைிக்கு முடிவாக்கப்பட்ட 

பின்னர் உறுப்பின தராருவர் எதிர்ப்புத் ததாிவிக்கும் அலுவதைதுவும் 

பாிசீைலனக்குட்படுத்தப்படுதைாகாது. 

(7) நான்காம், (5) ஆம் பந்திகைின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், 

நலடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கும் சலப அலுவலை முடிவுறுத்தும் 

சநாக்கத்துக்காக, அலமச்சரலவயின் அலமச்சதராருவாினால் 

முன்னறிவித்தலின்றி சமற்தகாள்ைப்பட்ட பிசரரலை சமுகமைித்திருக்கும் 

தபரும்பாைான உறுப்பினர்கைால் ஏற்றுக்தகாள்ைப்படின், 

பாராளுமன்றத்தினால் அமர்வு சநரம் நீடிக்கப்படைாம். 

9. தபாது அலுவல்கள் ஆரம்பத்தின்சபாது அலமச்சரலவயின் அலமச்சதராருவாினால் 

திருத்தம் அல்ைது விவாதமின்றி குறித்துலரக்கப்பட்ட ஏசதனும் அலுவல்கள் மீதான 

நடவடிக்லககள் குறிப்பிட்ட தினதமான்றின் அமர்வில் 8 ஆம் நிலையியற் கட்டலை 

ஏற்பாடுகைிலிருந்து விைக்கைிக்கப்பட சவண்டுதமன்ற பிசரரலைதயான்லற 

சமற்தகாள்ைைாம் என்பதுடன் அத்தலகய பிசரரலை ஏற்றுக்தகாள்ைப்படின், 

அவ்வாறு குறித்துலரக்கப்பட்ட அலுவைானது, அலுவலை இலடநிறுத்துவதற்கு 

நிர்ையிக்கப்பட்ட சநரத்தில் அது கைந்துலரயாடலின்கீழ் இருப்பின் 

இலடநிறுத்தப்படுதலுமாகாது; அத்துடன் அது எதிர்க்கப்பட்டசபாதிலும் 

எந்சநரத்திலும் அவ்வலுவல் எடுக்கப்படைாம். 

 எனினும், நிலையியற் கட்டலை 8இன் தசயற்பாட்டிலிருந்து விைக்குப்தபற்ற 

அலுவல்கைின் பி.ப. 6.30 மைிக்குப் பின்னர் முடிவுறும்சபாது, விைக்குப்தபற்ற 

அலுவலின் இறுதி விடயம் முடிவுற்றதும் சபாநாயகர் வினாவின்றிப் பாராளுமன்றத்லத 

உடனடியாக ஒத்திலவத்தல் சவண்டும். 

தசயைாைர் நாயகத்தின் கடலமகள் 

10. (1) பாராளுமன்றத்தினதும் முழுப்பாராளுமன்றக் குழுக்கைினதும் 

நடவடிக்லககலைச் தசயைாைர் நாயகம் அறிக்லகப்படுத்தி லவத்திருத்தல் சவண்டும். 

சமுகமைித்த உறுப்பினாின் தபயர்களும் பாராளுமன்றத்தால் தசய்யப்பட்ட எல்ைா 

முடிவுகளும் இக்கூட்ட அறிக்லகயில் பதிவாகியிருத்தல் சவண்டும். 

 (2) பாராளுமன்றத்திசைா அல்ைது முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவிசைா 

வாக்தகடுப்புகள் நிகழும் சந்தர்ப்பங்கைில் பிசரரலைக்குச் சார்பாகவும் எதிராகவும் 

அைிக்கப்பட்ட வாக்குகைின் எண்ைிக்லகயும் 47 (2) (ஆ) மற்றும் (இ)ஆம் நிலையியற் 
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கட்டலைகைின் கீழ் வாக்தகடுப்பு நிகழ்ந்தால், அவ்வாறு வாக்கைிக்கும் 

உறுப்பினர்கைின் எண்ைிக்லகயும் தபயர்களும் வாக்தகடுப்பினின்றும் விைகி நிற்கும் 

உறுப்பினர்கைின் எண்ைிக்லகயும் தபயர்களும் கூட்ட அறிக்லகயில் இடம்தபறல் 

சவண்டும். கூட்ட அறிக்லக உறுதிப்படுத்தப்படத் சதலவயில்லை. ஆனால் 

அறிக்லகயில் பிலழகைிருப்பின், பாராளுமன்றத்தின் அனுமதியுடன் பிசராிக்கப்படும் 

பிசரரலைமூைம் அலவ திருத்தப்படைாம். 

 (3) தசயைாைர் நாயகம் நாளுக்கு நாள் ஒழுங்குப் புத்தகதமான்றிலனத் தயாாித்து 

பாராளுமன்றச் சபாபீடத்திலும் நூல் நிலையத்திலும் லவத்தல் சவண்டும். 

இவ்தவாழுங்குப் புத்தகத்தில் எதிர்வரும் எந்ததவாரு தினத்திற்குதமன நியமிக்கப்பட்ட 

எல்ைா அலுவல்களும் குறித்த அல்ைது குறிக்காத ஓர் எதிர்வரும் தினத்திற்தகன 

நிர்ையிக்கப்பட்ட வினாக்கைின் அல்ைது பிசரரலைகைின் முன்னறிவித்தல்களும் 

இடம்தபற்றிருத்தல் சவண்டும். குறிப்பிட்ட ஒரு தினத்திற்தகன அலுவல்கள் ஒழுங்குப் 

புத்தகத்தில் நிர்ையிக்கப்படைாம் என்பதுடன் அது ததாடர்பாகக் குறிப்பிடப்படலும் 

சவண்டும். 

 (4) பாராளுமன்றத்தின் முன் இடப்பட்ட கூட்ட அறிக்லககள், பதிசவடுகள், 

சட்டமூைங்கள் ஏலனய ஆவைங்கள் அலனத்தினதும் பாதுகாப்பிற்கு தசயைாைர் 

நாயகம் தபாறுப்பாவார். சபாநாயகர் அனுமதிக்கும் ஒழுங்கு வசதிகைின் கீழ் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் மற்லறசயாரும் இவற்லறப் பாிசீைலன தசய்வதற்கு 

வசதியைித்தல் சவண்டும். 

 (5) தசயைாைர் நாயகம், குழுக்களுக்கான நிருவாக மற்றும் வை ஆதரலவ 

உறுதிப்படுத்துவதற்குப் தபாறுப்பாயிருத்தல் சவண்டும்.  

கூட்ட நடப்தபண் 

11. அரசியைலமப்பின் 73ஆம் உறுப்புலரயின்படி பாராளுமன்றத்தின் கூட்ட 

நடப்தபண் தலைலம தாங்கும் உறுப்பினர் உட்பட இருபது உறுப்பினர்கைாகும். 

எந்சநரத்திைாவது கூட்ட நடப்தபண் இல்லை என்பது சபாநாயகாினசதா அல்ைது 

தலைலம தாங்கும் உறுப்பினரது கவனத்திற்குக் தகாண்டுவரப்பட்டால் அவர் 

வாக்கலழப்பு மைி அடிக்கக் கட்டலையிடுவார் என்பதுடன் ஐந்து நிமிடங்கைின் 

முடிவில் கூட்ட நடப்தபண் காைப்படாத பட்சத்தில் சபாநாயகர் அல்ைது தலைலம 

தாங்கும் உறுப்பினர் வினாவின்றிப் பாராளுமன்றத்லத ஒத்திலவத்தல் சவண்டும். 

12. முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவிற்குாிய கூட்ட நடப்தபண் இருபதாகும். முழுப் 

பாராளுமன்றக் குழுவில் கூட்ட நடப்தபண் இல்லைதயன்பது அவதானிக்கப்பட்டால் 

தவிசாைர் 11ஆம் நிலையியற் கட்டலையில் குறித்துலரக்கப்பட்டவாறு நடவடிக்லக 
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சமற்தகாள்வார். கூட்ட நடப்தபண் காைப்படாதவிடத்து அவர் அக்கிராசனத்லத 

விட்டகன்று, பாராளுமன்றம் மீண்டும் கூடியதும், உடனடியாகப் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் எண்ைப்படுவர். அப்சபாதும் கூட்ட நடப்தபண் இல்ைாதிருப்பின் 

11ஆம் நிலையியற் கட்டலையில் விதிக்கப்பட்டுள்ைவாறு பாராளுமன்றம் 

ஒத்திலவக்கப்படுதல் சவண்டும். ஆனால், கூட்ட நடப்தபண் இருப்பதாக 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் பாராளுமன்றம் உடசன குழுநிலைக்கு மாறும். 

பாராளுமன்ற நடவடிக்லககள் 

13. பாராளுமன்ற அலுவல்கள் சிங்கைம், தமிழ், ஆங்கிைம் ஆகிய தமாழிகைில் 

நடாத்தப்படுதல் சவண்டும். பாராளுமன்றத்தில் நிகழ்த்தப்படும் ஒவ்தவாரு உலரயும் 

உலரயாற்றப்படும் தமாழியிசை பாராளுமன்ற விவாதங்கலைப் பதிவு தசய்யும் அதிகார 

அறிக்லகயில் (இதன் பின்னர் “ஹன்சாட்” என குறிப்பிடப்படும்) பதிவு தசய்யப்படும். 

ஏசதனும் உலர நிகழ்த்தப்படும் தமாழிலயப் புாிந்ததகாள்ை முடியாத 

உறுப்பினர்களுக்குத் தகுந்த ஏற்பாடுலைச் தசய்தல் சபாநாயகாின் கடலமயாகும். 

அவ்சவற்பாடுகைில் அடங்கசவண்டியலவ – 

(அ) ஒழுங்குப்பத்திரம் சிங்கைத்திலும், தமிழிலும் ஆங்கிைத்திலும் 

தவைியிடப்படுதல்; 

(ஆ) உலரகலையும் மற்றும் நிகழ்ச்சிகலையும் மற்லறய இரு தமாழிகைிலும் 

சமகாைத்தில் உலரதபயர்த்தல்; 

(இ) பாராளுமன்ற விவாதங்கலைப் பதிவுதசய்யும் அதிகார அறிக்லகயின் 

முகப்புப் பக்கம் சிங்கைம், தமிழ், ஆங்கிைம் ஆகிய தமாழிகைில் 

அச்சிடப்படுதல்; 

(ஈ) உலரகள் அலவ நிகழ்த்தப்படும் தமாழிகைிசைசய ஹன்சாட் அறிக்லகயில் 

பதிவு தசய்யப்படுவதுடன், உலர நிகழ்த்துபவாின் தபயர் சிங்கைம், தமிழ், 

ஆங்கிைம் ஆகிய தமாழிகைிலும் பதிவு தசய்யப்படுதல். 

14. (1)  சலப நடவடிக்லககள், காைத்திற்குக்காைம் பாராளுமன்றத்தினால் 

தீர்மானிக்கப்படக் கூடியவாறான விதிகளுக்கும் நிபந்தலனகளுக்கும் அலமவாக, 

வாதனாலி, ததாலைக்காட்சி அல்ைது சவசறசதனும் இைத்திரனியல் வழிவலககள் 

அல்ைது சாதனங்கள் மூைமாக ஒலிபரப்பு அல்ைது ஒைிபரப்பு தசய்யப்படைாம். 
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 (2) சலப நடவடிக்லககைினது ஏசதனும் ஒலிபரப்பு அல்ைது ஒைிபரப்பானது, 

பாராளுமன்றத்தினால் ஏற்றுக்தகாள்ைப்படுகின்றவாறான அத்தலகய நியாயமான 

தராதரங்கலைப் சபணுதல் சவண்டும். 

 (3) சம்பந்தப்பட்ட குழுக்களும் பாராளுமன்றமும் காைத்துக்காைம் 

தீர்மானிக்கக்கூடிய விதிகள் மற்றும் நிபந்தலனகளுக்கு இைங்க, குழுக்கைினால் 

தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான சநரங்கைில் குழுக்கைின் நடவடிக்லககள் ஒலிபரப்பு 

அல்ைது ஒைிபரப்புச் தசய்யப்படல் சவண்டும். 

 எனினும், வழங்கப்பட்ட ஏசதனும் சநரத்தில் பாராளுமன்றத்தின் அல்ைது ஏசதனும் 

குழுவின் நடவடிக்லககைின் சநரடி ஒலிபரப்லப அல்ைது ஒைிபரப்லப அனுமதிப்பதா, 

மட்டுப்படுத்துவதா அல்ைது கட்டுப்படுத்துவதா என்பது பற்றி முடிவு தசய்வதற்கு, 

நிலைலமக்சகற்ப, சபாநாயகர் அல்ைது உாிய குழுவின் தவிசாைர் தமது தற்றுைிலபப் 

பிரசயாகிக்கைாம். 

ஒத்திலவப்புகள் 

15. முன்னறிவித்தலின் பின் பிசராிக்கப்படும் பிசரரலையின்மூைம் சவதறாரு 

குறிப்பிட்ட தினத்திற்குப் பாராளுமன்றத்லத ஒத்திலவக்கும்படி பாராளுமன்றம் 

கட்டலையிட்டாதைாழிய பாராளுமன்றத்தின் ஒத்திலவப்பு என்பது அடுத்துவரும் 

சாதாரை அமர்வு தினம் வலர எனப் தபாருள்படும். காைவலரயலறயின்றி 

ஒத்திலவக்கக்சகாரும் பிசரரலை அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. 

16. நாற்பத்ததட்டு மைித்தியாைத்திற்கு சமற்பட்ட ஓர் ஒத்திலவப்புக் காைத்தில், 

பிரதம அலமச்சர் சகாாினால் அக்சகாாிக்லகயில் குறிப்பிடப்பட்டதும் ஏற்கனசவ 

ஒத்திலவக்கப்பட்ட தினத்திற்கு முன்னதுமான ஒரு தினத்தில், பாராளுமன்றத்லதக் 

கூட்டுவதற்குச் சபாநாயகர் அறிவித்தல் விடுப்பார். அதலனயடுத்து சபாநாயகாின் 

அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்ட தினத்திலும் சநரத்திலும் பாராளுமன்றம் கூடி, 

முலறப்படி அந்தத் தினமும் சநரமும் வலரயுசம பாராளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்பட்டது 

சபால் கருதி அன்லறய அலுவல்கலைக் கவனிக்கும். சபாநாயகர் இத்தலகய ஓர் 

அறிவித்தலை விடுக்கும்தபாழுது பாராளுமன்றம் கூட்டப்படும் தினத்லதயும் 

சநரத்லதயும் உறுப்பினர்களுக்கு அறியத்தருவதற்கான நலடமுலறச் சாத்தியமான 

நடவடிக்லககள் அலனத்லதயும் சமற்தகாள்ளுதல் சவண்டும். 
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தடங்கற் பிசரரலைகள் 

17. ஒரு விவாதத்லதசயா ஒரு விவாதத்தின்தபாழுது பாராளுமன்றத்லதசயா 

ஒத்திலவக்குமாறு அல்ைது முழுப் பாராளுமன்றக் குழுநிலையிைாயின், குழுநிலையில் 

ஏற்பட்ட முன்சனற்றம் பற்றித் தவிசாைர் அறிவிக்க சவண்டுதமன்சறா அல்ைது அவர் 

அக்கிராசனத்லத விட்டகை சவண்டுதமன்சறா ஒரு பிசரரலை பிசராிக்கப்பட்டால் 

அது பற்றிய விவாதம் அத்தலகய பிசரரலையுடன் ததாடர்புள்ை 

விடயத்திற்குட்பட்டதாகசவ இருத்தல் சவண்டும். ஒரு விவாதத்தின்சபாது அத்தலகய 

பிசரரலைதயான்லறப் பிசராித்த அல்ைது வழிதமாழிந்த உறுப்பினதராருவர் மீண்டும் 

ஒருமுலற அசத விவாதத்தில் அத்தலகய பிசரரலைதயான்லறப் பிசராிக்கசவா 

வழிதமாழியசவா அருகலதயற்றவராவார். 

18. ஒரு விவாதம் நலடதபற்றுக் தகாண்டிருக்கும்சபாது அவ்விவாதத்திலன அல்ைது 

பாராளுமன்றத்லத ஒத்திலவக்க சவண்டுதமன்சறா அல்ைது முழுப் பாராளுமன்றக் 

குழுநிலையிைாயின் குழுநிலையில் ஏற்பட்ட முன்சனற்றம் பற்றித் தவிசாைர் அறிவிக்க 

சவண்டுதமன்சறா அல்ைது அவர் அக்கிராசனத்லத விட்டகை சவண்டுதமன்சறா 

பிசராிக்கப்பட்ட பிசரரலைதயான்று பாராளுமன்றத்தின் விதிகலைத் துஷ்பிரசயாகம் 

தசய்வதாயுள்ைது என்று சபாநாயகர் அல்ைது தலைலமதாங்கும் சவறு உறுப்பினர் 

அல்ைது முழுப் பாராளுமன்றக் குழுத் தவிசாைர் கருதுமிடத்து அவர் உடனடியாகசவ 

அக்கிராசனத்திலிருந்து அப்பிசரரலைலய பாராளுமன்றத்திற்கு விடைாம்; அல்ைது 

அப்பிசரரலைலய பாராளுமன்றத்திற்கு எடுத்தியம்பாமல் இருக்கைாம். 

அவசரப் தபாது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்கள் மீதான ஒத்திலவப்பு 

19. (1) தபாது அலுவல்கள் எடுத்துக்தகாள்ைப்படும் வலர அலமச்சரலவ 

அலமச்சதராருவராைன்றி பாராளுமன்ற ஒத்திலவப்பிற்கான பிசரரலைதயான்லறச் 

சமர்ப்பிக்க முடியாது. ஆனால், சகள்விகைின் இறுதியில் உறுப்பினதராருவர் தமது 

இருக்லகயிலிருந்து எழுந்து நின்று திட்டவட்டமான அவசர தபாது முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த விடயதமான்லற எடுத்துலரத்து, அவ்வலுவலை விவாதிப்பதற்காகப் 

பாராளுமன்றத்லத ஒத்திலவக்கும் பிசரரலைலயப் பிசராிக்க அனுமதி சகட்கும் 

பட்சத்தில் பாராளுமன்ற ஒத்திலவப்புப் பிசரரலை பிசராிக்கப்படைாம்.  

(2) உறுப்பினதராருவரால் 1ஆம் பந்தியின் கீழ் ஏசதனும் அத்தலகய 

பிசரரலைதயான்லறப் பின்வரும் சந்தர்ப்பங்கைிைன்றிப் பிசராிக்க இயைாது:- 

(அ) சம்பந்தப்பட்ட பிசரரலைலயப் பிசராிப்பதற்கு உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ை 

தினத்தன்று அமர்வு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் அப்பிசரரலை பற்றிச் 
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சபாநாயகருக்கு எழுத்துமூைம் அறிவித்து அவரது இைக்கத்லதப் 

தபற்றிருத்தல்; அத்துடன் 

(ஆ) உாிய உறுப்பினரால் பாராளுமன்றத்தின் அனுமதிலயப் தபற்றிருத்தல்; 

அல்ைது 

(இ) பாராளுமன்றத்தின் அனுமதி வழங்கப்படாதவிடத்து இருபதுக்கு 

குலறயாத உறுப்பினர்கள் அவ்வுறுப்பினலர ஆதாித்துத் தத்தம் 

இடங்கைில் எழுந்து நிற்றல். 

எனினும், சபாநாயகர் இைங்க மறுக்குமிடத்து அல்ைது விவாதிப்பதற்கு 

உத்சதசிக்கப்பட்ட பிசரரலை ஒழுங்கற்றததன அபிப்பிராயப்படுமிடத்து அவர் 

அப்பிசரரலை பற்றிய முன்னறிவித்தலை அல்ைது சபாநாயகரால் 

அனுமதிக்கப்பட்டவாறு அதன் ஒரு பகுதிலய வாசிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கி அதன் 

பின்னர் சபாநாயகர் அதற்கு இைங்க மறுத்தலமக்கான அல்ைது ஒழுங்கற்றததன 

அபிப்பிராயப்பட்டலமக்கான காரைத்லதக் கூறுதலும் சவண்டும். 

(3) பிசரரலை அவ்வாறு ஆதாிக்கப்பட்டால் அல்ைது பாராளுமன்றம் அனுமதி 

வழங்கினால் அப்பிசரரலை பி.ப. 5.30 மைிவலர தள்ைிலவக்கப்படுதல் சவண்டும். 

(4) எந்ததவாரு தினத்திலும் ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட அத்தலகய பிசரரலைகளுக்கு 

அனுமதி சகாரைாகாது. 

(5) அரசாங்க அலுவல்களுக்கு முன்னுாிலம அைிக்கப்படும் தினங்கைில், 

இந்நிலையியற் கட்டலையின் ஏற்பாடுகைின்கீழ் முன்லவக்கப்படும் பிசரரலைலயத் 

தவிர பாராளுமன்றத்திலன ஒத்திலவப்பதற்கான அத்தலகய பிசரரலைதயதுவும் 

அலமச்சரலவயின் அலமச்சதராருவராைன்றி அத்தினத்திற் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 

அலுவல்களுக்கிலடசய பி.ப 6.30 மைிக்கு முன்னர் பிசராிக்க இயைாது.  

ஒத்திலவப்பு சவலையில் பிசரரலைகள் அல்ைது சகள்விகள் 

 20. பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு ஓர் ஒத்திலவப்புப் பிசரரலைலய அல்ைது 

ஒத்திலவப்புக் சகள்விலய ஏற்றுக்தகாள்வதற்குத் தீர்மானித்துள்ை தினத்தில் 

இந்சநாக்கத்துக்காக, பிரதான அலுவல்கள் முடிவுற்ற பின்னர் ஒரு 

மைித்தியாையத்திற்கு சமற்படாத சநரம் பின்வரும் விதிகளுக்கலமய ஒதுக்கப்படுதல் 

சவண்டும்:- 
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(அ) ஒத்திலவப்புப் பிசரரலை அல்ைது சகள்வி, அவசரப் தபாது முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த விடயங்களுக்கு வலரயறுக்கப்படுதல் சவண்டும்; 

(ஆ) ஒரு பிசரரலை அல்ைது சகள்வி ஏசதனும் நிலையியற் கட்டலைலய 

மீறுகின்றது அல்ைது அத்தலகய பிசரரலைலய அல்ைது சகள்விலய 

முன்தமாழிவது ஓர் உறுப்பினதராருவாின் உாிலமலயத் துஷ்பிரசயாகம் 

தசய்கிறது எனச் சபாநாயகர் அபிப்பிராயப்படின், அத்தலகய பிசரரலைக்கு 

அல்ைது சகள்விக்கு அனுமதி மறுப்பதற்கு அவர் தத்துவமுலடயவராதல் 

சவண்டும்; 

(இ) ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்தின் மீதான விவாதத்தின்சபாது ஒத்திலவப்புப் 

பிசரரலைக்காக அல்ைது ஒத்திலவப்புக் சகள்விகளுக்காகக் 

குறித்ததாதுக்கப்படும் சநரம், பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவினால் 

தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறு குலறக்கப்படைாம்; மற்றும் 

(ஈ) பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவினால் ஒத்திலவப்புப் 

பிசரரலைகலை அல்ைது சகள்விகலை ஏற்றுக்தகாள்ளுதல் ததாடர்பான 

நடவடிக்லகமுலற தீர்மானிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

புறத்சதார் 

 21. (1) சபாநாயகாினால் இதற்தகன வகுக்கப்படும் விதிகளுக்கலமய, 'புறத்சதார்' 

அவர்களுக்தகன ஒதுக்கப்படும் இடங்கைில் பாராளுமன்றச் சலபயில் 

சமுகமாயிருக்கைாம். 

(2) பாராளுமன்றத்தின் எவ்வமர்வின்சபாதாவது அல்ைது 

குழுநிலையின்சபாதாவது புறத்சதார் சமுகமைித்துள்ைனதரன எவசரனும் உறுப்பினர் 

குறிப்பிட்டால் சந்தர்ப்பத்திற்கலமய, சபாநாயகர் அல்ைது தவிசாைர், 'புறத்சதார் 

விட்டகலுமாறு கட்டலையிடுவதாகுக' எனும் சகள்விலய விவாதம் அல்ைது 

திருத்தத்திற்கு அனுமதியாது உடனடியாக விடுத்தல் சவண்டும். 

(3) எவசரனும் குறிப்பிடாத சபாதிலும், சபாநாயகர் அல்ைது தவிசாைர் தாம் 

உகந்தததனக் கருதும் எவ்சவலையிலும் பாராளுமன்றச் சலபயின் எப்பகுதியிலிருந்தும் 

புறத்சதார் தவைிசயறசவண்டுதமனக் கட்டலையிடைாம். 
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(4) அரசியைலமப்பின் 77ஆம் உறுப்புலரயின்கீழ் பாராளுமன்றத்தில் 

கடலமகலை சமற்தகாண்டிருக்கும் சட்டத்துலறத் தலைலமயதிபதி அல்ைது அவரது 

பிரதிநிதி புறத்சதார் எனக் கருதப்படமாட்டார். 

(5) சபாநாயகர், எந்ததவாரு தசய்தி ஊடகத்தின் பிரதிநிதிக்சகா அல்ைது 

பிரதிநிதிகளுக்சகா பாராளுமன்றம் அமரும் நாட்கைில் சமுகமைிப்பதற்குப் தபாது 

அனுமதிதயான்லற வழங்கைாம். சபாநாயகரது கருத்துப்படி அச்தசய்தி ஊடகம் 

சநர்லமயற்ற அறிக்லகலய தவைியிட்டால் அல்ைது பாராளுமன்றச் சலபக்கு 

அவமாியாலதலய ஏற்படுத்தினால் அத்தலகய அனுமதிலய இல்ைாதாக்கைாம். 

பாராளுமன்ற அலுவல்கள் 

22. பாராளுமன்றத்தின் அலுவல்கள் பின்வரும் ஒழுங்குமுலறயில் நடாத்தப்படுதல் 

சவண்டும்:- 

(1) புதிய உறுப்பினர்கைின் பதவிச் சத்தியம் அல்ைது உறுதியுலர; 

(2) சனாதிபதியின் தசய்திகள்;  

(3) சபாநாயகாின் அறிவித்தல்கள்; 

(4) பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல்; 

(5) குழுக்கைின் அறிக்லககள் சமர்ப்பித்தல்; 

(6) தபாது மனுக்கள் சமர்ப்பித்தல்; 

(7) வாய்மூை விலடக்கான வினாக்கள்; 

(8) சமுகமைிக்காதிருப்பதற்கு அனுமதி சகாரும் பிசரரலைகள்; 

(9) அலமச்சு சம்பந்தப்பட்ட கூற்றுக்கள்; 

(10) தனிப்பட்ட விைக்கங்கள்; 

(11) சிறப்புாிலம சகள்விகள்; 

(12) முன்னறிவித்தல் சதலவப்படாத தபாது அலுவல்கள் ஆரம்பத்தின்சபாதான 

பிசரரலைகள்; 
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(13) முன்னறிவித்தல் சதலவப்படுகின்ற தபாது அலுவல்கள் ஆரம்பத்தின்சபாதான 

பிசரரலைகள்; 

(14) அனுதாபப் பிசரரலைகள்; 

(15) தபாது அலுவல்கள். 

தபாது அலுவல்கள் 

23. (1) தபாது அலுவல்கள், தினப் பைிகலையும் பிசரரலைகைின் 

முன்னறிவித்தல்கலையும் தகாண்டிருக்கும். 

 (2) குறித்த ஒரு தினத்தில் பாிசீைலனக்கு எடுப்பதற்குப் பாராளுமன்றம் பைித்த 

ஒரு சட்டமூைம், ஒழுங்குவிதி, தீர்மானம் அல்ைது சவறு ஏசதனும் விடயம் தினப் பைி 

ஆகும். அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட தினத்திற்கு முன்லனய தினதமான்று பதிலீடு 

தசய்யப்படைாகாது. 

(3) ஒவ்தவாரு மாதத்தினதும் முதைாவது தவள்ைிக்கிழலம அமர்லவத் தவிர்ந்த 

ஏலனய ஒவ்தவாரு நாைிலும் அரசாங்க அலுவல்கள் முன்னீடலடதல் சவண்டும். 

 (4) ஒவ்தவாரு மாதத்திலும் முதைாவது தவள்ைிக்கிழலம அமர்வின்சபாது “இன்று 

அரசாங்க அலுவல்கள் முன்னீடலடயுமாக” என்சறா “இன்று அரசாங்க அலுவல்கைில் 

குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் முன்னீடலடயுமாக” என்சறா தபாது அலுவல்கள் 

ஆரம்பத்தின்சபாது திருத்தசமா விவாதசமா இன்றித் தீர்மானிப்பதற்கான 

பிசரரலைதயான்லற அலமச்சரலவயின் அலமச்சதராருவர் முன்னறிவித்தலின்றி 

பிசராிக்கைாம். அப்பிசரரலை நிலறசவறின், அரசாங்க அலுவல் அல்ைது அலுவலின் 

குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் முன்னீடலடதல் சவண்டும். 

(5) அரசாங்க அலுவல்கள், அரசாங்கம் உகந்தததனக் கருதும் ஒழுங்குமுலறயில் 

வகுக்கப்படுதல் சவண்டும். 

தனியார் உறுப்பினர்கைின் பிசரரலைகள் 

 24. (1) பாராளுமன்றம் பிறவாறு பைித்தாைன்றி ஒவ்தவாரு மாதத்தினதும் முதைாவது 

தவள்ைிக்கிழலம அமர்வுகைில் தனியார் உறுப்பினர்கைின் அலுவல்கள் அரசாங்க 

அலுவல்கைின் மீது முன்னீடலடதல் சவண்டுதமன்பதுடன், பிசரரலைகள் பற்றிய 

அறிவித்தல்கள் தினப்பைிகைின் மீது முன்னீடலடதல் சவண்டும். 



பாராளுமன்ற கூட்டத்ததாடர் இைக்கம் 314 

( 172 ) 

(2) தனியார் உறுப்பினர் பிசரரலை முன்னறிவித்தலைக் தகாடுக்கும் ஓர் 

உறுப்பினர் குறிப்பிட்ட ஒரு தனியார் உறுப்பினர்கைின் தினத்திற்கு அந்தப் பிசரரலை 

ஒதுக்கப்பட சவண்டுதமன்ற அவரது விருப்பத்லதத் ததாிவித்தாைன்றி, எல்ைாத் 

தனியார் உறுப்பினர்கைின் பிசரரலைகளும் அடுத்துவரும் தனியார் உறுப்பினர்கள் 

தினத்திற்கு ஒதுக்கப்பட சவண்டும். அத்தலகய ஏசதனும் பிசரரலை, பாராளுமன்ற 

அலுவல்கள் பற்றிய குழுவினால் எடுக்கப்பட்ட ஏசதனும் முடிவுக்கலமய, அது 

ஒழுங்குப்பத்திரத்தில் எந்த ஒழுங்குமுலறயில் காைப்படுகின்றசதா அந்த 

ஒழுங்குமுலறயில் பாிசீைலனக்கு எடுக்கப்படுதல் சவண்டும். தனியார் 

உறுப்பினர்கைின் பிசரரலைகள் காைவாிலச ஒழுங்கு முலறயில் பாிசீைலனக்கு 

ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் சசர்க்கப்படுதல் சவண்டுதமன்பதுடன், குறிப்பிட்ட ஏசதனும் 

சநரத்தில் எவசரனும் உறுப்பினாினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்துக்கு சமற்பட்ட 

பிசரரலைகள், ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் சசர்க்கப்படுதைாகாது. 

(3) “தனியார் உறுப்பினர்” என்பது, சபாநாயகர், பிரதிச் சபாநாயகர், குழுக்கைின் 

பிரதித் தவிசாைர், பிரதம அலமச்சர், அலமச்சரலவயின் அலமச்சர்கள், 

அலமச்சரலவயின் உறுப்பினர்கள் அல்ைாத அலமச்சர்கள், பிரதி அலமச்சர்கள், 

பாராளுமன்றச் சலப முதல்வர், பாராளுமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர், அரசாங்கக் 

கட்சியின் முதற்சகாைாசான் மற்றும் எதிர்க்கட்சியின் முதற்சகாைாசான் ஆகிய 

பதவிகலை வகிக்கின்ற உறுப்பினதராருவலர உள்ைடக்காது. 

25. பாராளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்படும்தபாழுது எஞ்சிநிற்கும் எல்ைாத் தினப் 

பைிகலையும் அடுத்த அமர்வுதினம் வலர அதற்கான ஒரு பிசரரலை இன்றிசய 

பிற்சபாடல் சவண்டும். பாிசீைலனக்கு எடுக்கப்படாத எல்ைா பிசரரலை 

முன்னறிவித்தல்களும் அம்முன்னறிவித்தல் எவ்வுறுப்பினரது தபயாில் உள்ைசதா 

அவாின் குறிப்பான அறிவுறுத்தல் இல்ைாதவிடத்து ஓர் அலமச்சரலவ அலமச்சருலடய 

அல்ைது பிரதி அலமச்சருலடய தபயாில் இருக்குமாயின் அடுத்த அமர்வு தினத்திற்கும் 

தனியார் உறுப்பினதராருவாின் தபயாில் இருக்குமாயின் அடுத்த மாதத்தில் 

பாராளுமன்றம் அமரும் முதைாவது தவள்ைிக்கிழலம அமர்விற்கும் முன்தனடுத்துச் 

தசல்ைப்படல் சவண்டும். 

பத்திரங்கள் 

26. (1) சபாநாயகர், அலமச்சரலவயின் அலமச்சர், அலமச்சரலவயின் உறுப்பினர் 

அல்ைாத அலமச்சர் அல்ைது பிரதி அலமச்சர் மாத்திரசம பத்திரங்கலைச் 

சமர்ப்பிக்கைாம். 
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(2) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் அலனத்தும் கூட்ட அறிக்லகயில் பதிவு 

தசய்யப்படல் சவண்டும். 

(3) பத்திரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும்சபாது அவற்றின் உள்ைடக்கம் பற்றிச் சிறிய 

விைக்கக் கூற்று அைிக்கப்படைாம். ஆனால் சமர்ப்பிக்கும்சபாது விவாததமதுவும் 

நிகழைாகாது. 

(4) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் அலனத்தும் சபாபீடத்தில் இடப்படுவதற்குக் 

கட்டலையிடப்பட்டுள்ைதாகக் கருதப்படுவதுடன் அவற்லற அச்சிடக்சகாரும் ஏசதனும் 

பிசரரலை திருத்தசமா அல்ைது விவாதசமா இன்றித் தீர்மானிக்கப்படுதலும் சவண்டும். 

முன்னறிவித்தல்கள் 

27. (1) சகள்விகள் அல்ைது பிசரரலைகள் பற்றிய முன்னறிவித்தல்கள், 

எழுத்துமூைம் முன்னறிவித்தல் தகாடுக்கும் உறுப்பினரால் லகதயாப்பமிடப்பட்டு 

தசயைாைர் நாயகத்திற்கு முகவாியிட்டுக் தகாடுக்கப்படல் சவண்டும். பாராளுமன்றம் 

அமரும் நாட்கைில் எந்சநரத்திலும் அத்தலகய முன்னறிவித்தல்கலைச் தசயைாைர் 

நாயகத்திடம் தகாடுக்கைாம்; அல்ைது எந்சநரத்திலும் தசயைாைர் நாயகத்தின் 

அலுவைகத்திற்கு அனுப்பைாம்; அல்ைது அங்கு தகாடுக்கைாம்.  

(2) தசயைாைர் நாயகத்திற்கு முன்னறிவித்தல் தகாடுக்கப்பட்ட எல்ைாக் 

சகள்விகளும் சபாநாயகர் ஒழுங்கற்றததனத் தீர்ப்பைித்தாதைாழிய அத்தலகய 

அறிவித்தல் தகாடுத்த தினத்திலிருந்து ஏழு முழு நாட்களுக்கு முன்னராகவிராத ஒரு 

தினத்திற்கு விலடயைிக்கப்படுவதற்காக ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் சசர்க்கப்படுதல் 

சவண்டும். 

எனினும், அவசரப் தபாது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயதமான்றுடன் ததாடர்புள்ை 

சகள்விதயான்று, உாிய அலமச்சருக்குப் சபாதுமான முன்னறிவித்தல் தகாடுக்கப்பட்ட 

பின்னர் சகள்விகள் முடிவலடந்தவுடன் எதிர்க்கட்சித் தலைவாினாசைா அல்ைது 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி ஒன்றின் தலைவாினாசைா சகட்கப்படைாம். 

(3) தசயைாைர் நாயகத்திற்கு முன்னறிவித்தல் தகாடுக்கப்பட்ட எல்ைாப் 

பிசரரலைகளும் சபாநாயகர் ஒழுங்கற்றததனத் தீர்ப்பைித்தாதைாழிய, அதலன 

ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் சசர்த்தல் சவண்டும். ஆனால் பாராளுமன்றம் சவறுவலகயாக 

கட்டலையிட்டாைன்றி முன்னறிவித்தல் தசய்து ஐந்து முழு நாட்கள் கழியுமுன் 

அவற்றின் மீது விவாததமதுவும் நிகழமுடியாது. இப்பந்தியின் ஏற்பாடுகள் 

எவ்வாறிருப்பினும் தபாது அலுவல்கள் ஆரம்பத்தின்சபாது பிசராிக்கப்படவுள்ை 
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பிசரரலைகைின் முன்னறிவித்தல்கள் முன்லனய அமர்வுநாைில் சபாபீடத்தில் 

கிலடக்கப்தபற்றிருப்பின் அலவ ஒழுங்குப்பத்திரத்தில் சசர்க்கப்படுதல் சவண்டும். 

(4)  ஏசதனும் விடயம் பற்றி முன்னறிவித்தல் தகாடுத்தல் மீது விவாதம் 

நிகழைாகாது. 

(5) இந்நிலையியற் கட்டலைகைில் சவறுவலகயாக ஏற்பாடு தசய்தாதைாழிய, 

ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் காைப்படும் ஒரு பிசரரலை அல்ைது ஒரு தினப்பைி மீது தவிர 

விவாததமதுவும் இடம்தபறுதைாகாது. 

(6) சகள்வி அல்ைது பிசரரலை ததாடர்பாக முன்னறிவித்தல் தகாடுத்த உறுப்பினர் 

ஒருவர் தசயைாைர் நாயகத்திற்கு எழுத்துமூைம் முன்னறிவித்தல் தகாடுத்து அதலன 

மீைப்தபறைாம். 

(7) அலமச்சு சம்பந்தமான கூற்தறான்று, பிரதம அலமச்சாினால் அல்ைது 

அலமச்சரலவயின் அலமச்சதராருவாினால், அவ்வலமச்சருக்கு எந்த விடயம் 

ததாடர்பில் அலமச்சர் ாீதியிைான தபாறுப்பானது தபாறுப்பிக்கப்பட்டுள்ைசதா அந்த 

விடயத்தின்மீது அைிக்கப்படுதல் சவண்டும். ஒரு கூற்லற அவ்வாறு அைிப்பதற்குக் 

கருதுகின்ற அலமச்சர் கூற்றின் பிரதிதயான்லற முன்கூட்டிசய சபாநாயகாிற்கு 

சமர்ப்பித்து அவாின் அங்கீகாரத்லத முதலில் தபறுதல் சவண்டும்.  

(8) உறுப்பினதராருவர் சலபயில் சமுகமாயிராத சந்தர்ப்பத்தில் இன்சனார் 

உறுப்பினாினால் சலபயில் தசய்யப்பட்டுள்ைதவாரு குறிப்பீட்டுக்குப் 

பதிைைிக்கும்சபாது அவ்வுறுப்பினாின் தசாந்த நடத்லதலய நிலைநாட்டும் 

சநாக்கத்துக்காக அவ்வுறுப்பினாினால் தனிப்பட்ட விைக்கதமான்று 

தகாடுக்கப்படைாம். அவ்வாறு விைக்கதமான்லற அைிக்கக் கருதுகின்ற எவசரனும் 

உறுப்பினர், அவ்விைக்கத்தின் பிரதிதயான்லற முன்கூட்டிசய சபாதுமான அறிவித்தல் 

தகாடுத்து சபாநாயகருக்குச் சமர்ப்பிப்பதுடன் சபாநாயகாின் அங்கீகாரத்லதயும் 

முதலில் தபறுதல் சவண்டும். அவ்வாறு அைிக்கப்படும் விைக்கம் கண்டிப்பாக 

அவ்வுறுப்பினாின் தசாந்த நடத்லதலய நிலைநாட்டும் சநாக்கத்துக்காக மட்டுசம 

வலரயறுக்கப்பட்டதாகவிருத்தல் சவண்டும்.  

28. நிலையியற் கட்டலைகள் பிறவாறு பைித்தாைன்றி, பின்வரும் பிசரரலைகள் 

தவிர்ந்த சவறு எலவசயனும் ததாடர்பாகவும் சமர்ப்பிக்க உத்சதசித்துள்ை 

எப்பிசரரலைக்கும் முன்னறிவித்தல் தகாடுக்கப்படுதல் சவண்டும்.- 
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 (அ) முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவில் பிசராிக்கப்படும் பிசரரலை; 

(ஆ) பாராளுமன்றத்லத அல்ைது ஏதாவது விவாதத்லத ஒத்திலவப்பதற்கான 

பிசரரலை; 

(இ) விசசட குழுதவான்றின் அறிக்லகலய முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தசவா அல்ைது அச்சிடசவா சகாரும் பிசரரலை; 

(ஈ) புறத்சதாலர தவைிசயற்றுவதற்கான பிசரரலை; 

(உ) ஓர் உறுப்பினலர பாராளுமன்றச் சசலவயிலிருந்து இலடநிறுத்தி 

லவப்பதற்கான பிசரரலை; 

(ஊ) ஒரு சிறப்புாிலம விடயத்லததயாட்டிய பிசரரலை; 

(எ) ஒரு தினத்தில் அலுவதைான்று முடிவாக்கப்பட்டவுடனும் சவறு புதிய 

விடயங்கள் ஆரம்பிக்கப்படும் முன்னரும் அவ்வலுவலிலிருந்து 

எழுகின்ற பிசரரலை. 

 29. (1)  மற்தறல்ைாப் பிசரரலைகள், தினப்பைிகள் ஆகியவற்றிலும் பார்க்கப் 

பாராளுமன்றத்தின் சிறப்புாிலமகளுடன் சநரடியாகச் சம்பந்தப்பட்ட ஓர் அவசரப் 

பிசரரலை முன்னீடலடதல் சவண்டும். வாக்தகடுப்பு நிகழ்ந்துதகாண்டிருக்கும் 

சந்தர்ப்பத்லதத் தவிர்ந்த சவறு எச்சந்தர்ப்பத்திலும் பாராளுமன்றத்தின் 

சிறப்புாிலமகலை சநரடியாகத் தழுவிய ஒரு விடயம் அண்லமயில் 

சதான்றியிருக்கும்சபாது சிறப்புாிலமலய அடிப்பலடயாகக் தகாண்ட ஒரு 

பிசரரலைமூைம் பாராளுமன்ற நடவடிக்லக இலடமறிக்கப்படைாம். 

 (2) சிறப்புாிலம பற்றிய விடயத்லத எழுப்புவதற்குக் கருதுகின்ற எவசரனும் 

உறுப்பினர் அக்கிராசனத்திற்கு முதலில் அறிவித்தல் தகாடுக்க சவண்டுதமன்பதுடன், 

பாராளுன்றத்தின் நடவடிக்லககலை இலடநிறுத்துவதற்கு அக்கிராசனத்திடமிருந்து 

அனுமதிதபறுதலும் சவண்டும்.  

தபாது மனுக்கள் 

 30. (1) பாராளுமன்றத்திற்கான ஒவ்தவாரு மனுவும் சபாநாயகருக்கு முகவாியிடப்பட்ட 

ஒரு மனு வடிவத்திலிருத்தல் சவண்டுதமன்பதுடன், அது ஓர் உறுப்பினரால் 

சமர்ப்பிக்கப்படுதலும் சவண்டும். 
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 (2) ஒவ்தவாரு மனுவும் மதிப்பான வார்த்லதகைில் இருத்தல் சவண்டுதமன்பதுடன், 

தபாருத்தமற்ற கூற்றுக்கலைக் தகாண்டிருத்தலுமாகாது. 

 (3) ஒவ்தவாரு மனுவும் ததைிவாகவும் வாசிக்கக் கூடியதாகவும் இருத்தல் 

சவண்டுதமன்பதுடன், சகாருவதான நிவாரைத்லத எடுத்துலரக்கும் இலறஞ்சுதலுடன் 

அது முடிவுறுதல் சவண்டும். 

 (4) சுகவீனத்திைான இயைாலம விடயத்தில் தவிர, ஒவ்தவாரு மனுவும், மனுதாரரால் 

அல்ைது மனுதாரர்கைால் லகதயாப்பமிடப்படுதல் சவண்டும். எழுத இயைாத ஆள் 

ஒருவர், சாட்சி ஒருவாின் முன்னிலையில் தனது அலடயாைத்லத இடுதல் சவண்டும். 

மனு ஒன்றின் லகதயாப்பக்காரர் ஒவ்தவாருவாினதும் முழுப்தபயர், முகவாி மற்றும் 

சதசிய அலடயாை அட்லட இைக்கம் என்பலவ மனுவில் குறிப்பிடப்படுதல் சவண்டும். 

மனுதாரர் ததாலைசபசி இைக்கம் உட்பட சவசறசதனும் ததாடர்பு விபரங்கலையும் 

குறிப்பிடைாம். 

 (5) ஏசதனும் மனுவுடன் கடிதங்கள், சத்தியக்கடதாசிகள் அல்ைது பிற ஆவைங்கள் 

எலவயும் இலைக்கப்படுதல் ஆகாது. 

 (6) மனுதவான்றில் பாராளுமன்றத்தின் ஏசதனும் விவாதம் பற்றிய குறிப்பீடு 

இருத்தைாகாது. 

 (7) உறுப்பினதராருவர் தமது தசாந்த மனுதவான்லற முன்லவப்பதற்குத் 

தகுதிவாய்ந்தவராகவிருத்தைாகாது, ஆனால் அது சவசறார் உறுப்பினாினால் 

முன்லவக்கப்படைாம்.  

 (8) ஒவ்தவாரு மனுவும் சமர்ப்பிக்கப்படும் முன்னர், அதன் ஆரம்பத்தில் அதற்குப் 

தபாறுப்பாயிருக்கும் உறுப்பினரால் ஒப்பமிடப்படுதல் சவண்டுதமன்பதுடன் 

குலறந்தபட்சம் இரு முழு நாட்களுக்குச் தசயைாைர் நாயகத்திடம் இருக்கத்தக்கதாக 

அதலனச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். தசயைாைர் நாயகம் அதலன அங்கீகாரத்துக்தகனச் 

சபாநாயகருக்குச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். இவ்வாறு அங்கீகாிக்கப்பட்டாைன்றி மனு 

எதுவும் சமர்ப்பிக்கப்படுதைாகாது. 

 (9) மனு ஒன்லறச் சமர்ப்பிக்கும் உறுப்பினர் பின்வரும் முலறயிைான 

கூற்தறான்றுக்குத் தம்லம வலரயறுத்துக்தகாள்ை சவண்டுதமன்பதுடன். 

இக்கூற்றின்மீது விவாதம் எலதயும் அனுமதித்தைாகாது. 
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“சபாநாயகர் அவர்கசை! 
......................................................

(முகவாி)
 என்னும் இடத்லதச் சசர்ந்த 

..........................................

(மனுதாராின் தபயர்)
*என்பவாிடமிருந்தும்/ ஏலனய 

...................................

(மனுதாராின் எண்ைிக்லக)
 ஆட்கைிடமிருந்தும் 

வந்துள்ை மனு ஒன்லறச் சமர்ப்பிக்கிசறன்.” 

(10) மனு ஒன்று பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் அது தபாது 

மனுக்கள் பற்றிய குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும். 

சகள்விகள் 

31. இந்நிலையியற் கட்டலைகைினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட அலுவல்கைின் 

கட்டத்தில் தபாது அலுவல்கள் ததாடர்பான சகள்விகள், பிரதம அலமச்சாிடம் அல்ைது 

சனாதிபதியினால் எவசரனும் அலமச்சருக்குக் குறித்தைிக்கப்பட்ட விடயங்களும் 

பைிகளும் ததாடர்பாக அலமச்சு ாீதியிைான தபாறுப்லப தகாண்டுள்ை அத்தலகய 

அலமச்சாிடம் சகட்கப்படைாம். 

32. (1) சகள்விதயான்றுக்கு வாய்மூை விலட சகாருமிடத்து, ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 

அக்சகள்விக்குாிய முலற வந்ததும் சபாநாயகர் அக்சகள்விக்குாிய உறுப்பினாின் 

தபயலர அலழக்க சவண்டும்; அவ்வண்ைம் அலழக்கப்பட்ட உறுப்பினர் தமது 

இடத்தில் எழுந்து நின்று ஒழுங்குப்பத்திரத்திலுள்ை அக்சகள்வியின் இைக்கத்லதக் 

குறிப்பிடுவதன்மூைம் சகள்வியிலனக் சகட்டல் சவண்டும்; அதன் பின் 

அக்சகள்விக்குாிய விலட பிரதம அலமச்சரால் அல்ைது அக்சகள்வி சகட்கப்படும் 

அலமச்சரால் அைிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

(2) உாிய விடயம் ததாடர்பான அலமச்சர் அல்ைது அவ்வலமச்சர் இல்ைாதிருப்பின் 

அத்தலகய அலமச்சாினால் அதிகாரமைிக்கப்பட்ட உாிய விடயத்திற்குப் 

தபாறுப்பாகவுள்ை அலமச்சரலவயின் உறுப்பினர் அல்ைாத அலமச்சர் அல்ைது பிரதி 

அலமச்சர் அக்சகள்விகளுக்கு எந்த நாைன்று விலடயைிக்கப்படுவதற்கு 

அட்டவலைப்படுத்தப்பட்டுள்ைசதா அந்த நாைன்று அத்தலகய சகள்விகளுக்கு 

வாய்தமாழிமூைம் விலடயைிப்பதற்குச் சலபயில் சமுகமைித்திருத்தல் சவண்டும்.  

(3) குறிப்பிட்டதவாரு நாைில் உறுப்பினதராருவாினால் எழுப்பப்பட்ட ஏசதனும் 

சகள்விக்கு விலடயைிப்பதற்குச் சலபயில் சமுகமாயிருப்பதற்கு இயைாதவராகவுள்ை 

அலமச்சதராருவர், சபாநாயகாின் முன்னனுமதிலயப் தபறுதல் சவண்டுதமன்பதுடன், 

அக்சகள்விக்கு விலடயைிப்பதற்கு அத்தலகய அலமச்சர் தசய்துள்ை 

ஒழுங்சகற்பாடுகலைச் சபாநாயகருக்கு அறிவித்தலும் சவண்டும்.  
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(4) சகள்விதயான்றுக்கு எழுத்துமூைம் விலட சகாருமிடத்து பிரதம அலமச்சர் 

அல்ைது அக்சகள்வி சகட்கப்படும் அலமச்சர் அதற்குாிய விலடலய ஹன்சாட் 

அறிக்லகயில் மும்தமாழிகைிலும் அச்சிடுவதற்கு வலகதசய்தல் சவண்டும். 

33. (1) முப்பத்திரண்டாம் நிலையியற் கட்டலையின் கீழ் அைிக்கப்பட்ட அத்தலகய 

ஏசதனும் விலடயின்மீது எவசரனும் உறுப்பினர் மூன்றுக்கு சமற்படாத குலறநிரப்புக் 

சகள்விகலைக் சகட்கைாம். 

எனினும், அத்தலகய குலறநிரப்புக் சகள்விகள், ததாடக்கக் சகள்வியில் 

உள்ைடக்கப்படாத விடயங்கலை அறிமுகப்படுத்தைாகாததன்பதுடன், 

வாய்தமாழிமூைமான விலடயிலிருந்து எழுகின்ற ஏசதனும் விடயத்லத சமலும் 

ததைிவுபடுத்தும் சநாக்கத்துக்காக மட்டுசம சகட்கப்படுதலும் சவண்டும்:  

ஆயினும் சமலும், சகள்விகைின் ஏல்தலகலம பற்றிய விதிகலை ஏசதனும் 

குலறநிரப்புக் சகள்வி மீறுகின்றததனச் சபாநாயகர் அபிப்பிராயப்படின், சபாநாயகர் 

அத்தலகய குலறநிரப்புக் சகள்விக்கு அனுமதி மறுத்தல் சவண்டும். 

(2) குலறநிரப்புக் சகள்விகலையும் அவற்றுக்கான விலடகலையும் 

எழுப்புவதற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட சநரத்லதச் சபாநாயகர் வலரயறுக்கைாம்.  

34. (1) ஒரு சகள்வியின் முலறயான சநாக்கம், அது விைித்துக் சகட்கப்படும் 

அலமச்சாின் அறிவிற்குள்ைான நிகழ்வு பற்றிய விடயத்தின்மீது தகவல்கலைப் 

தபற்றுக்தகாள்வது அல்ைது நடவடிக்லக எடுக்கப்படுவதலனத் தூண்டுதைாதல் 

சவண்டும்.  

(2) சகள்விதயான்றிலன விவாதத்திற்குச் சாட்டாக்கிக்தகாள்ைக்கூடாது.  

35. எந்ததவாரு தினத்திலும் சகள்விகளுக்தகன ஒரு மைித்தியாைத்திற்கு சமற்பட்ட 

சநரம் ஒதுக்கப்படுதைாகாது என்பதுடன், உறுப்பினதரவரும் எந்ததவாரு தினத்திலும் 

வாய்தமாழி மூைமான விலடக்காக இரண்டு சகள்விகளுக்கு சமற்பட்ட சகள்விகலைக் 

சகட்டலுமாகாது.  

ஆயினும், ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்தின் குழுநிலை விவாதத்திற்காக 

நிர்ையிக்கப்பட்ட தினத்தன்று சகள்விகளுக்காக முப்பது நிமிடங்களுக்கு சமற்பட்ட 

சநரம் ஒதுக்கப்படுதைாகாது.  
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36. சகள்விகலைக் சகட்பதற்கான உாிலம, பின்வரும் விதிகளுக்கு 

உட்பட்டதாயிருத்தல் சவண்டும்:-  

(அ) ஏசதனுதமாரு சகள்வியில் ஒரு விடயம் மட்டுசம குறிப்பீடு தசய்யப்படுதல் 

சவண்டுதமன்பதுடன், சகள்வியானது நூற்லறம்பது தசாற்கைிற்கு 

சமற்படுதைாகாது; 

(ஆ) சகள்விலய விைங்கிக்தகாள்வதற்கு அத்தியாவசியமற்ற ஏசதனும் தபயர் 

அல்ைது கூற்று ஒரு சகள்வியில் குறிப்பிடப்படுதைாகாது; 

(இ) சகள்விதயான்று ஒரு கூற்லறக் தகாண்டிருப்பின், அதலனக் சகட்கும் 

உறுப்பினர் அத்தலகய கூற்றின் பிலழயின்லமக்கான தபாறுப்லபசயற்றல் 

சவண்டும்;  

(ஈ) சகள்விதயான்றில் ஏசதனும் வாதம், ஊகம், காரைம் கற்பித்தல், அலடதமாழி 

அல்ைது வஞ்சகப்புகழ்ச்சியான தசாற்தறாடர் இடம்தபறைாகாது; 

(உ) குழுதவான்றின் அறிக்லகமூைம் பாராளுமன்றத்திற்கு முன்னிடப்படாத 

அக்குழு ததாடர்பான நடவடிக்லககள் பற்றிக் சகள்விதயான்று 

சகட்கப்படைாகாது; 

(ஊ) சட்ட நீதிமன்றதமான்றின் தீர்ப்புக்குட்பட்டுள்ை அல்ைது சட்டமுடிலவ 

எதிர்சநாக்கியுள்ை எவ்விடயமும் ஒரு சகள்வியில் இடம்தபறைாகாது; 

(எ) கருத்துத் ததாிவிக்கும்படிசயா, யதார்த்தமற்ற ஒரு சட்டப் பிரச்சிலனக்கு 

அல்ைது ஓர் அனுமான நிலைக்குப் பாிகாரம் சகாாிசயா சகள்வி 

சகட்கப்படைாகாது; 

(ஏ) தனிப்பட்ட ஒருவரது தபாது அல்ைது உத்திசயாக முலற சம்பந்தப்படாத 

ஒழுக்கத்லதசயா நடத்லதலயசயா ஒட்டிய சகள்வி சகட்கப்படைாகாது; 

(ஐ) ஒரு தன்னிலைப் பிசரரலையினால் மட்டுசம வினாதவழுப்பக்கூடிய 

எந்தசவார் ஆைினதும் ஒழுக்கத்லத அல்ைது நடத்லதலயப் பிரதிபலிக்கக் 

கூடிய சகள்வி சகட்கப்படைாகாது; 

(ஒ) ஒருவாின் தசாந்த ஒழுக்கம் பற்றி சநரடியாகசவா உள்ைார்த்தமாகசவா 

குற்றம் சுமத்தும் சகள்வி அனுதிக்கப்படமாட்டாது; மற்றும் 
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(ஓ) ஏசதனும் கூட்டத்ததாடாில் அதற்கு முழுலமயாக விலடயைிக்கப்பட்ட ஒரு 

சகள்வி அசத கூட்டத்ததாடாின்சபாது மீண்டும் சகட்கப்படுதைாகாது. 

37. (1) இந்நிலையியற் கட்டலைகைின் கீழ் ஒரு சகள்விலய அனுமதிக்கைாமா 

இல்லையா என்பலதச் சபாநாயகர் தீர்மானிப்பார். சகள்வி சகட்கும் உாிலமலயத் 

துஷ்பிசரசயாகம் தசய்வதாயுள்ைததன்சறா பாராளுமன்றத்தின் நடவடிக்லகலயத் 

தலடப்படுத்தும் அல்ைது குந்தகமான முலறயில் பாதிக்கும் சநாக்கம் 

தகாண்டததன்சறா தாம் அபிப்பிராயப்படும் எந்ததவாரு சகள்விக்கும் சபாநாயகர் 

அனுமதி மறுக்கைாம். இந்நிலையியற் கட்டலைகள் எவற்லறயாவது மீறும் எந்ததவாரு 

சகள்விக்கும் சபாநாயகர் அனுமதி மறுக்க சவண்டும். சபாநாயகர் ஒரு சகள்விக்கு 

அனுமதி மறுத்தால் அம்மறுப்லப அதற்குாிய காரைத்சதாடு, தசயைாைர் நாயகம் 

சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினருக்கு எழுத்துமூைம் அறிவித்தல் சவண்டும். 

(2) தகாத தசால்ைலமப்புகலைக் தகாண்ட அல்ைது பாராளுமன்றத்தின் ஏசதனும் 

நிலையியற் கட்டலைக்கு முரைாகவுள்ை ஏசதனும் அறிவித்தல், அது ஒழுங்குப் 

புத்தகத்தில் சதான்றும் முன்னர், சகள்விலயக் சகட்கும் உறுப்பினாின் சம்மதத்துடன் 

சபாநாயகாினால் திருத்தப்படைாம்.  

(3) ஒரு சகள்விக்கு நீண்ட விலட சதலவயாகவுள்ைததனச் சபாநாயகர் 

அபிப்பிராயப்படின், அக்சகள்வியானது வாய்தமாழிமூைமான விலடக்கான 

சகள்வியல்ைதவனக் கருதப்பட சவண்டுதமன்று பைிக்கைாம் என்பதுடன் அத்தலகய 

முடிவு தசயைாைர் நாயகத்தினால் சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினருக்கு அறிவிக்கப்படுதலும் 

சவண்டும்.  

பிரதம அலமச்சாிடம் சகட்கப்படும் சகள்விகள் 

38. (1) ஒவ்தவாரு மாதத்தினதும் முதைாவது அமர்வு வாரத்தின் புதன்கிழலமயன்று 

வாய்தமாழிமூைமான விலடகளுக்கான சகள்விகளுக்காகக் குறித்ததாதுக்கப்பட்ட 

சநரத்தின்சபாது, பிரதம அலமச்சாிடமிருந்து நான்குக்கு சமற்படாத சகள்விகலைக் 

சகட்பதற்கு முப்பது நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்படைாம். முதைாவது புதன்கிழலமயன்று 

பிரதம அலமச்சர் இல்ைாதிருக்கும் பட்சத்தில் பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 

அத்தலகய சநாக்கத்துக்காக அசத மாதத்தின்சபாது தபாருத்தமான நாள் பற்றி 

முடிவுதசய்யைாம்.  

(2) இந்நிலையியற் கட்டலையின் கீழ் சகள்விதயான்லறக் சகட்பதற்கு 

விரும்புகின்ற, அலமச்சரலவயின் அலமச்சர், அலமச்சரலவயின் உறுப்பினர் அல்ைாத 
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அலமச்சர் அல்ைது பிரதி அலமச்சர், தவிர்ந்த எவசரனும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

முற்சபாந்த வாரத்தின் தவள்ைிக்கிழலமயன்று நண்பகல் 12 மைிக்கு முன்னர், 

பாராளுமன்றச் சலப முதல்வாினது அலுவைகத்துக்கான பிரதிதயான்றுடன் 

அக்சகள்விலயச் தசயைாைர் நாயகத்திடம் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.  

(3) பிரதம அலமச்சருக்கான சகள்விகள், சதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

விடயங்களுட்பட அரசாங்கக் தகாள்லககள் ததாடர்பான விடயங்களுக்கு மட்டுசம 

வலரயறுக்கப்படுதல் சவண்டும். விபரமான விலடலயத் சதலவப்படுத்துகின்ற அல்ைது 

குறித்ததவாரு விடயத்திற்கு வலரயறுக்கப்பட்ட ஏசதனும் சகள்வி, பிரதம அலமச்சாின் 

தற்றுைிபின் சபாில் விலடயைிப்பதற்காக உாிய விடயத்திற்குப் தபாறுப்பாகவுள்ை 

அலமச்சருக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படைாம். 

(4) ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு தினத்தில் தைா இரண்டு சகள்விகள் வீதம் 

அரசாங்கத்திற்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் குறித்ததாதுக்கப்பட்டைாம். 

(5) பாராளுமன்ற உறுப்பினதராருவர், தகாடுக்கப்பட்ட ஏசதனும் நாைில் ஒரு 

சகள்விலய மட்டுசம சகட்கைாம் என்பதுடன், அத்தலகய சகள்வி நூற்லறம்பது 

தசாற்கைிற்கு சமற்படுதலுமாகாது.  

(6) பிரதம அலமச்சருக்கான சகள்விகள், வாதங்கலை உள்ைடக்காமலும் 

அல்ைது கருத்துக்கலைத் ததாிவிக்காமலும் சகட்கப்படுதல் சவண்டுதமன்பதுடன், 

ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட தபாதுவான பகிரங்கக் தகாள்லககளுடன் 

ததாடர்புபட்டிருத்தலுமாகாது.  

(7) பிரதம அலமச்சர் ஏசதனும் சகள்விக்கு விலடயைித்த பின்னர், சகள்விலயக் 

சகட்ட உறுப்பினர் மூன்று குலறநிரப்புக் சகள்விகலைக் சகட்கைாம். சகள்விலயக் 

சகட்கும் உறுப்பினாின் அனுமதியுடன் சவதறவசரனும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், 

குலறநிரப்புக் சகள்விகளுள் ஒன்லறசயா அல்ைது பைவற்லறசயா சகட்கைாம்:  

 ஆயினும், குலறநிரப்புக் சகள்விகள், பிரதான சகள்வி அல்ைது அதற்காக 

அைிக்கப்பட்ட விலட ததாடர்பான விடயத்திற்குட்பட்டதாயிருத்தல் சவண்டும். 

விவாதத்துக்கான விடயங்கள் 

 39. தபாதுமக்கைின் நைன் ததாடர்பான ஏசதனும் விடயம் பற்றிய ஏசதனும் 

பிசரரலைலயப் பிசராிப்பதற்கு எவசரனும் உறுப்பினர் தகுதிவாய்ந்தவராயிருத்தல் 
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சவண்டுதமன்பதுடன், அத்தலகய பிசரரலை இந்நிலையியற் கட்டலைகளுக்கிைங்க 

விவாதிக்கப்படசவா அல்ைது சவறுவலகயில் முடிவுறுத்தப்படசவா சவண்டும். 

40. (1) இந்நிலையியற் கட்டலைகைின் கீழ் வழிதமாழியப்பட சவண்டிய ஒரு 

பிசரரலை அல்ைது திருத்தம் அவ்வாறு வழிதமாழியப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் 

வலுவற்றதாதல் சவண்டும். 

  (2) தமது தபயாிலிருக்கும் ஒரு பிசரரலைலயப் பிசராிக்கும்படி 

அலழக்கப்படுமிடத்து ஒரு தனியார் உறுப்பினர் அவ்வாறு பிசராிக்காதுவிட்டால் அது 

காைாவதியாகும்; ஆனால் அவர் எழுத்துமூைம் அதிகாரம் அைித்த இன்தனாரு 

உறுப்பினர் அவருக்காக அப்பிசரரலைலயப் பிசராிக்கைாம்: 

 எனினும், ஒரு தினப்பைிக்குப் தபாறுப்பாயுள்ை ஓர் உறுப்பினர் பிறிசதார் 

தினத்திற்கு அத்தினப் பைிலயப் பின்சபாடசவண்டுதமன்ற தமது விருப்பத்லத முன் 

கூட்டிசய தசயைாைர் நாயகத்திற்குத் ததாிவித்திருந்தாைன்றி எந்த ஓர் உறுப்பினரும் 

அத்தினப் பைிலயப் பிசராிக்கைாம். 

41. ஒரு பிசரரலைலயப் பிசராித்த ஓர் உறுப்பினர் பாராளுமன்றத்தின் 

அனுமதியுடன் அப்பிசரரலைலய மீைப்தபறைாம்.  

எதிர்சநாக்கல் 

42. (1) பாிசீைலனக்குக் குறிக்கப்பட்ட ஒரு சட்டமூைத்தின் அல்ைது தினப் பைிப்பின் 

விடயப் தபாருளுடன் ததாடர்புலடய ஒரு பிசரரலைலயச் சமர்ப்பிப்பசதா அல்ைது 

திருத்தத்லதப் பிசராிப்பசதா ஒழுங்கற்றதாகும் என்பதுடன் முன்னறிவித்தல் தகாடுத்த 

ஒரு பிசரரலையின் விடயப் தபாருளுடன் ததாடர்புலடயதான ஒரு திருத்தமும் 

ஒழுங்கற்றதாகும். 

 (2) முன்னறிவித்தல் தகாடுக்கப்பட்ட ஒரு தினப்பைி, பிசரரலை முன்னறிவித்தல் 

அல்ைது திருத்தப் பிசரரலை பாராளுமன்ற ஒத்திலவப்புப் பிசரரலையின் மீசதா 

அல்ைது சவசறசதனும் விவாதத்தின் மீசதா எதிர்சநாக்கப்படைாகாது. 

 (3) எதிர்சநாக்கலின் காரைத்தின் மீது கைந்துலரயாடதைான்று ஒழுங்கற்றதா 

எனத் தீர்மானிக்லகயில் அவ்வாறு எதிர்சநாக்கப்பட்ட விடயம் ஒரு குறிப்பிட்ட 

காைதவல்லைக்குள் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் 

உண்டாதவன்பலதச் சபாநாயகர் கருத்திற் தகாள்ைல் சவண்டும். 

திருத்தங்கள் 

43. (1) அக்கிராசனத்திலிருந்து பிசரரலைதயான்று எடுத்தியம்பப்படுமிடத்து –  



 நிலையியற் கட்டலைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்லக  

( 183 ) 

 

(அ) குறித்த சிை தசாற்கலை நீக்கிவிட்டு அவற்றிற்காக குறித்த சிை சவறு 

தசாற்கலைப் பதிலீடு தசய்தல் சவண்டுதமன்சறா; அல்ைது  

(ஆ) குறித்த சிை தசாற்கள் நீக்கப்பட சவண்டுதமன்சறா; அல்ைது 

(இ) குறித்த சிை தசாற்கள் புகுத்தப்பட அல்ைது சசர்க்கப்பட 

சவண்டுதமன்சறா அப்பிசரரலை திருத்தப்படைாம். 

 (2) அத்தலகய ஒவ்தவாரு திருத்தமும் அதலனப் பிசராிக்கின்ற உறுப்பினாினால் 

எழுத்துமூைம் தசயைாைர் நாயகத்திற்குக் லகயைிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

 (3) சட்டமூைதமான்றுக்கு முன்தமாழியப்படும் ஒவ்தவாரு திருத்தமும் 

அரசியைலமப்பின் 77ஆம் உறுப்புலரயின் நியதிகைின்படி சட்டத்துலறத் 

தலைலமயதிபதியினால் பாிசீைலன தசய்யப்படுதல் சவண்டும். 

 (4)  பிசரரலைதயான்றுக்கான திருத்தம், எப்பிசரரலை ததாடர்பாக 

முன்தமாழியப்படுகின்றசதா அப்பிசரரலைக்கு இலயபானதாகவிருத்தல் சவண்டும்.  

 (5) பாராளுமன்ற விதிகளுக்கலமய முன்னறிவித்தல் அைிக்கப்பட்ட தன்னிலைப் 

பிசரரலைமூைம் மாத்திரசம எழுப்பப்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சிலன 

திருத்ததமான்றின்மூைம் எழுப்பப்படைாகாது. 

 (6) ஒரு பிசரரலையின் ஏதாவது ஒரு பகுதிக்கான திருத்தத்திற்குாிய முடிவு 

வழங்கப்பட்டதன் பின்னர் அப்பகுதிக்கு முன்னதாக உள்ை பகுதிலயத் திருத்த முடியாது. 

 (7) அசதமுலறயில், அக்கிராசனத்திலிருந்து ஒரு பிசரரலையின் ஏதாவது 

பகுதிக்குத் திருத்தம் எடுத்தியம்பப்பட்டால் அத்திருத்தம் மீட்கப்பட்டாைன்றி, 

அப்பகுதிக்கு முன்னதாகவுள்ை ஒரு பகுதிலயத் திருத்தமுடியாது. 

 (8) ஒரு பிசரரலை ததாடர்பான திருத்தம் ஏதாவததாரு சட்டமூைம் அல்ைது 

விடயம் ததாடர்பாக அசதசபான்ற சந்தர்ப்பத்தில் திருத்தம் ததாடர்பான முன்னர் 

எடுக்கப்பட்ட முடிவிற்கு முரைானதாயிருத்தைாகாது. 

 (9) அக்கிராசனத்திலிருந்து திருத்ததமான்று எடுத்தியம்பப்படுமிடத்து, 

அத்திருத்தத்திற்கும் திருத்ததமான்று பிசராிக்கப்படைாம். 

44. (1) திருத்ததமான்று குறித்த சிை தசாற்கலை நீக்கிவிட்டு அவற்றிற்காக சவறு சிை 

தசாற்கலைப் பதிலீடு தசய்வதற்கானதாயிருப்பின் சபாநாயகசரா அல்ைது 
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தவிசாைசரா, அத்திருத்தத்திலனக் குறிப்பிட்ட பின்னர் “நீக்கப்படசவண்டுதமனப் 

பிசராிக்கப்பட்ட தசாற்கள் பிசரரலையின் அல்ைது வாசகத்தின் ஒரு பகுதியாக 

இருக்குமாக” என்ற பிசரரலைலய முதலில் எடுத்தியம்புவார். அப்பிசரரலை 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டு நிராகாிக்கப்பட்டால் “திருத்தத்தில் பிசராிக்கப்பட்ட அச்தசாற்கள் 

அங்கு பதிலீடு தசய்யப்படுமாக” என்ற பிசரரலைலய அவர் எடுத்தியம்புதல் 

சவண்டும்: 

 ஆயினும், சாத்தியமானால் சபாநாயகசரா அல்ைது தவிசாைசரா ஒழுங்குமுலறயாக 

இதன்பின்னர் பிசராிக்கக்கூடியதான ஒரு திருத்தத்திலனத் தலடதசய்யா தசாற்கலை 

மாத்திரசம ஒரு திருத்தத்தில் பாீட்சார்த்தப் பிசரரலையாகச் சலபக்கு விடசவண்டும். 

அவ்வாறு எடுத்தியம்பப்பட்ட பிசரரலை நிராகாிக்கப்பட்டால் 

நீக்கப்படசவண்டுதமனப் பிசராிக்கப்பட்ட திருத்தத்தின் எஞ்சிய தசாற்கள் சமலுதமாரு 

பிசரரலையின்றிசய நீக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 

 (2) திருத்தமானது குறித்த சிை தசாற்கள் நீக்கிவிடப்பட சவண்டுதமன்ற 

பயன்படவிருப்பின், சபாநாயகர் அல்ைது தவிசாைர், திருத்தத்லதக் குறிப்பிட்ட பின்னர், 

“நீக்கப்பட சவண்டுதமனப் பிசராிக்கப்படும் தசாற்கள் பிசரரலையின் அல்ைது 

வாசகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்குமாக” என்ற பிசரரலைலய எடுத்தியம்ப சவண்டும். 

 (3) திருத்தமானது குறித்தசிை தசாற்கள் நீக்கிவிடப்பட சவண்டும், பதிலிடப்பட 

சவண்டும், உட்புகுத்தப்பட சவண்டும் அல்ைது சசர்க்கப்பட சவண்டுதமன்ற 

கருத்திைாயின், சபாநாயகர் அல்ைது தவிசாைர், திருத்தத்லதக் குறிப்பிட்ட பின்னர், 

பிசராிக்கப்பட்ட தசாற்கள் அங்கு நீக்கிவிடப்பட சவண்டும், பதிலீடு தசய்யப்பட 

சவண்டும், உட்புகுத்தப்பட சவண்டும் அல்ைது சசர்க்கப்பட சவண்டும் என்ற 

பிசரரலைலய எடுத்தியம்புதல் சவண்டும். 

 (4) இந்நிலையியற் கட்டலையின் முற்சபாந்த பந்திகைின் ஏற்பாடுகள் 

எவ்வாறிருப்பினும் சபாநாயகர், “திருத்தம் ஏற்றுக்தகாள்ைப்படுமாக” என்ற 

பிசரரலைலய, குறிப்பிடப்பட்ட “பிசரரலை அல்ைது பிசரரலைகளுக்குப்” பதிைாக, 

எடுத்தியம்பைாம். 

 (5) பிசராிக்கப்பட்ட ஒரு திருத்தத்திற்கு சவதறாரு திருத்தம் பிசராிக்கப்பட்டால் 

முன் கூறப்பட்ட திருத்தத்தின் மீதான எல்ைாத் திருத்தங்களும் முடிவாக்கப்படும்வலர 

அதுசவ மூைப்பிசரரலையாகக் கருதப்படும். 
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45. ஒரு பிசரரலையின் மீதான விவாதம் முடிவுற்றதும், சபாநாயகர் அல்ைது தவிசாைர், 

அப்பிசரரலை அதன் மூை வடிவத்திசைசய இருப்பின், அப்பிசரரலைலய அதன் மூை 

வடிவத்திசைசய குறிப்பிடுதல் சவண்டும் அல்ைது அப்பிசரரலை 

திருத்தப்பட்டிருப்பின், அப்பிசரரலைலய அதன் திருத்தப்பட்ட வடிவத்தில் குறிப்பிட்டு 

பிசரரலைலயச் சலபக்கு விட சவண்டும். 

விவாத முற்றுக்கள் 

46. (1) ஒரு பிசரரலை பிசராிக்கப்பட்டதன் பின்னர் ஓர் உறுப்பினர் தனது இடத்தில் 

எழுந்து நின்று “பிசரரலை இப்சபாழுது சலபக்கு விடப்படுமாக” எனப் பிசராிக்கைாம். 

அப்பிசரரலை பாராளுமன்றத்தின் விதிகலைத் துஷ்பிரசயாகம் தசய்வதாகசவா 

சிறுபான்லமயினாின் உாிலமகலை மீறுவதாகசவா அக்கிராசனத்திற்குத் 

சதான்றினாைன்றி “பிசரரலை இப்தபாழுது சலபக்கு விடப்படுமாக” என்ற பிசரரலை 

உடனடியாகச் சலபக்கு விடப்படல் சவண்டும். 

 (2) “பிசரரலை இப்தபாழுது சலபக்கு விடப்படுமாக” என்ற பிசரரலை 

நிலறசவற்றப்பட்டு அதன்விலைவான பிரச்சிலன தீர்க்கப்பட்டதும் ஏற்கனசவ 

அக்கிராசனத்தால் எடுத்தியம்பப்தபற்ற எந்ததவாரு பிசரரலையிலும் தீர்வுகாைத் 

சதலவப்படும் சமைதிக பிசரரலைதயதுவும் பிசராிக்கப்படைாம். (முன்கூறப்பட்டபடி 

அக்கிராசனத்தின் இைக்கம் மறுக்கப்படாத பட்சத்தில் மாத்திரசம இந்நடவடிக்லக 

சமற்தகாள்ைப்படைாம்). 

 (3) ஒரு வாசகத்திலனப் பாிசீைலன தசய்யும்சபாது “பிசரரலையில் 

குறித்துலரக்கப்பட்ட அவ்வாசகத்தின் சிை தசாற்கள் அவ்வாசகத்தின் ஒரு பகுதியாக 

இருக்குமாக” அல்ைது “அவ்வாசகம் சட்டமூைத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்குமாக” 

அல்ைது “சட்டமூைத்தில் சசர்க்கப்படுமாக” என்ற பிசரரலை இப்தபாழுது சலபக்கு 

விடப்படசவண்டுதமனப் பிசராிக்கைாம். (முன்கூறப்பட்டபடி அக்கிராசனத்தின் 

இைக்கம் மறுக்கப்படாத பட்சத்தில் மாத்திரசம இந்நடவடிக்லக 

சமற்தகாள்ைப்படைாம்). 

 (4) இந்நிலையியற் கட்டலையின்கீழ் பிசராிக்கப்படும் ஒவ்தவாரு பிசரரலையும் 

உடனடியாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டு திருத்தசமா அல்ைது விவாதசமா இன்றித் 

தீர்மானிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

 (5) பாரளுமன்றத்தில் அல்ைது முழுப் பராளுமன்றக் குழுவில் இக்கட்டலையின் 

கீழான பிசரரலைதயான்றில் வாக்தகடுக்கும்தபாழுது அப்பிசரரலைக்குச் சாதகமாக 
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இருபது உறுப்பினர்கள் வாக்கைித்துள்ைதாகத் ததாிந்தால் அன்றி அப்பிசரரலை 

நிலறசவறியதாகாது. 

வாக்கைிப்பு 

47. (1) சபாநாயகாினால் பிசரரலை முன்லவக்கப்படுதல் சவண்டுதமன்பதுடன், “ஆம்”, 

“இல்லை” என்ற குரல்கைிலிருந்து வாக்தகடுப்பின் முடிவு சபாநாயகாினால் 

பிரகடனப்படுத்தப்படைாம். 

(2) சபாநாயகாின் முடிவிற்கு உடன்படாத எவசரனும் உறுப்பினர், 

சபாநாயகாினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறாகப் பின்வரும் ஏசதனும் 

முலறதயான்றின் கீழ் வாக்தகடுப்தபான்றிலனக் சகாரைாம். அத்தலகய சந்தர்ப்பத்தில் 

ஐந்து நிமிடங்களுக்கு வாக்கலழப்பு மைி அடிக்கப்பட்டு, அதன் பின்னர் – 

(அ) சலபயில் பிசரரலைக்கு ஆதரவாக அல்ைது எதிராகத் தத்தமது இடங்கைில் 

எழுந்துநிற்கின்ற உறுப்பினர்கலை வாிலச வாிலசயாக எண்ணுவதன்மூைம் 

வாக்தகடுப்தபான்று நடத்தப்படுதல் சவண்டும்; அல்ைது 

(ஆ) இைத்திரனியல் வாக்குப் பதிகருவிலயப் பயன்படுத்துவதன்மூைம் 

வாக்தகடுப்தபான்று நடத்தப்படுதல் சவண்டும். அதற்காகச் 

சபாநாயகாினால் அனுமதிக்கப்பட்ட காைப்பகுதியினுள் அவர்கைது 

முடிலவச் சுட்டிக்காட்டுவதற்கு உறுப்பினர்கள் தபாருத்தமான தபாத்தாலன 

அழுத்துதல் சவண்டும்; அல்ைது 

(இ) ஒவ்சவார் உறுப்பினாிடமிருந்தும் அவர் எவ்வாறு வாக்கைிக்க 

விரும்புகின்றாதரனச் தசயைாைர் நாயகம் தனித்தனியாகக் சகட்பதன்மூைம் 

வாக்தகடுப்தபான்று நடத்தப்படுதல் சவண்டுதமன்பதுடன், அதற்கிைங்க 

வாக்குகலைப் பதிதலும் சவண்டும். தசயைாைர் நாயகம் முதலில் பிரதம 

அலமச்சாிடமும், அதன்பின்னர் அலமச்சரலவயின் அலமச்சர்கள், 

அலமச்சரலவயின் உறுப்பினர் அல்ைாத அலமச்சர்கள் மற்றும் பிரதி 

அலமச்சர்கள் ஆகிசயாாிடமும் அவர்கைினது தபயர்கைின் அகரவாிலச 

ஒழுங்கிலும் அதன்பின்னர் ஏலனய உறுப்பினர்கைிடமும் அவர்கைினது 

தபயர்கைின் அகரவாிலச ஒழுங்கிலும் சகட்க சவண்டும். எவசரனும் 

உறுப்பினர் வாக்கைிக்காதிருப்பதற்கு விரும்பினால் அதலன தசயைாைர் 

நாயகத்திடம் கூறைாம். தசயைாைர் நாயகம், அத்தலகய விடயத்தில் 
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வாக்கைிக்காது தவிர்த்தவராக அத்தலகய உறுப்பினாின் தபயலரப் பதிதல் 

சவண்டும். 

(3) சபாநாயகர் பிசரரலைக்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் அைிக்கப்பட்ட 

வாக்குகைின் எண்ைிக்லககலை அறிவித்தல் சவண்டுதமன்பதுடன், அவ்வாக்குகள் சம 

அைவானலவயாக இருப்பின், சபாநாயகர் அறுதியிடும் வாக்தகான்லற அைிப்பார். 

சபாநாயகர் அதன் பின்னர் வாக்தகடுப்பின் முடிலவப் பிரகடனப்படுத்துதல் சவண்டும். 

48. வாக்தகடுப்தபான்றின்சபாது பதியப்பட்ட எண்ைிக்லககள் அல்ைது தபயர்கள் 

சம்பந்தமாக சவறுவலகயில் திருத்தப்பட முடியாத குழப்பம் அல்ைது தவறு ஏற்படும் 

சந்தர்ப்பத்தில், சபாநாயகர், அதன் பின்னர் உடனடியாக, இன்தனாரு வாக்தகடுப்லப 

சமற்தகாள்ளும்படி சலபலயப் பைித்தல் சவண்டும். 

49. ஓர் உறுப்பினர் தாம் தவறாக வாக்கைித்துவிட்டதாகசவா தம்முலடய வாக்கு 

பிலழயாக எண்ைப்பட்டு விட்டதாகசவா கூறினால், தாம் அைித்த வாக்லகத் 

திருத்திக்தகாள்ை அவர் உாிலம சகாரைாம்: 

ஆனால் வாக்குகைின் எண்ைிக்லக அறிவிக்கப்பட்டவுடனும் சபாநாயகர் 

வாக்தகடுப்பின் முடிலவப் பிரகடனம் தசய்வதற்கு முன்னரும் அவ்வாறு சகார 

சவண்டும். 

சட்டமூைங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கான நலடமுலற 

50. (1) அரசியைலமப்பின் 78ஆம் உறுப்புலரயின் ஏற்பாடுகளுக்கலமய, எவசரனும் 

அலமச்சரலவயின் அலமச்சர் முன்னறிவித்தலின் பின்னர், சட்டமூைதமான்லற 

அறிமுகப்படுத்துவதற்காக பாராளுமன்றத்தின் கட்டலையின்றி, அதலனச் 

சமர்ப்பிக்கைாம். தபாது அலுவல்கள் ஆரம்பத்தில் சட்டமூைதமான்று அவ்வாறு 

அறிமுகப்படுத்தப்படும்சபாது, சட்டமூைத்தின் தலைப்பு தசயைாைர் நாயகத்தினால் 

வாசிக்கப்படுதல் சவண்டுதமன்பதுடன், சட்டமூைமானது அப்சபாது முதைாவது 

முலறயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ைததன்றும் அச்சிடப்படுவதற்குக் 

கட்டலையிடப்பட்டுள்ைததன்றும் கருதப்பட்டு, சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து ஒரு 

வாரத்திற்கு முற்படாத ஒரு திகதியன்று இரண்டாம் மதிப்பீட்டிற்காக நிர்ையிக்கப்பட 

சவண்டும். 

(2) முதைாம் மதிப்பீட்டின் பின்னர் அத்தலகய சட்டமூைம் பிசரரலை எதுவுமின்றி 

உாிய துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படும். குழுவானது 
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சட்டமூைத்திற்குத் திருத்தங்கலைப் பாிந்துலரக்கைாம். குழுவானது பாராளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்லகயிடும் வலர அல்ைது பாராளுமன்றத்தினால் அறிக்லகயிடுவதற்காக 

வழங்கப்பட்ட காைம் முடியும் வலர சட்டமூைம் ததாடர்பில் சமைதிக நடவடிக்லககள் 

எதுவும் சமற்தகாள்ைப்படைாகாது.  

அரசியைலமப்புக்கான ஒன்பதாம் அட்டவலையின் நிரல் III இல் 

தரப்பட்டுள்ை விடயங்கள் ததாடர்பிைான சட்டமூைங்கள் 

51. (1) அரசியைலமப்புக்கான ஒன்பதாம் அட்டவலையின் நிரல் III இல் தரப்பட்டுள்ை 

ஏசதனும் விடயம் சம்பந்தமான ஒரு சட்டமூைம் பாராளுமன்றத்தில் 

சமர்ப்பிக்கப்படும்தபாழுது, பாராளுமன்றம் சவறுவிதமாகத் தீர்மானித்தாைன்றி, இந்தக் 

கட்டலையின் 2ஆம் பந்தியில் விதிக்கப்பட்டுள்ை நடவடிக்லக முலற பின்பற்றப்படுதல் 

சவண்டும். 

(2) (அ) சபாநாயகர், இச்சட்டமூைத்தின் பிரதிகள், ஒவ்தவாரு மாகாை சலபக்கும் 

அனுப்பப்பட்ட திகதியிலிருந்து இரு மாத காைப் பகுதியினுள் அல்ைது பாராளுமன்றம் 

குறித்துலரக்கக் கூடிய அத்தலகய சவறு காைப்பகுதியினுள் அச்சட்டமூைம் 

ததாடர்பான கருத்துக்கலை ஒவ்தவாரு மாகாை சலபயினாலும் பாராளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்லகயிடுவதற்காக, அச்சட்டமூைத்தின் பிரதிகலை சகை மாகாை சலபகளுக்கும் 

அனுப்புமாறு தசயைாைர் நாயகத்லதப் பைித்தல் சவண்டும். 

 (ஆ) உபபந்தி (அ) வில் குறித்துலரக்கப்பட்ட காைம் முடிவுறுவதன்சமல் அல்ைது 

மாகாை சலபகைின் கருத்துக்கள் தபறப்பட்டதன்சமல், இவற்றுள் எது முந்தியசதா 

அதன்சமல், பாராளுமன்றமானது அச்சட்டமூைம் சம்பந்தமாக நடவடிக்லகதயடுக்க 

முற்படைாம்.  

 (3) (அ) அரசியைலமப்புக்கான ஒன்பதாம் அட்டவலையின் நிரல் III இல் 

தரப்பட்டுள்ை ஏசதனும் விடயம் ததாடர்பில் ஆக்கப்படசவண்டிய ஏசதனும் உத்சதச 

நியதிச்சட்டத்தின்மீது பாராளுமன்றத்லதக் கைந்தாசைாசிப்பதற்கு நாடுகின்ற ஏசதனும் 

மாகாை சலபயிடமிருந்து ததாடர்பாடதைான்று தபறப்படும் சபாததல்ைாம், 

சபாநாயகர், கிலடக்கக்கூடிய முதைாவது சந்தர்ப்பத்தில் அத்ததாடர்பாடல் 

கிலடக்கப்தபற்றது ததாடர்பாகப் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவித்தல் சவண்டும். 

அத்தலகய ததாடர்பாடைானது அதன்சமல் சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும்.  



 நிலையியற் கட்டலைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்லக  
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 (ஆ) பாராளுமன்றம், சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவின் அறிக்லகலய ஆராய்ந்த 

பின்னர் மாகாை சலபயிடமிருந்து அத்தலகய ததாடர்பாடல் கிலடக்கப்தபற்ற 

தினத்திலிருந்து இரண்டு மாதங்கைினுள் உத்சதச நியதிச்சட்டம் ததாடர்பாகப் 

பாராளுமன்றத்தின் கருத்துக்கலை உாிய மாகாை சலபக்கு அனுப்பிலவக்கும்படி 

தசயைாைர் நாயகத்திற்குப் பைிப்புலர வழங்குதல் சவண்டும்.  

தனியார் உறுப்பினர்கைின் சட்டமூைங்கள் 

52. (1) ஒரு சட்டமூைத்லதச் சமர்ப்பிக்க விரும்பும் தனியார் உறுப்பினர் எவரும், 

சட்டமூைத்தின் சநாக்கம், முக்கிய அம்சங்கள் ஆகியவற்லறத் ததாிவித்து 

அச்சட்டமூைத்லதச் சமர்ப்பிப்பதற்குப் பாராளுமன்றத்தின் அனுமதி சகாாி 

விண்ைப்பித்தல் சவண்டும். 

(2) அத்தலகய விண்ைப்பம் ஒவ்தவான்றும் ஒரு பிசரரலை உருவில் 

தயாாிக்கப்படுதல் சவண்டுதமன்பதுடன் அத்தலகய விண்ைப்பத்லதச் தசய்யும் 

உறுப்பினர், அவரது உத்சதச சட்டமூைத்தின் பிரதிகலைச் சிங்கைத்திலும் தமிழிலும், 

ஆங்கிை தமாழிதபயர்ப்புடன் அப்பிசரரலையின் பிரதியுடன் தசயைாைர் நாயகத்திடம் 

ஒப்பலடத்தல் சவண்டும். 

(3) தசயைாைர் நாயகம் அச்சட்டமூைம் அரசியைலமப்புக்கு முரைானதா மற்றும் 

அரசியைலமப்புக்கான பதின்மூன்றாம் திருத்தத்தின் 

ஏற்பாடுகளுக்குட்படுகின்றதாதவன்பது ததாடர்பாக சட்டத்துலற தலைலமயதிபதியின் 

கருத்லத அறிந்துதகாள்வதற்காக அச்சட்டமூைத்லத சட்டத்துலற தலைலமயதிபதிக்கு 

ஆற்றுப்படுத்தல் சவண்டும். சட்டத்துலற தலைலமயதிபதி ஆறு வார காைத்தினுள் 

தனது கருத்திலன பாராளுமன்றத்திற்கு ததாியப்படுத்துதல் சவண்டும். 

(4) சட்டத்துலற தலைலமயதிபதியின் கருத்திலனப் தபற்றதன் பின்னர் தசயைாைர் 

நாயகம் அச்சட்டமூைத்லதச் சிங்கைத்திலும் தமிழிலும், ஆங்கிை தமாழிதபயர்ப்புடன் 

வர்த்தமானியில் தவைியிடுவதற்கு வலகதசய்தல் சவண்டும். 

(5) சட்டமூைமானது வர்த்தமானியில் தவைியிடப்பட்ட திகதியிலிருந்து பதினான்கு 

நாட்கள் கழிந்ததன்பின்னர் எந்சநரத்திலும் சமற்படி (2)ஆம் பந்தியிற் குறிப்பீடு 

தசய்யப்பட்ட பிசரரலை பாராளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப்பத்திரத்தில் சசாோ்க்கப்படுதல் 

சவண்டும். 

(6) பிசரரலை ஒன்று சலபக்கு விடப்பட்டு, அது ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்டு அனுமதி 

வழங்கப்பட்டதும் அல்ைது சலபயால் அனுமதி வழங்கப்படாதவிடத்து இருபதுக்கும் 

குலறயாத உறுப்பினர்கள் அவ்வுறுப்பினாின் பிசரரலைலய ஆதாித்துத் தத்தம் 
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இடங்கைில் எழுந்து நின்றால், அச்சட்டமூைம் முதைாம் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டு 

அச்சிடுவதற்குக் கட்டலையிடப்பட்டதாகக் கருதப்படுவதுடன், அதன்மீது 

விவாததமதுவும் சமற்தகாள்ைப்படாது சட்டமூைத்தின் விடயங்களும் பைிகளும் 

ததாடர்பாக குறித்ததாதுக்கப்பட்ட அலமச்சருக்சகா அல்ைது பிரதி அலமச்சருக்சகா 

அறிக்லகயிடுவதற்காக ஆற்றுப்படுத்தப்படல் சவண்டும். அத்தலகய அலமச்சசரா 

அல்ைது பிரதியலமச்சசரா இல்ைாதவிடத்து சபாநாயகர் நியமிக்கும் சவசறாரு 

அலமச்சருக்சகா அல்ைது பிரதி அலமச்சருக்சகா ஆற்றுப்படுத்துவதுடன், சட்டமூைம் 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட அலமச்சசரா அல்ைது பிரதி அலமச்சசரா பாராளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்லகயிடும்வலர அச்சட்டமூைம் ததாடர்பாக சமைதிக நடவடிக்லககள் எதுவும் 

சமற்தகாள்ைப்படைாகாது. 

(7) சமற்படி 6 ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு தசய்யப்பட்ட அறிக்லக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

பின்னர் அல்ைது அலமச்சருக்கு அல்ைது பிரதி அலமச்சருக்குச் சட்டமூைம் 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட திகதியிலிருந்து ஆறுமாதங்கள் முடிவலடந்த பின் சம்பந்தப்பட்ட 

அலமச்சாினால் அல்ைது பிரதி அலமச்சாினால் அறிக்லகதயதுவும் 

சமர்ப்பிக்கப்படாவிடின், அச்சட்டமூைத்திற்குப் தபாறுப்பான உறுப்பினர் விரும்பும் 

திகதிக்கு இரண்டாம் மதிப்பீட்டிற்காக அச்சட்டமூைம் பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் 

புத்தகத்தில் இடப்படல் சவண்டும். 

53. (1) குறிப்பிட்ட எவசரனுமாலை, சங்கத்லத அல்ைது கூட்டிலைக்கப்பட்ட 

நிறுவனத்லதப் பாதிப்பதாக அல்ைது நன்லமபயக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய 

ஏசதனும் சட்டமூைம் சமர்ப்பிக்கப்படுமிடத்து, அத்தலகய சட்டமூைம் அதன் தபாது 

இயல்புகலையும் குறிக்சகாள்கலையும் உள்ைடக்கிய அறிவித்தல் சிங்கைம், தமிழ் 

மற்றும் ஆங்கிைம் ஆகிய தமாழிகைில் வர்த்தமானியிலும், இைங்லக குடியரசில் 

புழக்கத்திலுள்ை குலறந்தபட்சம் ஒரு சிங்கை, ஒரு தமிழ் மற்றும் ஓர் ஆங்கிைச் 

தசய்தித்தாள்கைிலும் தவைியிடப்பட சவண்டும். அத்தலகய விைம்பரம் 

அச்சட்டமூைத்லதச் சமர்ப்பிப்பதற்குப் பாராளுமன்றத்திற்கு அனுமதிசகாாி 

விண்ைப்பம் தசய்யப்படுவதற்குக் குலறந்தது ஒரு மாதத்திற்கு முன்னர் 

தவைியிடப்படுதலும் சவண்டும். 

(2)  “அத்துடன் இந்நிலையியற் கட்டலையின் (1)ஆம் பந்தியின் கீழ் பிரசுாிக்கப்பட்ட 

விைம்பரங்கைின் ஒரு பிரதிலயயும் தகாடுக்க சவண்டும்” என்னும் தசாற்கலை 

நிலையியற் கட்டலை 52 (2)ஆம் பந்தியின் முடிவில் சசர்த்துக்தகாண்டால் அப்பந்தி 

இத்தலகய சட்டமூைம் ஒவ்தவான்றுக்கும் தபாருந்தும். 



 நிலையியற் கட்டலைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்லக  

( 191 ) 

(3) அத்தலகய சட்டமூைம் ஒவ்தவான்றும் இரண்டாவது முலறயாக மதிப்பிடப்பட்ட 

பின்னர், சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவிற்குச் சபாநாயகாினால் ஆற்றுப்படுத்தப்படுதல் 

சவண்டும். 

(4) சட்டமூைம் நிலறசவற்றப்படுவது உகந்தசத என்பலதக் காட்டும் வண்ைம் 

சட்டமூைத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை உண்லமப் தபாருள்கலையும் பிற விடயங்கலையும் 

நிரூபிக்குமாறு சட்டவாக்க நிலையியற் குழு சகாருவதுடன், அது சதலவதயனக் கருதும் 

வாய்மூை அல்ைது பிற சான்றுகலையும் தபற்றுக்தகாள்ைைாம். அலதயடுத்துக் 

குறிப்பிட்ட உண்லமப் தபாருள்களும் பிற விடயங்களும் நிரூபிக்கப்படவில்லைதயன்று 

குழு காணுமிடத்து அங்ஙனசம அது அறிக்லக சமர்ப்பிக்கும்; ஆனால் குறிப்பிட்ட 

உண்லமப் தபாருள்களும் பிற விடயங்களும் நிரூபிக்கப்பட்டனதவன்று சட்டவாக்க 

நிலையியற் குழு காணுமிடத்து அது சட்டமூைத்தின் பல்சவறு வாசகங்கலையும் 

பாிசீைலன தசய்ய சவண்டும். அது வாசகங்கலை நீக்கைாம்; புது வாசகங்கலைச் 

சசர்க்கைாம். அத்துடன் தான் சதலவதயனக் கருதும் சவறு திருத்தங்கள் எவற்லறயும் 

தசய்யைாம். அத்தலகய புது வாசகங்கள், ஏலனய திருத்தங்கள் அலனத்தும் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவிக்கப்படல் சவண்டும். இந்நிலையியற் கட்டலையின் 

(1)ஆம் பந்தியில் சகாரப்படும் முன்னறிவித்தலில் குறிக்கப்படும் இயல்புகளுக்கும், 

சநாக்கங்களுக்கும் புறம்பாக எந்ததவாரு வாசகத்திற்கும் இத்தலகய சட்டமூைத்தில் 

இடமைிக்கைாகாது. ஒரு வாசகம் நியாயமானதும் உகந்ததுசமதயன எடுத்துக்காட்டும் 

சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகலைச் சட்டமூைத்தில் குறிப்பிட்டாைன்றி இத்தலகய சட்டமூைத்தில் 

தனியார் உாிலமலயசயா நைலனசயா பாதிக்கும் எந்ததவாரு வாசகமும் 

அனுமதிக்கப்படைாகாது. 

பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர்கள், சாட்சிகள், சான்றுகள் 

 54. (1) தனிப்பட்டவர்கைின் உாிலமகசைா, நைன்கசைா எந்ததவாரு 

சட்டமூைத்தினாலும் தனித்தன்லமயதாய் பாதிக்கப்படும் எச்சந்தர்ப்பத்திலும், அவ்வாறு 

பாதிக்கப்பட்ட எவசரனும் தரப்பினர், அத்தலகய சட்டமூைம் எந்தத் துலறசார் 

சமற்பார்லவக் குழுவிற்கு அல்ைது சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படுகின்றசதா அந்தக் குழுவிற்கு மனுதவான்லற சமர்ப்பித்து 

பாதிக்கப்பட்டவர் சநரடியாகசவா அல்ைது வழக்குலரஞர் மூைமாகசவா 

அக்குழுவினால் தசவிமடுக்கப்படைாம். 

(2) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழு அல்ைது சட்டவாக்க நிலையியற் குழு 

சாட்சிகள் எவலரயாவது விசாரலை தசய்யக் கருதினால் அந்தச் சாட்சிகள் 

சதலவதயனக் சகாரும் மனுதாரசரா, பாராளுமன்ற உறுப்பினசரா அத்தலகய 
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விசாரலைக்காக நியமிக்கப்பட்ட நாளுக்குக் குலறந்தபட்சம் இரண்டு நாட்களுக்கு 

முன்னசரனும் அத்தலகய சாட்சிகைின் தபயர்கலையும், வதிவிடத்லதயும், 

ததாழிலையும் தகாண்டுள்ை பட்டியதைான்லறச் தசயைாைர் நாயகத்திடம் 

ஒப்பலடத்தல் சவண்டும். 

(3) ஒவ்தவாரு சாட்சியினதும் சான்று பதியப்பட்டு சாட்சிக்கு 

வாசித்துக்காட்டப்படுதல் சவண்டும். அவர் விரும்பினால் அப்சபாது ஏசதனும் திருத்தம் 

தசய்யப்படுவதலன சகாரைாம். அத்துடன் அத்தலகய திருத்ததமதுவும் 

தசய்யப்படாதவிடத்து பதியப்தபற்ற சாட்சியம் பதியப்பட்ட நிலையிசைசய 

இடம்தபறும் என்பதுடன் பின்னர் மாற்றப்படுதைாகாது. 

இரண்டாம் மதிப்பீடு 

55. (1) சட்டமூைதமான்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து ஒருவாரத்திற்கு முற்படாத 

ஒரு திகதிக்கு இரண்டாவது மதிப்பீட்டிற்காக ஒதுக்கப்படல் சவண்டும்.  

(2) ஏதாவது சட்டமூைசமா அல்ைது அதிலுள்ை ஏதாவது ஏற்பாசடா 

அரசியைலமப்புக்கு முரைானதாகவுள்ைதா என்பலதத் தீர்மானிப்பதற்கு 

அரசியைலமப்பின் 121ஆம் உறுப்புலரயின்கீழ் உயர்நீதிமன்றத்தின் நியாயாதிக்கம் 

சகாரப்பட்டு அது ஆற்றுப்படுத்தலின் அல்ைது மனுவின் பிரதிதயான்று சபாநாயகாிடம் 

ஒப்பலடக்கப்படுமிடத்து-  

(அ) அவ்வாறு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் அல்ைது அத்தலகய மனு தாக்கல் 

தசய்யப்பட்டதன் பின்னர் கூடும் பாராளுமன்றத்தின் முதைாவது நாட் 

கூட்டத்தின்சபாது சபாநாயகாினால் அத்தலகய ஆற்றுப்படுத்தல் அல்ைது 

மனு தாக்கல் ததாடர்பாக பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

(ஆ) உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு சபாநாயகருக்குத் ததாிவிக்கப்படும்வலர அல்ைது 

அத்தலகய ஆற்றுப்படுத்தசைா, மனுத்தாக்கசைா தசய்யப்பட்ட 

திகதியிலிருந்து மூன்று வாரங்கள் முடியும்வலர இவற்றுள் எது முதலில் 

நிகழுகின்றசதா அதுவலர, அத்தலகய சட்டமூைம் ததாடர்பாக 

எந்நடவடிக்லகயும் எடுக்கப்படைாகாது. 

(இ) உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தபறப்பட்டதன் பின்னர் உயர்நீதிமன்றத்தின் 

தீர்ப்பிலனச் சபாநாயகர் பாராளுமன்றத்தில் அறிவித்தல் 

சவண்டுதமன்பதுடன் அவ்வறிவித்தலின்மீது விவாததமதுவும் 

அனுமதிக்கப்படுதலுமாகாது. 
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இரண்டாம் மதிப்பீட்டில் விவாதம் 

56. சட்டமூைம் ஒன்றின் இரண்டாம் மதிப்பீட்டின்சபாது சட்டமூைத்தின் தபாதுத் 

தலகலமகலையும் தகாள்லககலையும் உள்ைடக்கிய விவாததமான்று எழைாம்.  

சட்டமூைங்கள் மீதான குழுநிலை 

57. சட்டமூைதமான்று இரண்டாம் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டதும் அலமச்சரலவயின் 

அலமச்சர், அலமச்சரலவயின் உறுப்பினரல்ைாத அலமச்சர் அல்ைது பிரதி அலமச்சர் 

ஒருவாினால் பிசராிக்கப்படும் பிசரரலையின் சமல் அச்சட்டமூைம் முழுப் 

பாராளுமன்றக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படல் சவண்டும். 

எனினும், அலமச்சரலவயின் அலமச்சர், அலமச்சரலவயின் உறுப்பினரல்ைாத 

அலமச்சர் அல்ைது பிரதி அலமச்சாினால் தசய்யப்பட்ட பிசரரலையின்சமல் 

பாராளுமன்றம் அவ்வாறு முடிவுதசய்தால், வருடாந்த அல்ைது குலறநிரப்பு ஒதுக்கீட்டுச் 

சட்டமூைம் தவிர்ந்த சட்டமூைதமான்று சபாநாயகாினால் தபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட 

சவண்டிய விசசட குழுதவான்றிற்கு அல்ைது சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவிற்கு 

அல்ைது தபாருத்தமான துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படைாம்.  

58. சட்டமூைதமான்று விசசட குழுவிற்கு அல்ைது சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவிற்கு 

அல்ைது துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ைசபாது 

அக்குழுவானது அறிக்லகயிடும்வலர அச்சட்டமூைத்தின்மீது சமற்தகாண்டு 

நடவடிக்லககள் எலவயும் எடுக்கப்படுதைாகாது.  

குழுநிலையிலுள்ை சட்டமூைங்கள் மீதான நலடமுலற 

59. ஏசதனும் சட்டமூைம் 57 ஆம் நிலையியற் கட்டலையின் கீழ் குழுதவான்றுக்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படுமிடத்து, அத்தலகய குழு அதன் பல்சவறு ஏற்பாடுகலையும் 

பிசராிக்கப்பட்ட எலவசயனும் திருத்தங்கலையும் பற்றி கைந்துலரயாட 

சவண்டுதமன்பதுடன், குழு அதன் அமர்விலன ஒத்திலவக்கைாம்; அது முழுப் 

பாராளுமன்றக் குழுவாகவிருப்பின் சந்தர்ப்பம் எழும்சபாது காைத்திற்குக்காைம் அதன் 

முன்சனற்றத்லத அறிக்லகயிடைாம்.  

60. குழுவின் தவிசாைர் அல்ைது தசயைாைர் நாயகம் சட்டமூைத்தின் ஒவ்தவாரு 

வாசகத்தினதும் இைக்கத்லத ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வாசித்தல் சவண்டும்.  

61. ஒரு வாசகத்திற்கு அல்ைது வாசகங்கைிற்கு அச் சட்டமூைத்தின் விடயப்தபாருளுக்கு 

இலயபானதாகவும் நிலையியற் கட்டலைகளுக்கு சவறுவலகயில் 
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இலசந்ததாழுகுவதுமான திருத்தங்கலை ஏசதனும் ஏற்பாடுகலை நீக்கிவிடுவதன்மூைம், 

பதிலிடுவதன்மூைம் அல்ைது உட்புகுத்துவதன்மூைம் அல்ைது சசர்ப்பதன்மூைம் 

சமற்தகாள்ைைாம். 

62. குழுநிலையில் சட்டமூைத்தின் அடிப்பலடக் தகாள்லக 

கைந்துலரயாடப்படுதைாகாது, என்பதுடன் ஆனால் அதன் விபரங்கள் மட்டுசம 

கைந்துலரயாடப்படுதல் சவண்டும். 

63. ஒரு சட்டமூைத்தின் முற்பகுதியில் ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்ட முடிவிற்கு முரைான 

எந்ததவாரு திருத்தமும் பிசராிக்கப்படுதைாகாது. 

64. சட்டமூைதமான்று குழுநிலையில் மதிப்பிடப்பட்ட பின்னரும் அச்சட்டமூைம் 

ததாடர்ந்து குழுநிலையிலுள்ை சபாதும் எவசரனும் உறுப்பினர் தவிசாைாின் 

அனுமதியுடன், ஏற்கனசவ நிலறசவற்றப்பட்ட ஏசதனும் வாசகத்திற்குத் 

திருத்ததமான்லறப் பிசராிக்கைாம்.  

65. சட்டமூைத்தின் ஏசதனும் வாசகத்தின் பாிசீைலன சட்டமூைத்தின் எஞ்சியுள்ை 

வாசகங்கள் பாிசீலிக்கப்படும் வலரயும் புதிய வாசகங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட முன்னரும் 

பின்சபாடப்படைாம். 

66. (1) சட்டமூைத்தின் அட்டவலைகள் பாிசீலிக்கப்படும்முன் அச்சட்டமூைத்திற்குப் 

புது வாசகங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படைாம். அவ்வாறு சமர்ப்பிக்கப்படும் புது வாசகங்கள் 

முதல் மதிப்பீடு தபற்றலவயாகக் கருதப்படல் சவண்டும். அலதயடுத்து முலறசய “அந்த 

வாசகம் இரண்டாம் மதிப்பீடு தபறுக” என்றும் “அந்த வாசகம் (அல்ைது 

திருத்தப்பட்டவாறான வாசகம்) சட்டமூைத்துடன் சசர்க்கப்படுவதாக” என்றும் 

பிசரரலைகள் பிசராிக்கப்படல் சவண்டும். 

 (2) சட்டமூைத்திற்குாிய அட்டவலைகள் பாிசீலிக்கப்பட்டு 

ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்டதும் புது அட்டலவலைகள் சமர்ப்பிக்கப்படைாம். அங்ஙனம் 

சமர்ப்பிக்கப்படும் அட்டவலைகள் புது வாசகம் எவ்வாறு பாிசீலிக்கப்படுசமா 

அவ்வாசற பாிசீலிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

(3) ஒவ்தவாரு வாசகமும் அட்டவலையும் பிசராிக்கப்பட்ட ஏசதனும் புதிய 

வாசகமும் அல்ைது அட்டவலையும் பாிசீலிக்கப்பட்டதும் சட்டமூைத்திற்கு முன்னுலர 

இருப்பின் அது கவனத்திற்தகாள்ைப்படுதல் சவண்டுதமன்பதுடன் 'இது சட்டமூைத்தின் 

முன்னுலரயாக இருக்குமாக' என்ற பிசரரலை பிசராிக்கப்படுதல் சவண்டும்.  
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(4) சட்டமூைத்தின் சட்டப்தபயருக்கு ஏசதனும் திருத்தம் அவசியமாயின், அது 

இந்நிலையியற் கட்டலையிற் தரப்பட்டுள்ை நடவடிக்லககைின் முடிவில் 

தசய்யப்படுதல் சவண்டும்.  

சட்டமூைங்கைின் மீதான குழுக்கைின் அறிக்லககள் 

67. முழுப் பாராளுமன்றக் குழுதவான்று ஒரு சட்டமூைத்லதப் பாிசீைலன தசய்து 

முடித்ததும் தவிசாைர் அச்சட்டமூைத்லதத் திருத்தங்களுடசனா அல்ைது 

திருத்தங்கைின்றிசயா பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடுதல் சவண்டும். 

68. சட்டமூைதமான்று ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ை ஒரு துலறசார் சமற்பார்லவக்குழு, 

சட்டவாக்க நிலையியற் குழு அல்ைது விசசட குழு அதன் விதப்புலரகலைத் தருகின்ற 

அறிக்லகதயான்லறப் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்க சவண்டுதமன்பதுடன் 

அறிக்லகயின் பிரதிதயான்று ஒவ்சவார் உறுப்பினருக்கும் வழங்கப்படுதல் சவண்டும்.  

69. ஒரு சட்டமூைத்தின் விசசட குழுவின் அறிக்லகலயத் தவிசாைர் சமர்ப்பித்தல் 

சவண்டுதமன்பதுடன் அவ்வறிக்லக சபாபீடத்தில் இடப்படுவதாக எனக் 

கட்டலையிடைாம்; அல்ைது பாராளுமன்றத்தால் பைிக்கப்படக்கூடியவாறான 

முலறயில் லகயாைப்படைாம். எந்தசவார் உறுப்பினரும் பிசராிக்கும் பிசரரலை 

ஒன்றின் அடிப்பலடயில் சட்டமூைம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுதவான்றுக்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படைாம்; அல்ைது விசசட குழுவின் அறிக்லக அச்சட்டமூைத்திற்குப் 

தபாறுப்பாயுள்ை உறுப்பினர் பிசராிக்கும் ஒரு நாைில் பாிசீைலன 

தசய்யப்படுவதற்தகன ஒதுக்கப்படைாம்.  

70. ஒரு சட்டமூைத்தின் துலறசார் சமற்பார்லவ குழுதவான்றின் அல்ைது சட்டவாக்க 

நிலையியற் குழுதவான்றின் அறிக்லகலயத் தவிசாைர் சமர்ப்பித்தல் 

சவண்டுதமன்பதுடன் அச்சட்டமூைத்திற்குப் தபாறுப்பாயுள்ை உறுப்பினர் நியமிக்கும் 

ஒரு நாைில் அவ்வறிக்லக பாிசீைலன தசய்யப்படுவததற்தகன ஒதுக்கப்படல் 

சவண்டும். ஒரு துலறசார் சமற்பார்லவ குழுவின், சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவின் 

அல்ைது விசசடகுழுவின் அறிக்லக பாிசீைலன தசய்யப்படும்சபாது குழுவால் 

அச்சட்டமூைத்தில் திருத்தங்கள் எதுவும் தசய்யப்பட்டிருப்பின் பாராளுமன்றம் அக்குழு 

தசய்திருக்கும் திருத்தங்கலை மட்டுசம பாிசீலிக்கும்; எனினும் அத்திருத்தங்கலை 

சமலும் திருத்தைாம். அறிக்லகலயப் பாிசீலிக்கும்சபாது, குழுவால் 

ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்ட திருத்தங்கைின் விலைவாக முன்லவக்கப்பட்டலவ தவிர, 

பாராளுமன்றத்தால் புதிய திருத்தங்கள் எலதயும் தசய்ய முடியாது. ஆனால் குழுவால் 

தசய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட சிை திருத்தங்கலைப் பற்றிய குறிப்புடன் சட்டமூைம் அசத 

குழுவிற்கு மீைச்சமர்ப்பிக்கப்படைாம். 
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மூன்றாம் மதிப்பீடு 

71. ஒரு சட்டமூைம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவால் நிலறசவற்றப்பட்ட அல்ைது ஒரு 

விசசடகுழுவால் திருத்தமின்றி பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடப்பட்ட ஒரு 

பிசரரலையின் அடிப்பலடயில் உடசன மூன்றாம் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டு 

நிலறசவற்றப்படைாம்; அல்ைது பாராளுமன்றம் பைித்தால் மூன்றாம் மதிப்பீடு 

பிற்சபாடப்படைாம். 

72. (1) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவினால் அல்ைது சட்டவாக்க நிலையியற் 

குழுவினால் திருத்தங்கைின்றிப் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடப்பட்ட 

சட்டமூைதமான்று பாிசீைலனக்தகன நியமிக்கப்பட்ட நாைன்று உடனடியாக மூன்றாம் 

முலறயாக மதிப்பிடப்பட்டு நிலறசவற்றப்படைாம் அல்ைது மூன்றாம் மதிப்பீடு 

பிற்சபாடப்பட சவண்டுதமனப் பாராளுமன்றம் பைித்தால் பிற்சபாடப்படைாம். 

(2) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழு அல்ைது சட்டவாக்க நிலையியற் குழு அல்ைது 

விசசடகுழு சட்டமூைத்லதத் திருத்தியிருந்தால் குழுவினால் தசய்யப்பட்ட 

திருத்தங்கலைப் பாராளுமன்றம் பாிசீைலன தசய்து முடிந்தவுடன் மூன்றாவது 

முலறயாக மதிப்பிடப்பட்டு நிலறசவற்றப்படைாம் அல்ைது மூன்றாவது மதிப்பீடு 

பிற்சபாடப்பட சவண்டுதமனப் பாராளுமன்றம் பைித்தால் பிற்சபாடப்படைாம்.  

73. ஒரு சட்டமூைத்தின் மூன்றாவது மதிப்பீட்டின்சபாது அறிவித்தலின் பின்னரான 

பிசரரலையின்சமல் வார்த்லதகைில் அல்ைது வலரவுத் சதலவப்பாடுகளுக்கு ஏசதனும் 

திருத்தங்கள் தசய்யப்படைாம். சபாநாயகாினால் சட்டமூைத்தில் சான்றுலர 

எழுதப்படுவதற்கு முன்னர் சட்டமூைத்திலிருக்கத்தக்க இைக்கைப் பிலழ அல்ைது 

தட்தடழுத்துப் பிலழ எதலனயும் திருத்துவதற்குச் சபாநாயகருக்குத் தத்துவம் உண்டு.  

சபாநாயகாின் சான்றுலர 

74. பாராளுமன்றத்தினால் சட்டமூைதமான்று நிலறசவற்றப்பட்ட பின்னர் 

அரசியைலமப்பின் 79ஆம் உறுப்புலரயில் குறித்துலரக்கப்பட்ட சான்றுலரலய 

இயன்றைவு விலரவாக சபாநாயகர் சிங்கை, தமிழ் தமாழிமூை சட்டமூைத்தில் 

புறக்குறிப்பிடுதல் சவண்டும்.  

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்திற்காகக் குறித்ததாதுக்கப்பட்ட நாட்கள் 

75. (1) ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்லதப் பாிசீலிப்பதற்தகன திதசம்பர் 31ஆம் திகதிக்கு 

முன்பாக (இதனகத்துப் பின்னர் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டாைன்றி) இருபத்தாறு 

நாட்களுக்கு சமற்படாத நாட்கள் ஒதுக்கப்படல் சவண்டும்:  
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எனினும், ஏதாவது குலறநிரப்பும் ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்லதப் பாிசீலிப்பதற்காக 

எடுக்கப்பட்ட நாட்கள் சமற்குறிப்பிட்ட இருபத்தாறு நாட்கலைக் கைக்கிடுவதில் 

சசாோ்த்துக் தகாள்ைப்படைாகாது.  

(2) அவ்வாறு ஒதுக்கப்பட்ட நாட்கைில், தவள்ைிக்கிழலம தவிர்ந்த ஏலனய 

நாட்கைில் அமர்வு சநரம் மு.ப. 9.30 மைியிலிருந்து பி.ப. 12.30 மைிவலரயும் பி.ப 1.00 

மைியிலிருந்து பி.ப. 6.30 மைிவலரயுமாக இருத்தல் சவண்டும். தவள்ைிக்கிழலமகைில் 

அமர்வு சநரம் மு.ப. 9.30 மைியிலிருந்து பி.ப. 12.30 மைிவலரயும் பி.ப 1.30 

மைியிலிருந்து பி.ப. 6.30 மைிவலரயுமாக இருத்தல் சவண்டும். 

எனினும், பி.ப 6.00 மைிக்கு 8ஆம் இைக்க நிலையியற் கட்டலையின் (4)ஆம், 

(5)ஆம் மற்றும் (6)ஆம் பந்திகைின் ஏற்பாடுகள் தசயற்படல் சவண்டும்.  

(3) அவ்வாறு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நாைில் தபாது அலுவல்கைின் முதைாவது 

விடயமாக ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைம் இடம்தபற சவண்டுதமன்பதுடன் அத்தலகய ஒரு 

நாைில் பி.ப. 6.00 மைிக்கு முன்பு சவதறந்தப் தபாது அலுவலும் எடுக்கப்படுதைாகாது. 

(4)  சட்டமூைத்தின் இரண்டாவது மதிப்பீட்டிற்கு ஏழு நாட்களுக்கு சமல் 

ஒதுக்கப்படைாகாது. இரண்டாம் மதிப்பீட்டின் மீதான நடவடிக்லககள் ஏற்கனசவ 

முடிவுற்றிருந்தாைன்றி ஒதுக்கப்பட்ட ஏழாம் நாைன்று பிற்பகல் 6.00 மைிக்குச் 

சபாநாயகர் அதலன நிலறசவற்றத் சதலவயான எப்பிசரரலைலயயும் உடனடியாகப் 

பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். அத்தலகய பிசரரரலைகள் யாவும் 

நிலறசவற்றப்படும்வலர பாராளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்படைாகாது. 

(5) இக்கட்டலையின் சமற்படி (1)ஆம் பந்தியில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டவாறு தவிர 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்தின் குழுநிலை பாிசீைலனக்தகன இருபத்திரண்டு நாட்களுக்கு 

சமல் ஒதுக்கப்படைாகாது. அவ்வாறு ஒதுக்கப்பட்ட நாட்கைில் கலடசி நாைன்று 

பிற்பகல் 6.00 மைிக்கு சட்டமூைம் ஏற்கனசவ அறிக்லகயிடப்பட்டிருந்தாைன்றி 

அப்சபாது விவாதத்திலிருக்கும் எலவசயனும் திருத்தங்கைின் மீதான 

பிசரரலைகலையும் அதலனத் ததாடர்ந்து அத்தலைப்புக்கான அரசாங்கத் 

திருத்தங்கைின் மீதான பிசரரலைகலையும் அத்தலைப்லப நிலறசவற்றத் சதலவயான 

பிசரரலைகலையும் தவிசாைர் உடனடியாகச் சலபக்கு விடுதல் சவண்டும். அதன் 

பின்னர் ஒவ்தவாரு அலமச்சின் தலைப்புக்கள் ததாடர்பாகவும் அவ்வலமச்சின் 

மதிப்பீடுகைின் எஞ்சியுள்ை தலைப்புகைின் தமாத்தத் ததாலககள் அம்மதிப்பீடுகைில் 

வலரயறுக்கப்பட்டுள்ை சசலவக்தகன அட்டவலையில் சசர்க்கப்படுவதாக எனவும், 

பின்னர் பல்சவறு அட்டவலைகளும் முலறசய சட்டமூைத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க 
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சவண்டுதமனவும் பிசரரலைலய உடனடியாகச் சலபக்கு விடுதல் சவண்டும். 

அச்சட்டமூைம் அறிக்லகயிடப்படும்வலர பாராளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்படைாகாது. 

(6) இக்கட்டலையின் கீழ் இடம்தபறும் நடவடிக்லககலை முடிவிற்குக் 

தகாண்டுவரும் எந்நாைன்றும் அந்நடவடிக்லககைின் பாிசீைலன ஒத்திலவப்புப் 

பிசரரலைமூைம் எதிர்சநாக்கப்படசவா இலடநிறுத்தப்படசவா ஆகாது என்பதுடன் 

சமலும் இந்நடவடிக்லககைின்மீது தடங்கற் பிசரரலைகள் எலவயும் 

தகாண்டுவரப்படைாகாது. 

எனினும், 19ஆம் நிலையியற் கட்டலையின் கீழ் ஒத்திலவப்பு பிசரரலைக்காக 

அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பின் அத்தலகய பிசரரலை, ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்தின் 

மீதான நடவடிக்லககள் முடிவுறும்வலர நிறுத்திலவக்கப்படுதல் சவண்டுதமன்பதுடன் 

பாராளுமன்றம் ஏற்கனசவ ஒத்திலவக்கப்பட்டிருந்தாதைாழிய, பி.ப. 8.00 மைிக்குச் 

சபாநாயகர் வினாவின்றிசய பாராளுமன்றத்லத ஒத்திலவத்தல் சவண்டும்.  

ஒழுங்குசபைல் விதிகளுக்கான தபாறுப்பு 

76. (1) பாராளுமன்றத்தில் சபாநாயகரும் ஏசதனும் குழுவில் அக்குழுவின் தவிசாைரும் 

முலறசய பாராளுமன்றத்திலும் குழுக்கைிலும் ஒழுங்குவிதிகலைக் கலடப்பிடிப்பதற்குப் 

தபாறுப்புலடசயாராவர். எந்தவிதமான ஒழுங்குப்பிரச்சிலன மீதும் இவர்கைின் முடிவு 

சமன்முலறயீட்டிற்கு உட்படைாகாது என்பதுடன் முன்னறிவித்தலின்பின் தசய்யப்படும் 

தன்னிலைப் பிசரரலை ஒன்றின் மீதன்றி இது பாராளுமன்றத்தினால் மீைாய்வு 

தசய்யப்படுதலுமாகாது.  

 (2) ஒரு விவாதத்தின்சபாது சபாநாயகசரா தவிசாைசரா தமது 

இருக்லகயினின்றும் எழுந்தால் உலரயாற்றிக் தகாண்டிக்கும் அல்ைது 

உலரயாற்றவிருக்கும் உறுப்பினதரவரும் தமது இருக்லகயிைமர சவண்டுதமன்பதுடன் 

சபாநாயகர் அல்ைது தவிசாைர் கூறுவலத எவ்விதக் குறுக்கீடுமின்றிச் 

தசவிமடுக்கக்கூடியதாகப் பாராளுமன்றசமா குழுசவா அலமதியாக இருத்தலும் 

சவண்டும். 

 (3) ஒழுங்குப் பிரச்சிலனதயான்லற எடுத்துலரத்தபின் அதலன எடுத்துலரத்த 

உறுப்பினர் தமது இருக்லகயில் அமர்தல் சவண்டுதமன்பதுடன் சபாநாயகசரா 

தவிசாைசரா ஒழுங்குப் பிரச்சிலனயில் தமது தீர்ப்பிலனக் கூறும்வலர சபாநாயகாின் 

அல்ைது தவிசாைாின் அனுமதியின்றி சவதறந்த உறுப்பினரும் எழுந்து நிற்றைாகாது. 

தீர்ப்பைிக்கப்பட்ட பின் ஒழுங்குப் பிரச்சிலன எழுப்பப்பட்ட சமயம் பாராளுமன்றத்தில் 

உலரயாற்றி நின்ற உறுப்பினர் அக்கிராசனத்தின் தீர்ப்பிற்கிைங்கத் தமது உலரலயத் 

ததாடர்ந்து நிகழ்த்தத் தகுதியுலடயவர். 
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பாராளுமன்றத்தில் ஒழுங்கு  

 77.  (1) ஓர் உறுப்பினர் அக்கிராசனத்தின் அதிகாரத்லதப் புறக்கைித்தல் 

சவண்டுதமன்றும் விடாப்பிடியாகவும் பாராளுமன்றத்தின் அலுவலுக்கு தலடயிலன 

ஏற்படுத்தல் அல்ைது சவதறவ்வலகயிசைா பாராளுமன்றத்தின் விதிகலைத் 

துஷ்ப்பிரசயாகம் தசய்தல் சபான்ற குற்றச்சாட்டுக்கலைப் புாிந்தவுடன் சபாநாயகர் 

அவ்வுறுப்பினலரப் தபயர் குறிப்பிட்டு “குறித்த அவ்வுறுப்பினர் பாராளுமன்றத்தின் 

சசலவயினின்றும் இலடநிறுத்தி லவக்கப்படல் சவண்டும்” என்ற பிசரரலைலய 

(விவாதசமா ஒத்திலவப்சபா திருத்தசமா அனுமதிக்கப்படமாட்டாது) உடனடியாகச் 

சலபக்கு விட சவண்டும்.  

(2) அத்தலகய ஏசதனும் பிசரரலை நிலறசவற்றப்படின் அத்துடன் எவசரனும் 

உறுப்பினர் இந்நிலையியற் கட்டலையின்கீழ் இலடநிறுத்தப்படின் முதைாவது 

சந்தர்ப்பத்தில் அத்தலகய உறுப்பினாின் இலடநிறுத்துலக இருவாரங்களுக்கானதாதல் 

சவண்டும். அசத அமர்வுத்ததாடாின்சபாது இரண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் மூன்று 

வாரங்களுக்கானதாதல் சவண்டும் என்பதுடன் அசத அமர்வுத் ததாடாின்சபாது 

மூன்றாவது அல்ைது ஏசதனும் அடுத்துப்பின்னரான சந்தர்ப்பத்தில் நான்கு 

வாரங்களுக்கானதாகவிருத்தல் சவண்டும்:  

எனினும், எவ்வுறுப்பினாின் சசலவகள் இலடநிறுத்தப்பட்டுள்ைனசவா 

அவ்வுறுப்பினருக்கு, அத்தலகய இலடநிறுத்துலகக் காைப்பகுதியின்சபாது 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்தின் இறுதி வாக்தகடுப்பில் மட்டும் வாக்கைிப்பதற்குச் 

சபாநாயகாினால் அனுமதியைிக்கப்படைாம்.  

(3) சமற்படி (1) ஆம், (2) ஆம் பந்திகைின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், 

தசங்சகால் சலபயில் லவத்திருக்கப்படும்சபாது அதலனத் ததாடுகின்ற அல்ைது 

அதலன உயர்த்துகின்ற எவசரனும் உறுப்பினர் பாரதூரமான ஒழுங்கீனத்லதப் 

புாிகின்றார் என்பதுடன், அத்தலகய தவறு அவ்வுறுப்பினாினால் முதைாவது 

தடலவயாகப் புாியப்பட்டதாகவிருப்பினும் அவர் நான்கு வார காைப்பகுதிக்கு 

இலடநிறுத்தப்படுதல் சவண்டும்.  

 (4) சமுகமாயிருக்கும் பை உறுப்பினர்கள் கூட்டாக ஒன்று சசர்ந்து 

அக்கிராசனத்தின் அதிகாரத்லத புறக்கைித்தாதைாழிய ஒசரசநரத்தில் ஒன்றுக்கு 

சமற்பட்ட உறுப்பினர்கள் தபயர் குறிப்பிடப்படுதைாகாது. 

(5) இந்நிலையியற் கட்டலையின்கீழ் பாராளுமன்றத்தின் சசலவயினின்றும் 

இலடநிறுத்தி லவக்கப்பட்ட ஓர் உறுப்பினர் அல்ைது கூட்டாக இயங்கும் பை 
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உறுப்பினர்கள் இலடநிறுத்தி லவக்கப்பட்ட காைவலரயலறயுள் பாராளுமன்ற 

வைதவல்லையிலிருந்து தவைிசயற சவண்டும் என்ற சபாநாயகாின் கட்டலைக்கு 

எந்சநரத்திைாவது கீழ்ப்படிய மறுத்தால், தனது கட்டலைலயச் தசயற்படுத்தத் 

சதலவயான நடவடிக்லககலை சமற்தகாள்ளும்படி சபாநாயகர் பைிக்கைாம்.  

(6) இக்கட்டலையின் (1) ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட குற்றதமான்று 

முழுப்பாராளுமன்ற குழுநிலையில் புாியப்படின் தவிசாைர் உடனடியாக குழுவின் 

நடவடிக்லகலய இலடநிறுத்தி அவ்வாறு இலடநிறுத்தி லவப்பதற்கான சந்தர்ப்ப 

சூழ்நிலைகலைப் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவிக்க சவண்டுதமன்பதுடன், 

பாராளுமன்றத்திசைசய அத்தலகய குற்றம் இலழக்கப்பட்டதாகக்தகாண்டு 

அவ்வறிவித்தலின் சபாில் பிசராிக்கப்படும் ஒரு பிசரரலை திருத்தம், ஒத்திலவப்பு 

அல்ைது விவாதம் எதுவுமின்றி சபாநாயகாினால் சலபக்கு விடப்படுதல் சவண்டும். 

78. ஒரு விவாதத்தின்சபாது தனது தசாந்த வாதங்கலை அல்ைது ஏலனய 

உறுப்பினர்கைால் சமற்தகாள்ைப்பட்ட வாதங்கலை சலிப்பூட்டும் முலறயில் 

மீட்டுலரப்பதிசைா அல்ைது விவாதப் தபாருளுக்குப் தபாருத்தமற்ற வலகயில் 

உலரயாற்றுவதிசைா ஓர் உறுப்பினர் விடாப்பிடியாயிருந்தால் சபாநாயகர் 

அவ்வுறுப்பினாின் நடத்லதலயப் பாராளுமன்றத்தின் கவனத்திற்குக் தகாண்டுவந்த 

பின்னர் அவ்வுறுப்பினலர உலரயாற்றுவலத நிறுத்துமாறு பைிப்பதுடன் சநரடி ஒலி, 

ஒைிபரப்லப நிறுத்துமாறும் கட்டலையிடைாம்.  

79. (1) பாரதூரமான ஒழுங்கற்ற முலறயில் தசயற்படும் உறுப்பினர் அன்லறய 

எஞ்சிய சநரக் கூட்ட அமர்விலிருந்து உடனடியாக தவைிசயற சவண்டுதமனச் 

சபாநாயகர் கட்டலையிட சவண்டுதமன்பதுடன் அவரது கட்டலைலயச் தசயற்படுத்த 

சதலவயான நடவடிக்லககலை எடுக்குமாறும் சபாநாயகர் பைிக்கைாம். அத்தலகய 

கட்டலை ததாடர்பாக அக்கிராசனத்திலிருந்து தபறக்கூடிய அத்தலகய 

கட்டலையின்மீது பலடக்கைச்சசவிதர் தசயைாற்றுதல் சவண்டும்.  

(2) எச்சந்தர்ப்பத்திைாவது, சபாநாயகர் இந்நிலையியற் கட்டலையின்கீழ் தமக்குள்ை 

அதிகாரங்கள் சபாதியனவல்ைதவனக் கருதினால் அவர், 77ஆம் நிலையியற் 

கட்டலைலயப் பின்பற்றி அத்தலகய உறுப்பினர்கலைப் தபயர் குறிக்கைாம்.  

80. எழுபத்சதழாம் நிலையியற் கட்டலையின் கீழ் இலடநிறுத்தப்பட்ட அல்ைது 79ஆம் 

நிலையியற் கட்டலையின் கீழ் தவைிசயறுமாறு பைிக்கப்பட்ட எவசரனும் உறுப்பினர் 

பாராளுமன்ற வைதவல்லையிலிருந்து உடனடியாக தவைிசயறுதல் 
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சவண்டுதமன்பதுடன், அத்தலகய இலடநிறுத்துலகக் காைப்பகுதியின்சபாது 

குழுக்கைிலிருந்தும் தலடதசய்யப்படுதல் சவண்டும்.  

இக்கட்டலையின் சநாக்கங்களுக்காக “பாராளுமன்ற வைதவல்லை” என்பது, 

பாராளுமன்றக் கட்டிடங்கலையும் பாராளுமன்றத்தின் 1ஆம் இைக்க வாயில் முதல் 

3ஆம் இைக்க வாயில் வலரயான நிைப்பரப்லபயும் உள்ைடக்கும். 

81. பாராளுமன்றத்தில் பாரதூரமான ஒழுங்கீனம் எழுகின்ற விடயத்தில், சபாநாயகர் 

அவசியதமனக் கருதினால், வினாவின்றிசய பாராளுமன்றத்லத ஒத்திலவக்கைாம் 

அல்ைது சபாநாயகாினால் தீர்மானிக்கக்கூடியவாறான சநரத்திற்கு அமர்லவ 

இலடநிறுத்திலவக்கைாம்.  

82. (1) ஒழுங்கற்ற அல்ைது மாமன்றப் பண்பிற்கு ஒவ்வாத தகாத வார்த்லதகலை 

விவாதத்தில் பயன்படுத்தியுள்ை அல்ைது 83ஆம் நிலையியற் கட்டலைக்கு முரைாக 

அல்ைது 91(ஊ) அல்ைது (ஏ) என்னும் நிலையியற் கட்டலைகளுக்கு முரைாக 

எதலனயும் விவாதத்தில் கூறியிருந்து அதலன விைக்கியிராத அல்ைது மீட்டுப்தபறாத 

அல்ைது அத்தலகய தகாத வார்த்லதகலைப் பயன்படுத்தியலமக்காகப் பாராளுமன்றம் 

திருப்திப்படும் வலகயில் மன்னிப்புக் சகட்டிராத அல்ைது இந்நிலையியற் 

கட்டலைகைில் குறித்துலரக்கப்பட்ட ஏசதனும் ஒழுங்குசபணுலகயின் மீறுலகலயப் 

புாிந்துள்ை எவசரனும் உறுப்பினருக்தகதிராகப் பாராளுமன்றம் தகுதிதயனக் 

கருதுகின்ற ஏசதனும் வலகயில் நடவடிக்லக எடுக்கைாதமன்பதுடன், இந்நிலையியற் 

கட்டலைகைில் குறித்துலரக்கப்பட்ட முலற தவிர்ந்த சவசறசதனும் முலறயில், 

இந்நிலையியற் கட்டலையில் குறித்துலரக்கப்பட்ட ஒழுங்குசபணுலகயின் 

மீறுலகக்காக, எவசரனும் உறுப்பினருக்தகதிராக நடவடிக்லக எடுப்பதிலிருந்து 

பாராளுமன்றத்லத இக்கட்டலைகைில் எதுவும் தடுத்தலுமாகாது.  

(2) (அ) எவசரனும் உறுப்பினர் இலயபற்ற முலறயில் அல்ைது நிலையியற் 

கட்டலைகைிற்கு முரைாகத் ததாடர்ந்து தசயற்படுகின்றாதரனச் சபாநாயகர் 

அபிப்பிராயப்படுமிடத்து, அவர் அப்பாராளுமன்ற நடவடிக்லககைின் ஏசதனும் 

ஒைி, ஒலிபரப்பு உடனடியாக இலடநிறுத்தப்பட சவண்டுதமன 

கட்டலையிடைாம்;  

(ஆ) விவாதத்தில் ஒழுங்கற்ற அல்ைது மாமன்றப் பண்பிற்கு ஒவ்வாதனவாகவுள்ை 

தகாத வார்த்லதகள் உபசயாகப்படுத்தப்பட்டுள்ைனதவன அல்ைது 83ஆம் 

நிலையியற் கட்டலை அல்ைது 91 (ஊ) அல்ைது (ஏ) என்னும் நிலையியற் 
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கட்டலைகளுக்கு முரைாக விவாதத்தில் எதுவும் கூறப்பட்டுள்ைததனச் 

சபாநாயகர் அபிப்பிராயப்படுமிடத்து அவர் தனது தற்றுைிபின்படி அத்தலகய 

தசாற்கள் அல்ைது அத்தலகய கூற்றுக்கள் ஹன்சாட் அறிக்லகயிலிருந்து 

நீக்கிவிடப்படுதல் சவண்டுதமனக் கட்டலையிடைாம் என்பதுடன், அத்தலகய 

வார்த்லதகள் அல்ைது கூற்றுக்கள் தசால்ைப்படாத தசாற்கைாகக் கருதப்படுதலும் 

சவண்டும்.  

83. (i) தன்னிலைப் பிசரரலை ஒன்றின் மீதன்றி சனாதிபதி, பதில் சனாதிபதி, 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், நீதிபதிகள் மற்றும் நீதி நிருவாகத்தில் ஈடுபட்டுள்ை சவறு 

ஆட்கைின் தனிப்பட்ட நடத்லத பற்றிப் பாராளுமன்றத்தில் வினாதவதுவும் 

எழுப்பப்படுதைாகாது; அத்துடன் எலவசயனும் நடவடிக்லககைில், 

அலமச்சதராருவாிடம் சகட்கப்படும் சகள்விதயான்று அல்ைது ஏசதனும் விடயம் 

ததாடர்பான பிசரரலைதயான்றின் மீதான விவாதத்திைான குறிப்புகைில் அத்தலகய 

எவசரனும் ஆட்கைின் நடத்லத பற்றிக் குறிப்பிடுதலும் ஒழுங்கற்றதாகும்.  

(ii) இந்நிலையியற் கட்டலையில் “நீதிபதி” என்பது குடியரசின் சனாதிபதி 

அவர்கைால் அவரது லகப்பட எழுத்தாலைமூைம் நியமிக்கப்பட்ட பிரதம நீதியரசர், 

சமன்முலறயீட்டு நீதிமன்றத் தலைவர், உயர் நீதிமன்றத்தினதும், சமன்முலறயீட்டு 

நீதிமன்றத்தினதும் மற்தறல்ைா நீதிபதிகள் எனப் தபாருள்படும். 

தன்னிலைப் பிசரரலை மீது குறித்த சிை ஆட்கலை அகற்றுதல் 

84. (1) ஏசதனும் சட்டத்திற்கு முரைாக எது எவ்வாறிருப்பினும், சார்த்தப்பட்ட 

துர்நடத்லத அல்ைது தகவின்லம என்ற ஏதுவின்மீது பிரதம நீதியரசர், உயர்நீதிமன்ற 

நீதிபதிகள், சமன்முலறயீட்டு நீதிமன்றத்தின் தலைவர் மற்றும் சமன்முலறயீட்டு 

நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் என்சபாலரப் பதவியிலிருந்து அகற்றுவதற்கான 

பிசரரலைதயான்லற சனாதிபதிக்கு முன்லவப்பதற்கான தீர்மானம் பற்றிய 

முன்னறிவித்தல் அரசியைலமப்பின் 107ஆம் உறுப்புலரயின் பிரகாரம் சபாநாயகருக்கு 

தகாடுக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் சபாநாயகர் அத்தலகய தீர்மானத்லத ஏற்றுக் கவனித்து, 

அதலனப் பாராளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப்பத்திரத்தில் இடம் தபறச் தசய்தல் சவண்டும்.  

(2) (அ) சமற்படி (1)ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு தசய்யப்பட்ட தீர்மானதமான்று 

பாராளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப்பத்திரத்தில் இடப்படுமிடத்து, சபாநாயகர் 

பிரதம அலமச்சாினதும் பாராளுமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித் தலைவாினதும் 

கைந்தாசைாசலனயுடன் சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதியின் மீது சார்த்தப்பட்ட 

துர்நடத்லதலய அல்ைது தகவின்லமலய நுண்ைாய்வு தசய்வதற்கு 
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ஓய்வுதபற்ற மூன்று உயர் நீதிமன்ற நிதீபதிகலைக் தகாண்ட விசாரலைக் 

குழாதமான்லற நியமித்தல் சவண்டும். 

(ஆ) சபாநாயகர் அத்தலகய விசாரலைக் குழாத்தின் தவிசாைராக 

விசாரலைக்குழாத்தின் உறுப்பினர்களுள் ஒருவலர நியமித்தல் சவண்டும்.  

(3) அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட விசாரலைக் குழாம் விசாரலைலய இரண்டு மாதக் 

காைப்பகுதியினுள் முடிவுறுத்துதல் சவண்டுதமன்பதுடன் உாிய விசாரலை 

நலடமுலறயானது சட்டத்தினால் குறித்துலரக்கப்படும். ஆயினும், சபாநாயகர் 

விசாரலைக் குழாத்தின் சவண்டுசகாைின்சபாில் ஒரு தடலவயில் ஒரு மாதத்திற்கு 

சமற்படாத வலகயில் அத்தலகய காை எல்லைலய நீடிக்கைாம்.  

(4) விசாரலையின் நடவடிக்லககள் முடிவுற்ற பின்னர், அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட 

விசாரலைக் குழாம், அக்குழாத்தின் முன்னர் எடுக்கப்பட்ட சான்றின் நிகழ்ச்சிக் 

குறிப்புகளுடன் அதன் காண்புகலைச் சபாநாயகருக்கு அறிக்லகயிடுதல் 

சவண்டுதமன்பதுடன் சபாநாயகர், சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதி சார்த்தப்பட்ட 

துர்நடத்லதக்கு அல்ைது தகவின்லமக்கு குற்றவாைியாகவுள்ைாதரன விசாரலைக் 

குழாமானது கண்டிருப்பின் மட்டுசம விசாரலைக் குழாத்தின் காண்புகலை 

பாராளுமன்றத்திற்கு முன்லவத்தல் சவண்டும். சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதி 

குற்றவாைியல்ைதரன விசாரலைக் குழாம் கண்டிருப்பின் அவர் அதலனப் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவித்து நடவடிக்லககலை முடிவுறுத்துதல் சவண்டும்.  

(5) சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதி சார்த்தப்பட்ட துர்நடத்லத அல்ைது தகவின்லம 

ததாடர்பாக குற்றவாைியாக காைப்பட்டுள்ைாதரன்று விசாரலைக் குழாம் 

அறிக்லகயிட்டிருப்பின், சபாநாயகர் பாராளுமன்றத்தின் அங்கீகாரத்துக்காக 

அவ்வறிக்லகலய முன்லவத்தல் சவண்டும். அத்தலகய தீர்மானம் (சமுகமைிக்காசதார் 

உட்பட) பாராளுமன்றத்தின் தமாத்த உறுப்பினர்கைின் தபரும்பான்லமசயாாினால் 

நிலறசவற்றப்படின், எண்பிக்கப்பட்ட துர்நடத்லத அல்ைது தகவின்லம என்ற 

ஏதுவின்மீது சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதிலய அகற்றுவதற்காக அதலன சபாநாயகர் 

சனாதிபதிக்கு அனுப்பிலவத்தல் சவண்டும்.  

(6) பாராளுமன்ற அமர்வுகள் ஒத்திலவக்கப்பட்டிருந்தாலும் அல்ைது பாராளுமன்றம் 

கலைக்கப்பட்டிருந்தாலும் விசாரலைக் குழாம் தனது விசாரலைகலைத் ததாடர்ந்து 

நிகழ்த்தைாம். 
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85. (1) (அ) அரசியைலமப்பின் 65 ஆம் உறுப்புலரயின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட 

பாராளுமன்றச் தசயைாைர் நாயகம்; அல்ைது 

(ஆ) அரசியைலமப்பின் 104 உ ஆம் உறுப்புலரயின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட 

சதர்தல்கள் ஆலையாைர் தலைலமயதிபதி; அல்ைது 

(இ) அரசியைலமப்பின் 153ஆம் உறுப்புலரயின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட 

கைக்காய்வாைர் தலைலமயதிபதி; அல்ைது 

(ஈ) அரசியைலமப்பின் 156ஆம் உறுப்புலரயின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட 

நிருவாகத்துக்கான பாராளுமன்ற ஆலையாைர் (ஒம்புட்ஸ்மன்), 

ஆகிசயாலரப் பதவியிலிருந்து அகற்றுவதற்கான பிசரரலைதயான்லறச் சனாதிபதிக்கு 

முன்லவப்பதற்கான தீர்மானதமான்று பாராளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப்பத்திரத்தில் 

இடம்தபறும் சந்தர்ப்பத்தில், அத்தலகய தீர்மானம் இந்நிலையியற் கட்டலையின் (2) 

ஆம் பந்தியின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட விசசட குழு பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லக 

சமர்ப்பித்த திகதியிலிருந்து ஒரு மாத காைப்பகுதி முடிவலடயும் வலர 

ததாடங்கப்படைாகாது. 

(2) சமற்படி (1) ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடுதசய்யப்பட்ட தீர்மானதமான்று 

பாராளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப்பத்திரத்தில் இடம்தபறும் சந்தர்ப்பத்தில், சபாநாயகர் 

அத்தலகய தீர்மானத்தில் தரப்பட்டுள்ை கருமங்கலை நுண்ைாய்வு தசய்து அவற்றின் 

மீது பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடுவதற்கு ஏழு உறுப்பினர்களுக்குக் 

குலறயாசதாலரக் தகாண்டுள்ை பாராளுமன்றத் விசசட குழுதவான்லற நியமித்தல் 

சவண்டும்.  

(3) (அ) சமற்படி 2ஆம் பந்தியின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட விசசட குழுதவான்று, எந்த 

ஆைின் பதவியகற்றுலக அதன் நுண்ைாய்வின் விடயப்தபாருைாகவுள்ைசதா அந்த 

ஆளுக்கு அத்தலகய விசசடகுழு எந்தத் தீர்மானத்லதப் பின்பற்றி நியமிக்கப்பட்டசதா 

அந்த தீர்மானத்தில் தரப்பட்டுள்ை விடயங்கைின் பிரதிதயான்லற அனுப்புதல் 

சவண்டுதமன்பதுடன் விசசடகுழு குறித்துலரக்கக்கூடியவாறான அத்தலகய 

காைப்பகுதியினுள் எழுத்திைான எதிர்வாதக் கூற்தறான்லற அைிக்கும்படி அத்தலகய 

ஆலைத் சதலவப்படுத்துதலும் சவண்டும்.  

(ஆ) எந்த ஆைின் சார்த்தப்பட்ட துர்நடத்லத அல்ைது தகவின்லம (2) ஆம் 

பந்தியின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட விசசட குழுவினாைான நுண்ைாய்வின் 

விடயமாகவுள்ைசதா அந்த ஆள் சநரடியாகசவா அல்ைது ஒரு 
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சட்டத்தரைிமூைமாகசவா விசசட குழுவின் முன்னர் சதான்றி அத்தலகய குழுவினால் 

தசவிமடுக்கப்படுவதற்கும் அத்தலகய ஆளுக்தகதிராகச் தசய்யப்பட்ட சார்த்துலரகலை 

இல்லைதயன நிரூபிப்பதற்கு வாய்தமாழி மூைமான அல்ைது ஆவைமுலறயான 

சான்லற அைிப்பதற்கும் உாிலம தகாண்டிருத்தல் சவண்டும்.  

(4) சமற்படி 2ஆம் பந்தியின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட விசசட குழு, எவசரனும் ஆலை 

கட்டலையிட்டலழப்பதற்கும் பத்திரங்கலையும் பதிசவடுகலையும் சகாருவதற்கும் 

தத்துவங் தகாண்டிருத்தல் சவண்டுதமன்பதுடன், குழுவின் கூட்டநடப்தபண் 

உறுப்பினர்கைின் எண்ைிக்லகயில் அலரவாசிக்குக் குலறயாததாக அலமதலும் 

சவண்டும்.  

(5) இக்கட்டலையின் (2) ஆம் பந்தியின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட விசசட குழு, அதனாற் 

தசய்யப்படும் நுண்ைாய்வுகைின் முடிவில் அதன்முன் எடுக்கப்பட்ட சான்றுக் 

குறிப்புக்களுடன் அதன் முடிதவடுப்புக்கலையும் பாராளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்லகயிடுவதுடன், பாராளுமன்றத்தின் கவனத்திற்குக் தகாண்டுவருதல் தக்கததன 

அது கருதக்கூடிய எவ்விடயங்கள் பற்றியும் விசசட அறிக்லகலயயும் சமர்ப்பிக்கைாம். 

(6) இக்கட்டலையின் (1) ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு தசய்யப்பட்டுள்ை 

பிசரரலைதயான்லறச் சனாதிபதிக்குச் சமர்ப்பிப்பதற்கான தீர்மானதமான்று 

பாராளுமன்றத்தினால் நிலறசவற்றப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், சபாநாயகர், 

பாராளுமன்றத்தின் சார்பில் அப்பிசரரலைலயச் சனாதிபதிக்குச் சமர்ப்பித்தல் 

சவண்டும்.  

விவாத விதிகள் 

86. கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுோ்ள்ை சந்தர்ப்பங்கள் தவிர, பாராளுமன்றத்தினால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் எந்த ஒரு விடயத்திலும் உறுப்பினதராருவர் ஒரு முலறக்கு 

சமல் உலரயாற்றைாகாது.:- 

 (அ) புது விடயதமலதயும் புகுத்தாமல் தமதுலரயில் தவறாக விைங்கிக் 

தகாள்ைப்பட்ட தபாருட்பகுதிலய விைக்குவதற்காக உலரயாற்றுதல்; அல்ைது 

 (ஆ) ஒழுங்குப் பிரச்சிலன ஒன்றின்மீது உலரயாற்றுதல்.  

87. ஏசதனும் பிசரரலைலய அல்ைது திருத்தத்லதப் பிசராிக்கின்ற உறுப்பினர் அதற்கு 

ஆதரவாக உலரயாற்றைாம். எவ்வாறாயினும், அப்பிசரரலை அல்ைது திருத்தம் 
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முலறயாக வழிதமாழியப்படும் வலர சமற்தகாண்டு விவாதம் 

அனுமதிக்கப்படுதைாகாது என்பதுடன் அப்பிசரரலை சலபக்கு விடப்படலுமாகாது. 

88. தமது இடத்தில் எழுந்து நின்று அக்கிராசனத்திற்கு தலைசாய்ப்பதன்மூைம் ஓர் 

உறுப்பினர் ஒரு பிசரரலைலயசயா திருத்தத்லதசயா வழிதமாழியைாம். இதனால் 

அவர் விவாதத்தில் பின்தனாரு கட்டத்தில் உலரயாற்றும் உாிலமலய இழக்கமாட்டார்.  

89. சபாநாயகர் ஒரு பிசரரலைலய முழுலமயாகச் சமர்ப்பித்த பின் உறுப்பினர் எவரும் 

அப்பிசரரலை மீது உலரயாற்ற முடியாது. ஒரு பிசரரலையில் “ஆம்” “இல்லை” எனும் 

குரல்கைின் பின்னர் அந்தப் பிசரரலை முழுலமயாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாகிவிடும். 

90. விவாதத்திற்குாிய ஒரு பிசரரலை பிசராிக்கப்பட்டு விவாதித்து 

நிலறசவற்றப்பட்டால் அத்தலகய பிசரரலைலய மீண்டும் அசத கூட்டத்ததாடாில் 

சபாநாயகாின் அனுமதியின்றிப் பிசராிக்க எந்தசவார் உறுப்பினரும் தகுதியற்றவர் 

ஆவார். அத்துடன் பாராளுமன்றம் ஒரு கூட்டத்ததாடாில் முடிவுதசய்த ஒரு விடயத்லத 

அசத கூட்டத்ததாடாில் சபாநாயகாின் அனுமதியின்றி ஒரு விவாதத்தில் புதுப்பிக்கவும் 

ஓர் உறுப்பினர் தகுதியற்றவராவார்.  

பாராளுமன்றத்தில் உலரயாற்றுகின்ற உறுப்பினர்கைிற்கான விதிகள் 

91. பாராளுமன்றத்தில் பாிசீைலனயில் இருக்கும் எந்ததவாரு விடயத்திலும் 

உலரயாற்றும்தபாழுது பின்வரும் விதிகள் கண்டிப்பாகக் கவனிக்கப்படல் சவண்டும்:- 

(அ)   ஒவ்தவாரு உறுப்பினரும் சபாநாயகலர சநாக்கிசய உலரயாற்ற 

சவண்டுதமன்பதுடன், சபாநாயகாின் அனுமதியுடனன்றி, தமக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட ஆசனத்தினிலிருந்து எழுந்து நின்சற உலரயாற்ற 

சவண்டும். 

(ஆ) ஒழுங்குப் பிரச்சிலன ஒன்றின்மீது அல்ைது உலரயாற்றும் உறுப்பினர் 

இடமைித்தால் அன்றி உறுப்பினதராருவர் உலரயாற்றும்சபாது எவரும் 

இலடயில் குறுக்கிடைாகாது. 

(இ)  உறுப்பினதராருவர் தனது உலரலய முடித்ததும் தமது இருக்லகயில் 

மீண்டும் அமர சவண்டுதமன்பதுடன் உலரயாற்ற விரும்பும் சவறு எந்த 

உறுப்பினரும் அப்தபாழுது எழுந்து நிற்கைாம். 

(ஈ)  ஒசர சநரத்தில் இரண்டு உறுப்பினர்கள் எழுந்து நின்றால் முதலில் தன் 

பார்லவயில் பட்ட உறுப்பினலர உலரயாற்றும்படி சபாநாயகர் 

அலழக்க சவண்டும். 
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(உ)  ஒவ்தவாரு உறுப்பினரும் கைந்துலரயாடப்படும் விடயத்திற்குட்பட்சட 

தமது உலரலய நிகழ்த்த சவண்டும். 

(ஊ)  உறுப்பினதரவரும் ஏசதனும் பிசரரலையின் அல்ைது 

விவாதத்தின்சபாது நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் கீழுள்ை ஏசதனும் விடயம் 

அல்ைது நீதித் தீர்ப்தபான்று நிலறவுதபறாதிருக்கும் ஏசதனும் விடயம் 

பற்றிக் குறிப்பீடு தசய்தைாகாது. குறித்த விதிலய மீறி நீதிமன்றத்தின் 

முன்னிலையிலுள்ை விடயம் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற எவசரனும் 

உறுப்பினலர சபாநாயகர் அல்ைது தவிசாைர் அவரது ஆசனத்தில் 

அமருமாறு பைிக்கைாம்; 

   எனினும், நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையிலிருக்கும் நீதி 

நடவடிக்லககைின் விலைவுகளுக்கு உண்லமயான மற்றும் கைிசமான 

ஆபத்லத அல்ைது தீங்லக அந்த விடயம் ஏற்படுத்தாது எனச் சபாநாயகர் 

கருதுவாராயின் அவர் அத்தலகய விடயத்லத அனுமதிக்கைாம். 

(நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையிலுள்ை விடயம் ததாடர்பான விதி) 

(எ)  உலரயாற்றுகின்ற அல்ைது சமுகமைித்திருக்கின்ற 

உறுப்பினதராருவாினால் ஏசதனும் அவதூறான அல்ைது ஒழுங்கீனமான 

தசாற்கள் பிரசயாகிக்கப்பட்டால், சபாநாயகர் அவலர ஒழுங்கு 

சபணும்படி கட்டலையிட சவண்டுதமன்பதுடன் அத்தலகயலவ 

ஹன்சாட் அறிக்லகயிலிருந்து நீக்கப்பட சவண்டுதமனப் பைித்தலும் 

சவண்டும். 

(ஏ)  உறுப்பினதரவரும் மற்தறாரு உறுப்பினருக்தகதிராகத் தகாத 

சநாக்கத்தில் குற்றம் சாட்டுதசைா அல்ைது மற்தறாரு உறுப்பினாின் 

தனிப்பட்ட விடயங்கள் பற்றிக் குறிப்பிடுதசைா ஆகாது. 

(ஐ)  உறுப்பினதராருவர்  பாராளுமன்றத்தின் முன்லவக்கப்பட்டுள்ை 

விடயம் ததாடர்பில் மாத்திரசம உலரயாற்றுதல் சவண்டும். 

(ஒ) பாராளுமன்றத்தின் முன் பிசரலை இல்ைாவிடினும் பாராளுமன்றத்தின் 

இைக்கத்துடன் ஓர் உறுப்பினர் தனது தனிப்பட்ட விடயங்கலைப் 

பாராளுமன்றத்தில் விைக்கைாம்; ஆனால் அவ்விடயம் பற்றி விவாதம் 

எதுவும் அனுமதிக்கப்படைாகாது என்பதுடன், அவர் கண்டிப்பாகத் 

தனது நன்னடத்லதலய எடுத்துக்காட்டும் வலரயலறக்குள் நிற்றல் 

சவண்டும். 
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(ஓ) சட்டமூைம், தீர்மானம், ஒழுங்குவிதி அல்ைது பிசரரலை ஒன்லறப் 

பிசராித்த உறுப்பினர் விவாத முடிவில் அது ததாடர்பாகப் பதிைைிக்க 

உாிலமயுலடயவராக இருத்தல் சவண்டும். 

(ஒை) விதிகலை மீறுகின்ற எவசரனும் உறுப்பினலரச் சபாநாயகர் 

உடனடியாக ஒழுங்கு சபணும்படி பைிக்கைாம்.  

(க) உறுப்பினர்கள் வாக்கைிக்கும் சநரம் தவிர, பாராளுமன்றச் சலபயினுள் 

நுலழயும் சபாதும் தவைிசய தசல்லும்சபாதும் அக்கிராசனத்திற்கு 

தலைசாய்த்து மதிப்பைித்தல் சவண்டும். 

(ங) அமர்வு ஒன்றின் முடிவில் சபாநாயகர் அல்ைது தலைலமதாங்கும் 

பாராளுமன்றச் சலபலய விட்டு தவைிசயறவுள்ைசபாது, சபாநாயகர் 

அல்ைது தலைலமதாங்கும் உறுப்பினர் பாராளுமன்றச் சலபலய விட்டு 

தவைிசயறும்வலர உறுப்பினர்கள் தமது ஆசனங்கைிலிருந்து 

எழுந்துநிற்றல் சவண்டும். 

(ச) இந்நிலையியற் கட்டலையின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், 

நியாயமானதும் ஒப்புரவானதுமான முலறயில் உறுப்பினர்கைிலடசய 

சநரத்லதக் குறித்ததாதுக்குவதற்குச் சபாநாயகர் தபாறுப்பாகவிருத்தல் 

சவண்டும். எவர் உலரயாற்ற சவண்டும் என்பலதத் தீர்மானிப்பதில் 

ஆளும் கட்சியினதும் எதிர்க்கட்சியினதும் முதற்சகாைாசான்கள் 

அவ்வாறு உலரயாற்றுவதற்குச் சபாநாயகாினால் அலழக்கப்பட 

சவண்டிய உறுப்பினர்கைின் தபயர்ப்பட்டியலை வழங்குவதன்மூைம் 

சபாநாயகருக்கு உதவ சவண்டும். 

உலரயாற்றாத உறுப்பினர்கைிற்கான விதிகள் 

92. (1) பாராளுமன்றத்திசைா அல்ைது முழுப் பாராளுமன்றக் குழுதவான்றிசைா 

விவாதம் நிகழும்சபாது எந்ததவாரு உறுப்பினரும் - 

(அ)  பாராளுமன்றத்திற்குள் அல்ைது குழுவிற்குள் பண்புடனும் ஒழுங்கான 

முலறயிலும் பிரசவசிக்க சவண்டும்; 

(ஆ) பாராளுமன்றச் சபாகூடத்தின் குறுக்சக சபாகக்கூடாது; 

(இ)  பாராளுமன்றத்தின் முன்னிருக்கும் விடயத்திற்குத் ததாடர்பற்ற 

தசய்தித்தாள்கள், நூல்கள் அல்ைது கடிதங்கள் முதலியனவற்லற 

வாசித்தைாகாது; 
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(ஈ)  புலகத்தைாகாது; 

(உ)  இன்னுசமார் உறுப்பினர் உலரயாற்றும்சபாது அலமதியாயிருக்க 

சவண்டுதமன்பதுடன் உலரயாற்றும் உறுப்பினர் இடமைித்தாைன்றி 

அவலர இலடமறித்தைாகாது; 

(ஊ) வாய்மூைத் ததாடர்பாடல் சாதனங்கலைப் பயன்படுத்தி 

உலரயாடுதைாகாது; அத்துடன் 

(எ) பாராளுமன்றச் சபாகூடத்தின் லமயப்பகுதியுள் பிரசவசித்தைாகாது.  

(2) ஒழுங்குப் பிரச்சிலன 

(அ) ஓர் உறுப்பினர் வாக்தகடுப்பு நடந்து தகாண்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் தவிர, 

சவறு எந்த சலப நடவடிக்லகமுலறகைிலும் உாிய நலடமுலற பின்பற்றப்பட்டதா 

அல்ைது பின்பற்றப்படுகின்றதா என்பது ததாடர்பான வினாவிலன ஒழுங்குப் 

பிரச்சிலனதயான்றின்மூைம் முன்லவக்கைாம்.  

 (ஆ) ஒழுங்குப் பிரச்சிலனதயான்றின்சபாது குறிப்பிட்ட உறுப்பினர் ஒரு 

நிமிடத்திற்கு சமைாக சபச முடியாது என்பதுடன் 

பாிசீைலனக்குட்படுத்தப்பட்டிருக்கும் விடயம் ததாடர்பாகவும் சபசக்கூடாது. 

ஒழுங்குப் பிரச்சிலன பாிசீைலனக்குட்பட்டிருக்கும் விடயத்திலனவிட 

முன்னீடலடயுதமன்பதுடன் அலவ பாிசீைலனக்குட்டுத்தப்பட்டிருக்கும் 

சந்தர்ப்பத்தில் உாிய விடயம் ததாடர்பான கைந்துலரயாடலும் 

இலடநிறுத்தப்படும்.  

 (இ) இந்நிலையிற் கட்டலைகளுக்கிைங்க சபாநாயகர் அல்ைது 

தலைலமதாங்கும் உறுப்பினர் ஒழுங்குப் பிரச்சிலன ததாடர்பாக உடனடியாக 

தீர்மானதமான்றிலன எடுப்பார்; ஆனால் விசசடமான சந்தர்ப்பத்தில் 

அத்தீர்மானத்லத காைதாமதப்படுத்தைாம். சபாநாயகர் அல்ைது தலைலமதாங்கும் 

உறுப்பினர் இந்நிலையியற் கட்டலையின் கீழ் தமது தீர்மானத்லத அறிவிக்கைாம் 

என்பதுடன் அத்தீர்மானத்தின்சமல் சமைதிக கைந்துலரயாடதைதுவும் இடம்தபற 

அனுமதிக்கப்படுதைாகாது.  

முழுப் பாராளுமன்றக் குழு 

93.  (1) பாராளுமன்றத்தினால் சமற்தகாள்ைப்படும் தீர்மானம் ஒன்றின்மூைம் ஒரு 

முழுப் பாராளுமன்றக் குழு நியமிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

 (2) இத்தலகய தீர்மானம் ஏற்கப்படுமிடத்து வினா விடுக்காமசை சபாநாயகர் 

அக்கிராசனத்லத விட்டகை சவண்டும். 
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94. சபாநாயகர் அல்ைது அவர் சமுகமைித்திராத சந்தர்ப்பத்தில் பிரதிச் சபாநாயகர் 

முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவின் தவிசாைராகத் தலைலம வகித்தல் சவண்டும். இருவரும் 

சமுகமைிக்காத சந்தர்ப்பத்தில் குழுக்கைின் பிரதித் தவிசாைர் தலைலம வகித்தல் 

சவண்டும். சபாநாயகரும், பிரதிச் சபாநாயகரும், குழுக்கைின் பிரதித் தவிசாைரும் 

சமுகமைிக்காத சந்தர்ப்பத்தில் தவிசாைர் குழாமிலுள்ை உறுப்பினதராருவர் தலைலம 

வகித்தல் சவண்டும். 

95. முழுப் பாராளுமன்ற குழுநிலையிைான வாக்தகடுப்பு, “சபாநாயகர்” என்னும் 

தசால்லுக்குப் பதிைாகத் “தவிசாைர்” என்னும் தசால்லை இடுவதன்மூைம், 47 முதல் 49 

வலரயிைான நிலையியற் கட்டலைகைின் ஏற்பாடுகளுக்கிைங்க நிலறசவற்றப்படுதல் 

சவண்டும். 

96. ஏலனய உறுப்பினர்கைின் வாக்குகள் ஒசரயைவாகப் பிாிந்தாைன்றி முழுப் 

பாராளுமன்றக் குழுவின் தவிசாைர் வாக்கைித்தைாகாது; வாக்குகள் ஒசரயைவாகப் 

பிாிவுற்றால் தவிசாைர் தமது தீர்வு வாக்லக அைித்தல் சவண்டும். 

97. பின்வரும் விடயங்கள் தவிர, சபாநாயகர் தலைலமவகிக்கும் சமயங்கைில் சலப 

நலடமுலறகலைக் கட்டுப்படுத்தும் விதிகள் முழுப் பாராளுமன்றக் குழு 

நடவடிக்லககளுக்கும் தபாருந்தும்:- 

 (அ) ஒரு பிசரரலைக்கு முன்னறிவித்தல் சதலவயில்லை. 

 (ஆ) ஒரு பிசரரலை வழிதமாழியப்பட சவண்டியதில்லை. 

 (இ) உறுப்பினதராருவர் ஒசர பிசரரலைமீது ஒரு முலறக்குசமல் 

உலரயாற்றைாம். 

98. பாராளுமன்றத்தால் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட விடயங்கலை மாத்திரசம ஒரு முழுப் 

பாராளுமன்றக் குழு பாிசீைலன தசய்தல் சவண்டும். 

99. முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவின் நடவடிக்லககள் பாராளுமன்றக் கூட்ட 

அறிக்லகயில் பதியப்படல் சவண்டும். 

விசசட குழுக்கள்  

100. பாராளுமன்றத் தீர்மானத்தின்மூைம் விசசட குழுதவான்று நியமிக்கப்படைாம். 
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101. விசசட குழுதவான்று பாராளுமன்றத்தின் அனுமதியின்றி பன்னிரண்டுக்கு 

சமற்பட்ட உறுப்பினர்கலைக் தகாண்டிருத்தைாகாது. அத்தலகய அனுமதி சகாரும் 

பிசரரலைக்கு முன்னறிவித்தல் சதலவப்படும். 

 102. ஒரு விசசட குழுவினாைான விசாரலைதயான்றின் சநாக்தகல்லை, அது எந்தக் 

கட்டலையின் நியதிகைின் கீழ் நியமிக்கப்படுகின்றசதா அந்தக் கட்டலையினால் 

தீர்மானிக்கப்படுதல் சவண்டும்; ஆனாலும், அது பாராளுமன்றத்தின் பைிப்பினால் 

விாிவாக்கப்படைாம் அல்ைது மட்டுப்படுத்தப்படைாம். அத்தலகய கட்டலை, குழுவின் 

இறுதியறிக்லக முன்லவக்கப்படுவதற்கான காைத்லதக் குறித்துலரத்தல் சவண்டும்; 

ஆயினும், பாராளுமன்றம், அத்தலகய காைப்பகுதிலய அது தபாருத்தமானதானததனக் 

கருதுகின்றவாறான குறித்துலரக்கப்பட்ட திகதி வலர நீடிக்கைாம்.  

103. ஒவ்தவாரு விசசட குழுவினதும் தவிசாைரும் உறுப்பினர்களும் சபாநாயகாினால் 

நியமிக்கப்படுதல் சவண்டும். தவிசாைர் இல்ைாதிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில், 

சமுகமைித்துள்ை உறுப்பினர்கைினால் ததாிவு தசய்யப்பட்ட குழுவின் எவசரனும் 

உறுப்பினர் அக்கூட்டத்துக்கான தவிசாைராகவிருத்தல் சவண்டும்.  

104. தவிசாைர் நியமிக்கும் சநரத்திலும் இடத்திலும் குழு தனது முதற் கூட்டத்லத 

நிகழ்த்தும். முதற் கூட்டத்திற்குப் பின் நிகழும் கூட்டங்கள் குழு தீர்மானிக்கும் 

சநரங்கைிலும் இடங்கைிலும் நிகழ்தல் சவண்டும்.  

105. சவறுவலகயாகக் கட்டலையிடப்பட்டாதைாழிய, விசசட குழுவின் கூட்ட 

நடப்தபண் நான்கு உறுப்பினர்கலைக் தகாண்டதாக அலமதல் சவண்டும்.  

106. விசசட குழுதவான்றில் தவற்றிடதமான்று ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில், சபாநாயகர், 

காைத்திற்குக்காைம், அக்குழுவின் அத்தலகய உறுப்பினாின் இடத்தில் 

தசயைாற்றுவதற்கு இன்சனார் உறுப்பினலர நியமிக்கைாம். விசசட குழுவின் 

முன்னனுமதிலயப் தபறாமல் அக்குழுவின் ததாடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்களுக்கு 

வருலகதராதுள்ை எவசரனும் உறுப்பினர், அத்தலகய குழுவின் உறுப்பாண்லமலய 

இழந்துள்ைாதரனக் கருதப்படுதல் சவண்டும். இந்நிலையியற் கட்டலையின் கீழான 

ஒவ்தவாரு நியமனமும் பாராளுமன்றத்தின் அடுத்த கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்படுதல் 

சவண்டும். 

107. விசசட குழுதவான்றின் தவிசாைர் மூைவாக்தகான்லறக் தகாண்டிருத்தல் 

சவண்டும். அைிக்கப்பட்ட வாக்குகள் சமமாகப் பிாிக்கப்பட்டிருப்பின் அவர் அறுதியிடும் 

வாக்தகான்லறப் பிரசயாகிக்கைாம். 
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108. ஒரு விசசட குழுவிடம் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சட்டமூைத்திசைா விடயத்திசைா 

அவ்விசசட குழு சாட்சியங்கலை விசாாிக்க வசதி தசய்ய சவண்டுதமன விரும்பினால் 

ஆட்கலைசயா பத்திரங்கலைசயா பதிசவடுகலைசயா அவ்விசசட குழு வரவலழக்க 

ஒரு தீர்மானம்மூைம் பாராளுமன்றம் அதிகாரம் வழங்கைாம். இத்தலகய அதிகாரம் 

வழங்கப்பட்ட எந்த ஒரு குழுவும் தன்முன் அைிக்கப்பட்ட சாட்சியத்தின் 

பதிவறிக்லகயுடன் பாராளுமன்றத்திற்குத் தனது கருத்துக்கள், குறிப்புலரகள் பற்றி 

அறிக்லகயிட அனுமதி தபற்றிருக்கும். அத்துடன் பாராளுமன்றத்தின் கவனத்திற்குக் 

தகாண்டுவருவது தகுந்தததனத் தான் கருதும் எந்த விடயம் பற்றியும் ஒரு விசசட 

அறிக்லகலயச் சமர்ப்பிக்கவும் அனுமதி தபற்றிருக்கும் 

109. பாராளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்பட்டாலும் அல்ைது பாராளுமன்றக் கூட்டத்ததாடர் 

ஒத்திலவக்கப்பட்டாலும் ஒரு விசசட குழு தனது புைனாய்வுகலைத் ததாடர்ந்து 

நிகழ்த்தைாம். தனது அறிக்லகலயக் குழு பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கும்வலர 

அல்ைது பாராளுமன்றத்தின் பிசரரலை ஒன்றின் மீதன்றி ஒரு விசசட குழுலவக் 

கலைக்க முடியாது. 

110. எந்ததவாரு விசசட குழுவினதும் அமர்வில் ஒவ்தவாரு நாளும் சமுகமைிக்கும் 

உறுப்பினர்கைின் தபயர்கள், விசாாிக்கப்பட்ட சாட்சிகைின் தபயர்கள், வாக்தகடுப்பு 

எதுவும் நிகழ்ந்தால் அங்கு பிசராிக்கப்பட்ட பிசரரலை, பிசராித்தவர் தபயர், 

அப்பிசரரலைமீது சமுகமைித்த உறுப்பினர்கள் அைித்த வாக்குகள் ஆகியன விசசட 

குழுவின் கூட்ட அறிக்லகயில் பதியப்படல் சவண்டும். அத்தலகய கூட்ட அறிக்லககள் 

சாட்சியக் குறிப்புகளுடன் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடப்பட்டு குழுவின் 

அறிக்லகயுடன் அச்சிடப்படல் சவண்டும். 

துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கள் 

111. (1) பாராளுமன்றமானது ஒரு சதர்தலையடுத்து நலடதபறும் அதன் முதைாவது 

அமர்வுக்குப் பின்னர் ஆறு வாரங்கைினுள் தீர்மானதமான்றின்மூைம் ததாிவுக் 

குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தலகய எண்ைிக்லகயினவான 

துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கலை நியமித்தல் சவண்டும். எவ்வாறாயினும், 

எச்சந்தர்ப்பத்திலும் துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கைின் எண்ைிக்லக இருபதுக்கு 

சமற்படைாகாது.  

(2) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கள் ஒரு பாராளுமன்றம் ததாடர்ந்திருக்கும்சபாது 

தசயைாற்றுதல் சவண்டுதமன்பதுடன், பாராளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்பட்டாசைா 
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அல்ைது பாராளுமன்றக் கூட்டத்ததாடர் ஒத்திலவக்கப்பட்டாசைா அதன் 

விசாரலைகலைத் ததாடர்ந்து நடாத்துதலும் சவண்டும்.  

(3) ததாிவுக் குழுவானது ஒவ்தவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவிற்கும் 

குறித்ததாதுக்கப்படசவண்டிய விடயங்கலையும் பைிகலையும் தீர்மானித்தல் 

சவண்டும்.  

(4) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கள் ஏசதனும் சட்டமூைம், துலைநிலைச் 

சட்டவாக்கம் உட்பட ஒழுங்குவிதிகள், தீர்மானம், தபாருத்தலன, அறிக்லக அல்ைது 

தமது நியாயாதிக்கத்திற்குள்ைான விடயங்களும் பைிகளும் ததாடர்பான சவசறசதனும் 

கருமம் ததாடர்பாகப் பாிசசாதலன தசய்வதற்குத் தத்துவமுலடயனவாதல் சவண்டும். 

(5) பாராளுமன்றம் அல்ைது ஏசதனும் குழு அல்ைது அலமச்சதராருவர், எவ்விடயம் 

அல்ைது பைி ததாடர்பாகக் குறிப்பிட்ட ஒரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழு 

நியாயாதிக்கம் தகாண்டுள்ைசதா அவ்விடயம் ததாடர்பாகப் பாிசீலிப்பதற்காகவும் 

அறிக்லகயிடப்படுவதற்காகவும் ஏசதனும் விடயத்லத அக்குழுவிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தைாம்.  

(6) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கள் பின்வரும் விடயங்கைில் பாராளுமன்றத்திற்கு 

உதவுவதற்தகன தபாதுவான சமற்பார்லவப் தபாறுப்புக்கலைக் தகாண்டிருத்தல் 

சவண்டும்:- 

(அ) பாராளுமன்றத்தினால் நிலறசவற்றப்பட்ட சட்டங்கைின் பிரசயாகம், 

நிருவாகம், நிலறசவற்றுலக, மற்றும் பயனுலடலம ததாடர்பாகவும் ஏசதனும் 

புதிய அல்ைது சமைதிகச் சட்டங்கலை இயற்றுவதற்கான அவசியத்லத 

அல்ைது விருப்பிலனச் சுட்டிக் காட்டக்கூடிய நிலைலமகள், சூழ்நிலைகள் 

ஆகியலவ பற்றிய பகுப்பாய்வு, கைிப்பீடு மற்றும் மதிப்பீடுகலை 

சமற்தகாள்ைல்; 

(ஆ) ஏசதனும் சட்டத்லத வகுத்தலமத்தல் பாிசீலித்தல் மற்றும் சட்டமாக்குதல் 

அல்ைது ஏசதனும் சட்டத்தில் மாற்றங்கலை ஏற்படுத்துதல் அத்துடன் 

அவசியமான அல்ைது தபாருத்தமான சமைதிகச் சட்டவாக்கங்கள்: 

எனினும், சமைதிக வரவுதசைவுத்திட்ட மூைவைங்கலை எதிர்சநாக்குகின்ற 

இந்நிலையியற் கட்டலையின் கீழான ஏசதனும் விதப்புலர அல்ைது முன்தமாழிவு 

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவுடன் ஒருங்கிலயபான முலறயில் பாிசீைலன 

தசய்யப்படுதல் சவண்டும். 
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(7) (1) ஒரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் நியாயாதிக்கத்தினுள்ைான விடயங்கள் 

ததாடர்பான ஏசதனும் சட்டம், கருத்திட்டம் அல்ைது நிகழ்ச்சித்திட்டம் பயனுள்ை 

வலகயில் நலடமுலறப்படுத்தப்பட்டு பாராளுமன்றத்தின் உட்கருத்துக்கிைங்க 

நிலறசவற்றப்படுகின்றனவா அலவ ததாடர்ந்திருத்தல் சவண்டுமா, 

குலறக்கப்படசவண்டுமா அல்ைது நிறுத்தப்பட சவண்டுமா என்பலதத் 

தீர்மானிப்பதற்தகன ஒவ்தவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் ததாடர்ச்சியான 

அடிப்பலடயில் மீைாய்வு தசய்தல் சவண்டும். 

(2) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கள், பின்வருபலவ அலனத்லதயுசமா அல்ைது 

அவற்றில் ஏதாவது ஒன்றிலனசயா அல்ைது அவற்றிற்கு சமற்பட்டலவகலைசயா 

நிலறசவற்ற சவண்டும்:-  

(அ) அதன் நியாயாதிக்கத்தினுள்ைான விடயங்களுடன் ததாடர்புபட்ட 

சட்டவாக்கக் கருத்திட்டங்கைினதும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைினதும் 

ஏற்புலடலம, நிருவாகம், நிலறசவற்றுலக மற்றும் பயனுலடலம 

என்பவற்லற ஆய்வு தசய்தலும் மீைாய்வு தசய்தலும்; 

(ஆ) அதன் நியாயாதிக்கத்தினுள்ைான விடயங்களுடன் ததாடர்புபட்ட 

சட்டவாக்கக் கருத்திட்டங்கைினதும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைினதும் 

நிருவாகத்திற்கும் நிலறசவற்றுலகக்குமான தபாறுப்புக்கலைக் தகாண்ட 

திலைக்கைங்கைினதும் நிறுவனங்கைினதும் ஒழுங்கலமப்லபயும் 

ததாழிற்பாட்லடயும் ஆய்வு தசய்தலும் மீைாய்வு தசய்தலும்; 

(இ) அதன் நியாயாதிக்கத்தினுள்ைான விடயங்களுடன் ததாடர்புபட்ட ஏசதனும் 

புதிய அல்ைது சமைதிகச் சட்டவாக்கத்லத இயற்றுவதன் அவசியத்லத 

அல்ைது விருப்பிலனச் சுட்டிக்காட்டக்கூடிய எலவசயனும் நிலைலமகலை 

அல்ைது சூழ்நிலைகலை மீைாய்வு தசய்தல் (அதுததாடர்பில் 

சட்டமூைதமான்று அல்ைது தீர்மானதமான்று 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் இல்ைாவிட்டாலும்); 

(ஈ) லகயைிக்கப்பட்ட தபாறுப்புக்களுக்கான சட்டவாக்க உட்கருத்துடன் அலவ 

ஒத்திருப்பதலன உறுதிப்படுத்துவதற்கு அரசாங்க அலமச்சுக்கைின் 

ஒழுங்குவிதிகள் உட்பட ஏசதனும் துலைநிலைச் சட்டவாக்கத்லத மீைாய்வு 

தசய்தல்; 
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(உ) அரசாங்கத்தினால் முழுலமயாக அல்ைது பகுதியைவில் நிதியைிக்கப்பட்ட 

பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனங்கைின் அல்ைது நிறுவனங்கைின் கைக்குகலைப் 

பாிசசாதலன தசய்தல்; 

(ஊ) அந்தத் துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் நியாயாதிக்கத்தினுள் 

அலமச்சரலவயினால் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஏசதனும் பதவிக்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ை அல்ைது ஏசதனும் பதவியிலன வகிப்பதற்குப் 

தபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்டுள்ை எந்ததவாரு நபாினதும் தகுதியிலன 

பாிசசாதலன தசய்தலும் தபாருத்தமான அலமச்சுக்கு அத்தலகய ஆட்கள் 

ததாடர்பான விதப்புலரகலைச் தசய்தலும்; அத்துடன் 

(எ) அதன் நியாயாதிக்கத்தினுள்ைான விடயங்கைின்மீது எதிர்காை 

ஆராய்ச்சியிலும் எதிர்வுகூறுவதிலும் ஈடுபடுதல். 

(8) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கள் அவற்றின் தபாறுப்புக்கலைப் பிரசயாகிக்கின்ற 

சந்தர்ப்பங்கைில் அவசியமானலவ அல்ைது தபாருத்தமானலவ என அலவ கருதுகின்ற 

எவ்விடயம் ததாடர்பாகவும் அத்தலகய புைனாய்வுகலையும் ஆய்வுகலையும் 

நடாத்தைாம். 

(9) ஒவ்தவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும், அது நியமிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஆறு 

வாரங்களுக்குப் பிந்தாமல் பாராளுமன்றத்தின் அந்த அமர்வுத் ததாடருக்கான அதன் 

சமற்பார்லவத் திட்டத்லத வகுத்தல் சவண்டும். அத்தலகய திட்டம் பாராளுமன்ற 

அலுவல்கள் பற்றிய குழுவிடம் அதன் அவதானிப்புகளுக்காகச் சமர்ப்பிக்கப்படுதல் 

சவண்டும். அதன் திட்டத்லத அபிவிருத்தி தசய்வதில் ஒவ்தவாரு துலறசார் 

சமற்பார்லவக் குழுவும்,  

(அ) அத்தலகய சட்டவாக்கக் கருத்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அல்ைது 

முகவராண்லமகள் என்பவற்றின் பாிசீைலனகலை நடாத்தும்சபாது 

குழுக்கைிலடசய அதிகபட்ச ஒருங்கிலைப்லபயும் ஒத்துலழப்லபயும் 

உறுதிப்படுத்தும் குறிக்சகாளுடன் அதன் நியாயாதிக்கத்தினுள்ைான அசத 

அல்ைது ததாடர்புபட்ட சட்டவாக்கக் கருத்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், 

முகவராண்லமகள் என்பவற்றின் மீது நியாயாதிக்கம் தகாண்டுள்ை ஏலனய 

குழுக்கலைக் கைந்தாசைாசித்தல் சவண்டுதமன்பதுடன், அதன் திட்டத்தில் 

அத்தலகய ஒருங்கிலைப்லபயும் ஒத்துலழப்லபயும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு 

எடுக்கப்பட்டுள்ை அல்ைது எடுக்கப்படும் நடவடிக்லககள் பற்றிய 

விைக்கத்லதச் சசர்த்தலும் சவண்டும்;  
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(ஆ) சமைதிக பாிசீைலன சதலவயாகவுள்ை அல்ைது தனியாட்கைின் மீது 

கடுலமயான நிதிசார் சுலமகலை விதிக்கின்ற அரசாங்க விதிகள், 

ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் நியதிச்சட்டங்கள் என்பவற்றுடன் ததாடர்புபட்ட 

குறித்த பிரச்சிலனகலைப் பாிசீைலன தசய்தல் சவண்டும்;  

(இ) நிரந்தரமான வரவுதசைவுத்திட்ட அதிகாரத்தின்கீழ் அல்ைது நிரந்தரமான 

நியதிச்சட்டமுலறயான அதிகாரத்தின்கீழ் ததாழிற்படுகின்ற சட்டவாக்கக் 

கருத்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், அல்ைது முகவராண்லமயின் மீதான 

மீைாய்விலன அதன் திட்டத்தில் உள்ைடக்கிப் பாிசீலிப்பதற்கு 

முன்னுாிலமயைித்தல் சவண்டும்; அத்துடன் 

(ஈ) அதன் நியாயாதிக்கத்திற்குள்ைான குறிப்பிடத்தக்க எல்ைாச் சட்டவாக்கக் 

கருத்திட்டங்களும், நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் அல்ைது முகவராண்லமகளும் 

காைத்திற்கு காைம் மீைாய்வு தசய்யப்படுதலை உறுதிப்படுத்துதல் சவண்டும். 

(10) சபாநாயகர் துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவினாலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

சமற்பார்லவத் திட்டங்கலைப் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடுதல் சவண்டும்.  

(11) பாராளுமன்றமானது ஒவ்தவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவினதும் 

நியாயாதிக்கத்திற்குட்படும் ஒழுங்குவிதிகள், தீர்மானம் அல்ைது ஏசதனும் விடயமுட்பட 

சட்டமூைம், துலைநிலைச் சட்டவாக்கம் என்பவற்லற இந்த நிலையியற் 

கட்டலைகைின் ஏற்பாட்டிற்கு அலமவாக அத்துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்த சவண்டும்.  

(12) பாராளுமன்றமானது ஏசதனும் விடயம் ததாடர்பாக அதிகூடிய நியாயாதிக்கம் 

தகாண்டுள்ை ஏசதனும் துலறசார் சமற்பார்லவக் குழு அவ்விடயம் ததாடர்பான 

ஏற்பாடுகலைப் பாிசீைலன தசய்து பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடக் கூடிய 

வலகயில் அவ்விடயத்லத உாிய துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தல் 

சவண்டும்.  

(13) ஒரு கருமத்லத ஆற்றுப்படுத்துதல் ததாடர்பில் சமசை (10) ஆம் (11) ஆம் 

பந்திகைின் ஏற்பாடுகலை நிலறசவற்றுவதில் சபாநாயகர்- 

(அ) முதனிலை நியாயாதிக்கத்லதப் பிரசயாகிக்கின்ற குழுதவான்லறப் 

தபயர்குறித்தல் சவண்டும்; 
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(ஆ) ததாடக்கத்திசைா அல்ைது முதனிலை நியாயாதிக்கத்லதப் பிரசயாகிக்கின்ற 

குழுவினால் அறிக்லகயிடப்பட்ட பின்னசரா ஒன்று அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட 

சமைதிகக் குழுக்களுக்கு, அவ்விடயம் ததாடர்பாகப் பாிசீைலன தசய்து அதன் 

அபிப்பிராயத்லதத் ததாிவிப்பதற்காக ஆற்றுப்படுத்தைாம்; 

(இ) அத்தலகய ஆற்றுப்படுத்துலக தபாருத்தமான காைவலரயலறக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டதாக்கப்படைாம்; அத்துடன் 

(ஈ) தபாருத்தமானததனக் கருதப்படக்கூடியவாறான அத்தலகய சவறு ஏற்பாட்லடச் 

தசய்யைாம். 

(14) பதின்மூன்றாம் பந்தியின்கீழ் முதனிலை நியாயாதிக்கத்லதப் பிரசயாகிக்கின்ற குழு 

தவிர்ந்த சமைதிகக் குழுவிடமிருந்து அபிப்பிராயதமான்று நாடப்படும்சபாது 

அவ்வபிப்பிராயமானது, அவ்வபிப்பிராயத்லதத் ததாிவிக்கும் குழுவின் 

நியாயாதிக்கத்திற்குட்பட்ட விடயங்களுடன் மட்டுசம ததாடர்பானதாக இருத்தல் 

சவண்டும்.  

(15) சபாநாயகர், ஏசதனும் கருமத்லத சமைதிகக் குழுதவான்றுக்கு 

ஆற்றுப்படுத்தும்சபாது அத்தலகய சமைதிகக் குழு எக்காைப்பகுதியினுள் அதன் 

அபிப்பிராயத்லத அனுப்பிலவத்தல் சவண்டுதமன்ற காைவலரயலறலய 

நிர்ையிக்கைாம்.  

(16) ஒவ்தவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் அதன் நியாயாதிக்கத்லதப் 

பிரசயாகிப்பதில் தசயைாற்றும்சபாது அத்தலகய குழுவினால் கவனத்திற் 

தகாள்ைப்பட்ட ஒவ்தவாரு விடயம் ததாடர்பிலுமான அறிக்லகதயான்லற 

சபாநாயகாிடம் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். சபாநாயகர் அத்தலகய அறிக்லகப் 

பாராளுமன்றத்தின் சபாபீடத்தின் முன்னர் இடப்படுவதலனச் தசய்வித்தல் 

சவண்டுதமன்பதுடன்- 

(அ) ஏசதனும் சட்டமூைத்தின்மீதான துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவினால் 

சமர்ப்பிக்கப்படும் அறிக்லக, உாிய சட்டமூைத்திற்குப் தபாருத்தமான வலரவுத் 

திருத்தங்கள் எலவயுமிருப்பின் அவற்லறச் சுருக்கமான 

நியாயப்படுத்துலககளுடன் உள்ைடக்கியிருத்தல் சவண்டும்; அத்துடன் 

(ஆ) சட்டமூைதமான்றுக்கான அத்தலகய ஏதாவது திருத்தம், குழுவின் 

தவிசாைாினால் அல்ைது அத்தலகய சவறு உறுப்பினாினால் பிசராிக்கப்பட்ட 

திருத்தமாக நிலையியற் கட்டலை 61இன் கீழ் அத்தலகய சட்டமூைத்தின் 



பாராளுமன்ற கூட்டத்ததாடர் இைக்கம் 314 

( 218 ) 

குழுநிலையின்சபாது குழுவின் தவிசாைாினால் அல்ைது குழுவினால் 

தபயர்குறிக்கப்பட்ட சவறு எவசரனும் உறுப்பினாினால் பிசராிக்கப்படுதல் 

சவண்டும். 

(17) ஒவ்தவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் அதன் கூட்டங்கள் பற்றி வருடாந்த 

நாட்காட்டிதயான்லறத் தயாாித்தல் சவண்டும். 

(18) ஒவ்தவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் ஒவ்தவாரு மாதமும் இரண்டு 

நாட்களுக்குக் குலறயாமல் கூடுதல் சவண்டும். ஒவ்தவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் 

குழுவினதும் கூட்டங்கள் நாட்காட்டிக்கு அல்ைது சநர அட்டவலைக்கிைங்க அல்ைது 

தவிசாைாினால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றவாறாக அலழக்கப்படுதல் சவண்டும். ஏசதனும் 

துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் சமைதிகக் கூட்டங்கள் தவிசாைாினால் அல்ைது குழு 

உறுப்பினர்கைின் அலரவாசிக்குக் குலறயாசதாாின் சவண்டுசகாைின் சபாில் 

அலழக்கப்படைாம். 

(19) பின்வருசவார் தவிர்ந்த எல்ைாப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஏசதனும் 

துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் உறுப்பினர்கைாகச் சசலவயாற்றுவதற்குத் 

தலகலமயுலடசயாராதல் சவண்டும்:- 

(அ) சபாநாயகர்;  

(ஆ) பிரதிச் சபாநாயகர்;  

(இ) குழுக்கைின் பிரதித் தவிசாைர்; 

(ஈ) பிரதம அலமச்சர்; 

(உ) பாராளுமன்ற சலப முதல்வர்; 

(ஊ) பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர்; அத்துடன் 

(எ) அரசியைலமப்பின் 43(2) ஆம் உறுப்புலரயின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட 

அலமச்சர்கள். 

(20) தலகலமயுலடய உறுப்பினர் ஒவ்தவாருவரும் தகாடுக்கப்பட்ட ஏசதனும் சநரத்தில் 

மூன்றுக்கு சமற்படாத துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கைின் உறுப்பினராகச் 

சசலவயாற்றைாம். 19 (எ) என்னும் பிாிவின்கீழ் அடங்காத பிரதி அலமச்சர்களும், 

அலமச்சரலவயின் அலமச்சர்களும், அத்தலகய பிரதி அலமச்சரலவயின் அலமச்சர் 

அல்ைது அலமச்சரலவயின் அலமச்சர் எந்த அலமச்சாின் சநாக்தகல்லையின்கீழ் 
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பைியாற்றுகின்றாசரா அந்த அலமச்சரலவயின் அலமச்சாின் ஏசதனும் விடயம், பைி, 

திலைக்கைம் அல்ைது நிறுவனம் என்பவற்லறப் சபான்ற அதன் நியாயாதிக்கமும் 

ததாடர்புபட்ட பைிகளும் உள்ைனவான ஏசதனும் துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவில் 

சசலவயாற்றுவதற்குத் தலகலமயுலடசயாராதைாகாது; 

 ஆயினும், சட்டமூைம் ஒன்று குழுவில் கைந்துலரயாடப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் 

குழுவிற்கு உதவுவதற்காக எவசரனும் அலமச்சரலவயின் அலமச்சலர, 

அலமச்சரலவயின் உறுப்பினர் அல்ைாத அலமச்சலர அல்ைது பிரதி அலமச்சலர 

குழுவானது அதன் கூட்டத்திற்கு அலழக்கைாம்.  

(21) ததாிவுக் குழுவானது துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்களுக்கு உறுப்பினர்கலைப் 

தபயர்குறிப்பதில், பாராளுமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட அரசியற் 

கட்சிகைினதும் சுசயச்லசக் குழுக்கைினதும் தலைவர்கைினால் தசய்யப்பட்ட தபயர் 

நியமனங்களுக்கிைங்க அத்தலகய அரசியற் கட்சிகைினதும் சுசயச்லசக் 

குழுக்கைினதும் எண்ைிக்லகப் பைன்களுக்கு உாிய கவனம் தசலுத்துதல் சவண்டும்.  

(22) (அ) பாராளுமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட ஏசதனும் அரசியற் கட்சியின் 

தலைவர் அல்ைது சுசயச்லசக் குழு, (21) ஆம் பந்தியின்கீழ் தபயர்குறித்து 

நியமிக்கப்பட்ட அத்தலகய எவசரனும் உறுப்பினலர அத்தலகய குழுவிலிருந்து 

அகற்றும்படி ததாிவுக் குழுலவ எழுத்துமூைம் சவண்டைாம். ததாிவுக் 

குழுவானது அத்தலகய சவண்டுசகாள் கிலடக்கப்தபற்றதன்மீது அத்தலகய 

உறுப்பினலர அத்தலகய குழுவிலிருந்து விைக்கி அது பற்றிப் 

பாராளுமன்றத்திற்குத் ததாிவித்தல் சவண்டும்.  

(ஆ) குறிப்பிட்ட துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் உறுப்பினரல்ைாத 

எவசரனும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அக்கூட்டத்தில் நலடமுலறகலை 

அவதானிப்பதற்கு அக்குழுவின் தவிசாைரால் அனுமதிக்கப்படைாம். 

(இ) ஒவ்தவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும், குழு உறுப்பினர்கைதும் 

குழுவின் உறுப்பினர்கைல்ைாத பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கைதும் 

பிரச்சிலனகள் ததாடர்பாகக் கைந்துலரயாடுவதற்காக மாதத்தில் ஒரு நாலை 

ஒதுக்குவதுடன் அத்தலகய தினத்திற்கான கூட்டத்திற்கு உாிய 

அலமச்சரலவயின் அலமச்சர் தலைலம தாங்கைாம். 

(23) ஒவ்தவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் அதன் முதைாவது கூட்டத்திலும் 

அதன் பின்னர் தவிசாைர் பதவி வறிதாகிய பின்னர் கூடும் முதைாவது கூட்டத்திலும், 

துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் உறுப்பினர்கைிலடசயயிருந்து 

தவிசாைதராருவலரத் சதர்ந்ததடுத்தல் சவண்டும்.  
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 (24) ஏசதனும் துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் அனுமதிலயப் தபறாமல் அத்தலகய 

குழுவின் மூன்று ததாடர்ச்சியான கூட்டங்களுக்கு வருலக தராதிருக்கும் குழுவின் 

உறுப்பினர் அத்தலகய குழுவின் உறுப்பாண்லமலய இழந்துள்ைாதரனக் கருதப்படுதல் 

சவண்டும். 

(25) ஒவ்தவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் அது அவசியதமனக் கருதுமிடத்து, 

அவசியமானலவதயனக் குழு கருதக்கூடியவாறான அத்தலகய கருமங்கலைப் 

பாிசசாதலன தசய்து அத்தலகய குழுவிற்கு அறிக்லகயிடுவதற்கு அதன் தசாந்த 

உறுப்பினர்கைிலிருந்து உபகுழுக்கலை நியமிக்கைாம்.  

(26) ஒரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட ஏசதனும் விடயம் 

ஆற்றுப்படுத்துலகத் திகதியிலிருந்து ஆறு வாரங்கள் கழியும்வலர, பாராளுமன்றம் 

சவறுவலகயாகப் பைித்திருந்தாதைாழிய, பாராளுமன்றத்தினால் 

கவனத்திற்தகடுக்கப்படுதைாகாது. பாராளுமன்றமானது தீர்மானதமான்றின் மூைம் 

அத்தலகய காைப்பகுதிலய நீடிக்கைாம்.  

(27) ஒவ்தவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும், ஏசதனும் சட்டமூைம் அல்ைது சவறு 

ஏசதனும் பகிரங்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கருமம் ததாடர்பாக எவசரனும் 

பாதிக்கப்பட்ட அல்ைது அக்கலறதகாண்ட எவசரனுமாைிடமிருந்து சான்று சகாரைாம்.  

(28) ஒவ்தவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும், ஆட்கலை அலழப்பதற்கும் 

பத்திரங்கலையும் பதிசவடுகலையும் சகாருவதற்கும் தத்துவமைிக்கப்படுவதுடன் 

அவர்கைின் முன்னர் எடுக்கப்பட்ட சான்றின் நிகழ்ச்சிக் குறிப்புகளுடன் சசர்த்து 

அவர்கைின் அபிப்பிராயங்கலையும் அவதானிப்புக்கலையும் உள்ைடக்கிய 

அறிக்லககலைப் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தலும் சவண்டும். 

(29) ஒரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் உறுப்பினதராருவாின் ஏசதனும் 

அபிப்பிராயதமான்று அத்தலகய குழுவின் ஏசதனும் அறிக்லகயுடன் 

இலைக்கப்படைாம்.  

(30) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுதவான்று சட்டவாக்கம் இயற்றப்படுவதலன 

விதந்துலரக்குமிடத்து அல்ைது சட்டவாக்கம்சாரா அறிக்லகலயச் சமர்ப்பிக்குமிடத்து 

அலமச்சரலவயானது அத்தலகய அறிக்லகப் பாராளுமன்றத்தின் சபாபீடத்தில் 

இடப்பட்டதிலிருந்து ஆறு வாரங்கைினுள் அதன் அபிப்பிராயத்லதப் 

பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். 
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சட்டவாக்க நிலையியற் குழு  

112. (1) தவிசாைராக பிரதிச் சபாநாயகலரயும் குழுக்கைின் பிரதித் தவிசாைர் உட்பட 

ததாிவுக் குழுவினால் தபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட சவறு பத்து உறுப்பினர்கலையும் 

தகாண்டுள்ை சட்டவாக்க நிலையியற் குழு எனப் தபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுதவான்று 

இருத்தல் சவண்டும்.  

(2) ததாிவுக் குழுவானது அரசாங்கத்லதயும் எதிர்க்கட்சிலயயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய வலகயில் இக்குழுவில் சசலவயாற்றுவதற்கான 

சமைதிகமான உறுப்பினர்கைின் எண்ைிக்லகலயத் தீர்மானிக்கைாம் என்பதுடன் 

சபாநாயகர் அத்தலகய உறுப்பினர்கலை நியமிப்பதற்குத் தத்துவங் தகாண்டவராவார்.  

(3) குழுவின் கூட்டநடப்தபண் மூன்று உறுப்பினர்கைாக இருத்தல் சவண்டும். 

(4) சட்டவாக்க நிலையியற் குழுதவான்றின் கடலமயானது, பாராளுமன்றத்தினால் 

அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படும் நியதிச் சட்டங்கலையும் சட்டமூைங்கலையும் பாிசீைலன 

தசய்தலுடன் வலரயறுக்கப்படும்.  

(5) தமது கடலமகலைச் தசயற்படுத்துவதற்காக ஆட்கலையும், பத்திரங்கலையும், 

பதிசவடுகலையும் வரவலழப்பதற்கு குழு அதிகாரம் தகாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

(6) சட்டவாக்க நிலையியற் குழுதவான்றின் தவிசாைருக்கு மூைவாக்கு ஒன்றிருத்தல் 

சவண்டுதமன்பதுடன் வாக்குகள் சமமாகப் பிாிந்திருக்குமிடத்து, அறுதியிடும் 

வாக்தகான்றும் அவருக்கு இருத்தல் சவண்டும். 

(7) சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படும் சட்டமூைம் ஒன்றுக்குப் 

தபாறுப்பான ஓர் உறுப்பினர், அக்குழுவின் ஓர் உறுப்பினராக இல்ைாவிடின், 

அத்தலகய சட்டமூைம் பாிசீலிக்கப்படும் கூட்டம் எதற்கும் சமுகமைிக்கவும், 

அச்சட்டமூைத்லதப் பற்றி உலர நிகழ்த்தவும், அத்தலகய சட்டமூைம் ததாடர்பாக எழும் 

எப்பிரச்சிலன குறித்தும் திருத்தங்கலைப் பிசராித்து அக்குழுவின் ஓர் 

உறுப்பினர்சபான்று வாக்கைிக்கவும் உாிலமயுலடயவராவார்.  

(8) சட்டவாக்க நிலையியற் குழுக்கைின் நலடமுலற, ஏறத்தாழ முழுப் பாராளுமன்றக் 

குழுவின் நலடமுலறலய ஒத்ததாக இருத்தல் சவண்டுதமன்பதுடன் நிலையியற் 

குழுதவான்றின் கூட்டக் குறிப்புகள் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுதவான்றின் கூட்டக் 

குறிப்புகள் பதியப்படுதல் சபான்சற பதியப்படுதலும் சவண்டும். அத்துடன் குழுவானது 

பாராளுமன்றத்தால் ஏசதனும் காை எல்லை நிர்ையிக்கப்பட்டிருந்தால் 
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அக்காைதவல்லைக்குள் சட்டமூைத்லத அல்ைது உத்சதச நியதிச் சட்டத்லத 

உள்ைடக்கிய குழுவின் அறிக்லகயிலனப் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல் 

சவண்டும்:  

ஆயினும், ஒரு கூட்டத்ததாடாின் இறுதியில் சட்டவாக்க நிலையியற் 

குழுதவான்று அதன் கைந்தாராய்விலன முடித்து அறிக்லகலயப் பாராளுமன்றத்திற்குச் 

சமர்ப்பிக்காத சந்தர்ப்பத்தில் அக்குழுவின் நடவடிக்லககள் பாராளுமன்றத்தின் அடுத்த 

கூட்டத் ததாடாில் அச்சட்டமூைம் அல்ைது உத்சதச நியதிச் சட்டம் 

ஆற்றுப்படுத்தப்படும் சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படும்.  

சிறப்பு சநாக்கங்களுக்கான குழுக்கள் 

ததாிவுக் குழு 

113. (1) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கைினது அலமப்லபயும் எண்ைிக்லகலயயும் 

பைிகலையும் கவனத்திற்தகாள்வதற்கும் அவற்றின் மீதான தனது அபிப்பிராயங்கலை 

வசதியானவலர விலரவாகப் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடுவதற்கும் பின்வரும் 

குழுக்கைில் சசலவயாற்றுவதற்கு உறுப்பினர்கலைப் தபயர்குறித்து நியமிப்பதற்கும் 

ஒவ்சவார் அமர்வுத் ததாடாின் ததாடக்கத்திலும் நியமிக்கப்பட்ட “ததாிவுக் குழு” எனப் 

தபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுதவான்று இருத்தல் சவண்டும்:- 

(அ) பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு; 

(ஆ) நிலையியற் கட்டலைகள் பற்றிய குழு; 

(இ) சலபக் குழு; 

(ஈ) ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு; 

(உ) சட்டவாக்க நிலையியற் குழு; 

(ஊ) அரசாங்க கைக்குகள் பற்றிய குழு; 

(எ) அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு; 

(ஏ) அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு; 

(ஐ) தபாது மனுக்கள் பற்றிய குழு; 

(ஒ) உயர் பதவிகள் குழு; மற்றும் 
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(ஓ) பின்வாிலச உறுப்பினர் குழு  

(2) ததாிவுக் குழுவானது தவிசாைராகச் சபாநாயகலரயும் ஒவ்சவார் 

அமர்வுத்ததாடாினதும் ததாடக்கத்தில் பாராளுமன்றத்தினால் தபயர்குறித்து 

நியமிக்கப்பட சவண்டிய அரசியற் கட்சிகைின் தலைவர்கலைசயா அல்ைது அவர்கைின் 

நியமத்தர்கலைசயா உள்ைடக்கிய பன்னிதரண்டு உறுப்பினர்கலையும் தகாண்டிருத்தல் 

சவண்டும். ததாிவுக் குழுவானது பாராளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்பட்டிருந்தாலும் 

கூடுவதற்கும் காைத்துக்குக்காைம் அறிக்லகயிடுவதற்கும் ஏசதனும் குழுவிற்கு 

எவசரனும் உறுப்பினர் தபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்டுள்ைசபாது அது ததாடர்பாகப் 

பாராளுமன்றத்திற்குத் ததாிவிப்பதற்கும் தத்துவமுலடயதாதல் சவண்டும்.  

பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 

114. தவிசாைராகச் சபாநாயகலரயும், பிரதிச் சபாநாயகர், குழுக்கைின் பிரதித் 

தவிசாைர், பாராளுமன்றச் சலப முதல்வர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர், அரசாங்கக் கட்சியின் 

முதற்சகாைாசான், எதிர்க்கட்சியின் முதற்சகாைாசான் உட்பட ததாிவுக் குழுவினால் 

தபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் சவறு எட்டு உறுப்பினர்கலையும் தகாண்டுள்ை 

பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுதவனப் தபயர்குறிக்கப்பட்ட 

குழுதவான்றிருத்தல் சவண்டும். சபாநாயகரால் பாராளுமன்றச் சலப முதல்வாின் 

கைந்தாசைாசலனயுடன் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தக்கூடிய, பாராளுமன்றம் ததாடர்பாக 

கைந்துலரயாடுவதற்காகக் குறித்ததாதுக்கப்படசவண்டிய சநரத்லதயும் 

அலுவல்கலையும் குழுவின் சவறு அத்தலகய கருமங்கலையும் கவனத்திற் தகாண்டு 

முடிவு தசய்வதும் குழுவின் கடலமயாதல் சவண்டும். பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய 

குழுக் கூட்டங்கைின் கூட்ட அறிக்லக சகை உறுப்பினர்களுக்கும் பகிர்ந்தைிக்கப்படுதல் 

சவண்டும்.  

நிலையியற் கட்டலைகள் பற்றிய குழு 

115. தவிசாைராகச் சபாநாயகலரயும் பிரதிச் சபாநாயகர் குழுக்கைின் பிரதித் தவிசாைர் 

மற்றும் ததாிவுக்குழுவினால் தபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் சவறு ஆறு 

உறுப்பினர்கலையும் தகாண்டுள்ை நிலையியற் கட்டலைகள் பற்றிய குழுதவனப் 

தபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுதவான்றிருத்தல் சவண்டும். பாராளுமன்றத்தின் 

நடவடிக்லகமுலற மற்றும் அலுவல்கலை நடாத்தும் கருமங்கலைக் கவனத்திற் 

தகாள்வதும் அவசியதமனக் கருதப்படக்கூடிய நிலையியற் கட்டலைகளுக்கான 

எலவசயனும் திருத்தங்கலை விதந்துலரப்பதும் பாராளுமன்றத்தினால் அதற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படக்கூடிய நிலையியற் கட்டலை ததாடர்பான எல்ைாக் கருமங்கள் 
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மீதும் அறிக்லகயிடுவதும் நிலையியற் கட்டலைகள் பற்றிய குழுவின் கடலமயாதல் 

சவண்டும்.  

சலபக் குழு 

116. (1) தவிசாைராகச் சபாநாயகலரயும் ததாிவுக் குழுவினால் தபயர்குறித்து 

நியமிக்கப்படும் ஒன்பது உறுப்பினர்கலையும் தகாண்டுள்ை சலபக் குழுதவனப் 

தபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுதவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  

(2) உறுப்பினர்கைின் வசதிகள் சம்பந்தப்பட்ட எல்ைாக் கருமங்கலையும் 

கவனத்திற்தகாள்வதும் அவற்றின்மீது மதியுலரயைித்தலும் சலபக் குழுவின் 

பைிகைாதல் சவண்டும். சலபக் குழுக் கூட்டங்கைின் கூட்ட அறிக்லககள் எல்ைா 

உறுப்பினர்களுக்கும் பகிர்ந்தைிக்கப்படுதல் சவண்டும்.  

ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு 

117. (1) ததாிவுக் குழுவினால் தபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் பத்து உறுப்பினர்களுக்கு 

சமற்படாதவர்கலைக் தகாண்ட ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய 

குழுதவனப் தபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுதவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  

(2) ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவின் பைிகள் 

பின்வருவனவாகும்:- 

(அ) சிறப்புாிலமகள் ததாடர்பான ஒவ்தவாரு பிசரரலைலயயும், 

பாராளுமன்றத்தினால் பிசராிக்கப்பட்டு அங்கீகாிக்கப்பட்ட பிசரரலையின்மீது 

அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படக்கூடிய நடத்லத மற்றும் நற்பண்பு பற்றிய விதிகைின் 

மீறுலக ததாடர்பான விடயங்கலையும் விசாரலை தசய்தல்; மற்றும் 

(ஆ) ஒவ்தவாரு விடயம் ததாடர்பான நிகழ்வுகலை அடிப்பலடயாகக் தகாண்டு 

நடத்லத மற்றும் நற்பண்பு பற்றிய விதிகள் மீறப்பட்டுள்ைதா என்பலதயும் அவ்வாறு 

மீறப்பட்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் அம்மீறுலகயின் தன்லம அத்தலகய மீறுலக ஏற்படக் 

காரைமாயிருந்த சூழ்நிலைகள் என்பவற்லறத் தீர்மானிப்பதுடன் குழு தபாருத்ததமனக் 

கருதக்கூடிய விதப்புலரகலை தசய்தல். 

(3) குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட ஒவ்தவாரு விடயத்தின் மீதுமான அறிக்லகலய 

ஆறு வாரங்கைிற்கு சமற்படாமல் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். 

குழுவானது, அதற்கு அவ்வாறு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட கருமங்கலை விசாரலை 

தசய்வதற்கு அவசியமானவாறான ஆட்கலை அலழத்து விசாாிக்கவும் 



 நிலையியற் கட்டலைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்லக  

( 225 ) 

ஆவைங்கலையும் சவறு பதிசவடுகலையும் வரவலழப்பதற்கும் சதலவயான சவறு 

தசயல்கலைச் தசய்வதற்கும் தத்துவங்தகாண்டிருத்தல் சவண்டும்.  

(4) குழுவானது, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கைின் நடத்லதக்சகாலவ விதிகைின் மீறுலக 

அல்ைது கலடப்பிடிக்காலம ததாடர்பாக அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட ஏசதனும் 

கருமத்லதயும் விசாரலை தசய்தல் சவண்டும். எல்ைா உறுப்பினர்களும் சலபயின் 

அல்ைது சலபயின் அதிகாரத்தின்கீழான அத்தலகய ஏசதனும் விசாரலையின் எல்ைாக் 

கட்டங்கைிலும் ஒத்துலழத்தல் சவண்டும்.  

நடத்லதக்சகாலவ விதிகைின் சார்த்தப்பட்ட மீறுலக ஒன்லறப் பாிசீலிக்கின்ற 

கட்டத்தில் உறுப்பினதரவரும் அப்பாிசீைலன ததாடர்பாகச் தசல்வாக்குச் 

தசலுத்துகின்ற சநாக்கத்தில் சவண்டுதமன்சறா அல்ைது திட்டமிட்டவலகயிசைா 

ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவின் உறுப்பினதராருவாின் ஆதரலவ 

நாடுதைாகாது.  

(5) குழுவானது அதன் பைிகலைச் தசயற்படுத்துவதற்காக நிபுைர்கைின் 

சசலவகலைப் தபறைாதமன்பதுடன் ஆவைங்கலை வரவலழத்தும் மற்றும் 

சாட்சிகலை அலழத்தும் விசாரலை தசய்யைாம்.  

(6) பாராளுமன்றம், ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவின் 

அறிக்லகயில் தசய்யப்பட்ட முடிவுகலையும் விதப்புலரகலையும் கவனத்திற்தகாண்டு, 

அவசியதமன அது கருதுகின்றவிடத்து உாிய உறுப்பினர் மீது தண்டலன ஒன்லற 

விதிக்கைாம்.  

(7) குழுவானது, காைத்திற்குக்காைம் அதன் நடவடிக்லகமுலறலய 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான விதிகலை ஆக்கைாம். 

(8) குழுவின் தவிசாைர், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கைின் ஒழுக்கவியல்சார் மற்றும் சவறு 

துர்நடத்லத ததாடர்பான விடயங்கலை விசாரலை தசய்வதுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

எல்ைாக் கருமங்கள் ததாடர்பிலுமான நடவடிக்லகமுலறலய ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக 

அவசியதமன அவர் கருதக்கூடியவாறான அத்தலகய பைிப்புக்கலை வழங்கைாம். 

அரசாங்கக் கைக்குக் குழு 

118. (1) ததாிவுக் குழுவினால் தபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் பதினாறு 

உறுப்பினர்கலைக் தகாண்ட அரசாங்கக் கைக்கு குழுதவனப் தபயர்குறிக்கப்பட்ட 

குழுதவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  
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(2) அரசாங்கச் தசைவுகலை எதிர்சநாக்குவதற்காகப் பாராளுமன்றத்தால் 

வழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீட்டுத் ததாலககலைக் காட்டுகின்ற கைக்குகலையும் குழு 

தக்கததனக் கருதும் பாராளுமன்றத்தின் முன்னிடப்படும் பிற கைக்குகலையும் 

கைக்காய்வாைர் தலைலமயதிபதியின் உதவியுடன் பாிசசாதித்தல் அரசாங்கக் 

கைக்குக் குழுவின் கடலமயாதல் சவண்டும்.  

(3) அரசாங்கக் கைக்குக் குழு, காைத்திற்குக்காைம், ஏசதனும் திலைக்கைத்தின் 

அல்ைது உள்ளூரதிகாரசலபயின் பாிசசாதலன தசய்யப்பட்ட கைக்குகள், நிதிகள், 

நிதிசார் நடவடிக்லகமுலறகள், தசயல்நிலறசவற்றம் மற்றும் தபாதுவான முகாலம 

என்பன பற்றியும் அவற்றிலிருந்து எழுகின்ற ஏசதனும் விடயம் பற்றியும் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடுதல் சவண்டும்.  

(4) அரசாங்கக் கைக்கு குழுவின் அறிக்லகதயான்று சலபயில் சபாபீடத்தில் 

இடப்பட்டதும் நிதி எனும் விடயத்திற்கு தபாறுப்பான அலமச்சரலவயின் 

அலமச்சருக்கும் உாிய நிறுவனங்களுக்குப் தபாறுப்பான அலமச்சரலவயின் 

அலமச்சர்களுக்கும் ஆற்றுப்படுத்தப்பட சவண்டுதமன்பதுடன் அவர்கள் தம் 

அவதானிப்புக்கலையும் அது ததாடர்பாக எடுத்த நடவடிக்லககலையும் எட்டு வாரக் 

காைப்பகுதியினுள் சலபக்குச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.  

(5) அரசாங்கக் கைக்குக் குழுவானது, திலைக்கைங்கைினதும் 

உள்ளுரதிகாரசலபகைினதும் எல்ைாக் கைக்குகைினதும் நிதிகைினதும் 

முகாலமயினதும் மீது பாிசசாதலன தசய்து குழுவிற்கு அறிக்லகயிடுவதற்கு 

அவசியதமன அது கருதும்சபாது அதன் தசாந்த உறுப்பினர்கலை உள்ைடக்கிய 

உபகுழுக்கலை குழுவினால் பைிக்கப்பட்டவாறு நியமிக்கைாம்.  

அரசாங்கக் கைக்குக் குழுவின் உறுப்பினர்கைாகவிராத பாராளுமன்றத்தின் சவறு 

எவசரனும் உறுப்பினர்கள் அத்தலகய குழுவின் நடவடிக்லககலை அவதானிப்பபதற்கு 

தவிசாைாின் அனுமதியுடன் அனுமதிக்கப்படைாம்.  

(6) அரசாங்கக் கைக்குக் குழு அல்ைது அதன் உபகுழுக்கைில் எதுவும் அதன் 

கடலமகலைப் புாிவதற்காக எவசரனுமாலை அதன்முன்னர் அலழத்து வினவுவதற்கும் 

ஏசதனும் பத்திரத்லத, புத்தகத்லத, பதிசவட்லட அல்ைது சவறு ஆவைத்லதக் 

சகாருவதற்கும், பாிசீலிப்பதற்கும் கைஞ்சியங்கள், தசாத்துக்கள் என்பனவற்லறப் 

பார்லவயிடவும் அதிகாரமுலடயதாயிருத்தல் சவண்டும்.  

(7) அரசாங்கக் கைக்குக் குழுவின் கூட்டநடப்தபண் நான்கு உறுப்பினர்கைாதல் 

சவண்டும். 
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அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு 

119. (1) ததாிவுக்குழுவினால் தபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் பதினாறு 

உறுப்பினர்கலைக் தகாண்ட அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுதவனப் 

தபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுதவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  

(2) பாராளுமன்றத்தின் முன்னிடப்படும் பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனங்கள், 

அரசாங்கத்தினால் முழுலமயாக அல்ைது பகுதியைவில் நிதியைிக்கப்பட்ட 

நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏசதனும் எழுத்திைான சட்டத்தினால் அரசாங்கத்திற்கு 

உாித்தாக்கப்பட்ட ஏசதனும் ததாழிலின் அல்ைது சவறு தபாறுப்புமுயற்சியின் 

கைக்குகலை கைக்காய்வாைர் தலைலமயதிபதியின் உதவியுடன் பாிசசாதலன 

தசய்வது அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் கடலமயாதல் சவண்டும்.  

(3) அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு, ஏசதனும் பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனம் 

அல்ைது ஏசதனும் எழுத்திைான சட்டத்தின்கீழ் அரசாங்கத்திற்கு உடலமயாக்கப்பட்ட 

ஏசதனும் வியாபாரம் அல்ைது சவறு தபாறுப்புமுயற்சிகள் என்பவற்றின் பாிசசாதலன 

தசய்யப்பட்ட கைக்குகள், வரவுதசைவுத்திட்டங்கள் வருடாந்த மதிப்பீடுகள், நிதிகள், 

நிதிசார் நடவடிக்லகமுலறகள், தசயல்நிலறசவற்றம் மற்றும் தபாதுவான முகாலம 

என்பன பற்றியும் அவற்றிலிருந்து எழுகின்ற ஏசதனும் கருமம் பற்றியும் 

பாராளுமன்றத்திற்கு காைத்திற்குக்காைம் அறிக்லகயிடுதல் சவண்டும். 

(4) அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்லகதயான்று சலபயில் 

சபாபீடத்தில் இடப்பட்டதும் நிதி எனும் விடயத்திற்குப் தபாறுப்பான 

அலமச்சரலவயின் அலமச்சருக்கும் உாிய நிறுவனங்களுக்குப் தபாறுப்பான 

அலமச்சரலவயின் அலமச்சர்களுக்கும் ஆற்றுப்படுத்தப்பட சவண்டுதமன்பதுடன் 

அவர்கள் தம் அவதானிப்புகலையும் அது ததாடர்பாக எடுத்த நடவடிக்லககலையும் 

எட்டு வாரக் காைப்பகுதியினுள் சலபக்குச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். 

(5) அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுவானது, பகிரங்கக் 

கூட்டுத்தாபனங்கைின் அல்ைது ஏசதனும் எழுத்திைான சட்டத்தின்கீழ் அரசாங்கத்திற்கு 

உலடலமயாக்கப்பட்ட ஏசதனும் வியாபாரம் அல்ைது சவறு தபாறுப்புமுயற்சிகள் 

என்பவற்றின் எல்ைாக் கைக்குகள், வரவுதசைவுத்திட்டங்கள் வருடாந்த மதிப்பீடுகள், 

நிதிகள், முகாலம என்பலவ ததாடர்பாகப் பாிசசாதலன தசய்து குழுவிற்கு 

அறிக்லகயிடுவதற்கு அவசியதமன அது கருதும்சபாது அதன் தசாந்த உறுப்பினர்கலை 

உள்ைடக்கிய எலவசயனும் உபகுழுக்கலை குழுவினால் பைிக்கப்பட்டவாறு 

நியமிக்கைாம்.  
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 அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் உறுப்பினர்கைாகவிராத 

பாராளுமன்றத்தின் சவறு எவசரனும் உறுப்பினர்கள் குழுவின் நடவடிக்லககலை 

அவதானிப்பதற்கு தவிசாைாின் அனுமதியுடன் அனுமதிக்கப்படைாம்.  

(6) அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு அல்ைது அதன் உபகுழுக்கைில் 

எலவயும் அதன் கடலமகலைப் புாிவதற்காக எவசரனுமாலை அதன்முன்னர் அலழத்து 

வினவுவதற்கும் ஏசதனும் பத்திரத்லத, புத்தகத்லத, பதிசவட்லட அல்ைது சவறு 

ஆவைத்லதக் சகாருவதற்கும் கைஞ்சியங்கள், தசாத்துக்கள் என்பவற்லறப் 

பார்லவயிடவும் தத்துவமுலடயதாதல் சவண்டும்.  

(7) அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் கூட்டநடப்தபண் நான்கு 

உறுப்பினர்கைாதல் சவண்டும். 

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு 

120. (1) ததாிவுக் குழுவினால் தபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் தவிசாைதராருவலரயும் 

பதிதனாரு உறுப்பினர்கலையும் தகாண்டுள்ைதுமான அரசாங்க நிதி பற்றிய 

குழுதவனப் தபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுதவான்று இருத்தல் சவண்டுதமன்பதுடன் அதன் 

தவிசாைர் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினராகவிருத்தலும் சவண்டும்.  

(2) பின்வருவனவற்லறப் பாிசீைலன தசய்வது அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் 

கடலமயாதல் சவண்டும்- 

(அ) அரசியைலமப்பின் 148 ஆம் உறுப்புலரயின்கீழ் வருமானங்லைச் 

சசகாித்தல்; 

(ஆ) திரட்டுநிதியத்திலிருந்து தகாடுப்பனவு தசய்தல்; 

(இ) குறித்துலரக்கப்பட்ட சட்ட ாீதியான சதலவப்பாடுகளுக்காக அரசாங்க 

நிதிகலைப் பயன்படுத்துதல்; 

(ஈ) அரசாங்க நிதிகலைப் பயன்படுத்துதல்; 

(உ) நடப்பாண்டுக்காக ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்தில் உள்ைடக்கப்பட்ட 

ஒதுக்கீடுகைின் மந்தநிலைகள், ஒதுக்கீட்லடக் லகமாற்றுதல் மற்றும் 

எதிர்பார்க்கப்படாத மீதி; 

(ஊ) நடப்பாண்டுக்காக ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்லத நலடமுலறப்படுத்துதல்; 

(எ) தபாதுக் கடனும் கடன் சசலவயும்; மற்றும் 
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(ஏ) 2003 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் இைக்க, நிதிமுகாலமத்துவப் (தபாறுப்புச்) 

சட்டத்தின்கீழான அறிக்லககளும் கூற்றுக்களும்; 

(3) குழுவானது (2) ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு தசய்யப்பட்ட கருமங்கைில் இருந்து 

எழுகின்ற பிரச்சிலனகலைப் காைத்துக்காைம் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடுதல் 

சவண்டும். 

(4) குழுவானது, ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஆறு 

வாரங்கைினுள், பைக் குறித்ததாதுக்குலக அரசாங்கத்தின் தகாள்லககளுக்கு 

இைங்கிதயாழுகவுள்ைதா என்பது உட்பட மதிப்பீடுகைின்மீது அறிக்லகயிடுதல் 

சவண்டும்.  

(5) குழுவானது வரவுதசைவுத்திட்டமும் ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்தின் இரண்டாவது 

வாசிப்பும் முன்லவக்கப்பட்ட பின்னர் நான்கு நாட்கைினுள், தமாத்த மதிப்பிடப்பட்ட 

தசைவினத்லதயும் அரசிலறலயயும் கைக்கிடுவதற்கான அடிப்பலடயாக 

பயன்படுத்தப்பட்ட அரசிலற, நிதிசார் மற்றும் தபாருைாதார ஊகங்கைின்மீதான 

அறிக்லகலயப் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.  

(6) கூட்ட நடப்தபண்லை நிர்ையித்துக் தகாள்வதற்கான அதிகாரத்லதக் குழு 

தகாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

(7) குழு காைத்திற்கு காைம் இலடக்காை அறிக்லககலைச் சமர்ப்பிக்கைாம்.  

தபாது மனுக்கள் பற்றிய குழு 

121. (1) ததாிவுக் குழுவினால் தபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் பதிலனந்து 

உறுப்பினர்கலைக் தகாண்ட தபாது மனுக்கள் பற்றிய குழுதவனப் தபயர்குறிக்கப்பட்ட 

குழுதவான்று இருத்தல் சவண்டும். 

(2) 30ஆம் நிலையியற் கட்டலையின் (10) ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடுகைின்கீழ் குழுவிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட மனுக்கலைக் கவனத்திற்தகாள்ளுதல் அதன் கடலமயாதல் 

சவண்டும். 

(3) பகிரங்க அலுவதராருவரால் அல்ைது பகிரங்கக் கூட்டுத்தாபனம், 

உள்ளூரதிகாரசலப அல்ைது அசதசபான்ற பிற நிறுவனதமான்றின் 

அலுவைதராருவரால் அடிப்பலட உாிலம மீறப்படுதலை அல்ைது சவறு அநீதி 

இலழக்கப்படுதலை ஏசதனும் மனு தவைிக்காட்டுகின்றததன தபாது மனுக்கள் பற்றிய 

குழு கருதுமிடத்து, தபாது மனுக்கள் பற்றிய குழு அத்தலகய மனுபற்றி விசாரலை 

தசய்யைாம் அல்ைது அத்தலகய மனுலவ விசாாித்து அறிக்லகயிடுவதற்காக 
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நிருவாகத்துக்கான பாராளுமன்ற ஆலையாைருக்கு (ஒம்புட்சுமான்) 

ஆற்றுப்படுத்தைாம்.  

(4) தபாது மனுக்கள் பற்றிய குழு, மனுதவான்லற விசாரலை தசய்த பின்னர் அல்ைது 

தபாது மனுக்கள் பற்றிய குழுவினால் நிருவாகத்துக்கான பாராளுமன்ற 

ஆலையாைாிற்கு (ஒம்புட்சுமான்) ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட மனுதவான்று ததாடர்பில் 

அவரது நுண்ைாய்வு முடிவுற்றதன்சமல் அவரால் குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

அறிக்லகலயக் கவனத்திற் தகாண்டதன்பின்னர், அத்தலகய மனு அல்ைது 

அறிக்லகமீது எடுக்கப்படசவண்டிய நடவடிக்லகபற்றி அதன் அபிப்பிராயத்லதப் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடைாம்.  

(5) தபாது மனுக்கள் பற்றிய குழு, அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட மனுக்கள் ததாடர்பில் 

எடுக்கப்படசவண்டிய நடவடிக்லக பற்றிய அதன் அபிப்பிராயத்லத, 

காைத்துக்குக்காைம் தகுதியானலவதயன அது கருதக்கூடியவாறான அத்தலகய 

மனுக்கள் மீதான அத்தலகய சவறு அவதானிப்புக்களுடன் சசர்த்துப் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடுதல் சவண்டும். 

(6) அறிக்லகயானது சபாபீடத்தில் இடப்படும்சபாது, சபாநாயகர் அத்தலகய 

அறிக்லகயின் உள்ைடக்கத்திலன எவசரனும் உாிய அலமச்சரலவயின் அலமச்சருக்கு 

அவரது அவதானிப்புகளுக்காக அனுப்புவதற்கான நடவடிக்லககலை எடுத்தல் 

சவண்டுதமன்பதுடன் அவ்வவதானிப்புகள் எட்டு வாரக் காைப்பகுதியினுள் 

அலமச்சரலவக்கு எழுத்துமூைம் சபாநாயகருக்கு அனுப்பிலவக்கப்படுதலும் சவண்டும்.  

(7) எவசரனும் உாிய அலமச்சரலவயின் அலமச்சாின் அவதானிப்புகலைப் 

தபற்றபின்னர் சபாநாயகர் அத்தலகய அவதானிப்புகைின் பிரதிதயான்லறத் 

தவிசாைருக்கும் மனுலவச் சமர்ப்பித்த பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் 

அனுப்பிலவத்தல் சவண்டும். 

(8) தபாது மனுக்கள் பற்றிய குழு, அவசியதமன அது கருதும்சபாது அக்குழுவின் 

உறுப்பினர்கைிலிருந்து தபாது மனுக்கள் பற்றிய குழுவால் பைிக்கக்கூடியவாறான 

அத்தலகய மனுக்கலை அல்ைது அறிக்லககலைப் பாிசசாதலன தசய்து 

அறிக்லகயிடுவதற்காக உபகுழுக்கலை நியமிக்கைாம்.  

(9) தபாது மனுக்கள் பற்றிய குழு அல்ைது அதன் உபகுழுக்கள் எலவசயனும் அவற்றின் 

கடலமகலைப் புாிவதற்காக எவசரனுமாலை அதன் முன்னர் அலழத்து விசாாிக்கவும், 

ஏசதனும் பத்திரத்லத, புத்தகத்லத, பதிசவட்லட அல்ைது சவறு ஆவைத்லதக் சகட்டுப் 
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தபறுவதற்கும் பாிசீைலன தசய்வதற்கும், கைஞ்சியங்கள், தசாத்துக்கள் 

என்பனவற்லறப் பார்லவயிடுவதற்கும் அதிகாரமுலடயதாயிருத்தல் சவண்டும்.  

(10) தபாது மனுக்கள் பற்றிய குழுவின் கூட்டநடப்தபண் மூன்று உறுப்பினர்கைாதல் 

சவண்டும். 

அரசியைலமப்பு அலுவல்கள் பற்றிய குழு 

122. (1) சபாநாயகலரத் தவிசாைராகவும் மற்றும் பிரதம அலமச்சர், பாராளுமன்ற சலப 

முதல்வர், பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உட்பட சபாநாயகாினால் தபயர்குறித்து 

நியமிக்கப்படும் சவறு மூன்று உறுப்பினர்கலையும் தகாண்டுள்ைதுமான 

அரசியைலமப்பு அலுவல்கள் பற்றிய குழுதவனப் தபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுதவான்று 

இருத்தல் சவண்டும்.  

(2) அரசியைலமப்பு அலுவல்கள் பற்றிய குழுவின் கூட்டநடப்தபண் மூன்று 

உறுப்பினர்கைாதல் சவண்டும்.  

(3) அரசியைலமப்பின் 41ஆ ஆம் உறுப்புலரயின் அட்டவலையின் கீழ் 

தாபிக்கப்பட்டுள்ை அலனத்து சுயாதீன ஆலைக்குழுக்களும் அவற்றின் அதிகாரங்கள், 

கடலமகள் மற்றும் பைிகள் ஆகியவற்றின் பிசரசயாகம், தசயைாற்றுலக மற்றும் 

நிலறசவற்றுலக உள்ைடங்கைாக அவற்றின் தசயற்பாடுகள் பற்றிய அறிக்லகயிலன 

ஒவ்தவாரு பஞ்சாங்க வருடத்திற்காகவும் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்க சவண்டும்.  

(4) குழு, ஆலைக்குழுக்கைின் வருடாந்த அறிக்லகலயப் பாிசீலிக்க 

சவண்டுதமன்பதுடன் அதன் கடலமலய நிலறசவற்றும்சபாது ஆலைக்குழுக்கைின் 

தவிசாைர்கலையும் உறுப்பினர்கலையும் அலுவைர்கலையும் அலழப்பதற்கு அதிகாரம் 

தகாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

(5) இக்குழு, சந்சதகங்கலைத் தவிர்த்துக்தகாள்வதற்காக, ஆலைக்குழுவினால் 

நீதிமன்ற நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட்ட அல்ைது எடுக்கப்படவுள்ை விடயங்கள் 

எலவசயனுமிருப்பின் அலவ ததாடர்பான எந்த விைக்கத்லதயும் சகாராது. 

உயர் பதவிகள் பற்றிய குழு 

123. (1) ததாிவுக் குழுவினால் தபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் பன்னிதரண்டு 

உறுப்பினர்களுக்கு சமற்படாத உறுப்பினர்கலைக் தகாண்ட உயர் பதவிகள் பற்றிய 

குழுதவனப் தபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுதவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  

(2) அலமச்சரலவயினால் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஏசதனும் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட 

அல்ைது ஏசதனும் பதவியில் பதவி வகிப்பதற்குப் தபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட 
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எவசரனும் ஆைின் தகுதிலய ஆராய்ந்து அத்தலகய ஆட்கள் ததாடர்பாக விதப்புலரகள் 

தசய்தல் உயர் பதவிகள் பற்றிய குழுவின் பைியாகும். 

(3) உயர் பதவிகள் பற்றிய குழு அதன் கடலமகலைப் புாிவதற்காக, எவசரனுமாலை 

அதன்முன்னர் அலழத்து விசாரலை தசய்வதற்கும் ஏசதனும் பத்திரத்லத, புத்தகத்லத, 

பதிசவட்லட அல்ைது சவறு ஆவைத்லத வரவலழத்துப் பாிசசாதலன தசய்வதற்கும் 

(1) ஆம் உட்பந்தியிற் குறிப்பீடு தசய்யப்பட்ட அத்தலகய எவசரனுமாைின் தகுதிலய 

முழுலமயாகப் பாிசீைலன தசய்வதற்கு அவசியமாகக்கூடியவாறான அத்தலகய 

எல்ைாச் தசயல்கலையும் தசய்வதற்கும் தத்துவங்தகாண்டதாதல் சவண்டும்.  

(4) பாராளுமன்றக் கூட்டத்ததாடர் ஒத்திலவக்கப்பட்டிருப்பினும், குழுவானது 

காைத்துக்குக்காைம், பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்லக தசய்வதற்கும் அதன் 

பாிசசாதலனலயத் ததாடர்ந்து நடாத்துவதற்கும் தத்துவங்தகாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

(5) உயர் பதவிகள் பற்றிய குழுவின் கூட்டநடப்தபண் நான்கு உறுப்பினர்கைாதல் 

சவண்டும். 

இலைப்புக் குழு 

124. (1) சபாநாயகர் புதிய பாராளுமன்றதமான்றின் ததாடக்கத்தில் இலைப்புக் 

குழுலவ நியமித்தல் சவண்டும். 

(2)  இலைப்புக் குழு பின்வருசவாலரக் தகாண்டிருத்தல் சவண்டும்: - 

(அ) சபாநாயகர், (குழுவின் தவிசாைராவார்)  

(ஆ) பிரதிச் சபாநாயகர், 

(இ) குழுக்கைின் பிரதித் தவிசாைர், 

(ஈ) பாராளுமன்றச் சலப முதல்வர், 

(உ) பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர், 

(ஊ) அரசாங்க முதற்சகாைாசான், 

(எ) எதிர்க்கட்சி முதற்சகாைாசான், 
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(ஏ) ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு, சட்டவாக்க 

நிலையியற் குழு, அரசாங்க கைக்குகள் பற்றிய குழு, அரசாங்க தபாறுப்பு 

முயற்சிகள் பற்றிய குழு, அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு, துலறசார் 

சமற்பார்லவக்குழுக்கள், தபாது மனுக்கள் பற்றிய குழு, உயர் பதவிகைின் 

பற்றிய குழு மற்றும் பின்வாிலச உறுப்பினர் குழு என்பவற்றின் 

தவிசாைர்கள். 

(3) இலைப்புக் குழுவானது பின்வருவனவற்லறக் கவனத்திற் தகாள்ளுதல் சவண்டும்:- 

(அ) குழுக்கைின் வசதிகள் மற்றும் அவற்றின் பைியாட்தடாகுதி பற்றிய 

எலவசயனும் கருமங்கள்; 

(ஆ) குழுக்கைின் கூட்டங்களுக்காக குழு அலறகள் கிலடக்கக்கூடிய தன்லம;  

(இ) குழுக்களுக்கான நிபுைர்களும் ஆராய்ச்சியாைர்களும் கிலடக்கக்கூடிய 

தன்லம; 

(ஈ) குழுக்கைின் கூட்டங்கைிற்கு குழு உறுப்பினர்கைின் வருலக; அத்துடன் 

(உ) குழுக்கைின் அறிக்லககலை விவாதிப்பதற்கான சநர ஒதுக்கீடு. 

 

(4) இலைப்புக் குழுவானது, ஆகக்குலறந்தது இரண்டு மாதங்களுக்கு 

ஒருதடலவயாவது கூடுதல் சவண்டுதமன்பதுடன் தவிசாைர் குழுவின் கூட்டங்கலை 

அலழப்பதற்கான நடவடிக்லககலை எடுத்தலும் சவண்டும்.  

(5) இலைப்புக் குழுவானது ஆட்கலையும் பத்திரங்கலையும் பதிசவடுகலையும் 

அலழப்பதற்கும் காைத்திற்குக்காைம், அமர்வதற்கும் பாராளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்லகயிடுவதற்கும் தத்துவங்தகாண்டதாதல் சவண்டும்.  

பின்வாிலசக் குழு 

125. (1) ததாிவுக் குழுவினால் தபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் பின்வாிலசக் குழுதவனப் 

தபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுதவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  

(2) பின்வாிலசக் குழு பின்வரும் உறுப்பினர்கலைக் தகாண்டிருத்தல் சவண்டும்: - 
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(அ) அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்சகாைாசான், எதிர்க்கட்சியின் 

முதற்சகாைாசான், அரசாங்கத்திலிருந்து ததாிவுதசய்யப்பட்ட மூன்று பின்வாிலச 

உறுப்பினர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சியிலிருந்து ததாிவுதசய்யப்பட்ட மூன்று 

பின்வாிலச உறுப்பினர்கள்; 

(ஆ) எதிர்க்கட்சியிலிருந்து ததாிவுதசய்யப்படும் உறுப்பினர்களுள் ஓர் இடம் 

எதிர்க்கட்சியிலுள்ை மிகப்தபாிய கட்சிக்கு குறித்ததாதுக்கப்படுதல் 

சவண்டுதமன்பதுடன், இன்சனார் இடம் எதிர்க்கட்சியிலுள்ை இரண்டாவது 

மிகப்தபாிய கட்சிக்குக் குறித்ததாதுக்கப்படுதலும் சவண்டும்; 

 (இ) அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்சகாைாசான் குழுவின் தவிசாைராகவிருத்தல் 

சவண்டுதமன்பதுடன், அவர் இல்ைாதவிடத்து எதிர்க்கட்சியின் 

முதற்சகாைாசான் குழுவின் தவிசாைராகவிருத்தல் சவண்டும்; 

(ஈ)  அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்சகாைாசான் தவிர அலமச்சரலவயின் 

அலமச்சர்கள், அலமச்சரலவயின் உறுப்பினர்கள் அல்ைாத அலமச்சர்கள், பிரதி 

அலமச்சர்கள், பாராளுமன்றச் சலப முதல்வர், பாராளுமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித் 

தலைவர் மற்றும் அரசியற் கட்சிகைின் தலைவர்கள் இக்குழுவின் 

உறுப்பினராகவிருப்பதற்கு உாித்துலடயவராக மாட்டார். 

(3) பின்வாிலசயாைர் அலுவல்களுக்காக குறித்ததாதுக்கப்பட்ட நாட்கைில் 

எடுக்கப்படசவண்டிய அலுவல்கலைத் தீர்மானித்தல் பின்வாிலசக் குழுவின் 

கடலமயாதல் சவண்டும். 

(4) பின்வாிலசக் குழுவானது, விசசட சநாக்கங்களுக்காகத் தாபிக்கப்பட்ட 

சவசறசதனும் குழுவிற்கான அசத தத்துவங்கலையும் சிறப்புாிலமகலையும் 

உாிலமகலையும் தகாண்டிருத்தல் சவண்டுதமன்பதுடன், குழுக்களுக்கான தபாது 

விதிகள் ஏற்ற மாற்றங்களுடன் இக்குழுவிற்கும் ஏற்புலடயனவாதல் சவண்டும்.  

(5) பின்வாிலசக் குழுவானது அதன் கூட்டங்களுக்கு வருலகதரும்படி அரசாங்க 

அலுவைர்கலை அலழக்கைாம்.  

(6) ஏசதனும் கருமத்தின்மீது விவாததமான்லற விரும்புகின்ற பாராளுமன்றத்தின் 

எவசரனும் பின்வாிலச உறுப்பினர் பின்வருவனவற்லற எடுத்துக்காட்டி ஒருவாரகாை 

முன்னறிவித்தலுடன் பின்வாிலசக் குழுவிற்கு எழுத்தில் அறிவித்தல் சவண்டும்:- 



 நிலையியற் கட்டலைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்லக  

( 235 ) 

(அ) ஒரு விவாதத்லத நடாத்துவதற்கான முக்கியத்துவம்;  

(ஆ) பங்குபற்றக்கூடிய உறுப்பினர்கைின் எண்ைிக்லக; அத்துடன் 

(இ) அக்கருமமானது நடப்புக் கூட்டத்ததாடாில் பாராளுமன்றத்தில் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ைதா அல்ைது விவாதிக்கப்படுவதற்கு 

அட்டவலைப்படுத்தப்பட்டுள்ைதா அல்ைது விவாதிக்கப்படும் 

சாத்தியமுள்ைதாதவன்பது. 

(7) பின்வாிலசக் குழுவானது (6) ஆம் பந்தியின்கீழ் எவசரனும் உறுப்பினாினால் 

தசய்யப்பட்ட சவண்டுசகாள் தபாருத்தமானததனக் கருதினால், அத்தலகய ஒரு 

விவாதத்துக்கான சநரத்லதக் குறித்ததாதுக்குமாறு பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய 

குழுவிலனக் சகாரசவண்டும்.  

(8) பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு அதன்பின்னர், அத்தலகய விவாதத்துக்கான 

தபாருத்தமான நாலையும் சநரத்லதயும் குறித்ததாதுக்குதல் சவண்டும்.  

சிறப்பு சநாக்கங்களுக்கான குழுக்கைின் நலடமுலற 

126. (1) நிலையியற் கட்டலைகைில் சவறுவலகயாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாைன்றி, 

சிறப்பு சநாக்கங்களுக்கான ஒவ்தவாரு குழுவும், அதன் முதைாவது கூட்டத்தில் 

அலுவல்கலைத் ததாடங்குவதற்கு முன்னர், தவிசாைராக அதன் உறுப்பினர்களுள் 

ஒருவலரத் சதர்ந்ததடுத்தல் சவண்டும்.  

(2) தவிசாைருக்கு முதல் வாக்தகான்றும் அைிக்கப்பட்ட வாக்குகள் ஒசரயைவாகப் 

பிாிவுற்றால் தீர்வு வாக்தகான்றும் உண்டு. 

(3) நிலையியற் கட்டலைகைில் சவறுவலகயாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாைன்றி, 

தவற்றிடங்கள் ததாிவுக் குழுவினால் நிரப்பப்படுதல் சவண்டும். ஒரு குழுவில் 

காைப்படும் அத்தலகய ஒவ்தவாரு தவற்றிடமும் நிரப்பப்படும்சபாது அதுபற்றிப் 

பாராளுமன்றத்தின் அடுத்துவரும் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்படுதல் சவண்டும்.  

(4) நிலையியற் கட்டலைகைில் சவறுவலகயாகக் குறிப்பிட்டிருந்தாைன்றி 

கூட்டநடப்தபண்ைானது மூன்று உறுப்பினர்கைாதல் சவண்டுதமன்பதுடன், 

சதலவயான கூட்டநடப்தபண் இல்ைாதசபாது கூட்டதமான்லற நடாத்தாமலிருப்பது 

அத்தலகய குழுவின் தவிசாைாினது கடலமயாதலும் சவண்டும்.  

(5) குழுதவான்றின் கூட்டங்கள் தவிசாைாினால் கூட்டப்படுதல் சவண்டும்.  
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(6) தவிசாைர் இல்ைாதசபாது குழுவினால் சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சவதறவசரனும் 

உறுப்பினர் தலைலமதாங்குதல் சவண்டும். 

(7) உாிய குழுவின் முன்னனுமதிலயப் தபறாமல் ததாடர்ச்சியாக மூன்று 

கூட்டங்களுக்கு வருலகதராதிருக்கும் எவசரனும் உறுப்பினர் அத்தலகய குழுவில் 

அவரது உறுப்பாண்லமலய இழந்துள்ைாதரனக் கருதப்படுதல் சவண்டும்: 

எனினும், அவ்வுறுப்பினர் முன்கூட்டிசய தபறப்பட்ட பாராளுமன்ற 

அனுமதியுடன் பாராளுமன்றத்தின் அமர்வுகளுக்குச் சமுகமைிக்காதிருக்கும் 

காைப்பகுதிக்குள் ஒரு தினத்தில் அத்தலகய குழுவின் ஏதாவது கூட்டம் 

நலடதபறுமிடத்து முற்சபாந்த ஏற்பாடுகள் ஏற்புலடயனவாதல் ஆகாது. 

குழுக்களுக்கான தபாது விதிகள் 

127. (1) எண்பத்லதந்தாம் நிலையியற் கட்டலையின் (1) (அ) பந்தியின் பிரகாரம் 

நியமிக்கப்பட்ட குழுலவத் தவிர, தசயைாைர் நாயகம் அல்ைது தசயைாைர் 

நாயகத்தினால் தபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்டப் பாராளுமன்றத்தின் சவதறவசரனும் 

உத்திசயாகத்தர் ஒவ்தவாரு குழுவிற்குமான தசயைாைராதல் சவண்டும். 

(2) ஒவ்தவாரு குழுவும் அவசியதமன அது கருதும்சபாது, அத்தலகய குழுவினால் 

குறித்துலரக்கப்பட்ட ஒரு காைப்பகுதியினுள் அத்தலகய கருமங்கலைப் பாிசசாதலன 

தசய்து அத்தலகய குழுவிற்கு அறிக்லகயிடுவதற்கு அதன் தசாந்த உறுப்பினர்கலை 

உள்ைடக்கிய உபகுழுக்கலை நியமிக்கைாம். அத்தலகய குழுவானது அவசியதமன அது 

கருதும்சபாது உபகுழுவானது அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட கருமங்கலை 

முழுலமயாகப் பாிசீலிப்பதற்குத் சதலவயான கடலமகலைப் புாிவதற்காக 

எவசரனுமாலை அதன்முன்னர் அலழத்து விசாாிக்கவும் ஏசதனும் பத்திரத்லத, 

பதிசவட்லட அல்ைது ஆவைத்லத வரவலழத்துப் பாிசசாதலன தசய்வதற்கும் 

பாிசீைலனக்காக இடத்துக்கிடம் தசல்வதற்கும் பாராளுமன்றம் 

ஒத்திலவக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூடுவதற்கும் அத்தலகய உபகுழுக்களுக்கு 

அதிகாரமைிக்கைாம்.  

(3) இரண்டாம் உட்பந்தியின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட ஒவ்சவார் உபகுழுவும் ஒரு 

தவிசாைலரயும் அதன் உறுப்பினர்கைிலடசயயிருந்து குழுவினால் தபயர்குறித்து 

நியமிக்கப்பட்ட இரண்டு அல்ைது அதற்கு அதிகமான உறுப்பினர்கலையும் 

தகாண்டிருத்தல் சவண்டும். அத்தலகய உபகுழுவின் கூட்டநடப்தபண் தவிசாைருட்பட 

இரு உறுப்பினர்கலைக் தகாண்டலமதல் சவண்டும்.  
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(4) ஏசதனும் குழுவுக்கான தசயைாைர் குழுவின் 

பைியாட்தடாகுதியினாிலடசயயிருந்து ஒவ்சவார் உபகுழுவிற்கும் அலுவைர் 

ஒருவலரக் லகயைிக்கைாம் என்பதுடன், அவர் அத்தலகய ஒவ்சவார் உபகுழுவினதும் 

கூட்ட அறிக்லககலைத் தயாாித்துப் சபணுதலும் சவண்டும்.  

(5) ஏசதனும் குழுவின் அல்ைது உபகுழுவின் அறிக்லக தவிசாைாினால் அல்ைது 

தவிசாைாில்ைாதவிடத்து தவிசாைாினால் அதிகாரமைிக்கப்பட்ட குழுவின் சவறு 

எவசரனும் உறுப்பினாினால் சமர்ப்பிக்கப்படுதல் சவண்டும்.  

(6) ஓர் உபகுழுவின் தவிசாைராகப் பைியாற்றுகின்ற குழுவின் எவசரனும் உறுப்பினர் 

ஒசர சந்தர்ப்பத்தில் அசத குழுவின் சவசறசதனும் உபகுழுவில் தவிசாைராகப் 

பைியாற்றுதைாகாது.  

(7) குழுதவான்றின் ஏசதனும் அறிக்லக சபாபீடத்தில் இடப்படும்சபாது, பாராளுமன்றம் 

அத்தலகய அறிக்லகயின் உள்ைடக்கம் ததாடர்பாக உாிய அலமச்சரலவயின் 

அலமச்சர் எட்டு வாரக் காைப்பகுதியினுள் பதிைைித்தல் சவண்டுதமனக் 

கட்டலையிடைாம். பகிரங்கக் கைக்குகள் பற்றிய குழுவினதும் பகிரங்கத் 

ததாழில்முயற்சிகள் பற்றிய குழுவினதும் ஏசதனும் அறிக்லக ததாடர்பாக நிதி எனும் 

விடயத்திற்குப் தபாறுப்பான அலமச்சர் அரசாங்கத்தின் பதிலைச் சபாபீடத்தில் இடுதல் 

சவண்டும். ஏலனய குழுக்கைிலிருந்தான அறிக்லககள் ததாடர்பில் உாிய அலமச்சர்கள் 

பதிைைித்தல் சவண்டும்.  

(8) ஒரு குழுவும் அத்தலகய குழுவினால் நியமிக்கப்பட்ட ஏசதனும் உபகுழுவும் 

பாராளுமன்றத்திற்கு தவைிசய கூடுவதற்குச் சபாநாயகாிடம் அனுமதிதபறுதல் 

சவண்டும்.  

(9) குழுதவான்று அதன் கட்டலை நியதிகளுக்குட்பட்ட விடயங்கள் ததாடர்பாகத் 

தகவல் வழங்குவதற்சகா அல்ைது சிக்கைான கருமங்கலைத் ததைிவுபடுத்துவதற்சகா 

விசசட அறிலவக் தகாண்ட ஆட்கலை சபாநாயகாின் அங்கீகாரத்துக்கலமய 

நியமிப்பதற்கும் அத்தலகய ஆட்களுக்கு ஊதியமைிப்பதற்கும் தத்துவமுலடயதாதல் 

சவண்டும்.  

(10) ஒவ்தவாரு குழுவும் அத்தலகய குழுவினால் நியமிக்கப்பட்ட ஏசதனும் உபகுழுவும் 

குழுவினால் அவ்வாறு அதிகாரமைிக்கப்பட்டசபாது, சபாநாயகாின் அங்கீகாரத்துடன் 

தமது கூட்டங்களுக்குப் புறத்சதாலர அனுமதிப்பதற்கான தத்துவத்லதக் 

தகாண்டிருத்தல் சவண்டும். அத்தலகய புறத்சதார் அக்குழு அல்ைது உபகுழு 

கைந்துலரயாடும்சபாது விைக்கப்படைாம்.  
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(11) அத்தலகய குழுவின் அல்ைது உபகுழுவின் தவிசாைர், கூட்டத்திற்குப் புறத்சதாலர 

அனுமதிப்பதில் பின்பற்றப்படசவண்டிய நடவடிக்லகமுலறலயத் தீர்மானித்தல் 

சவண்டும்.  

(12) பாராளுமன்ற கைாிக்கு வருகின்ற பார்லவயாைர்கள் ததாடர்பில் 

பிரசயாகிக்கப்படும் விதிகள், ஒரு குழுவின் அல்ைது உபகுழுவின் கூட்டங்களுக்கு 

அனுமதிக்கப்பட்ட புறத்சதாருக்கும் பிரசயாகிக்கப்படல் சவண்டும்.  

(13) குழுவின் அல்ைது உபகுழுவின் கூட்டங்கைில் ஒழுங்லகப் சபணுவது ததாடர்பில் 

சபாநாயகருக்குள்ை அசத தத்துவங்கலை விடயத்துக்சகற்ப ஒரு குழுவின் அல்ைது 

உபகுழுவின் தவிசாைர், தகாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

குழுக்கைின் தவிசாைர்கள் சகட்டு விைகுதல் அல்ைது அகற்றப்படுதல் 

128. (1) விசசட குழு தவிர்ந்த சவறு ஒவ்தவாரு குழுவினதும் விடயத்தில்- 

(அ) தவிசாைாின் உறுப்பினர் பதவி முடிவுறுத்தப்பட்டால்; அல்ைது 

(ஆ) தவிசாைர் பதவியிலிருந்து விைகுதல் ததாடர்பான தமது விருப்பத்லதத் 

தவிசாைர் எழுத்துமூைம் சபாநாயகருக்கு அறிவித்திருந்தால்; அல்ைது 

(இ) இந்நிலையியற் கட்டலையின் (2) ஆம், (3)ஆம் பந்திகைின் 

ஏற்பாடுகளுக்கிைங்க, குழுவானது, தவிசாைர் ததாடர்பில் 

நம்பிக்லகயில்ைாப் பிசரரலைதயான்லற ஏற்றுக்தகாண்டிருந்தால்,  

சபாநாயகர் தவிசாைர் பதவி தவற்றானததனப் பிரகடனப்படுத்த 

சவண்டுதமன்பதுடன், தசயல்முலறக்குகந்தவலர விலரவாகவும் ஆனால், 

அப்பிரகடனத்தின் பின்னர் ஏழு அமர்வு நாட்களுக்கு குலறவாகவில்ைாமலும் 

அக்குழுவின் தவிசாைர் ததாிவு பற்றிய திகதிலய அறிவித்தல் சவண்டும்.  

(2) தவிசாைருக்தகதிரான நம்பிக்லகயில்ைாப் பிசரரலை, அப்பிசரரலை 

தகாண்டுவரப்படவுள்ை கூட்டத்திற்கு ஆகக்குலறந்தது ஏழு அமர்வு நாட்களுக்கு 

முன்னர் அப்பிசரரலை பற்றிய அறிவித்தல் அக்குழுவின் தவிசாைருக்கும் எல்ைா 

உறுப்பினர்களுக்கும் பகிர்ந்தைிக்கப்பட்டிருந்தாதைாழிய, சமர்ப்பிக்கப்படுதைாகாது. 

(3) குழுதவான்றினால் அதன் தவிசாைருக்தகதிராக நம்பிக்லகயில்ைாப் பிசரரலை 

ததாடர்பான தீர்மானத்தின்சபாது,- 
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(அ) வாக்தகடுப்பின்றி குழுவினால் ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்டாைன்றி; அல்ைது 

(ஆ) குழுவிலுள்ை அரசாங்கத்தரப்பு உறுப்பினர்கைில் ஆகக்குலறந்தது இருவர் 

மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கைில் ஆகக்குலறந்தது ஒருவர் உட்பட, 

குழுவின் உறுப்பாண்லமயின் தபரும்பான்லமயாசனார் அப்பிசரரலைக்குச் 

சாதகமாக வாக்கைித்திருந்தாைன்றி, 

அப்பிசரரலை சமற்படி (1)(இ) பந்தியின் சநாக்கங்களுக்காக பயதனதுவும் 

தகாண்டதாதைாகாது. 

(4) தவிசாைருக்தகதிரான நம்பிக்லகயில்ைாப் பிசரரலை, குழுவினால் தவிசாைர் 

ஒருவர் சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டதலன அடுத்துப்பின்வரும் ஆறு மாதங்கைில் அல்ைது 

அத்தவிசாைருக்தகதிரான அத்தலகய பிசரரலையின் மீதான வாக்தகடுப்லப அடுத்துப் 

பின்வரும் ஆண்டினுள் குழுநிலையில் தசய்யப்படுதைாகாது.  

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைங்கைின் அட்டவலைகள் மீது முழுப் பாராளுமன்ற குழுவின் 

நலடமுலற  

129. (1) ஒவ்தவாரு தசைவினத் தலைப்பின் கீழுள்ை ஒவ்தவாரு 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினதும் தலைப்லப தவிசாைர் குறிப்பிடும்சபாது அந்நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்தின்கீழ் அச்சிடப்பட்ட மதிப்பீடுகைில் காைப்படும் ஏதாவததாரு 

கருத்திட்டத்திற்கு அல்ைது தசைவுவிடயத்திற்குாிய ததாலகலயக் குலறக்குமாறு 

அல்ைது நீக்குமாறு ஒரு பிசரரலைலயப் பிசராிக்கைாம். அவ்வாறு பிசராிக்கப்படும் 

பிசரரலை “............. என்னும் தசைவுவிடயத்திற்கான (அல்ைது......................... 

என்னும் கருத்திட்டத்திற்கான) ................. நிகழ்ச்சித்திட்டம் ................ ரூபாவால் 

குலறக்கப்படுமாக” என அலமதல் சவண்டும். 

 (2) ஒரு கருத்திட்டத்திற்கான அல்ைது தசைவுவிடயத்திற்கான ததாலக 

குலறக்கப்பட சவண்டுதமன அல்ைது நீக்கப்படசவண்டுதமன ஒரு பிசரரலை 

பிசராிக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அது முடிவுறும்வலர உறுப்பினர்கள் அந்தப் 

பிசரரலைமீது மட்டுசம உலரயாற்ற சவண்டும். 

 (3) ஒசர நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்குப் பை பிசரரலைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ை 

சந்தர்ப்பத்தில் அச்சிடப்பட்ட மதிப்பீடுகைில் அக்குறிப்பிட்ட கருத்திட்டங்கசைா 

தசைவுவிடயங்கசைா எவ்தவாழுங்கு முலறயில் காைப்படுகின்றசதா 

அவ்தவாழுங்குமுலறயிசைசய சமற்தகாள்ைப்படும். 

 (4) ஒரு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் ஒசர கருத்திட்டத்திற்கு அல்ைது தசைவுவிடயத்திற்குப் 

பை பிசரரலைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ை சந்தர்ப்பத்தில் மிகக்குலறந்த குலறப்பு 
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ததாடர்பான பிசரரலை முதலில் முன்தமாழியப்பட சவண்டுதமன்பதுடன், 

குலறப்புக்களுக்கான எல்ைாப் பிசரரலைகளும் முடிவாக்கப்பட்ட பின்னசர ஒரு 

கருத்திட்டத்லத அல்ைது தசைவுவிடயத்லத நீக்கசவண்டுதமன்ற ஒரு பிசரரலை 

பிசராிக்கப்படல் சவண்டும். 

 (5) எந்ததவாரு கருத்திட்டத்திற்கான அல்ைது தசைவுவிடயத்திற்கான ததாலக 

குலறக்கப்படசவண்டும் அல்ைது நீக்கப்படசவண்டுதமனத் தவிசாைரால் பிசரரலை 

ஒன்று எடுத்தியம்பப்பட்ட பின்னர் அதற்கு முந்திய ஏதாவததாரு கருத்திட்டத்தின் 

அல்ைது தசைவு விடயத்தின்மீதான எந்ததவாரு பிசரரலையும் பிசராிக்கப்படசவா 

விவாதிக்கப்படசவா அனுமதிக்கப்படுதைாகாது. 

 (6) எந்ததவாரு கருத்திட்டத்திற்கான ததாலக குலறக்கப்படசவண்டும் அல்ைது 

நீக்கப்படசவண்டுதமன அக்கிராசனத்தினால் பிசரரலை ஒன்று எடுத்தியம்பப்பட்ட 

பின்னர் அந்தக் கருத்திட்டத்தில் எந்ததவாரு விடயத்திற்கான ததாலகயும் 

குலறக்கப்படசவா நீக்கப்படசவா சவண்டுதமனப் பிசரரலைதயதுவும் 

பிசராிக்கப்படைாகாது. 

 (7) ஒரு நிகழ்ச்சித்திட்டம், கருத்திட்டம் அல்ைது தசைவுவிடயத்திற்கான தசைவுத் 

ததாலக அதிகாிக்கப்படசவண்டுதமன்ற பிசரரலை, முன்னறிவித்தலின் பின்னர் ஓர் 

அலமச்சரலவயின் அலமச்சராைன்றி சவறு எவராலும் பிசராிக்கப்படைாகாது 

என்பதுடன் அம்முன்னறிவித்தல் பிசராிக்கப்பட்டததன்பலதயும் 

பிறவிடயங்கைினூசட, அந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் தசைவினத்லத எவ்வைவு 

ததாலகயால் அதிகாிக்க, அவ்வதிகாிப்புக்கு அலமச்சரலவயின் அங்கீகாரம் 

தபறப்பட்டுள்ைது என்பலதயும் தகாண்டிருத்தலும் சவண்டும். 

 (8) நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் எந்ததவாரு கருத்திட்டத்தின் அல்ைது தசைவுவிடயத்தின் 

ததாலகக் குலறப்பிற்கான அல்ைது நீக்கத்திற்கான பிசரரலை எதுவும் இல்ைாத 

சந்தர்ப்பத்தில் அல்ைது அத்தலகய பிசரரலைகள் அலனத்தும் 

முடிவாக்கப்பட்டவிடத்து அக்கிராசனத்திலிருந்து “................ நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கான 

ததாலகயான ரூபா ................... (அல்ைது ................. நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 

குலறக்கப்பட்ட ததாலகயான ரூபா .................) அட்டவலையில் சசர்க்கப்படுமாக” 

எனும் பிசரரலை சலபக்கு விடப்படும். அப்பிசரரலை அக்கிராசனத்திலிருந்து 

சலபக்குவிடப்பட்டபின் அந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்திலுள்ை தனிப்பட்ட கருத்திட்டங்கள் 

அல்ைது தசைவுவிடயங்கள் மீது சமலும் விவாதிக்க அனுமதிக்கப்படுதைாகாது. 

 (9) இருபத்ததட்டாம் நிலையியற் கட்டலையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைலவ 

எவ்வாறிருப்பினும் எந்ததவாரு நிகழ்ச்சித்திட்டம், கருத்திட்டம் அல்ைது தசைவுவிடயம் 

ததாடர்பான ததாலகக் குலறப்பு பிசரரலைக்கு முன்னறிவித்தல் சதலவப்படும். 



 நிலையியற் கட்டலைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்லக  

( 241 ) 

மிலகச் தசைவுகள்  

130. (1) இந்நிலையியற் கட்டலையின் (5) ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 

சந்தர்ப்பங்கைில் தவிர ஏற்கனசவ முடிவுற்ற நிதியாண்டின் சசலவக்குப் பைம் 

வழங்குவது பற்றிய (இதன்பின்னர் மிலகச் தசைவு எனப்படும்) பிசரரலை எதுவும் 

ஏற்றுக்தகாள்ைப்படமாட்டாது. 

 (2) ஒரு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஏசதனும் கருத்திட்டத்தின்மீதான 

மிலகச்தசைலவ ஆராய்ந்து அம்மிலகச்தசைவு அந்நிகழ்ச்சித்திட்டதின் மீதானதா 

அல்ைது அந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஒன்று அல்ைது ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட 

கருத்திட்டங்கைின் மீதானதா என்பலதக் குழுவின் அறிக்லகயில் ததாிவிக்க 

சவண்டுதமன்பது அரசாங்கக் கைக்குக் குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ை கட்டலையாகும். 

 (3) ஒன்று அல்ைது ஒன்றுக்குசமற்பட்ட கருத்திட்டங்கள்மீது மட்டுசம 

மிலகச்தசைவுகள் ஏற்பட்டிருந்தால் மிலகச்தசைவுகள் முலறயான அதிகாரத்துடனும் 

தபாருைாதாரத்திற்கு உாிய கவனம் தசலுத்தியும் தசய்யப்பட்டனவா என குழு 

விசாாித்து அலவ பற்றித் திருப்தியலடந்தால் அவ்வாறு அறிக்லகயிடசவண்டும்; 

அத்தலகய மிலகச்தசைவுக்கு சமற்தகாண்டு அங்கீகாரம் தபறத்சதலவயில்லை; 

 எனினும், ஆட்களுக்குாிய சவதனாதிகள் கருத்திட்டம் எதன்மீதிலும் மிலகச்தசைவு 

எலவயாயினும் தசய்யப்பட்டிருந்தால் அவ்வாறு தசய்யப்பட்ட தசைவு அப்சபாது 

நலடமுலறயிலுள்ை சம்பை அைவுத்திட்டங்கைின்படி தசய்யப்பட்டுள்ைனதவன்றும் 

தனி ஒருவருக்கு நன்லமபயக்கக்கூடிய வலகயில் தசய்யப்படவில்லை என்றும் குழு 

திருப்தியலடதல் சவண்டுதமன்பதுடன், அவ்வாறு திருப்தியலடந்தால் அப்படிசய 

அறிக்லகயிடுதலும் சவண்டும். 

 (4) அரசாங்கக் கைக்குக் குழு அவ்வாறு திருப்தியலடயாவிட்டால் குழு 

தகுதியானததனக் கருதுகின்ற மிலகச்தசைவிற்கு அல்ைது மிலகச்தசைவில் குறிப்பிட்ட 

ததாலகக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லைதயன அறிக்லகயிடைாம். 

 (5) ஒரு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் மிலகச்தசைவு ஏற்பட்டிருப்பதாகசவா குறித்த 

தசைவின விடயங்கலைத் அனுமதித்திருப்பதாகசவா அரசாங்கக் கைக்குக் குழு 

அறிக்லகயிடும் சந்தர்ப்பத்தில் அம்மிலகச்தசைலவ அல்ைது அனுமதிக்கப்படாத 

அத்தலகய விடயங்கள் மீதான தசைலவ ஈடுதசய்வதற்கான வழங்குலகதயான்று 

அைிக்கப்படுவதலனப் பாிசீைலன தசய்யும் வலகயில் பாராளுமன்றத்லத ஒரு 

குழுவாகக் கூட்டுவதற்குத் தீர்மானிக்கும் பிசரரலை ஒன்று நிதி என்னும் விடயத்திற்குப் 

தபாறுப்பாகவுள்ை அலமச்சரால் நிர்ையிக்கப்படும் ஒரு திகதியில் 

பாிசீலிக்கப்படுவதற்காக ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் இடம்தபறல் சவண்டும்; 
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 எனினும், அத்தலகய பிசரரலையில் குறிப்பிடப்படும் மிலகச்தசைவு எதுவும் 

எவ்வாண்டிற்குாியசதா அலதயடுத்துவரும் ஆண்டிற்கு அடுத்த ஆண்டு திதசம்பர் 

31ஆம் திகதிக்குப் பின் ஏற்றுக்தகாள்ைப்படமாட்டாது. 

 (6) முலறயான அதிகாரம் தபறப்படாத தசைவு எலதயும், அது ஒரு மிலகச் 

தசைவுக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இருப்பினும் அனுமதிக்காதிருப்பதற்கு அரசாங்கக் 

கைக்குக் குழுவிற்குள்ை அதிகாரத்லத இந்த நிலையியற் கட்டலையில் குறிப்பிடப்படும் 

எதுவும் குலறக்காது என்பதுடன் (5) ஆம் பந்தியில் தரப்பட்டுள்ை நலடமுலற 

அத்தலகய அனுமதி மறுப்புக்கு ஏற்புலடயதாகும். 

131 (1) எந்த நிதியாண்டிலும் (இதனகத்துப்பின்னர் முற்பைக் கைக்கு 

எல்லைகளுக்கு இைங் கிதயாழுகாலம எனக் குறிப்பீடுதசய்யப்படும்) சட்டத்தால் 

அதிகாரமைிக்கப்பட்டுள்ை முலறயில் ஆகக்கூடிய எல்லைகள் விஞ்சப்பட்டுள்ை 

அல்ைது ஆகக்குலறந்த எல்லைகள் இைங்கிதயாழுகப்படாத முற்பைக் கைக்கு 

தசயற்பாடு எதனதும் ததாடர்பிைான பிசரரலைதயதுவும் இந்த நிலையியற் 

கட்டலையின் (4) ஆம் பந்தியிற் தரப்பட்டுள்ை சூழ்நிலைகைில் தவிர, 

ஏற்றுக்தகாள்ைப்படமாட்டாது. 

 (2) முற்பைக் கைக்கு வலரயலறயுடன் இைங்கிதயாழுகாலம பற்றிக் 

கைக்காய்வாைர் தைலமயதிபதியினால் அறிக்லகயிடப்பட்ட ஒவ்தவாரு 

சந்தர்ப்பத்லதயும் பாிசீைலன தசய்வது அரசாங்கக் கைக்குக் குழுவிற்கான 

கட்டலைதயான்றாதல் சவண்டும். அத்தலகய முற்பைக் கைக்குச் தசயற்பாட்டு 

வலரயலறகளுடன் இைங்கிதயாழுகாலம சட்டத்திற்கிைங்கவுள்ைதா என்பலதக் குழு 

தீர்மானித்தல் சவண்டும். அறிக்லகயிடப்பட்ட முற்பைக் கைக்கு வலரயலறகளுடன் 

இைங்கிதயாழுகாலம சட்டத்திற்கிைங்கியிராத சந்தர்ப்பத்தில் அரசாங்கக் கைக்குக் 

குழு அத்தலகய முற்பைக் கைக்கு வலரயலறக்கு இைங்கிதயாழுகாலமக்கு 

அதிகாரமைிக்கப்பட சவண்டுமா, அல்ைவா என்பலதத் தீர்மானித்தல் சவண்டும். 

 (3) கைக்காய்வாைர் தலைலமயதிபதி, பாராளுமன்றத்திற்குச் தசய்யும் 

அறிக்லகயில் அறிக்லகயிடும் நட்டங்கள் எந்த நிதியாண்டுக்குாியனசவா அந்த 

நிதியாண்டு முடிவுறு முன்னர் அத்தலகய நட்டங்கள் முழுலமயாகக் தகாடுத்துத் 

தீர்க்கப்படாதவிடத்து முற்பைக் கைக்குச் தசயற்பாடுகள் மீதான எலவசயனும் 

அதிகாரம் தபறாத ததாழிற்பாட்டு நட்டங்கலை அரசாங்க கைக்குக் குழு பாிசசாதலன 

தசய்யசவண்டுதமன்பது அக்குழுவிற்கான கட்டலையாதல் சவண்டும். 

 (4) முற்பைக் கைக்குச் தசயற்பாடு எதனதும் மீதான எல்லைகளுடன் 

இைங்கிதயாழுகாலம எதற்கும் அதிகாரமைிக்கப்பட சவண்டுமா, அல்ைவா என்று 

அரசாங்க கைக்குக் குழு விதந்துலரத்திருக்கும் சபாததல்ைாம், அல்ைது முற்பைக் 

கைக்குச் தசயற்பாடு எதனதும் மீதான அதிகாரம் தபறாத நட்டங்களுக்கு 
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அதிகாரமைிக்கப்பட சவண்டுமா, அல்ைவா என்று குழு விதந்துலரத்திருக்கும்சபாது, 

அத்தலகய விதப்புலரகலைப் பாிசீலிப்பதற்காகப் பாராளுமன்றம் குழுதவான்றாக 

அலமதல் சவண்டும் என்று தீர்மானிப்பதற்கான பிசரரலை ஒன்லற, நிதி என்ற 

விடயத்திற்குப் தபாறுப்பாயிருக்கும் அலமச்சர் தாம் நிர்ையிக்கும் ஒரு திகதியில் 

பாிசீலிப்பதற்தகன ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் இடைாம். 

அரசாங்கப் பைம் 

 132. குடியரசின் திரட்டு நிதியத்லத அல்ைது சவறு நிதியங்கலைக் லகயாளுவதற்கு 

அல்ைது அவற்றின்மீது தபாறுப்புகலைச் சுமத்துவதற்கு அல்ைது ஏசதனும் வாிலய 

விதிப்பதற்கு, அல்ைது அப்சபாலதக்கு வலுவிலிருக்கும் ஏசதனும் வாிலய நீக்குவதற்கு, 

கூட்டுவதற்கு அல்ைது குலறப்பதற்கு அதிகாரமைிக்கும் பிசரரலை, சட்டமூைம் 

அல்ைது அதற்கான திருத்தம் எதுவும் அலமச்சரலவயின் அலமச்சர் ஒருவரால் 

மாத்திரசம சமர்ப்பிக்கப்படைாம். அவர் அத்தலகய பிசரரலைலய, சட்டமூைத்லத 

அல்ைது திருத்தத்திலனக் தகாண்டுவருவதன் முன்னர் அத்தலகய பிசரரலைக்சகா, 

சட்டமூைத்திற்சகா, திருத்தத்திற்சகா அலமச்சரலவ அங்கீகாரமைிக்கப்பட்டததனக் 

குறிப்பிட்டாைன்றி அவற்லறப் பாராளுமன்றம் பாிசீைலன தசய்யாது. 

பாராளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப்பத்திரத்தில் குறிப்பிட்ட விடயம் ததாடர்பாக 

“அலமச்சரலவ அங்கீகாரம் தபறப்பட்டுள்ைது” எனும் குறிப்பு இத்சதலவப்பாட்டிற்கு 

இைங்கியதாகக் கருதப்படும்.  

நிலையியற் கட்டலைகைில் திருத்தம் 

133. நிலையியற் கட்டலைகலைத் திருத்துவதற்காக எந்தசவார் உறுப்பினரும் ஒரு 

பிசரரலை முன்னறிவித்தல் தகாடுக்கைாம். அத்தலகய முன்னறிவித்தலுடன் 

உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ை திருத்தங்கலைக் தகாண்ட ஒரு வலரவு நிலையியற் கட்டலை 

இலைக்கப்படல் சவண்டுதமன்பதுடன் இப்பிசரரலை முன்தமாழிந்து 

வழிதமாழியப்பட்டதும் அது சலபக்கு விடப்படாமல் நிலையியற் கட்டலைகள் 

குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படும். அத்தலகய பிசரரலை எலதப்பற்றியும் நிலையியற் 

கட்டலைகள் குழு அறிக்லக சமர்ப்பிக்கும்வலர அதில் சமற்தகாண்டு நடவடிக்லக 

எதுவும் எடுத்தைாகாது. 

நிலையியற் கட்டலைகலை இலடநிறுத்துதல் 

134. ஏசதனும் விசசட அலுவலைப் பாிசீலிக்க அல்ைது முடிவாக்க இயலும் வலகயில் 

முன்னறிவித்தல் வழங்கப்பட்ட ஒரு பிசரரலைலய தபரும்பான்லம உறுப்பினர்கள் 

ஆதாிப்பதன்மூைம் எந்ததவாரு கூட்டத்திலும் ஒரு நிலையியற் கட்டலைலய அல்ைது 

ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட நிலையியற் கட்டலைகலை இலடநிறுத்தி லவக்கைாம்; 
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 எனினும், அலமச்சரலவயின் ஓர் அலமச்சரால் பிசராிக்கப்பட்டாைன்றி 

இந்நிலையியற் கட்டலையின் கீழ்வரும் ஒரு பிசரரலை வாக்தகடுப்பு வாயிைாகத் 

தீர்மானிக்கப்படும். வாக்தகடுப்பில் பிசரரலைலய ஆதாித்து இருபதுக்குக் குலறவான 

உறுப்பினர்கசை தபரும்பான்லமயினராக வாக்கைித்தார்கதைனக் காைப்பட்டால் 

பிசரரலை சதால்வியுற்றதாகப் பிரகடனப்படுத்தப்பட சவண்டும். 

சபாநாயகாின் தபாது அதிகாரம் 

135. நிலையியற் கட்டலைகைில் ஏற்பாடு தசய்யப்தபறாத எவ்விடயம் ததாடர்பாகவும் 

பாராளுமன்ற அலுவலை நடாத்தும் முலறலய ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரம் 

சபாநாயகருக்கு உண்டு. 

136. (1) சபாநாயகர், சலபயில் ஒழுங்லகப் சபணுவதற்காக, அவசியதமனக் கருதினால் 

பாராளுமன்றக் கூட்டத்லத இலடநிறுத்தைாம் அல்ைது சலபலய ஒத்திலவக்கைாம். 

(2) சபாநாயகரால் பாராளுமன்ற அமர்தவான்று இலடநிறுத்தப்படும் 

சபாததல்ைாம், பாராளுமன்ற அமர்வானது மீண்டும் எப்சபாது ததாடங்கப்பட 

சவண்டுதமன்பதும் சபாநாயகரால் முடிவுதசய்யப்படல் சவண்டும். சபாநாயகரால் சலப 

ஒத்திலவக்கப்படும் சபாததல்ைாம், அது அடுத்த பாராளுமன்ற அமர்வு நாள்வலர 

ஒத்திலவக்கப்பட்டதாதல் சவண்டும். 

137. பாராளுமன்றக் கட்டட நிர்வகிப்பு, பாதுகாப்பு ஒழுங்குகள் மற்றும் பாராளுமன்றச் 

சலபயின் தபாது நிருவாகம் என்பவற்றிற்கு சபாநாயகர் தபாறுப்பாகவிருத்தல் 

சவண்டும். 

138. இந்த நிலையியற் கட்டலைகைினால் சபாநாயகாினால் ஆற்றப்படக்கூடிய 

எதுவும், அரசியைலமப்பின் 159ஆம் உறுப்புலரயின் ஏற்பாடுகைிற்குட்பட்டு, பிரதிச் 

சபாநாயகாினால் அல்ைது குழுக்கைின் பிரதித் தவிசாைாினால் அல்ைது சபாநாயகாின் 

ஆசனத்தில் தலைலமதாங்குவதற்குப் பாராளுமன்றத்தினால் சதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

உறுப்பினதராருவாினால் ஆற்றப்படைாம்.  

தவிசாைர் குழாம் 

139. சபாநாயகர் ஒவ்தவாரு கூட்டத்ததாடாின் ஆரம்பத்திலும் பிரதிச் சபாநாயகராசைா, 

பிரதிச் சபாநாயகர் சமுகமைிக்காதசபாது குழுக்கைின் பிரதித் தவிசாைராசைா 

சகட்டுக்தகாள்ைப்படும்சபாது தற்காலிகமாகக் குழுக்கைின் தவிசாைராகக் 

கடலமயாற்றுவதற்கு நான்கு உறுப்பினர்களுக்குக் குலறயாத ஒரு தவிசாைர் குழாத்லத 

நியமித்தல் சவண்டும். காைத்திற்குக்காைம் தவிசாைர் குழாத்தின் அலமப்லப அவர் 
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மாற்றைாம். பிரதிச் சபாநாயகருக்குப் பதிைாக ஒரு தற்காலிகத் தவிசாைர் 

தலைலமவகிக்கும்சபாது அவர் பிரதிச் சபாநாயகர் ஆற்றக்கூடிய எலதயும் ஆற்றைாம்.  

உறுப்பினர்கள் சட்டத்தரைியாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட முடியாலம  

140. உறுப்பினதரவரும் சட்டத்தரைி என்ற அவரது பதவியில் பாராளுமன்றத்தின் 

முன்னசரா அதன் ஏசதனும் குழுவின் முன்னசரா எந்ததவாரு கட்சிக்காரருக்காகவும் 

சவதனம் அல்ைது தவகுமதி தபறவிருக்கும் சட்டத்தரைியாகசவா சவதறந்த 

முலறயிசைா தசயற்படைாகாது.  

சாட்சிகள் மற்றும் நிபுைர்கைின் தசைவுகள் 

141. (1) அக்காைத்தில் வலுவிலிருக்கும் ஒழுங்குவிதிகளுக்கலமய ஒரு சாட்சியாக 

நீதிமன்றத்தில் சமுகமைிக்கும் ஒருவருக்கு வழங்கசவண்டிய ததாலகசய ஓர் 

ஆவைத்லதச் சமர்ப்பிக்கும்படி அல்ைது சநாில் சமுகமைிக்கும்படி அலழப்பாலை 

அனுப்பப்படும் ஒருவாின் தசைவுகளுக்காக வழங்கப்படைாம். 

 (2) ஏசதனும் நிபுைர் அல்ைது ஏசதனும் ததாழில்நுட்ப பைியாட்கைின் 

சசலவகள் பாராளுமன்றக் குழுக்கைிற்கு சதலவப்படும்சபாது, அவர்கைால் 

வழங்கப்பட்ட சசலவகளுக்காகப் பாராளுமன்ற பைியாட்தடாகுதி ஆசைாசலனக் 

குழுவினால் தீர்மானிக்கப்பட்டவாறு அத்தலகய சசலவ வழங்குனர்களுக்கு ஊதியம் 

வழங்கப்படல் சவண்டும்.  

எஞ்சிய அதிகாரங்கள்  

142. இந்நிலையியற் கட்டலைகைில் திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிடப்படாத எல்ைா 

விடயங்களும் இந்நிலையியற் கட்டலைகலை விாிவாகச் தசயற்படுத்தல் ததாடர்பான 

எல்ைாப் பிரச்சிலனகளும் காைத்திற்குக்காைம் சபாநாயகர் பைிக்கின்ற முலறப்படி 

ஒழுங்குபடுத்தப்படல் சவண்டும். 

 

 

 

------------------------------ 
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பின்னிலைப்பு – 2 
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பாகம் I 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்லைக் ககாலவயின் கநாக்கம் 

1. (அ). பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்லைக் ககாலவயின் 

(இைனகத்துப்பின்னர் “நடத்லைக் ககாலவ” எனக் குறிப்பீடு தெய்யப்படும்) கநாக்கமானது 

பாராளுமன்றத்துக்கு, அவர்கைின் கைர்ைல் தைாகுைி மற்றும் தபாதுமக்களுக்கான ைமது 

தபாறுப்புலடலமகலை பூர்த்ைி தெய்யும் தபாருட்டு அவர்கள் ைமது ைத்துவங்கலையும் 

பைிகலையும் மற்றும் கடலமகலையும் ைங்கைால் பிரகயாகித்ைல், புாிைல் மற்றும் 

நிலறகவற்றுைல் என்பவற்றுக்கு உைவுவைற்காைல் கவண்டும். 

(ஆ). பாராளுமன்றமானது (அ) ஆம் பந்ைியில் குறித்துலரக்கப்பட்ட கநாக்கத்லை  எய்தும் 

தபாருட்டு,-  

(i) தபாதுமக்கைின் பிரைிநிைிகள் என்ற ாீைியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

(இைனகத்துப்பின்னர் “உறுப்பினர்” எனக் குறிப்பீடு தெய்யப்படும்) 

ஒவ்தவாருவாிடமும் எைிர்பார்க்கப்படும் நடத்லை தைாடர்பான நியமங்கள் 

மற்றும் ககாட்பாடுகலை ைாபித்ைல் கவண்டும்; 

(ii) உறுப்பினர் ஒவ்தவாருவரும் பின்பற்றக்கூடியைான (அ) என்னும் 

உட்பந்ைியின்கீழ் ைாபிக்கப்பட்ட நியமங்கள் மற்றும் ககாட்பாடுகலை 

பைப்படுத்துகின்றைான நடத்லை விைிகலை குறித்துலரத்ைல் கவண்டும்; 

(iii) அத்ைலகய விைிகலை கபாற்றிக்காப்பைற்கு உறுப்பினர்கைிடம் 

எைிர்பார்க்கப்படும் ைராைரம் தைாடர்பாக தபாதுமக்கைின் நம்பிக்லக 

ைன்லமலய உறுைிப்படுத்துவைற் காகவும் அத்ைலகய விைிகலை 

கபாற்றிக்காப்பைற்கும் பாராளுமன்றத்ைின் அர்ப்பைிப்லப 

உறுைிப்படுத்துவைற்கு அவெியமான நடவடிக்லககலை எடுத்ைல் கவண்டும். 

பாகம் II 

நடத்லைக் ககாலவயின் கநாக்தகல்லை 

2. (அ) நடத்லைக் ககாலவயானது ைலைலமைாங்கும் உறுப்பினர்கள், பிரைம 

அலமச்ெர், ெலப முைல்வர், எைிர்கட்ெித் ைலைவர், அரொங்கம் மற்றும் எைிர்கட்ெியின் 

முைற்ககாைாொன்கள் ஆகிகயார் உட்பட ஒவ்தவாரு உறுப்பினர்களுக்கும் அவர்கைின் 

தபாதுவாழ்வின் அலனத்து விடயங்கைிலும் ஏற்புலடயைாைல் கவண்டும். எவ்வாறாயினும் 

அத்ைலகய ஆட்கைின் ைனிப்பட்ட மற்றும் தொந்ை வாழ்க்லக இந்நடத்லைக் ககாலவயினால் 

ஒழுங்குபடுத்ைப்படுகின்றது என தபாருள்படுைைாகாது. 
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(ஆ) இந்நடத்லைக் ககாலவயில் குறித்துலரக்கப்பட்ட தபாறுப்புலடலமகள் ஆனலவ 

ெலபயின் நடவடிக்லக முலறலயயும் கவகறகைனும் விைிலயயும் மற்றும் ைலைலம ைாங்கும் 

உறுப்பினர்கைின் ைீர்ப்புகலையும் கெர்ப்பைற்கும் ஒழுங்குபடுத்துவைற்குமாககவ உள்ைன. 

(இ) நடத்லைக் ககாலவயானது 1953 ஆம் ஆண்டின் 21ஆம் இைக்க, பாராளுமன்ற 

(ைத்துவங்களும் ெிறப்புாிலமகளும்) ெட்டம் மற்றும் பாராளுமன்ற நிலையியற் 

கட்டலைகைின்  ஏற்பாடுகளுடன் கெர்த்து வாெிக்கப்படுைல் கவண்டும். 

(ஈ)  நடத்லைக் ககாலவயானது  எந்ை எழுத்ைிைான ெட்டத்ைினால் உறுப்பினர்கைின் 

நடத்லையானது ஏகைனும் முலறயில் ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்டிருந்துள்ைகைா அந்ை எழுத்ைிைான 

ெட்டத்ைிலன மைிப்புக்குலறத்ைல் ஆகாது. 

பாகம் III 

உறுப்பினர்கைின் கடலமகள் 

3. உறுப்பினர் ஒவ்தவாருவரும் இைங்லகச் ெனநாயக கொெலிெக் குடியரெின் 

அரெியைலமப்பிலன கபாற்றிப்பாதுகாப்பைற்கும் அரெின் ஒருலமப்பாட்டிலன 

கபாற்றிக்காப்பைற்கும் 1ஆம் இைக்க நிலையியற் கட்டலையின் கீழ் (இைனகத்துப் பின்னர் 

'தெயைாைர் நாயகம்" எனக் குறிப்பீடு தெய்யப்படும்) பாராளுமன்றத்ைின் தெயைாைர் 

நாயகத்ைினால் ைமக்தகன நிருவகிக்கப்பட்ட ெத்ைியப்பிரமாைம் அல்ைது 

உறுைிப்பிரமாைத்ைின் பயலனக் தகாண்டு கடலமலய புாிைல் கவண்டும். 

4. உறுப்பினர் ஒவ்தவாருவரும், அடிப்பலட உாிலம தைாடர்பான ெட்டத்ைிலன 

கபாற்றிக்காத்ைல் கவண்டுதமன்பதுடன் எல்ைா கநரங்கைிலும் ைமது வாக்காைர்கள் 

தைாடர்பில் ைத்துவங்கள், பைிகள் மற்றும் கடலமகலை பிரகயாகிப்பைிலும், புாிவைிலும் 

மற்றும் நிலறகவற்றுவைிலும் பாரபட்ெமற்றவிைத்ைில் தெயைாற்றுைலும் கவண்டும். 

5. உறுப்பினர் ஒவ்தவாருவரும் ைமது ைத்துவங்கள், பைிகள் மற்றும் கடலமகலை 

பிரகயாகிப்பைில், புாிவைில் மற்றும் நிலறகவற்றுவைில் குறிப்பாக ைமது  வாக்காைர்கலை 

கநாக்கியும் தபாதுவாக நாடு பற்றிய அக்கலறயிலும் தெயைாற்றுைல் கவண்டும். 

6. உறுப்பினர்கள்  எல்ைா  ெந்ைர்ப்பங்கைிலும்  ைம்மீது  ஒப்பலடக்கப்பட்ட  பகிரங்க 

நம்பிக்லகக்கிைங்க தெயைாற்றுைல் கவண்டும் என்பதுடன் அவர்கைினால் எலவகயனும் 

தபாது வைங்கலை பயன்படுத்துவது உட்பட கநர்லமயுடனும் ஒருலமப்பாட்டுடன் 

எப்கபாதும் நடந்துதகாள்ளுைல் கவண்டும். 
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பாகம் IV 

நடத்லைக் ககாட்பாடுகள் 

7. உறுப்பினர்கள் ஒவ்தவாருவரும் ைமது பகிரங்க மற்றும் பாராளுமன்ற கடலமகலை 

நிலறகவற்றுவைில் பின்வரும் நடத்லைக்ககாட்பாடுகளுடன் இைங்கிதயாழுகுைல் 

கவண்டும்:- 

(அ) உறுப்பினர்கள் ஒவ்தவாருவரும் முடிபுகலை எடுக்கும் கபாது எப்கபாதும் 

தபாதுமக்கள் அக்கலறயிலன கருத்ைிற்தகாள்ளுைல் கவண்டுதமன்பதுடன்  

ைனக்காக, ைனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்காக, நண்பர்களுக்காக அல்ைது ைன் 

ொர்பில் கவறு எவகரனும் ஆளுக்காக ஏகைனும் நிைிொர் அல்ைது கவறு தபாருள்ொர் 

நன்லமலய அல்ைது ைனிப்பட்ட அனுகூைத்லை எைிர்பார்த்ைல் ஆகாது. 

(ஆ) உறுப்பினர் எவரும் ைனது அலுவைக கடலமகலை நிலறகவற்றுவைில் அத்ைலகய 

உறுப்பினாின் தெல்வாக்கு தெலுத்ைக்கூடியைான ஏகைனும் தவைிகய உள்ை 

ைனியாள் அல்ைது ஒழுங்கலமப்பிற்கு ஏகைனும் நிைிொர் அல்ைது 

கடப்பாடுகைின்கீழ்  ைாகம ஏகைனும் வழியலமத்துக்தகாடுத்ைைாகாது. 

(இ) உறுப்பினர்கள் ஏகைனும் பகிரங்க அலுவல்கள், பகிரங்க நியமனங்கள், 

ஒப்பந்ைங்கலை வழங்குைல், ஏகைனும் தவகுமைிகளுக்தகன ஆட்கலை 

விைந்துலரத்ைல் அல்ைது கவகறகைனும் நன்லம தைாடர்பில் அவர்கைது 

கடலமகலை நிலறகவற்றுவைில் அத்ைலகய கருமங்கள் முழுலமயாக ைிறலமயின் 

அடிப்பலடயில் கமற்தகாள்ைப்படுகின்றது என உறுைிப்படுத்துைல் கவண்டும். 

(ஈ) உறுப்பினர்கள் அவர்கைால் எடுக்கப்பட்ட முடிபுகளுக்கும் தபாதுமக்களுக்கு 

அவர்கைால் தெய்யப்பட்ட தெயற்பாடுகளுக்கும் பைிலிறுக்க கவண்டியவராைல் 

கவண்டுதமன்பதுடன் அவர்கைது பைவிக்கு கைாைான நுண்ைாய்விற்கு அல்ைது 

ஏகைனும் பகிரங்க நுண்ைாய்விற்கு அலமந்கைாராைல் கவண்டும். 

(உ) உறுப்பினர்கள் அவர்கைினால் எடுக்கப்பட்ட அல்ைது தெய்யப்பட்ட ஏகைனும் 

முடிவு அல்ைது தெயல் தைாடர்பில் இயலுமானைவு விலரவாக தபாதுமக்களுக்கு 

தவைிப்படுத்துைல் கவண்டும். என்பதுடன் அத்ைலகய முடிபுகளுக்கான 

காரைங்கலை குறித்துலரத்ைலும் கவண்டும் அத்துடன் பரந்ை தபாதுமக்கள் 

அக்கலறலய தைைிவாக கைலவப்படுத்தும் கபாது மட்டுகம ைகவல்கலை 

மட்டுப்படுத்துைல் கவண்டும். 

(ஊ) உறுப்பினர்கள் ைமது பகிரங்க கடலமகள் தைாடர்பில் ஏகைனும் ைனிப்பட்ட 

அக்கலற அல்ைது அக்கலறகைின் முரண்பாடு ஏகைனும் இருப்பின் அவற்லற 

பிரகடனம் தெய்ைல் கவண்டும் என்பதுடன், தபாதுமக்கைின் அக்கலற 

பாதுகாக்கப்படுகின்ற வலகயில் அைனால் எழுகின்ற ஏகைனும் முரண்பாடுகலை 

ைீர்ப்பைற்கு ஏகைனும் நடவடிக்லககலை எடுத்ைலும் கவண்டும். 
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8. ஒவ்தவாரு உறுப்பினரும் முன்மாைிாியான ைலைலமத்துவத்லை வழங்கும் கநாக்கில் 

7 இல் குறித்துலரக்கப்பட்ட நடத்லைக் ககாட்பாடுகலை கமம்படுத்ைி, கபாற்றிக்காத்ைல் 

கவண்டும். 

பாகம் V 

நடத்லை விைிகள் 

9. உறுப்பினர்கள் பின்வரும் பாராளுமன்ற விைிகளுக்கிைங்க ஒழுகுைல் கவண்டும்:- 

(அ) மனச்ொட்ெிப்படி நடத்ைல்; 

(ஆ) மக்கைின் மனிை உாிலமகள் மற்றும் உள்ைார்ந்ை தகௌரவத்லை மைித்ைல்; 

(இ) மக்கைின் நம்பிக்லக மற்றும் மைிப்லப ெிறக்கும் வண்ைம் தெயற்படுைல்; 

(ஈ) அரெியைலமப்பின் தொற்கள் மற்றும் உள்ைார்ந்ை ைன்லமயினால் கட்டுப்பட்டு 

ெனநாயக அரொங்கத்ைின் எண்ைக்கருக்களுக்கு பயன்தகாடுத்ைலும், 

ைத்துவகவறாக்கல், ெட்ட ஆட்ெி ககாட்பாடுகலை கபாற்றிக் காத்ைலும்; 

(உ) அவர்கள் தபாறுப்பாக இருக்கக்கூடிய நடத்லை மற்றும் கடலமகளுக்தகன 

பைிலிறுக்கக்கூடியைாக ைம்லமத் ைாகம நடாத்துைல்; அத்துடன் 

(ஊ) ஏகைனும் ெட்டத்ைின்கீழ் அவர்களுக்கு உாித்ைாக்கப்பட்டுள்ை ெிறப்புாிலமகலை 

அனுபவித்ைலுடன் தபாது பைவியில் ைமது கடலமகலை விநயத்துடனும், 

தகௌரவத்துடனும் உாிய கவனத்துடனும் மாியாலையுடனும் நிலறகவற்றுைல். 

10. உறுப்பினர்கள் ஒவ்தவாருவரும் பாராளுமன்றத்ைில் பயனுள்ைதும் 

விலனத்ைிறனானதுமான பைிகளுக்கு பங்கைிப்பைற்கு ைனித்து தபாறுப்பாைல் கவண்டும். 

11. உறுப்பினர்கள் ஒவ்தவாருவரும் பாராளுமன்ற பைியாட்தடாகுைியினாின் 

பங்கைிப்புகள், சுயாைீனம், உாிலமகள் மற்றும் தபாறுப்புலடலமகள் என்பவற்லற மைித்ைல் 

கவண்டும். 

12. உறுப்பினர்கள் ஒவ்தவாருவரும் நிலறகவற்று அரொங்கம் பாராளுமன்றத்துக்கு 

தபாறுப்புலடயைாக இருக்கின்றது என்பலை உறுைிப்படுத்துவைற்கு பாராளுமன்ற 

ெனநாயகத்லை கபாற்றிக்காப்பைில் தபாறுப்பாைல் கவண்டும். 

13. உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றத்ைின் மைிப்பு மற்றும் ஒருலமப்பாடு அல்ைது அைன் 

உறுப்பினர்கைின் அல்ைது நாட்டின் மைிப்பு அல்ைது ஒருலமப்பாட்டிற்கு கெைத்லை 

விலைவிக்கக்கூடிய ஏகைனும் தெயற்பாட்லட தபாறுப்கபற்றல் ஆகாது. 

பாகம் VI 



 நிலையியற் கட்டலைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்லக  

( 253 ) 

உறுப்பினர்கைின் அக்கலறகைின் பைிகவடு மற்றும் அத்ைலகய அக்கலறகைின் 

தவைியிடுலகயும் தவைியீடும் 

14. (இைனகத்துப்பின்னர் 'பைிகவடு" எனக் குறிப்பீடு தெய்யப்படும்) “உறுப்பினர்கைின் 

அக்கலறகைின் பைிகவடு" என அலழக்கப்படும் பைிகவடுகள் ஒழுக்கவியல் மற்றும் 

ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவினால் ைீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்ைலகய 

படிவத்ைிலும் முலறயிலும் தெயைாைர் நாயகத்ைினால் பாதுகாத்துப் கபைப்படுைல் 

கவண்டும். அது தெயைாைர் நாயகத்துக்கு அது ொர்பில் விடுவிக்கப்படும் 

கவண்டுககாைின்மீது எவகரனும் உறுப்பினாின் பாிெீைலனக்தகன கிலடக்கக்கூடியைாய் 

இருத்ைல் கவண்டும். 

15. 2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இைக்க, ைகவலுக்கான உாிலமச்ெட்டத்ைின் 

ஏற்பாடுகள் பைிகவட்டில் அடங்கியுள்ை ஏகைனும் ைகவலின் தவைியிடுைலுக்கு 

ஏற்புலடயைாைல் கவண்டும். 

16. உறுப்பினர்கள், உறுப்பினர்கைின் பகிரங்க நம்பிக்லகலய அைிகாிக்கும் கநாக்கில் 

தநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்கைின் ைகவல் உட்பட ைமது வியாபாரத் தைாடர்புகள் மற்றும் 

நிைிொர் அக்கலறகள் தைாடர்பில் ைகவல்கலை தவைியிடுைல் கவண்டும். 

17. உறுப்பினர்கள் ஒவ்தவாருவரும் அத்ைலகய கநாக்கத்துக்தகன பாராளுமன்றத்ைில் 

லவத்ைிருக்கப்படும் உறுப்பினர்கைின் நிைிொர் அக்கலறகள் மீைான பைிகவட்டின் ஏகைனும் 

அக்கலறயான பைிவு தைாடர்பில் ெலபயின் கைலவப்பாடுகலை மனச்ொட்ெிப்படி 

நிலறகவற்றுைல் கவண்டும். இப்பந்ைியின் கநாக்கங்களுக்தகன ஒவ்தவாரு உறுப்பினரும் 

தபாதுத்கைர்ைல் ஒன்லற உடனடுத்து காைி மற்றும் ஆைனம், பங்குாிலம மற்றும் 

தகாலடகள் தைாடர்பான தொத்துக்கள் கபான்ற அத்ைலகய உறுப்பினர்கைின்   கடலமகள், 

தபாறுப்புலடலமகள் மற்றும் ைனிப்பட்ட அக்கலறகள் என்பவற்றுக்கிலடகய 

ஊக்கப்படுத்துகின்ற நடத்லைகைின் கநாக்லக உயர்த்ைக்கூடியதைன நியாயமான ஆள் 

கருதுகின்ற எல்ைா இலயபான அக்கலறகலையும் பாராளுமன்றத்துக்கு தவைிப்படுத்துைல் 

கவண்டும். இப்பந்ைியின் ஏற்பாடுகள் அத்ைலகய உறுப்பினர்கைால் தபறப்பட்ட அல்ைது 

நன்தகாலடயைிக்கப்பட்ட ஏகைனும் தபாருட்கைிற்கு ஏற்புலடயைாைல் கவண்டும். 

18. உறுப்பினர் எவரும் எந்ைப் பகிரங்க தகாள்லகயின் பை ாீைியான அக்கலறலய 

தகாண்டுள்ைாகரா அந்ைப் பகிரங்க தகாள்லக ைவிர்ந்ை விடயம் ஒன்று தைாடர்பில் ககள்வி 

ஒன்றின் மீது பிாிவில் வாக்கைித்ைல் ஆகாது. 

19. எவகரனும் உறுப்பினர் பாராளுமன்றத்ைினால் அல்ைது அைன் ஏகைனும் 

குழுவினால் கருத்ைிற்தகடுக்கப்படும் ஏகைனும் விடயம் தைாடர்பில் கநரடியாககவா அல்ைது 

மலறமுகமாககவா ஏகைனும் ைனிப்பட்ட அல்ைது பை ாீைியான அக்கலறலய 

தகாண்டுள்ைவிடத்து அத்ைலகய உறுப்பினர் பைிகவட்டில் அத்ைலகய அக்கலற பைிவு 

தெய்யப்பட்டுள்ைது என்ற நிகழ்வு எவ்வாறிருப்பினும் அத்ைலகய அக்கலறயின் ைன்லமலய 
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தவைிப்படுத்துைல் கவண்டும். அத்துடன் அவர் இப்பந்ைியினால் 

கைலவப்படுத்ைப்பட்டவாறான அத்ைலகய பிரகடனத்லை தெய்ைாதைாழிய ெலபயில் 

அல்ைது குழுவில் இடம்தபறும் ஏகைனும் விவாைத்ைில் பங்குபற்றுைல் ஆகாது. 

20. உறுப்பினர் எவரும் ைமது பாராளுமன்ற கடலமதநறியின்கபாது இரகெியமாக 

அத்ைலகய உறுப்பினர் தபற்றுக் தகாண்ட ஏகைனும் ைகவலை ைவறாக உபகயாகித்ைல் 

ஆகாது. அத்ைலகய ைகவல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரால் ைமது பாராளுமன்ற 

கடலமலய புாிலகயில் மட்டுகம பயன்படுத்ைப்படுைல் கவண்டும் என்பதுடன் நிைிொர் 

அல்ைது ைனிப்பட்ட நன்லமயின் கநாக்கத்ைிற்கு பயன்படுத்துைல் ஆகாது. 

21. பாராளுமன்றமானது 17ஆம் பந்ைியின் கீழ் எவகரனும் உறுப்பினரால் அவ்வாறு 

தவைிப்படுத்ைப்பட்ட ைகவல் அத்துடன் ஒவ்தவாரு உறுப்பினராலும் பயன்படுத்ைப்பட்ட 

தபாதுநிைியச் தெைவுகைின் தைாலககள் அத்துடன் எந்ை கநாக்கத்ைிற்தகன அத்ைலகய 

நிைிகள் பயன்படுத்ைப்பட்டுள்ைனகவா அந்ை கநாக்கத்லை இயலுமானவலர 

தெயற்பாட்டுக்கு வரும் வலகயில் தவைியிடுைல் கவண்டும். இலவ பாராளுமன்ற 

இலையைைம் கபான்ற இைகுவாக அணுகக்கூடிய வழிமுலறயினூடாக 

தபறக்கூடியவழியில் பாராளுமன்றத்ைினால் தவைியிடப்படுைல் கவண்டும். 

22. இப்பாகத்ைில் குறித்துலரக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகள் வாழ்க்லகத் துலை மற்றும் 

ெம்பந்ைப்பட்ட உறுப்பினாின் தநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்கைிற்கு ஏற்புலடயனவாைல் 

கவண்டும். 

இப்பந்ைியின் கநாக்கத்ைிற்காக 'தநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்" என்பது ைந்லை, ைாய்,    

வாழ்க்லகத் துலை, மகள் அல்ைது மகன் எனப் தபாருள்படும். 

பாகம் VII 

உறுப்பினர்கள் பகிரங்க தொத்துக்கலை பயன்படுத்துைலும் ஊக்குவித்ைல்களும் 

23.  உறுப்பினர்கள் ெட்டத்ைினால் அனுமைிக்கப்பட்டவாறாக பகிரங்க அக்கலறகைில் 

மட்டுகம ஏகைனும் தபாது நிைி,  ஆைனம் அல்ைது வெைிகலை பயன்படுத்துைல் கவண்டும். 

அத்ைலகய தபாது நிைி, ஆைனம் அல்ைது வெைி ெட்டத்ைினால் விகெடமாக ஏற்பாடு 

தெய்யப்பட்டாதைாழிய கட்ெி அரெியல் கநாக்கங்கைில் பயன்படுத்ைப்படுைைாகாது. 

24. உறுப்பினர் ஒவ்தவாருவரும் தபாதுப்பைத்ைிலிருந்து அவர்களுக்கு ஏற்பாடு 

தெய்யப்பட்ட ஏகைனும் தெைவீனங்கள், வெைிகள் மற்றும் கெலவகள் அத்ைலகய கருமங்கள் 

மீது இடப்படும் விைிகளுக்கிைங்க உள்ைனதவன உறுைிப்படுத்துவைற்கு ைனிப்பட்ட 

ாீைியில் தபாறுப்பாக இருக்கின்றனர். உறுப்பினர்கள் ைங்கைால் பயன்படுத்ைப்படும் 

ஏகைனும் பகிரங்க வைங்கள் எப்கபாதும் ைமது பாராளுமன்ற கடலமக்கு 

உைவிபுாிவைாகவுள்ைனதவன உறுைிப்படுத்துைல் கவண்டும் அத்துடன் அது அத்ைலகய 
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உறுப்பினர்கைின் அல்ைது கவதறவகரனும் அல்ைது ஏகைனும் அரெியல் 

ஒழுங்கலமப்பின்மீது ஏகைனும் முலறயற்ற ைனிப்பட்ட அல்ைது நிைிொர் நன்லமகலை 

அைித்ைல் ஆகாது. 

25. உறுப்பினர் எவரும் பாராளுமன்றத்ைிற்கு அல்ைது அைனது ஏகைனும் குழுவிற்கு 

ெமர்ப்பிக்கப்பட கவண்டிய ஏகைனும் ெட்ட மூைம், பிகரரலை அல்ைது கவறு கருமத்ைிற்கு 

கமம்படுத்துைல் அல்ைது எைிர்த்ைல் தைாடர்பில் ஏகைனும் கட்டைம், நட்டஈடு அல்ைது 

தவகுமைி உட்பட உறுப்பினர் ஒருவராக அக்கலறகைின் முரண்பாடு அல்ைது அவரது 

நடத்லையில் தெல்வாக்கு தெலுத்துவைற்கு காராைமாக இருக்கக்கூடிய ஊக்கப்படுத்ைலின் 

ஏகைனும் வடிவத்லை ஏற்றுக்தகாள்ளுைல் ஆகாது. 

26.  உறுப்பினர் எவரும் ஏகைனும் தெலுத்ைப்பட்ட ஆைரவுநாடுலக, தெலுத்ைப்பட்ட 

பாராளுமன்ற மைியுலர அல்ைது தெலுத்ைப்பட்ட பாராளுமன்ற ஆகைாெலனயில் ஈடுபடுைல் 

ஆகாது. 

27. உறுப்பினர் எவரும் எைிர்காை தைாழிலை நாடுவைற்கு அல்ைது பாதுகாப்பைற்கு, 

உறுப்பினர் ஒருவராக இருப்பலை இல்ைாதைாழிப்பைன் கமல் தெலுத்ைப்பட்ட 

ஆைரவுநாடுலக, ஆகைாெலன கவலை அல்ைது கவறு ஊைியம் அல்ைது நன்லம 

என்பவற்லற அவரது நிலையில் பயன்படுத்துவது ஆகாது. 

28. உறுப்பினர்கள் ஒவ்தவாருவரும் ெமமான அடிப்பலடயில் அத்துடன் ஏகைனும் 

ைனிப்பட்ட அல்ைது அரெியல் இலைப்பு அல்ைது ஊக்கப்படுத்ைல் அடிப்பலட அல்ைாமல் 

ைமது வாக்காைர்கைின் அக்கலறலய பிரைிநிைித்துவப்படுத்ைல் கவண்டும். 

பாகம் VIII 

வரவு, நடத்லை மற்றும் நற்பண்பு 

29. உறுப்பினர் ஒவ்தவாருவரும் ெலபயின் ஒவ்தவாரு அமர்விற்கும் அத்துடன் 

அத்ைலகய உறுப்பினர் உறுப்பினராகவுள்ை குழுக்கைின் ஒவ்தவாரு கூட்டத்ைிற்கும், 

விடயத்ைிற்ககற்றவாறு பாராளுமன்றத்ைின் அல்ைது அத்ைலகய குழுவின் அனுமைியுடன் 

ைவிர வருலக ைருைல் கவண்டும். உறுப்பினர் ஒவ்தவாருவரும்  பாராளுமன்றத்ைிற்கு வருலக 

ைரும்கபாது முலறயாக ஆலடயைிைல் கவண்டும். 

30. உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற விவாைத்ைில் விகெடமாக அரெியல் தவைியிடுலகயில் 

நற்பண்லபயும் கைாைான தமாழிப்பயன்பாட்லடயும் பிரகயாகித்ைல் கவண்டும். 

31. உறுப்பினர் எவரும் எவகரனும் ஆலை வலெபாடுைகைா தைால்லைதகாடுத்ைகைா 

அல்ைது மிரட்டுைகைா ஆகாது. 
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32. உறுப்பினர் ஒவ்தவாருவரும் தகௌரவத்துடன், பண்புடன் மற்றும் 

பாராளுமன்றத்ைின் தகௌரவத்லை குலறக்காமல் ைனது ெக உறுப்பினர்கலை, பாராளுமன்ற 

பைியாட்தடாகுைியினலர அத்துடன் நாட்டு மக்கலை மைிக்கின்ற முலறயில் தெயைாற்றுைல் 

கவண்டும். 

பாகம் IX 

நடத்லைக் ககாலவலயப் கபாற்றிக் காத்ைல் 

33. நடத்லைக்  ககாலவயின்  ஏற்புலடலமயானது பாராளுமன்றத்ைின் நிலையியற் 

கட்டலைகளுக்கு இைங்கச் தெயற்படுகின்ற இைங்லகச் ெனநாயக கொெலிெக் குடியரசுப்  

பாராளுமன்றத்துக்கான விடயதமான்றாக இருத்ைல் கவண்டும். 

34. இந்நடத்லைக் ககாலவயின் ஏற்பாடுகளுக்கு உறுப்பினர் ஒருவாின் பற்றுறுைி 

தைாடர்புபட்ட ஏகைனும் விடயத்லை ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு 

புைனாய்வு தெய்யைாம். ெலபயினால் அல்ைது அைன் அைிகாரத்ைின்கீழ் 

நடத்ைப்படக்கூடியவாறான ஏகைனும் புைனாய்வுக்கு உறுப்பினர் ஒவ்தவாருவரும் எல்ைா 

ெந்ைர்ப்பங்கைிலும் ஒத்துலழத்ைல் கவண்டும். இந்ை நடத்லைக் ககாலவயின் ொர்த்ைப்பட்ட 

மீறுலகதயான்றிலன ெலபயினால் கருத்ைிற்தகடுக்கப்படுவலை தெல்வாக்கு 

தெலுத்துவைற்கு கைிக்கப்படும் அல்ைது கருைப்படும் முலறதயான்றில் எந்ைகவார் 

உறுப்பினரும் குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவாிடம் ஆைரலவ நாடுைல் ஆகாது. 

35. ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு அைனது கடலமகலைச் 

தெயைாற்றுலக தெய்லகயில் நிபுைர்கைின் கெலவகலைப் தபற்றுக்தகாள்ைைாம், 

ஆவைங்கலைக் ககாரைாம்; மற்றும்  ொட்ெிகலை அலழத்து விொாிக்கைாம்.  

36. ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவினால் ஆக்கப்பட்ட 

பாிந்துலரகலை பாராளுமன்றம் கருத்ைிற்தகாள்ைல் கவண்டுதமன்பகைாடு 

கைலவதயனக்கருதும் பட்ெத்ைில் ஏகைனும் உறுப்பினர் மீது ைண்டலனகலை விைிக்கைாம். 

பாகம் X 

முலறப்பாடுகள், புைனாய்வுகள், வலுவுக்கிடுலக மற்றும் ைண்டலனகள். 

37. உறுப்பினதராருவர் அல்ைது எவகரனுகமாராள் பின்வருவன தைாடர்பில் 

ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவுக்கு ஏகைனும் முலறப்பாட்லட 

கமற்தகாள்ைைாம். 

(அ)  உறுப்பினதராருவரால் புாியப்பட்டைாகக் கூறப்படும் ஒழுக்கமுரைான 

நடத்லை; 
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(ஆ) எவகரனும் உறுப்பினரால் நடத்லைக் ககாலவயின் ஏகைனும் பிாிவு 

மீறப்படுைல்; அத்துடன்  

(இ)  பந்ைி 17இன் கீழ் ைனது  அக்கலறகள் தைாடர்பில் உறுப்பினதராருவரால் 

வழங்கப்பட்ட ைவறான  அல்ைது தபாய்யான ஒரு ைகவல். 

38.  ஆதைாருவரால் முலறப்பாதடான்று தெய்யப்படுகின்றவிடத்து, 

உறுப்பினதராருவரால் அம்முலறப்பாடு கமதைாப்பமிடப்பட்டு அத்ைலகய உறுப்பினரால் 

ெபாநாயகருக்கு அனுப்பிலவக்கப்படுைல் கவண்டும். 

39. பந்ைி 37இன் கீழான ஏகைனும் முலறப்பாடு எழுத்துமூைம் கமற்தகாள்ைப்படுைல் 

கவண்டுதமன்பகைாடு, பின்பு தபாருத்ைமான கநரத்ைில் அது குறித்துக் 

ககள்விதயழுப்புவைற்கு அத்ைலகய உறுப்பினலர அனுமைிக்கக்கூடிய ெபாநாயகருக்கு அது 

முகவாியிடப்பட்டிருத்ைலும் கவண்டும். பாிகொைலன தெய்ைல், புைனாய்வு தெய்ைல் மற்றும் 

அறிக்லகயிடல் ஆகியவற்றுக்தகன பாராளுமன்றத்ைினால் தெயல்முலறப்படுத்ைி 

அனுமைிக்கப்பட்ட ைீர்மானதமான்றின்கமல் அத்ைலகய பிகரரலைலய ெபாநாயகர் 

ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்ைல் கவண்டும். 

40. முலறப்பாடானது அலடயாைத்லைப் பிரகடனப்படுத்ை கவண்டுதமன்பகைாடு 

குற்றச்ொட்லட நிரூபிக்கும் தபாருட்டு ஆவைம் அல்ைது அவ்வாறல்ைாை கவகறகைனும் 

ஆைாரப்படுத்தும் ொன்றுகலைச் ெமர்ப்பித்ைலும் கவண்டும். 

41. உறுப்பினதராருவரால் பந்ைி 37இன் கீழான  ஏகைனும்  முலறப்பாடு 

கமற்தகாள்ைப்படுலகயில் அம்முலறப்பாடு தபாய்யானது, அற்பமானது, அல்ைது 

அலைக்கழிக்கத்ைக்கது அல்ைாைதைனவும் நல்தைண்ைத்துடன் கமற்தகாள்ைப்படுகின்ற 

ஒன்தறனவும் அவர் உறுைிப்படுத்ைல் கவண்டும். 

42. எவகரனுமாைால் பந்ைி  37இன்  கீழான   ஏகைனும்   முலறப்பாடு 

கமற்தகாள்ைப்படுலக யில், அத்ைலகய முலறப்பாடு தபாய்யானது, அற்பமானது, அல்ைது 

அலைக்கழிக்கத்ைக்கது அல்ைாைதைனவும், நல்தைண்ைத்துடன் கமற்தகாள்ைப்படுகின்ற 

ஒன்தறனவும் அவரால் உறுைிப்படுத்ைப்படுைல் கவண்டும். அைலனப் 

பயனுறச்தெய்வைற்கான ெத்ைியக்கடைாெிதயான்று முலறப்பாட்டுடன் இலைக்கப்படுைல் 

கவண்டும். 

43. பந்ைி 37இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை எவகரனும் உறுப்பினர் அல்ைது ஆள், 

ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவினால் அவெியதமனத் 

கைலவப்படுத்ைப்படும் பட்ெத்ைில் அத்ைலகய முலறப்பாடானது தபாய்யானது, 

அற்பமானது, அல்ைது அலைக்கழிக்கத்ைக்கது அல்ைாைதவான்தறன்றும் 
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நல்தைண்ைத்துடன் கமற்தகாள்ைப்பட்டதைன்றும் குழு ைிருப்ைியுறும் வலகயில் எண்பித்ைல் 

கவண்டும். 

44. பந்ைி 37இன் கீழ் கமற்தகாள்ைப்படுகின்ற ஒவ்தவாரு முலறப்பாடும் கைாைான 

தமாழியில் இருத்ைல் கவண்டும் என்பகைாடு, விடயத்துக்ககற்றவாறு அத்ைலகய 

உறுப்பினரால் அல்ைது ஆைினால் லகதயாப்பமிடப்பட்டிருத்ைலும் கவண்டும். 

45. தவறுமகன ஆைாரமற்ற ஊடக அறிக்லகதயான்லற அடிப்பலடயாகக்தகாண்டு 

கமற்தகாள்ைப்படுகின்ற ஏகைனும் முலறப்பாடு ஏற்றுக்கவனிக்கப்படுைைாகாது. 

46. ஏகைனும் விடயம் விொரலை நிலையிலுள்ைைாக இருப்பின் அத்ைலகய விடயத்லை 

ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு கவனத்ைிற்கு எடுத்துக்தகாள்ைைாகாது. 

அத்ைலகய விடயம் விொரலை நிலையிலுள்ைைா அல்ைது அவ்வாறற்றைா என்பது பற்றிய 

குழுவின் முடிபு இறுைியானைாைல் கவண்டும். 

பாகம் XI 

விொரலை மற்றும் ைண்டலனகளுக்கான நடபடிமுலற 

47. ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு, அைற்கு ஆற்றுப்படுத்ைப்பட்ட 

முலறப்பாடானது முலறயான வடிவத்ைில் உள்ைதைன்றும் அைில் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை 

விடயம் அைன் நியாயாைிக்கத்ைிற்கு உட்பட்டதைன்றும் ைிருப்ைியுற்றால் 

பாராளுமன்றத்ைினால் விொாிக்கப்படுவைற்தகன அத்ைலகய முலறப்பாட்லட அது 

லககயற்கைாம். 

48. பூர்வாங்க விொரலையின் பின்னர், அத்ைலகய விொரலையினால் 

முகத்கைாற்றைவிைான வழக்தகான்று தவைிப்படுத்ைப்படவில்லை என்ற அபிப்பிராயத்லை 

ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு தகாண்டிருப்பின், அத்ைலகய 

முலறப்பாடானது லகவிடப்படைாம். 

49. ஏகைனும் முலறப்பாடு தபாய்யானது,  அற்பமானது, அல்ைது 

அலைக்கழிக்கத்ைக்கதைன்றும் ைீய எண்ைத்துடன் தெய்யப்பட்டதைன்றும் 

கண்டுபிடிக்கப்படும் பட்ெத்ைில், ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு 

அத்ைலகய முலறப்பாடு பாராளுமன்ற ெிறப்புாிலமகலை மீறுவலைக் கருைி அத்ைலகய 

விடயம் குறித்து விொாிக்கைாம். 

50. பூர்வாங்க விொரலையின் பின்னர் ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய 

குழு முகத்கைாற்றைவிைான வழக்தகான்று உள்ைதைனக் கருைினால், அைலனப் 

பாிகொைலன தெய்து அத்ைலகய  விடயத்லை பாராளுமன்றத்துக்கு அறிக்லகயிடல் 

கவண்டும். 
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51. உறுப்பினர் ஒவ்தவாருவரும்  ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய 

குழுவுக்கு பந்ைி  37இன் கீழ் குறிப்பீடு தெய்யப்பட்ட ஏகைனும் முலறப்பாட்டின் கீழ் 

அக்குழுவால் நடத்ைப்படுகின்ற புைனாய்வு மற்றும் விொரலையில் ஒழுக்கவியல் மற்றும் 

ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவுக்கு ஒத்துலழத்து உைவுைல் கவண்டும். 

52. ைற்கபாதுள்ை குற்றவியல் ெட்டத்துடன் தைாடர்புலடய ஏகைனும் மீறுலகலயப் 

பயனுறச்தெய்கின்ற ஏகைனும் ொன்லற ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு 

கண்டுபிடித்ைால், அத்ைலகய விடயத்லை விொரலை தெய்வைற்கு நியாயாைிக்கத்லைக் 

தகாண்டுள்ை தபாலிஸ் அல்ைது கவறு நிறுவனத்துக்கு அத்ைலகய விடயத்லை அது 

உடனடியாக ஆற்றுப்படுத்துைல் கவண்டும். 

53. அத்ைலகய விடயத்ைின் கீழான புைனாய்வினதும் விொரலையினதும் பின்னர், 

ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு அைன் கண்டுபிடிப்புக்கலை அல்ைது 

பாிந்துலரகலை அைன் விைிகளுக்கிைங்க கமைைிக நடவடிக்லககளுக்தகன ெலபக்கு 

அறிக்லக தெய்ைல் கவண்டும். 

54. உறுப்பினதராருவர் ஏகைனும் ஒழுக்கமுரைான நடத்லையில் ஈடுபட்டுள்ைைாக 

அல்ைது எவகரனும் உறுப்பினர் தைாடர்பில் கவறு ைவறான நடத்லை உள்ைைாக அல்ைது 

எவகரனும் உறுப்பினர் நடத்லைக் ககாலவயின் ஏகைனும் ஏற்பாட்லட மீறியிருப்பைாக 

கண்டுபிடிக்கப்படுமிடத்து, பின்வரும் ைண்டலனகளுள் ஒன்று அல்ைது ஒன்றுக்கு 

கமற்பட்டவற்லற விைிக்குமாறு ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு ெலபக்கு 

பாிந்துலரக்கைாம்:- 

(அ) கண்டித்ைல்; 

(ஆ) எச்ொிக்லக தெய்ைல்; 

(இ) ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவினால் குறித்துலரக்கப்படக் 

கூடியவாறான காைப்பகுைி ஒன்றிற்கு பாராளுமன்றத்ைில் இருந்து 

இலடநிறுத்துைல், எவ்வாறாயினும், அத்ைலகய காைப்பகுைி 1953ஆம் ஆண்டின் 

21ஆம் இைக்க பாராளுமன்ற (ைத்துவங்களும் ெிறப்புாிலமகளும்) ெட்டத்ைில் 

ைரப்பட்டவாறான வலரயலறகலை விஞ்சுைைாகாது; அத்துடன் 

(ஈ) கமற்தொல்ைப்பட்ட ெட்டத்ைின் கீழ் பாராளுமன்றத்ைினால் உயர் நீைிமன்றத்துக்கு 

ஆற்றுப்படுத்ைப்பட்ட விடயதமான்று தைாடர்பில் உயர் நீைிமன்றத்ைினால் 

விைிந்துலரக்கப்படக் கூடியவாறான கவகறகைனும் ைண்டலைகள். 
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பாகம் XII 

அறிக்லகலயச் ெமர்ப்பித்ைலும் கருத்ைிற்தகாள்ைலும் 

55. ஒழுக்கவியல் மற்றும் ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவின்  அறிக்லக  அக்குழுவின் 

ைவிொைரால் அல்ைது அவர் ெமூகமைிக்காைவிடத்து குழுவின் எவகரனுகமார் உறுப்பினரால் 

பாராளுமன்றத்துக்குச் ெமர்ப்பிக்கப்படுைல் கவண்டுதமன்பகைாடு அது 

பாராளுமன்றத்ைினால் கருத்ைிற்தகாள்ைப்படைாம். 

56. அறிக்லக கருத்ைிற்தகாள்ைப்பட்டைன்  பின்னரான  பிகரரலை   

நிலறகவற்றப்பட்டைன் பிற்பாடு, விடயத்துக்ககற்றவாறு, ஒழுக்கவியல் மற்றும் 

ெிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவின் ைவிொைர் அல்ைது எவகரனுகமார் உறுப்பினர் 

அறிக்லகயில் குறித்துலரக்கப்பட்டுள்ை பாிந்துலரகளுடன் ெலப இைங்குகின்றது அல்ைது 

இைங்கவில்லை அல்ைது ைிருத்ைங்களுடன் இைங்குகின்றதைனப் பிகரரலை 

தகாண்டுவரைாம். 

பாகம் XIII 

நடத்லைக் ககாலவயின் உருவாக்கமும் இற்லறப்படுத்ைலும் 

57. நடத்லைக் ககாலவ தபாருத்ைப்பாடுலடயைாக அலமவலையும், 

கைலவக்ககற்றவாறு, காைத்துக்காைம் மீைாய்வு மற்றும் மீள்பாிெீைலன 

தெய்யப்படுவலையும், இற்லறப்படுத்ைப் படுவலையும் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு 

பாிச்ெயமாக உள்ைலையும் ெலப உறுைிப்படுத்ைல் கவண்டும். 

58. இந்நடத்லைக் ககாலவயானது பாராளுமன்றத்ைின்  முடிபின் மீது நலடமுலறக்கு 

வருைல் கவண்டும். 

 

 

********************************** 


