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நிலையியற் கட்டலைகைின் இறுதி வலைபு  

 

 

இைங்லகச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியைசின் பாைாளுமன்றத்தினது 
 நிலையியற் கட்டலைகள் 

 
 

ஒரு பபாதுத்சதர்தலின் பின்னர் இைங்லகச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியைசின் பாைாளுமன்றத்தினது 

முதைாவது கூட்டத்தின் நடவடிக்லககள் 

 

1. பபாதுத் சதர்தல்  ஒன்றின் பின்னர் நலடபபறும் (இதன் பின்னர் “பாைாளுமன்றம்” என 

குறிப்பிடப்படும்) இைங்லகச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியைசின் பாைாளுமன்றத்தின் கூடுதல் 

ஒன்றின் முதல் நாைில், முலறப்படி நியமித்த சநைத்திலும் இடத்திலும் உறுப்பினர்கள் ஒன்று கூடி, 

இைங்லகச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியைசின் 3ஆம் நிலையியற் கட்டலையின் 

ஏற்பாடுகளுக்கலமய இருக்லககைில் அமர்ந்ததும் கூட்டத்திலனக் கூட்டுவித்தல் பற்றிய (இதன் 

பின்னர் “சனாதிபதி” என குறிப்பிடப்படும்) இைங்லகச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியைசின் 

சனாதிபதியினது பிைகடனத்லத (இதன் பின்னர் “பசயைாைர் நாயகம்” என குறிப்பிடப்படும்) 

பாைாளுமன்றச் பசயைாைர் நாயகம் வாசித்தல் சவண்டும். அதலனயடுத்து அத்தின அலுவல் 

ஒழுங்குகள் பின்வருமாறு அலமதல் சவண்டும்:- 

 

(அ) சபாநாயகர் சதர்வு, 

(ஆ) பசயைாைர் நாயகத்தின் பநறிப்படுத்தலின்படி, பாைாளுமன்றத்தின் முன்னால் சபாநாயகர் 

சத்தியப்பிைமாணம் அல்ைது உறுதிப்பிைமாணம் பசய்தல், 

(இ) சகை உறுப்பினர்களும் சபாநாயகர் முன்னிலையில் சத்தியப்பிைமாணம் அல்ைது 

உறுதிப்பிைமாணம் பசய்தல், 

(ஈ) (இதன் பின்னர் “பிைதிச் சபாநாயகர்” என குறிப்பிடப்படும்)பிைதிச் சபாநாயகரும் 

குழுக்கைின் தவிசாைருமானவாின் சதர்வு, 

(உ) குழுக்கைின் பிைதித் தவிசாைாின் சதர்வு. 

 

சமற்கூறிய அலுவல்கள் முடிவுற்றதும் பாைாளுமன்றமானது, பாைாளுமன்றத்தினால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 

திகதியும் சநைமும் வலை ஒத்திலவக்கப்படும். 

 

2. சபாநாயகாின் பதவியில் பவற்றிடபமான்று ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவ்பவற்றிடசமற்பட்டதன் 

பின்னர் கூடும் முதைாவது கூட்டத்தில் பாைாளுமன்றம் சபாநாயகர் ஒருவலைத் சதர்வு பசய்வதற்கு முற்பட 

சவண்டும். 

 

உறுப்பினர்கைின் இருக்லக ஒழுங்கு 

 

3. (1) ஒரு பபாதுத் சதர்தலின் பின்னர் பாைாளுமன்றம் கூடும் முதல் நாைிலும் அதன்பின்னர் ஒவ்சவார் 

உறுப்பினருக்கும் இருக்லகபயான்று குறித்பதாதுக்கப்படும் வலையிலும், உறுப்பினர்கள், சலபத் தலட 

எல்லைக்குள் எந்த இருக்லகயிலும் அமைைாம். 

 

(2) சபாநாயகாின் தற்றுணிபின்சபாில் காைத்துக்குக்காைம் உறுப்பினர்களுக்கு ஆசனங்கள் 

குறித்பதாதுக்கப்படுதல் சவண்டும். 
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சபாநாயகர் சதர்வு 

 

4. சபாநாயகலைத் சதர்ந்பதடுப்பதற்கான நடவடிக்லகமுலற பின்வருமாறு அலமதல் சவண்டும்:-  

 

(அ) சபாநாயகைாக சதர்ந்பதடுக்கப்படுவதற்கான உறுப்பினபைாருவலை முன்பமாழிவதற்கு 

விரும்புகின்ற எவசைனும் உறுப்பினர், சதர்ந்பதடுக்கப்படின் அத்தலகய உறுப்பினர் 

சபாநாயகைாகச் சசலவயாற்றுவதற்கு விரும்புகின்றாைாபவன்பலத முன்கூட்டிசய 

நிச்சயித்தல் சவண்டும். 

 

(ஆ) பசயைாைர் நாயகத்லத விைிக்கின்ற எவசைனும் உறுப்பினர், அப்சபாது பாைாளுமன்றத்தில் 

சமுகமைித்துள்ை சவபறவசைனும் உறுப்பினலை அதன் சபாநாயகைாக முன்பமாழிதல் 

சவண்டுபமன்பதுடன், அவர் எந்த உறுப்பினாின் பபயலை முன்பமாழிகின்றாசைா அந்த 

உறுப்பினலைச் சபாநாயகைாகப் பாைாளுமன்றத்தின் அக்கிைாசனத்தில் அமரும்படி 

பிசைாித்தலும் சவண்டும். முன்பமாழிவானது வழிபமாழியப்படுதல் சவண்டும், ஆனால் 

விவாதபமதுவும் அனுமதிக்கப்படுதைாகாது. 

 

(இ) சபாநாயகைாக ஓர் உறுப்பினர் மட்டுசம அவ்வாறு முன்பமாழியப்பட்டு வழிபமாழியப்படின், 

அத்தலகய உறுப்பினர், வினாவின்றிசய சபாநாயகைாகத் சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ைாபைனச் 

பசயைாைர் நாயகத்தினால் பிைகடனப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும். ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட 

உறுப்பினர்கள் அவ்வாறு முன்பமாழியப்பட்டு வழிபமாழியப்படின், பாைாளுமன்றம், 

வாக்கலழப்பு மணி ஐந்து நிமிடங்களுக்கு அடிக்கப்பட்ட பின்னர், இைகசிய 

வாக்பகடுப்பின்மூைம் ஒரு சபாநாயகலைத் சதர்ந்பதடுப்பதற்கு முற்படுதல் சவண்டும் 

 

(ஈ) வாக்பகடுப்பபான்றின் சநாக்கத்துக்காகச் பசயைாைர் நாயகம், சமுகமைித்துள்ை ஒவ்சவார் 

உறுப்பினருக்கும் வாக்குச்சீட்டுப் பத்திைபமான்லறக் பகாடுத்தல் சவண்டும்; அதில், 

அத்தலகய ஒவ்சவார் உறுப்பினரும், அத்தலகய உறுப்பினர் எவ்வுறுப்பினாின் சார்பாக 

வாக்கைிப்பதற்கு விரும்புகின்றாசைா அவ்வுறுப்பினாின் பபயலை எழுதுதல் 

சவண்டுபமன்பதுடன், அதன்மீது எழுதப்பட்ட பபயர் பதாியாதவலகயில் 

வாக்குச்சீட்டுப்பத்திைங்கள் மடிக்கப்படுதலும் வாக்கைிக்கின்ற உறுப்பினாினால் 

லகபயாப்பமிடப்படுதலும் சவண்டும். 

 

(உ) பசயைாைர் நாயகம் தீர்மானிக்கசவண்டியவாறான அத்தலகய முலறயில் 

வாக்குச்சீட்டுப்பத்திைங்கள் பசயைாைர் நாயகத்தினால் சசகாிக்கப்படுதல் 

சவண்டுபமன்பதுடன், பாைாளுமன்றத்தின் சபாபீடத்தில் லவத்து பசயைாைர் நாயகத்தினால் 

எண்ணப்படுதலும் சவண்டும். வாக்பகடுப்பின் பபறுசபறுகள் பசயைாைர் நாயகத்தினால் 

பிைகடனப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும். 

 

(ஊ) (i) இைண்டுக்கு சமற்பட்ட சவட்பாைர்கள் முன்பமாழியப்பட்டு, முதைாவது வாக்பகடுப்பில், 

ஏலனய சவட்பாைர்கைினால் பபறப்பட்ட கூட்டுபமாத்த வாக்குகைிலும் பார்க்க அதிகமான 

வாக்குகலை சவட்பாைபைவரும் பபறாதவிடத்து, குலறந்தபட்ச எண்ணிக்லகயிைான 

வாக்குகலைப் பபற்றுள்ை சவட்பாைர் சதர்தலிலிருந்து விைக்கப்பட்டு விடயத்துக்சகற்ப ஒரு 

சவட்பாைர் எஞ்சியுள்ை சவட்பாைாின் வாக்குகலைப்பார்க்க அல்ைது எஞ்சியுள்ை 

சவட்பாைர்கைின் கூட்டுபமாத்த வாக்குகலைப்பார்க்க அதிகமான வாக்குகலைப் 

பபறும்வலை, ஒவ்பவாரு வாக்பகடுப்பிலும் மிகக்குலறந்த எண்ணிக்லகயிைான 

வாக்குகலைப் பபறுகின்ற சவட்பாைர் விைக்கப்படுவதுடன் வாக்பகடுப்பானது புதிதாக 

சமற்பகாண்டு நடாத்தப்படுதலும் சவண்டும். 

 

 



3 
 

(ii) மூன்று அல்ைது அதற்குசமற்பட்ட சவட்பாைர்களுக்கிலடயிைான ஏசதனும் 

வாக்பகடுப்பில் இைண்டு அல்ைது அதற்கு சமற்பட்டவர்கள் சம எண்ணிக்லகயிைான 

வாக்குகலைப் பபற்று அவர்களுள் ஒருவர் (i) ஆம் உட்பந்தியின்கீழ் சதர்தலிலிருந்து 

விைக்கப்பட சவண்டியவைாகவிருக்குமிடத்து, எவ்சவட்பாைர்களுக்கிலடசய வாக்குகள் 

சமமாகவுள்ைனசவா அவ்சவட்பாைர்களுக்கிலடசய எவர் விைக்கப்படசவண்டியவர் 

என்பது பசயைாைர் நாயகத்தினால் தீர்மானிக்கக்கூடியவாறான சீட்டிழுப்பின் மூைம் 

நிர்ணயிக்கப்படுதல் சவண்டும்.  

 

(iii) இரு சவட்பாைர்கைிலடசயயான ஏசதனும் வாக்பகடுப்பில் வாக்குகள் 

சமமாகவுள்ைவிடத்து, இன்பனாரு வாக்பகடுப்பு நடாத்தப்படுதல் சவண்டுபமன்பதுடன், 

அத்தலகய வாக்பகடுப்பின் முடிவிலும் வாக்குகள் சமமாகவிருப்பின், அவ்சவட்பாைர்களுள் 

எவர் விைக்கப்படசவண்டுபமன்பது பசயைாைர் நாயகத்தினால் தீர்மானிக்கக்கூடியவாறான 

சீட்டிழுப்பின் மூைம் நிர்ணயிக்கப்படுதல் சவண்டும்.  

 

(எ) வாக்குச்சீட்டுப்பத்திைங்கள் எண்ணப்பட்டதும் அலவ ஒரு பபட்டியில் இடப்படுதல் 

சவண்டுபமன்பதுடன், உறுப்பினபைாருவர் சபாநாயகைாகத் சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ைாபைன 

பிைகடனப்படுத்தப்பட்டதும், அப்பபட்டியானது பாைாளுமன்றத்தின் முன்னிலையில் 

முத்திலையிடப்பட்டு ஒரு பஞ்சாங்க மாதத்துக்குச் பசயைாைர் நாயகத்தின் பாதுகாப்பில் 

லவத்திருக்கப்படுதலும் சவண்டும். பின்னர், பாைாளுமன்றத்திடமிருந்து பபறக்கூடிய 

ஏசதனும் பணிப்புக்கலமய பசயைாைர் நாயகம் வாக்குச்சீட்டுப்பத்திைங்கலை அழித்துவிட்டு 

அதலனப் பாைாளுமன்றத்துக்குச் சான்றுபடுத்துதலும் சவண்டும். 

     

சத்தியப்பிைமாணம் அல்ைது உறுதிப்பிைமாணம் 

 

5. (1) தாம் சத்தியப்பிைமாணம் அல்ைது உறுதிப்பிைமாணம் பசய்துபகாண்டதன் பின்னர் சபாநாயகர் 

அங்கு சமுகமைித்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் அலனவரும் சத்தியப்பிைமாணத்லத அல்ைது 

உறுதிப்பிைமாணத்லதச் பசய்துபகாள்வதற்கும் லகபயாப்பமிடுவதற்கும் வலகபசய்தல் சவண்டும். 

பசயைாைர் நாயகத்தால் சத்தியப்பிைமாணம் அல்ைது உறுதிப்பிைமாணம் பசய்து லவக்கப்படுதல் 

சவண்டும். 

 

 (2) சத்தியப்பிைமாணத்லத அல்ைது உறுதிப்பிைமாணத்லதச் பசய்துபகாண்டதன் பின்னர் 

உடனடியாக சபாநாயகர் முதைாக ஒவ்சவார் உறுப்பினரும் பசயைாைர் நாயகத்தால் அதற்பகன 

லவத்திருக்க சவண்டிய புத்தகத்தில் லகபயாப்பமிடல் சவண்டும். 

 

(3) ஏற்கனசவ சத்தியப்பிைமாணத்லத அல்ைது உறுதிப்பிைமாணத்லதச் பசய்துபகாள்ைாத ஓர் 

உறுப்பினர் பசயைாைர் நாயகத்திற்கு அறிவிக்கைாபமன்பதுடன், 22 ஆம் நிலையியற் கட்டலையின் கீழ் 

நியமிக்கப்பட்ட சநைத்தில் சபாபீடத்தில் சமுகமைிக்கைாம் என்பதுடன்   அவருக்கு சத்தியப்பிைமாணம் 

அல்ைது உறுதிப்பிைமாணம் பசய்துலவக்கப்படலும் சவண்டும்; இதன்பின்னர் அவர் புத்தகத்தில் 

லகபயாப்பமிடுதல் சவண்டும். 

 

பிைதிச் சபாநாயகர், குழுக்கைின் பிைதித் தவிசாைர் சதர்வு 

 

6. (1) ஓைாம் நிலையியற் கட்டலையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை பிைகாைம், புதிதாகத் பதாிவு பசய்யப்பட்ட 

பாைாளுமன்றத்தின் முதைாவது அமர்வின்சபாது அல்ைது பிைதிச் சபாநாயகர் அல்ைது குழுக்கைின் பிைதித் 

தவிசாைர் பதவியில் ஒரு பவற்றிடம் ஏற்பட்டதன் பின்னர் நிகழும் முதைாவது கூட்டத்தின் பபாது 

அலுவல் ஆைம்பத்தின் சபாது,  சந்தர்ப்பத்திற்லமய, பிைதிச் சபாநாயகபைாருலை அல்ைது குழுக்கைின் 

பிைதித் தவிசாைபைாருவலைத் சதர்வு பசய்வதற்குப் பாைாளுமன்றம் முற்படும். 
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 (2) பிைதிச் சபாநாயகைதும், குழுக்கைின் பிைதித் தவிசாைைதும்  சதர்வு முலற, சதர்லவச் சபாநாயகர் 

நடாத்துவலதத் தவிை மற்பறல்ைா விதத்திலும், கூடுமானவலை சபாநாயகலை சதர்வு பசய்யும் 

முலறலமலய ஒத்திருத்தல் சவண்டும். 

 

சனாதிபதிபயாருவாின் சதர்வு 

 

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

குடியைசின் அைசியைலமப்பின் உறுப்புலை 40(1)(ஆ) வின் பிைகாைம்) சனாதிபதிபயாருவர் 

சதர்ந்பதடுக்கப்பட சவண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் பாைாளுமன்றமானது 1981 ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இைக்க, 

சனாதிபதி சதர்தல்கள் (விசசட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தில் குறித்தலைக்கப்பட்ட நலடமுலறலய 

பின்பற்றுதல் சவண்டும். 

 

பாைாளுமன்றத்தின் கூட்டங்கள் 

 

8. (1) பாைாளுமன்றம் சவறுவிதமாகத் தீர்மானித்தாைன்றி, ஒவ்பவாரு மாதத்தினதும் முதைாவது 

ஞாயிற்றுக்கிழலமக்கு பின்னர் பதாடங்குகின்ற வாைத்திலும் ஒன்றுவிட்ட அடுத்த வாைத்திலுமாக 

மாதந்சதாறும் முதைாவதும் மூன்றாவதுமான வாைங்கைில் இரு பசவ்வாய், புதன், வியாழன், பவள்ைி 

ஆகிய நாட்கைில் பாைாளுமன்றம் கூடுதல் சவண்டும். 

 

(2) பாைாளுமன்ற அமர்வு பசவ்வாய்க்கிழலமகைிலும், புதன்கிழலமகைிலும் பி.ப. 1.00 மணிக்கும், 

வியாழக்கிழலமகைிலும் பவள்ைிக்கிழலமகைிலும் மு.ப.10.30 மணிக்கும் ஆைம்பமாகும்: 

 

எனினும், சனாதிபதியினால் அலழக்கப்பட்ட கூட்டபமான்று, சனாதிபதியால் கூட்ட முன்னறிவித்தல் 

பகாடுக்கும் சபாது நிர்ணயிக்கப்படக்கூடிய அத்தலகய சநைத்தில் ஆைம்பிக்கப்படும். 

 

(3) வியாழக்கிழலம மற்றும் பவள்ைிக்கிழலம ஆகிய தினங்கைில் பாிசீைலனயிலிருக்கும் ஏசதனும் 

அலுவல் மீதான நடவடிக்லககள், பாைாளுமன்றம் சவறுவிதமாகத் தீர்மானித்தாைன்றி, பி.ப. 12.30 

மணிக்கு வினாவின்றி இலடநிறுத்தப்பட்டு பி.ப. 1.30 மணிக்கு மீைத் பதாடங்கப்படும்.  

 

(4) சபாநாயகைால், பி.ப. 7.30 மணிக்கு வினாவின்றிப் பாைாளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்படல் 

சவண்டும். 

 

(5) பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாிசீைலனயிலிருக்கும் எவ்வலுவலின் மீதிலுமான நடவடிக்லககள் 

இலடநிறுத்தப்படல் சவண்டும். அவ்சவலையில் பாைாளுமன்றம் குழுநிலையிலிருந்தால், தவிசாைர் 

அக்கிைாசனத்லத விட்டகன்று பாைாளுமன்றத்துக்கு அறிக்லகயிடல் சவண்டுபமன்பதுடன். 

பாைாளுமன்றத்லதசயா விவாதத்லதசயா ஒத்தி லவக்கபவனவும் அல்ைது குழுநிலையில் “தவிசாைர் 

முன்சனற்றத்லத அறிவிக்குக” அல்ைது “அவர் அக்கிைாசனத்லத விட்டகலுக” எனவும் 

பிசைைலணபயான்று பிசைாிக்கப்பட்டால், அத்தலகய தடங்கற் பிசைைலண ஒவ்பவான்றும் 

வினாவின்றிசய வலுவற்றதாதலும் சவண்டும். 

 

எனினும், அலுவலை இலடநிறுத்துலகயில் எப்பபாழுதும் 46ஆம் இைக்க நிலையியற் கட்டலையின் 

கீழ் விவாதம் முடிவுறுதல் பிசைாிக்கப்பட்டைாம்.  அவ்வாறு பிசைாிக்கப்பட்டால் அல்ைது அந்நிலையியற் 

கட்டலையின் கீழ் நடவடிக்லககள் நிகழ்ந்து பகாண்டிருந்தால், அந்நடவடிக்லககள் விலைவான 

விடயமும் அசத நிலையியற் கட்டலையில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ை சவபறந்தப் பிசைைலணயினதும் 

விடயமும் தீர்வு காணப்படும்வலை சபாநாயகசைா தலைலமதாங்கும் உறுப்பினசைா ஆசனத்லத 

விட்டகைைாகாது. 
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(6) பாிசீைலனயிலிருக்கும் அலுவல்  பி.ப. 6.30 மணிக்கு முடிவாக்கப்பட்ட பின்னர் 

உறுப்பினபைாருவர் எதிர்ப்புத் பதாிவிக்கும் அலுவபைதுவும் பாிசீைலனக்குட்படுத்தப்படுதைாகாது. 

 

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

சலப அலுவலை முடிவுறுத்தும் சநாக்கத்துக்காக, அலமச்சபைாருவாினால் முன்னறிவித்தலின்றி 

சமற்பகாள்ைப்பட்ட பிசைைலண சமுகமைித்திருக்கும் பபரும்பாைான உறுப்பினர்கைால் 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்படின், அமர்வு சநைம் நீடிக்கப்படைாம். 

 

9. பபாது அலுவல்கள் ஆைம்பத்தின்சபாது அலமச்சைலவயின் அலமச்சபைாருவாினால் திருத்தம் அல்ைது 

விவாதமின்றி குறித்துலைக்கப்பட்ட ஏசதனும் அலுவல்கள்மீதான நடவடிக்லககள் குறிப்பிட்ட 

தினபமான்றின் அமர்வில் நிலையியற் கட்டலை 8 இன் ஏற்பாடுகைிலிருந்து விைக்கைிக்கப்பட 

சவண்டுபமன்ற பிசைைலணபயான்லற சமற்பகாள்ைைாம் என்பதுடன் அத்தலகய பிசைைலண 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்படின், அவ்வாறு குறித்துலைக்கப்பட்ட அலுவைானது, அலுவலை இலடநிறுத்துவதற்கு 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட சநைத்தில் அது கைந்துலையாடலின்கீழ் இருப்பின் இலடநிறுத்தப்படுதலுமாகாது; 

அத்துடன் அது எதிர்க்கப்பட்டசபாதிலும் எந்சநைத்திலும் அவ்வலுவல் எடுக்கப்படைாம். 

 

 எனினும், நிலையியற் கட்டலை 8 இன் பசயற்பாட்டிலிருந்து விைக்குப்பபற்ற     அலுவல் பி.ப. 6.30 

மணிக்குப் பின்னர் முடிவுறும் சபாது, விைக்குப்பபற்ற அலுவலின் இறுதி விடயம் முடிவுற்றதும் சபாநாயகர் 

வினாவின்றி பாைாளுமன்றத்லத உடனடியாக ஒத்திலவத்தல் சவண்டும். 

 

பசயைாைர் நாயகத்தின் கடலமகள் 

 

10. (1) பாைாளுமன்றத்தினதும் முழுப்பாைாளுமன்றக் குழுக்கைினதும் நடவடிக்லககலைச் பசயைாைர் 

நாயகம் அறிக்லகப்படுத்தி லவத்திருத்தல் சவண்டும். சமுகமைித்த உறுப்பினாின் பபயர்களும் 

பாைாளுமன்றத்தால் பசய்யப்பட்ட எல்ைா முடிவுகளும் இவ்வறிக்லகயில் பதிவாகியிருத்தல் சவண்டும். 

 

 (2) பாைாளுமன்றத்திசைா அல்ைது முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுவிசைா வாக்பகடுப்புகள் நிகழும் 

சந்தர்ப்பங்கைில் பிசைைலணக்குச் சார்பாகவும் எதிைாகவும் அைிக்கப்பட்ட வாக்குகைின் எண்ணிக்லகயும் 

47 (2) (ஆ) மற்றும் (இ) ஆம் இைக்க நிலையியற் கட்டலைகைின் கீழ் வாக்பகடுப்பு நிகழ்ந்தால், அவ்வாறு 

வாக்கைிக்கும் உறுப்பினர்கைின் பபயர்களும் வாக்பகடுப்பினின்றும் ஒதுங்கி நிற்கும் உறுப்பினர்கைின் 

எண்ணிக்லகயும் பபயர்களும் அறிக்லகயில் இடம்பபறல் சவண்டும். கூட்ட அறிக்லக 

உறுதிப்படுத்தப்படத் சதலவயில்லை. ஆனால் அறிக்லகயில் பிலழகைிருப்பின், பாைாளுமன்றத்தின் 

அனுமதியுடன் பிசைாிக்கப்படும் பிசைைலண மூைம் அலவ திருத்தப்படைாம். 

 

 (3) பசயைாைர் நாயகம் நாளுக்கு நாள் ஒழுங்குப் புத்தகபமான்றிலனத் தயாாித்து பாைாளுமன்றச் 

சபாபீடத்திலும் நூல் நிலையத்திலும் லவத்தல் சவண்டும். இவ்பவாழுங்குப் புத்தகத்தில் எதிர்வரும் 

எந்தபவாரு தினத்திற்குபமன நியமிக்கப்பட்ட எல்ைா அலுவல்களும் குறித்த அல்ைது குறிக்காத ஓர் 

எதிர்வரும் தினத்திற்பகன நிர்ணயிக்கப்பட்ட வினாக்கைின் அல்ைது பிசைைலணகைின் 

முன்னறிவித்தல்களும் இடம்பபற்றிருத்தல் சவண்டும். குறிப்பிட்ட ஒரு தினத்திற்பகன அலுவல்கள் 

ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் நிர்ணயிக்கப்படைாம் என்பதுடன் அது பதாடர்பாக குறிப்பிடப்படலும் சவண்டும். 

 

 (4) பாைாளுமன்றத்தின் முன் இடப்பட்ட கூட்ட அறிக்லககள், பதிசவடுகள், சட்டமூைங்கள் ஏலனய 

ஆவணங்கள் அலனத்தினதும் பாதுகாப்பிற்கு பசயைாைர் நாயகம் பபாறுப்பாவார். சபாநாயகர் 

அனுமதிக்கும் ஒழுங்கு வசதிகைின் கீழ் பாைாளுமன்ற உறுப்பினரும் மற்லறசயாரும் இவற்லறப் 

பாிசீைலன பசய்வதற்கு வசதியைித்தல் சவண்டும். 

 

 (5) பசயைாைர் நாயகம், குழுக்களுக்கான நிருவாக மற்றும் வை ஆதைலவ உறுதிப்படுத்துவதற்குப் 

பபாறுப்பாயிருத்தல் சவண்டும்.  
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கூட்டநடப்பபண் 

 

11. அைசியைலமப்பின் 73 ஆம் உறுப்புலையின்படி பாைாளுமன்றத்தின் கூட்ட நடப்பபண் தலைலம 

வகிப்பவர் உட்பட இருபது உறுப்பினர்கைாகும். எந்சநைத்திைாவது கூட்ட நடப்பபண் இல்லை என்பது 

சபாநாயகாினசதா அல்ைது தலைலம வகிப்பவாினசதா கவனத்திற்குக் பகாண்டுவைப்பட்டால் அவர் 

வாக்கலழப்பு மணி அடிக்கக் கட்டலையிடுவார் என்பதுடன் ஐந்து நிமிடங்கைின் முடிவில் கூட்ட 

நடப்பபண் காணப்படாத பட்சத்தில் சபாநாயகர் அல்ைது தலைலம வகிப்பவர் வினாவின்றிப் 

பாைாளுமன்றத்லத ஒத்திலவத்தல் சவண்டும். 

 

12. முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுவிற்குாிய கூட்ட நடப்பபண் இருபதாகும். முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுவில் 

கூட்ட நடப்பபண் இல்லைபயன்பது அவதானிக்கப்பட்டால் தவிசாைர் 11 ஆம் இைக்க நிலையியற் 

கட்டலையில் குறித்தலைக்கப்பட்டவாறு நடவடிக்லக சமற்பகாள்வார். கூட்ட நடப்பபண் 

காணப்படாதவிடத்து அவர் அக்கிைாசனத்லத விட்டகன்று, பாைாளுமன்றம் மீண்டும் கூடியதும், 

உடனடியாகப் பாைாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணப்படுவர். அப்சபாதும் கூட்ட நடப்பபண் 

இல்ைாதிருப்பின் 11 ஆம் இைக்க நிலையியற் கட்டலையில் விதிக்கப்பட்டுள்ைவாறு பாைாளுமன்றம் 

ஒத்திலவக்கப்படுதல் சவண்டும். ஆனால், கூட்ட நடப்பபண் இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் 

பாைாளுமன்றம் உடசன குழுநிலைக்கு மாறும். 

 

பாைாளுமன்ற நடவடிக்லககள் 

 

13. பாைாளுமன்ற அலுவல்கள் சிங்கைம், தமிழ், ஆங்கிைம் ஆகிய பமாழிகைில் நடாத்தப்படுதல் 

சவண்டும். பாைாளுமன்றத்தில் நிகழ்த்தப்படும் ஒவ்பவாரு உலையும் உலையாற்றப்படும் பமாழியிசை 

பாைாளுமன்ற விவாதங்கலைப் பதிவுபசய்யும் அதிகாை அறிக்லகயில் (ஹன்சாட்) பதிவுபசய்யப்படும். 

ஏசதனும் உலை நிகழ்த்தப்படும் பமாழிலய புாிந்தபகாள்ை முடியாத உறுப்பினர்களுக்கு தகுந்த 

ஏற்பாடுலைச் பசய்தல் சபாநாயகாின் கடலமயாகும். 

 

அவ்சவற்பாடுகைில் அடங்கசவண்டியலவ – 

 

(அ) ஒழுங்குப்பத்திைம் சிங்கைத்திலும், தமிழிலும் ஆங்கிைத்திலும் பவைியிடப்படுதல்; 

 

(ஆ) உலைகலையும் மற்றும் நிகழ்ச்சிகலையும் மற்லறய இரு பமாழிகைிலும் சமகாைத்தில் 

உலைபபயர்த்தல்; 

 

(இ) பாைாளுமன்ற விவாதங்கலைப் பதிவுபசய்யும் அதிகாை அறிக்லகயின் முகப்புப் பக்கம் சிங்கைம், 

தமிழ், ஆங்கிைம் ஆகிய பமாழிகைில் அச்சிடப்படுதல்; 

 

(ஈ) உலைகள் அலவ நிகழ்த்தப்படும் பமாழிகைிசைசய பாைாளுமன்ற விவாதங்கலைப் பதிவு 

பசய்யும் அதிகாை அறிக்லகயில் (ஹன்சாட்) பதிவுபசய்யப்படுவதுடன், உலை நிகழ்த்துபவாின் 

பபயர் சிங்கைம், தமிழ், ஆங்கிைம் ஆகிய பமாழிகைிலும் பதிவு பசய்யப்படுதல். 

 

14. (1) சலப நடவடிக்லககள், காைத்துக்குக்காைம் பாைாளுமன்றத்தினால் 

தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான விதிகளுக்கும் நிபந்தலனகளுக்கும் அலமவாக, வாபனாலி, 

பதாலைக்காட்சி அல்ைது சவசறசதனும் இைத்திைனியல் வழிவலககள் அல்ைது சாதனங்கள் மூைமாக 

ஒலிபைப்பு அல்ைது ஒைிபைப்பு பசய்யப்படைாம். 
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 (2) சலப நடவடிக்லககைினது ஏசதனும் ஒலிபைப்பு அல்ைது ஒைிபைப்பானது, பாைாளுமன்றத்தினால் 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்படுகின்றவாறான அத்தலகய நியாயமான தைாதைங்கலைப் சபணுதல் சவண்டும். 

 

 (3) சம்பந்தப்பட்ட குழுக்களும் பாைாளுமன்றமும் காைத்துக்காைம் தீர்மானிக்கக்கூடிய விதிகள் மற்றும் 

நிபந்தலனகளுக்கு இணங்க, குழுக்கைினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான சநைங்கைில் குழுக்கைின் 

நடவடிக்லககள் ஒலிபைப்பு அல்ைது ஒைிபைப்புச் பசய்யப்படல் சவண்டும். 

  

 எனினும், வழங்கப்பட்ட ஏசதனும் சநைத்தில் பாைாளுமன்றத்தின் அல்ைது ஏசதனும் குழுவின்  

நடவடிக்லககைின் சநைடி ஒலிபைப்லப அல்ைது ஒைிபைப்லப அனுமதிப்பதா, மட்டுப்படுத்துவதா அல்ைது 

கட்டுப்படுத்துவதா என்பது பற்றி முடிவு பசய்வதற்கு, நிலைலமக்சகற்ப, சபாநாயகர் அல்ைது உாிய 

குழுவின் தவிசாைர் தமது தற்றுணிலப பிைசயாகிக்கைாம். 

 

ஒத்திலவப்புகள் 

 

15. முன்னறிவித்தலின் பின் பிசைாிக்கப்படும் பிசைைலணயின் மூைம் சவபறாரு குறிப்பிட்ட தினத்திற்குப் 

பாைாளுமன்றத்லத ஒத்திலவக்கும்படி பாைாளுமன்றம் கட்டலையிட்டாபைாழிய பாைாளுமன்றத்தின் 

ஒத்திலவப்பு என்பது அடுத்துவரும் சாதாைண அமர்வு தினம் வலை எனப் பபாருள்படும். 

காைவலையலறயின்றி ஒத்திலவக்கக்சகாரும் பிசைைலண அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. 

 

16. நாற்பத்பதட்டு மணித்தியாைத்திற்கு சமற்பட்ட ஓர் ஒத்திலவப்புக் காைத்தில், பிைதம அலமச்சர் 

சகாாினால் அக்சகாாிக்லகயில் குறிப்பிடப்பட்டதும் ஏற்கனசவ ஒத்தி லவக்கப்பட்ட தினத்திற்கு 

முன்னதுமான ஒரு தினத்தில், பாைாளுமன்றத்லதக் கூட்டுவதற்கு சபாநாயகர் அறிவித்தல் விடுப்பார். 

அதலனயடுத்து சபாநாயகாின் அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்ட தினத்திலும் சநைத்திலும் பாைாளுமன்றம் 

கூடி, முலறப்படி அந்தத் தினமும் சநைமும் வலையுசம பாைாளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்பட்டது சபால் கருதி 

அன்லறய அலுவல்கலைக் கவனிக்கும். சபாநாயகர் இத்தலகய ஓர் அறிவித்தலை விடுக்கும்பபாழுது 

பாைாளுமன்றம் கூட்டப்படும் தினத்லதயும் சநைத்லதயும் உறுப்பினர்களுக்கு அறியத்தருவதற்கான 

நலடமுலறச் சாத்தியமான நடவடிக்லககள் அலனத்லதயும் சமற்பகாள்ளுதல் சவண்டும். 

 

தடங்கற் பிசைைலணகள் 

 

17. ஒரு விவாதத்லதசயா ஒரு விவாதத்தின்பபாழுது பாைாளுமன்றத்லதசயா ஒத்தி லவக்குமாறு, அல்ைது 

முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுநிலையிைாயின், குழுநிலையில் ஏற்பட்ட முன்சனற்றம் பற்றித் தவிசாைர் 

அறிவிக்க சவண்டுபமன்சறா அல்ைது அவர் அக்கிைாசனத்லத விட்டகை சவண்டுபமன்சறா ஒரு 

பிசைைலண பிசைாிக்கப்பட்டால் அதுபற்றிய விவாதம் அத்தலகய பிசைைலணயுடன் பதாடர்புள்ை 

விடயத்திற்குட்பட்டதாகசவ இருத்தல் சவண்டும். ஒரு விவாதத்தின்சபாது அத்தலகய 

பிசைைலணபயான்லறப் பிசைாித்த அல்ைது வழிபமாழிந்த உறுப்பினபைாருவர் மீண்டும் ஒருமுலற  அசத 

விவாதத்தில் அத்தலகய பிசைைலணபயான்லறப் பிசைாிக்கசவா வழிபமாழியசவா 

அருகலதயற்றவைாவார். 

 

18. ஒரு விவாதம் நலடபபற்றுக் பகாண்டிருக்லகயில் அவ்விவாதத்திலன அல்ைது பாைாளுமன்றத்லத 

ஒத்திலவக்க சவண்டுபமன்சறா அல்ைது முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுநிலையிைாயின் குழுநிலையில் 

ஏற்பட்ட முன்சனற்றம் பற்றித் தவிசாைர் அறிவிக்க சவண்டுபமன்சறா அல்ைது அவர் அக்கிைாசனத்லத 

விட்டகை சவண்டுபமன்சறா பிசைாிக்கப்பட்ட பிசைைலணபயான்று பாைாளுமன்றத்தின் விதிகலைத் 

துர்ப்பிைசயாகம் பசய்வதாயுள்ைது என்று சபாநாயகர் அல்ைது தலைலமதாங்கும் சவறு உறுப்பினர் 

அல்ைது முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுத் தவிசாைர் கருதுமிடத்து அவர் உடனடியாகசவ 

அக்கிைாசனத்திலிருந்து அப்பிசைைலணலய பாைாளுமன்றத்திற்கு விடைாம்; அல்ைது அப்பிசைைலணலய 

பாைாளுமன்றத்திற்கு எடுத்தியம்பாமல் இருக்கைாம். 
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அவசைப் பபாது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்கள் மீதான ஒத்திலவப்பு 

 

19. (1) பபாது அலுவல்கள் எடுத்துக்பகாள்ைப்படும் வலை பாைாளுமன்ற ஒத்திலவப்பிற்கான 

பிசைைலணபயான்லறச் சமர்ப்பிக்க முடியாது. ஆனால் சகள்விகைின் இறுதியில் அலமச்சைலவ அலமச்சர் 

தவிர்ந்த உறுப்பினர் ஒருவர் தமது இருக்லகயிலிருந்து எழுந்து நின்று திட்டவட்டமான அவசை பபாது 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயபமான்லற எடுத்துலைத்து அவ்வலுவலை விவாதிப்பதற்காக 

பாைாளுமன்றத்லத ஒத்திலவக்கும் பிசைைலணலயப் பிசைாிக்க அனுமதி சகட்கும் பட்சத்தில் பாைாளுமன்ற 

ஒத்திலவப்பு பிசைைலண பிசைாிக்கப்படைாம்.  

 

(2) உறுப்பபனபைாருவைால் 1ஆம் பந்தியின் கீழ் ஏசதனும் பிசைைலணபயான்லற பின்வரும் 

சந்தர்ப்பங்கைிைன்றி பிசைாிக்க இயைாது: 

 

(அ) சம்பந்தப்பட்ட பிசைைலணலயப் பிசைாிப்பதற்கு உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ை தினத்தன்று அமர்வு 

ஆைம்பிப்பதற்கு முன்னர் அப்பிசைைலண பற்றிச் சபாநாயகருக்கு எழுத்து மூைம் அறிவித்து 

அவைது இணக்கத்லதப் பபற்றிருத்தல்; அத்துடன் 

 

(ஆ) உாிய உறுப்பினைால் பாைாளுமன்றத்தின் அனுமதிலயப் பபற்றிருத்தல்; அல்ைது 

 

(இ) பாைாளுமன்றத்தின் அனுமதி வழங்கப்படாதவிடத்து இருபதுக்கு குலறயாத உறுப்பினர்கள் 

அவ்வுறுப்பினலை ஆதாித்துத் தத்தம் இடங்கைில் எழுந்து நிற்றல். 

 

எனினும், சபாநாயகர் இணங்க மறுக்குமிடத்து அல்ைது விவாதிப்பதற்கு உத்சதசிக்கப்பட்ட 

பிசைைலண அவைது தற்றுணிபின் சபாில் ஒழுங்கற்றபதன அபிப்பிைாயப்படுமிடத்து அவர் அப்பிசைைலண 

பற்றிய முன்னறிவித்தலை அல்ைது சபாநாயகைால் அனுமதிக்கப்பட்டவாறு அதன் ஒரு பகுதிலய 

வாசிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கி அதன் பின்னர் சபாநாயகர் அதற்கு இணங்க மறுத்தலமக்கான அல்ைது 

ஒழுங்கற்றபதன அபிப்பிைாயப்பட்டலமக்கான காைணத்லதக் கூறுதலும் சவண்டும் 

 

(3) பிசைைலண அவ்வாறு ஆதாிக்கப்பட்டால் அல்ைது பாைாளுமன்றம் அனுமதி வழங்கினால் அது 

பி.ப. 5.30 மணிவலை தள்ைிலவக்கப்படுதல் சவண்டும். 

 

(4) எந்தபவாரு தினத்திலும் ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட அத்தலகய பிசைைலணகளுக்கு அனுமதி 

சகாைைாகாது. 

 

(5) அைசாங்க அலுவல்களுக்கு முன்னுாிலம அைிக்கப்படும் தினங்கைில், இந்நிலையியற் 

கட்டலையின் ஏற்பாடுகைின்கீழ் முன்லவக்கப்படும் பிசைைலணலய தவிை பாைாளுமன்றத்திலன 

ஒத்திலவப்பதற்கான பிசைைலணபயதுவும் அலமச்சைலவயின் அலமச்சபைாருவைாைன்றி அத்தினத்திற் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ை அலுவல்களுக்கிலடசய பி.ப 6.30 மணிக்கு முன்னர் பிசைாிக்க இயைாது.  
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ஒத்திலவப்பு சவலையில் பிசைைலணகள் அல்ைது சகள்விகள் 

 

  20. பாைாளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு ஓர் ஒத்திலவப்புப் பிசைைலணலய அல்ைது ஒத்திலவப்புக் 

சகள்விலய ஏற்றுக்பகாள்வதற்கு தீர்மானித்துள்ை தினத்தில் இந்சநாக்கத்துக்காக பிைதான அலுவல்கள் 

முடிவுற்றபின்னர் ஒரு மணித்தியாையத்திற்கு சமற்படாத சநைம் பின்வரும் விதிகளுக்கலமய 

ஒதுக்கப்படுதல் சவண்டும்:- 

 

(அ) ஒத்திலவப்புப் பிசைைலண அல்ைது சகள்வி, அவசைப் பபாது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

விடயங்களுக்கு வலையறுக்கப்படுதல் சவண்டும். 

 

(ஆ) ஒரு பிசைைலண அல்ைது சகள்வி ஏசதனும் நிலையியற் கட்டலைலய மீறுகின்றது அல்ைது 

அத்தலகய பிசைைலணலய அல்ைது சகள்விலய முன்பமாழிவது ஓர் உறுப்பினபைாருவாின் 

உாிலமலய துஷ்பிைசயாகம் பசய்கிறது என சபாநாயகர் அபிப்பிைாயப்படின், அத்தலகய 

பிசைைலணக்கு அல்ைது சகள்விக்கு அனுமதி மறுப்பதற்கு அவர் தத்துவமுலடயவைாதல் 

சவண்டும். 

 

(இ) ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்தின் மீதான விவாதத்தின் சபாது ஒத்திலவப்புப் பிசைைலணக்காக 

அல்ைது ஒத்திலவப்புக் சகள்விகளுக்காகக் குறித்பதாதுக்கப்படும் சநைம், பாைாளுமன்ற 

அலுவல்கள் பற்றிய குழுவினால் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறு குலறக்கப்படைாம். 

 

(ஈ) பாைாளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவினால் ஒத்திலவப்புப் பிசைைலணலை அல்ைது 

சகள்விகலை ஏற்றுக்பகாள்ளுதல் பதாடர்பான நடவடிக்லகமுலற தீர்மானிக்கப்படுதல் 

சவண்டும். 

 

புறத்சதார் 

 

  21. (1) சபாநாயகாினால் இதற்பகன வகுக்கும் விதிகளுக்கலமய, 'புறத்சதார்' அவர்களுக்பகன 

ஒதுக்கப்படும் இடங்கைில் பாைாளுமன்றச்சலபயில் சமுகமாயிருக்கைாம். 

 

(2) பாைாளுமன்றத்தின் எவ்வமர்வின்சபாதாவது அல்ைது குழுநிலையின்சபாதாவது புறத்சதார் 

சமூகமைித்துள்ைனபைன எவசைனும் உறுப்பினர் குறிப்பிட்டால் சந்தர்ப்பத்திற்கலமய, சபாநாயகர் 

அல்ைது தவிசாைர், 'புறத்சதார் விட்டகலுமாறு கட்டலையிடுவதாகுக' எனும் சகள்விலய விவாதம் 

அல்ைது திருத்தத்திற்கு அனுமதியாது உடனடியாக விடுத்தல் சவண்டும். 

 

(3) எவசைனும் குறிப்பிடாத சபாதிலும், சபாநாயகர் அல்ைது தவிசாைர், தாம் உகந்தபதனக் கருதும் 

எவ்சவலையிலும் பாைாளுமன்றச் சலபயின் எப்பகுதியிலிருந்தும் புறத்சதார் பவைிசயறசவண்டுபமனக் 

கட்டலையிடைாம். 

 

(4) அைசியைலமப்பின் 77 ஆம் உறுப்புலையின்கீழ் பாைாளுமன்றத்தில் கடலமகலை 

சமற்பகாண்டிருக்கும் சட்டத்துலற தலைலமயதிபதி அல்ைது அவைது பிைதிநிதி புறத்சதார் எனக் 

கருதப்படமாட்டார். 

 

(5) சபாநாயகர், எந்தபவாரு பசய்தி ஊடகத்தின் பிைதிநிதிக்சகா அல்ைது பிைதிநிதிகளுக்சகா 

பாைாளுமன்றம் அமரும் நாட்கைில் சமூகமைிப்பதற்கு பபாது அனுமதிபயான்லற வழங்கைாம். 

சபாநாயகைது கருத்துப்படி அச்பசய்தி ஊடகம் சநர்லமயற்ற அறிக்லகலய பவைியிட்டால் அல்ைது 

பாைாளுமன்றச் சலபக்கு அவமாியாலதலய ஏற்படுத்தினால் அத்தலகய அனுமதிலய இல்ைாதாக்கைாம். 
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பாைாளுமன்ற அலுவல்கள் 

 

22. பாைாளுமன்றத்தின் அலுவல்கள் பின்வரும் ஒழுங்குமுலறயில் நடாத்தப்படுதல் சவண்டும்:- 

 

(1) எவசைனும் புதிய உறுப்பினர் சத்தியப்பிைமாணம் அல்ைது உறுதிப்பிைமாணம் பசய்தல்; 

(2) சனாதிபதியின் பசய்திகள்;  

(3) சபாநாயகாின் அறிவித்தல்கள்; 

(4) பத்திைங்கள் சமர்ப்பித்தல்; 

(5) குழுக்கைின் அறிக்லககள் சமர்ப்பித்தல்; 

(6) மனுக்கள்; 

(7) சகள்விகள்; 

(8) சமுகமைிக்காதிருப்பதற்கு அனுமதி சகாரும் பிசைைலணகள்; 

(9) அலமச்சு சம்பந்தப்பட்ட கூற்றுக்கள்; 

(10) தனிப்பட்ட விைக்கங்கள்; 

(11) சிறப்புாிலம சகள்விகள்; 

(12) முன்னறிவித்தல் சதலவப்படாத பபாது அலுவல்கள் ஆைம்பத்தின்சபாதான பிசைைலணகள்; 

(13) முன்னறிவித்தல் சதலவப்படுகின்ற பபாது அலுவல்கள் ஆைம்பத்தின்சபாதான பிசைைலணகள்; 

(14) அனுதாபம் பதாிவிக்கும் தீர்மானங்கள்; 

(15) பபாது அலுவல்கள். 

 

 

பபாது அலுவல்கள் 

 

23. (1) பபாது அலுவல்கள், தினப் பணிகலையும் பிசைைலணகைின்   முன்னறிவித்தல்கலையும் 

பகாண்டிருக்கும். 

 

 (2) குறித்த ஒரு தினத்தில் பாிசீைலனக்கு எடுப்பதற்குப் பாைாளுமன்றம் பணித்த ஒரு சட்டமூைசமா 

சவறு விடயசமா தினப் பணி ஆகும். அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட தினத்திற்கு முன்லனய தினபமான்று 

பதிலீடு பசய்யப்படைாகாது. 

 

(3) ஒவ்பவாரு மாதத்தினதும் முதைாவது பவள்ைிக்கிழலம அமர்லவத் தவிர்ந்த ஏலனய ஒவ்பவாரு 

நாைிலும் அைசாங்க அலுவல்கள் முன்னீடலடதல் சவண்டும். 

 

 (4) ஒவ்பவாரு மாதத்திலும் முதைாவது பவள்ைிக்கிழலம அமர்வின்சபாது “இன்று அைசாங்க 

அலுவல்கள் முன்னீடலடயுமாக” என்சறா “இன்று அைசாங்க அலுவல்கைில் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் 

முன்னீடலடயுமாக” என்சறா பபாது அலுவல்கள் ஆைம்பத்தின்  சபாது திருத்தசமா விவாதசமா இன்றித் 

தீர்மானிப்பதற்கான பிசைைலணபயான்லற அலமச்சைலவயின்அலமச்சபைாருவர் முன்னறிவித்தலின்றி 

பிசைாிக்கைாம். அப்பிசைைலண நிலறசவறின், அைசாங்க அலுவல் அல்ைது அலுவலின் குறிப்பிட்ட ஒரு 

விடயம் முன்னீடலடதல் சவண்டும். 

 

(5) அைசாங்க அலுவல்கள், அைசாங்கம் உகந்தபதனக் கருதும் ஒழுங்குமுலறயில் வகுக்கப்படுதல் 

சவண்டும். 
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தனியார் உறுப்பினர்கைின் பிசைைலணகள் 

 

  24. (1) பாைாளுமன்றம் பிறவாறு பணித்தாைன்றி ஒவ்பவாரு மாதத்தினதும் முதைாவது பவள்ைிக்கிழலம 

அமர்வுகைில் தனியார் உறுப்பினர்கைின் அலுவல்கள் அைசாங்க அலுவல்கைின் மீது முன்னீடலடதல் 

சவண்டுபமன்பதுடன், பிசைைலணகள் பற்றிய அறிவித்தல்கள் தினப்பணிகைின் மீது முன்னீடலடதல் 

சவண்டும். 

 

(2) தனியார் உறுப்பினர் பிசைைலண முன்னறிவித்தலைக் பகாடுக்கும் ஓர் உறுப்பினர் குறிப்பிட்ட 

ஒரு தனியார் உறுப்பினர்கைின் தினத்திற்கு அந்தப் பிசைைலண ஒதுக்கப்பட சவண்டுபமன்ற அவைது 

விருப்பத்லதத் பதாிவித்தாைன்றி, எல்ைாத் தனியார் உறுப்பினர்கைின் பிசைைலணகளும் அடுத்துவரும் 

தனியார் உறுப்பினர்கள் தினத்திற்கு ஒதுக்கப்பட சவண்டும். அத்தலகய ஏசதனும் பிசைைலண, 

பாைாளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவினால் ஆக்கப்பட்ட ஏசதனும் முடிவுக்கலமய, அது 

ஒழுங்குப்பத்திைத்தில் எந்த ஒழுங்குமுலறயில் காணப்படுகின்றசதா அந்த ஒழுங்குமுலறயில் 

எடுக்கப்படுதல் சவண்டும். தனியார் உறுப்பினர்கைின் பிசைைலணகள் காைவாிலச ஒழுங்கு முலறயில் 

ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் சசர்க்கப்படுதல் சவண்டுபமன்பதுடன், குறிப்பிட்ட ஏசதனும் சநைத்தில் எவசைனும் 

உறுப்பினாினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்துக்கு சமற்பட்ட பிசைைலணகள், ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 

சசர்க்கப்படுதைாகாது. 

 

(3) “தனியார் உறுப்பினர்” என்பது, சபாநாயகர், பிைதிச் சபாநாயகர், குழுக்கைின் பிைதித் தவிசாைர், 

பிைதம அலமச்சர், அலமச்சைலவயின் அலமச்சர்கள், அலமச்சைலவயின் உறுப்பினர்கள் அல்ைாத 

அலமச்சர்கள், பிைதி அலமச்சர்கள், பாைாளுமன்றச் சலபமுதல்வர், பாைாளுமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித் 

தலைவர், அைசாங்கக் கட்சியின் முதற்சகாைாசான் மற்றும் எதிர்க்கட்சியின் முதற்சகாைாசான் என்ற 

பதவிலய வகிக்கின்ற உறுப்பினபைாருவலை உள்ைடக்காது. 

 

25. பாைாளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்படும்பபாழுது எஞ்சிநிற்கும் எல்ைாத் தினப் பணிகலையும் அடுத்த 

அமர்வுதினம் வலை அதற்கான ஒரு பிசைைலண இன்றிசய பிற்சபாடல் சவண்டும். பாிசீைலனக்கு 

எடுபடாத ஏதாவது பிசைைலண முன்னறிவித்தல்களும் அம்முன்னறிவித்தல் எவ்வுறுப்பினைது பபயாில் 

உள்ைசதா அவாின் குறிப்பான அறிவுறுத்தல் இல்ைாதவிடத்து ஓர் அலமச்சருலடய அல்ைது பிைதி 

அலமச்சருலடய பபயாில் இருக்குமாயின் அடுத்த அமர்வு தினத்திற்கும் தனியார் உறுப்பினபைாருவாின் 

பபயாில் இருக்குமாயின் அடுத்த மாதத்தில் பாைாளுமன்றம் அமரும் முதைாவது பவள்ைிக்கிழலம  

அமர்விற்கும் முன்பனடுத்துச் பசல்ைப்படல் சவண்டும். 

 

 

பத்திைங்கள் 

 

  26. (1) சபாநாயகர், அலமச்சைலவ அலமச்சர், அலமச்சைலவயின் உறுப்பினர் அல்ைாத அலமச்சர் 

அல்ைது பிைதி அலமச்சர் மாத்திைசம பத்திைங்கலைச் சமர்ப்பிக்கைாம். 

 

(2) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திைங்கள் அலனத்தும் கூட்ட அறிக்லகயில் பதிவு பசய்யப்படல் சவண்டும். 

 

(3) பத்திைங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும்சபாது அவற்றின் உள்ைடக்கம் பற்றிச் சிறிய விைக்கக் கூற்று 

அைிக்கப்படைாம். ஆனால் சமர்ப்பிக்கும்சபாது விவாதபமதுவும் நிகழைாகாது. 

 

(4) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திைங்கள் அலனத்தும் சபாபீடத்தில் இடப்படுவதற்குக் 

கட்டலையிடப்பட்டுள்ைதாகக் கருதப்படுவதுடன் அவற்லற அச்சிடக்சகாரும் ஏசதனும் பிசைைலண 

திருத்தசமா அல்ைது விவாதசமா இன்றித் தீர்மானிக்கப்படுதலும் சவண்டும். 
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முன்னறிவித்தல்கள் 

 

  27. (1) சகள்விகள் அல்ைது பிசைைலணகள் பற்றிய முன்னறிவித்தல்கள், எழுத்துமூைம் முன்னறிவித்தல் 

பகாடுக்கும் உறுப்பினைால் லகபயாப்பமிடப்பட்டு பசயைாைர் நாயகத்துக்கு முகவாியிட்டுக் 

பகாடுக்கப்படல் சவண்டும். பாைாளுமன்றம் அமரும் நாட்கைில் எந்சநைத்திலும் அத்தலகய 

முன்னறிவித்தல்கலைச் பசயைாைர் நாயகத்திடம் பகாடுக்கைாம்; அல்ைது எந்சநைத்திலும் பசயைாைர் 

நாயகத்தின் அலுவைகத்திற்கு அனுப்பைாம்; அல்ைது அங்கு பகாடுக்கைாம்.  

  

(2) பசயைாைர் நாயகத்துக்கு முன்னறிவித்தல் பகாடுக்கப்பட்ட எல்ைாக் சகள்விகளும் சபாநாயகர் 

ஒழுங்கற்றபதனத் தீர்ப்பைித்தாபைாழிய அத்தலகய அறிவித்தல் பகாடுத்த தினத்திலிருந்து ஏழு முழு 

நாட்களுக்கு முற்படாத ஒரு தினத்திற்கு விலடயைிக்கப்படுதற் பபாருட்டு ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 

சசர்க்கப்படுதல் சவண்டும். 

 

எனினும், அவசைமான பபாது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுமான விடயபமான்றுடன் பதாடர்புள்ை 

சகள்விபயான்று, அலமச்சருக்குப் சபாதுமான முன்னறிவித்தல் பகாடுக்கப்பட்ட பின்னர் சகள்விகள் 

முடிவலடந்தவுடன் சம்பந்தப்பட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவாினாசைா அல்ைது அங்கீகாிக்கப்பட்ட அைசியல் 

கட்சி ஒன்றின் தலைவாினாசைா சகட்கப்படைாம். 

 

(3) பசயைாைர் நாயகத்துக்கு முன்னறிவித்தல் பகாடுக்கப்பட்ட எல்ைாப் பிசைைலணகளும் சபாநாயகர் 

ஒழுங்கற்றபதனத் தீர்ப்பைித்தாபைாழிய அதலன ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் சசர்த்தல் சவண்டும். ஆனால் 

பாைாளுமன்றம் சவறுவலகயாக கட்டலையிட்டாைன்றி முன்னறிவித்தல் பசய்து ஐந்து முழு நாட்கள் 

கழியுமுன் அவற்றின் மீது விவாதபமதுவும் நிகழமுடியாது. இப்பந்தியின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும் 

பபாது அலுவல்கள் ஆைம்பத்தின் சபாது பிசைாிக்கப்படவுள்ை பிசைைலணகைின் முன்னறிவித்தல்கள் 

முன்லனய அமர்வுநாைில் சபாபீடத்தில் கிலடக்கப்பபற்றிருப்பின் அலவ ஒழுங்குப்பத்திைத்தில் 

சசர்க்கப்படுதல் சவண்டும். 

 

(4)  ஏசதனும் விடயம் பற்றி முன்னறிவித்தல் பகாடுத்தல் மீது விவாதம் நிகழைாகாது. 

 

(5) இந்நிலையியற் கட்டலைகைில் சவறுவலகயாக ஏற்பாடுபசய்தாபைாழிய ஒழுங்குப் பத்திைத்திற் 

காணப்படும் ஒரு பிசைைலண அல்ைது ஒரு தினப்பணிப்பு மீது தவிை விவாதபமதுவும் இடம்பபறுதைாகாது. 

 

(6) சகள்வி அல்ைது பிசைைலண பதாடர்பாக முன்னறிவித்தல் பகாடுத்த உறுப்பினர் ஒருவர் 

பசயைாைர் நாயகத்துக்கு எழுத்து மூைம் முன்னறிவித்தல் பகாடுத்து அதலன மீைப்பபறைாம். 

 

(7) அலமச்சு சம்பந்தமான கூற்பறான்று, பிைதம அலமச்சாினால் அல்ைது அலமச்சைலவயின் 

அலமச்சபைாருவாினால், அவ்வலமச்சருக்கு எந்த விடயம் பதாடர்பில் அலமச்சர் ாீதியிைான 

பபாறுப்பானது பபாறுப்பிக்கப்பட்டுள்ைசதா அந்த விடயத்தின்மீது அைிக்கப்படுதல் சவண்டும். ஒரு 

கூற்லற அவ்வாறு அைிப்பதற்கு கருதுகின்ற அலமச்சர் கூற்றின் பிைதிபயான்லற முன்கூட்டிசய 

சமர்ப்பித்து சபாநாயகாின் அங்கீகாைத்லத முதலில் பபறுதல் சவண்டும்.  

 

(8) உறுப்பினபைாருவர் சலபயில் சமுகமாயிைாத சந்தர்ப்பத்தில் இன்சனார் உறுப்பினாினால் சலபயில் 

பசய்யப்பட்டுள்ைபவாரு குறிப்பீட்டுக்குப் பதிைைிக்கும்சபாது அவ்வுறுப்பினாின் பசாந்த நடத்லதலய 

நிலைநாட்டும் சநாக்கத்துக்காக அவ்வுறுப்பினாினால் தனிப்பட்ட விைக்கபமான்று பகாடுக்கப்படைாம். 

அவ்வாறு விைக்கபமான்லற அைிப்பதற்கு கருதுகின்ற எவசைனும் உறுப்பினர், அவ்விைக்கத்தின் 

பிைதிபயான்லற முன்கூட்டிசய சபாதுமான அறிவித்தல் பகாடுத்து சபாநாயகருக்கு சமர்ப்பிப்பதுடன் 

சபாநாயகாின் அங்கீகாைத்லதயும் முதலில் பபறுதல் சவண்டும். அவ்வாறு அைிக்கப்படும் விைக்கம் 

கண்டிப்பாக அவ்வுறுப்பினாின் பசாந்த நடத்லதலய நிலைநாட்டும் சநாக்கத்துக்காக மட்டுசம 

வலையறுக்கப்பட்டதாகவிருத்தல் சவண்டும்.   
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28. நிலையியற் கட்டலைகள் பிறவாறு பணித்தாைன்றி பின்வரும் விடயங்கள் தவிர்ந்த சவறு 

எலவசயனும் பதாடர்பாகவும் சமர்ப்பிக்க உத்சதசித்துள்ை எப்பிசைைலணக்கும் முன்னறிவித்தல் 

பகாடுக்கப்படுதல் சவண்டும்.- 

 

 (அ) முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுவில் பிசைாிக்கப்படும் பிசைைலண; 

(ஆ) பாைாளுமன்றத்லத அல்ைது ஏதாவது விவாதத்லத ஒத்திலவப்பதற்கான பிசைைலண; 

(இ) பதாிகுழுபவான்றின் அறிக்லகலய முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தசவா 

அல்ைது அச்சிடசவா சகாரும் பிசைைலண; 

(ஈ) புறத்சதாலை பவைிசயற்றுவதற்கான பிசைைலண; 

(உ) ஓர் உறுப்பினலை இலடநிறுத்தி லவப்பதற்கான பிசைைலண; 

(ஊ) ஒரு சிறப்புாிலம விடயத்லதபயாட்டிய பிசைைலண; 

(எ) ஒரு தினத்தில் அலுவபைான்று முடிவாக்கப்பட்டவுடனும் சவறு புதிய விடயங்கள் 

ஆைம்பிக்கப்படுமுன்னரும் அவ்வலுவலிலிருந்து எழுகின்ற பிசைைலண; 

 

 29. (1) மற்பறல்ைாப் பிசைைலணகள், தினப்பணிகள் ஆகியவற்றிலும் பார்க்கப் பாைாளுமன்றத்தின் 

சிறப்புாிலமகளுடன் சநைடியாகச் சம்பந்தப்பட்ட ஓர் அவசைப் பிசைைலண முன்னீடலடதல் சவண்டும். 

வாக்பகடுப்பு நிகழ்ந்துபகாண்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்லதத் தவிர்ந்த சவறு எச்சந்தர்ப்பத்திலும் 

பாைாளுமன்றத்தின் சிறப்புாிலமகலை சநைடியாகத் தழுவிய ஒரு விடயம் அண்லமயில் 

சதான்றியிருக்கும்சபாது சிறப்புாிலமலய அடிப்பலடயாகக் பகாண்ட ஒரு பிசைைலண மூைம் 

பாைாளுமன்ற நடவடிக்லக இலட மறிக்கப்படைாம். 

 

 (2) சிறப்புாிலம பற்றிய விடயத்லத எழுப்புவதற்கு கருதுகின்ற எவசைனும் உறுப்பினர், தவிசாைருக்கு 

முதலில் அறிவித்தல் பகாடுக்க சவண்டுபமன்பதுடன், பாைாளுன்றத்தின் நடவடிக்லககலை 

இலடநிறுத்துவதற்குத் தவிசாைாிடமிருந்து அனுமதிபபறுதலும் சவண்டும்.  

 

 

மனுக்கள் 

 

  30. (1) பாைாளுமன்றத்திற்கான ஒவ்பவாரு மனுவும் சபாநாயகருக்கு முகவாியிடப்பட்ட ஒரு மனு 

வடிவத்திலிருத்தல் சவண்டும் என்பதுடன், அது ஓர் உறுப்பினைால் சமர்ப்பிக்கப்படுதலும் சவண்டும். 

 

 (2) ஒவ்பவாரு மனுவும் மதிப்பான வார்த்லதகைில் இருத்தல் சவண்டுபமன்பதுடன், பபாருத்தமற்ற 

கூற்றுக்கலைக் பகாண்டிருத்தலுமாகாது. 

 

 (3) ஒவ்பவாரு மனுவும் பதைிவாகவும் வாசிக்கக் கூடியதாகவும் இருத்தல் சவண்டு பமன்பதுடன், 

சகாருவதான நிவாைணத்லத எடுத்துலைக்கும் இலறஞ்சுதலுடன் அது முடிவுறுதல் சவண்டும். 

 

 (4) சுகவீனத்திைான இயைாலம விடயத்தில் தவிை, ஒவ்பவாரு மனுவும், மனுதாைைால் அல்ைது 

மனுதாைர்கைால் லகபயாப்பமிடப்படுதல் சவண்டும். எழுத இயைாத ஆள் ஒருவர், சாட்சி ஒருவாின் 

முன்னிலையில் தனது அலடயாைத்லத இடுதல் சவண்டும். மனு ஒன்றின் லகபயாப்பக்காைர் 

ஒவ்பவாருவாினதும் முழுப்பபயரும் முகவாியும் அதில் குறிப்பிடப்படுதல் சவண்டும். 

 

 (5) ஏசதனும் மனுவுடன் கடிதங்கள், சத்தியக்கடதாசிகள் அல்ைது பிற ஆவணங்கள் எலவயும் 

இலணக்கப்படுதல் ஆகாது. 

 

 (6) மனுபவான்றில் பாைாளுமன்றத்தின் ஏசதனும் விவாதம் பற்றிய குறிப்பீடு இருத்தைாகாது. 
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 (7) உறுப்பினபைாருவர் தமது பசாந்தச் சார்பில் மனுபவான்லற முன்லவப்பதற்குத் 

தகுதிவாய்ந்தவைாகவிருத்தைாகாது, ஆனால் அது சவசறார் உறுப்பினாினால் முன்லவக்கப்படைாம்.   

 

 (8) ஒவ்பவாரு மனுவும் சமர்ப்பிக்கப்படுமுன்னர், அதன் ஆைம்பத்தில் அதற்குப் பபாறுப்பாயிருக்கும் 

உறுப்பினைால் ஒப்பமிடப்படுதல் சவண்டுபமன்பதுடன் குலறந்தபட்சம் இரு முழு நாட்களுக்குச் 

பசயைாைர் நாயகத்திடம் அதலன இட்டுலவத்தல் சவண்டும். பசயைாைர் நாயகம் அதலன 

அங்கீகாைத்துக்பகனச் சபாநாயகருக்குச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். இவ்வாறு அங்கீகாிக்கப்பட்டாைன்றி 

மனு எதுவும் சமர்ப்பிக்கப்படுதைாகாது. 

 

 (9)  மனு ஒன்லறச் சமர்ப்பிக்கும் உறுப்பினர் பின்வரும் முலறயிைான கூற்பறான்றுக்கு தம்லம 

வலையறுத்துக்பகாள்ை சவண்டும். இக்கூற்றின்மீது விவாதம் எலதயும் அனுமதித்தல் ஆகாது. 

 

“சபாநாயகர் அவர்கசை! ......................................................................... என்னும் இடத்லதச் சசர்ந்த 

    (முகவாி) 

.........................................................................................................*என்பவாிடமிருந்தும்/ ஏலனய  

(மனுதாைாின் பபயர்)    

...................................... ஆட்கைிடமிருந்தும் வந்துள்ை மனு ஒன்லறச் சமர்ப்பிக்கிசறன்.” 

(மனுதாைாின் எண்ணிக்லக) 

 

(10) மனு ஒன்று பாைாளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் அது பபாது மனுக்கள் மீதான 

குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும். 

 

 

சகள்விகள் 

 

  31. இந்நிலையியற் கட்டலைகைினால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ட அலுவல்கைின் கட்டத்தில் பபாது 

அலுவல்கள் பதாடர்பான சகள்விகள், பிைதம அலமச்சாிடம் அல்ைது சனாதிபதியினால் எவசைனும் 

அலமச்சருக்குக் குறித்தைிக்கப்பட்ட விடயங்களும் பணிகளும் பதாடர்பாக அலமச்சு ாீதியிைான 

பபாறுப்லப பகாண்டுள்ை அத்தலகய அலமச்சாிடம் சகட்கப்படைாம். 

 

  32. (1) சகள்விபயான்றுக்கு வாய்மூை விலட சகாருமிடத்து, ஒழுங்குப் பத்திைத்தில் அக்சகள்விக்குாிய 

முலற வந்ததும் சபாநாயகர் அக்சகள்விக்குாிய உறுப்பினாின் பபயலை அலழக்க சவண்டும்; 

அவ்வண்ணம் அலழக்கப்பட்ட உறுப்பினர் தமது இடத்தில் எழுந்து நின்று ஒழுங்குப்பத்திைத்திலுள்ை 

அக்சகள்வியின் இைக்கத்லதக் குறிப்பிடுவதன் மூைம் சகள்வியிலனக் சகட்டல் சவண்டும்; அதன் பின் 

அக்சகள்விக்குாிய விலட பிைதம அலமச்சைால் அல்ைது அக்சகள்வி சகட்கப்படும் அலமச்சைால் 

அைிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

 

(2) உாிய விடயம் பதாடர்பான அலமச்சர் அல்ைது அவர் இல்ைாதிருப்பின் அத்தலகய 

அலமச்சாினால் அதிகாைமைிக்கப்பட்ட அலமச்சைலவயின் உறுப்பினர் அல்ைாத அலமச்சர் அல்ைது பிைதி 

அலமச்சர் அக்சகள்விகளுக்கு எந்த நாைன்று விலடயைிக்கப்படுவதற்கு அட்டவலணப்படுத்தப் 

பட்டுள்ைசதா அந்த நாைன்று அத்தலகய சகள்விகளுக்கு வாய்பமாழிமூைம் விலடயைிப்பதற்குச் சலபயில் 

சமுகமைித்தல் சவண்டும்.  

 

(3) குறிப்பிட்டபவாரு நாைில் உறுப்பினபைாருவாினால் எழுப்பப்பட்ட ஏசதனும் சகள்விக்கு 

விலடயைிப்பதற்குச் சலபயில் சமுகமாயிருப்பதற்கு இயைாதவைாகவுள்ை அலமச்சபைாருவர், 

சபாநாயகாின் முன்னனுமதிலயப் பபறுதல் சவண்டுபமன்பதுடன், அக்சகள்விக்கு விலடயைிப்பதற்கு 

அத்தலகய அலமச்சர் பசய்துள்ை ஒழுங்சகற்பாடுகலைச் சபாநாயகருக்கு அறிவித்தலும் சவண்டும்.  
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(4) சகள்விபயான்றுக்கு எழுத்து மூைம் விலட சகாருமிடத்து பிைதம அலமச்சர் அல்ைது அக்சகள்வி 

சகட்கப்படும் அலமச்சர் அதற்குாிய விலடலயப் பாைாளுமன்ற விவாதங்கள் பதிவு பசய்யப்படும் அதிகாை 

அறிக்லகயில் (ஹன்சாட்) அச்சிடுவதற்கு வலகபசய்தல் சவண்டும். 

 

  33. (1) நிலையியற் கட்டலை 32 இன் கீழ் அைிக்கப்பட்ட அத்தலகய ஏசதனும் விலடயின்மீது எவசைனும் 

உறுப்பினர் மூன்றுக்கு சமற்படாத குலறநிைப்புக் சகள்விகலைக் சகட்கைாம். 

 

எனினும், அத்தலகய குலறநிைப்புக் சகள்விகள், பதாடக்கக் சகள்வியில் உள்ைடக்கப்படாத 

விடயங்கலை அறிமுகப்படுத்தைாகாபதன்பதுடன், வாய்பமாழிமூைமான விலடயிலிருந்து எழுகின்ற 

ஏசதனும் விடயத்லத சமலும் பதைிவுபடுத்தும் சநாக்கத்துக்காக மட்டுசம சகட்கப்படுதலும் சவண்டும்:  

 

ஆயினும் சமலும், சகள்விகைின் ஏல்தலகலம பற்றிய விதிகலை ஏசதனும் குலறநிைப்புக் சகள்வி 

மீறுகின்றபதனச் சபாநாயகர் அபிப்பிைாயப்படின், சபாநாயகர் அத்தலகய குலறநிைப்புக் சகள்விக்கு 

அனுமதிமறுத்தல் சவண்டும். 

 

(2) குலறநிைப்புக் சகள்விகலையும் அவற்றுக்கான விலடகலையும் எழுப்புவதற்காக 

அனுமதிக்கப்பட்ட சநைத்லதச் சபாநாயகர் வலையறுக்கைாம்.  

 

  34. (1) ஒரு சகள்வியின் முலறயான சநாக்கம், அது விைித்துக்சகட்கப்படும் அலமச்சாின் 

அறிவுக்குள்ைான நிகழ்வு பற்றிய விடயத்தின்மீது தகவல்கலைப்பபற்றுக்பகாள்வதற்காக அல்ைது 

நடவடிக்லக எடுக்கப்படுவதலனத் தூண்டுதைாதல் சவண்டும்.  

 

(2) சகள்விபயான்றிலன விவாதத்திற்குச் சாட்டாக்கிக்பகாள்ைக்கூடாது.  

 

  35. எந்தபவாரு தினத்திலும் சகள்விகளுக்பகன ஒரு மணித்தியாைத்துக்கு சமற்பட்ட சநைம் 

ஒதுக்கப்படுதைாகாது என்பதுடன், உறுப்பினபைவரும் எந்தபவாரு தினத்திலும் வாய்பமாழி மூைமான 

விலடக்காக இைண்டு சகள்விகளுக்கு சமற்பட்ட சகள்விகலைக் சகட்டலுமாகாது.  

 

ஆயினும், ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்தின் குழுநிலை விவாதத்திற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட  தினத்தன்று 

சகள்விகளுக்காக முப்பது நிமிடங்களுக்கு சமற்பட்ட சநைம் ஒதுக்கப்படுதைாகாது.  

   

36. சகள்விகலைக் சகட்பதற்கான உாிலம, பின்வரும் விதிகளுக்கு உட்பட்டதாயிருத்தல் சவண்டும்:-  

 

(அ) ஏசதனுபமாரு சகள்வியில் ஒரு விடயம் மட்டுசம குறிப்பீடு பசய்யப்படுதல் 

சவண்டுபமன்பதுடன், சகள்வியானது நூற்லறம்பது பசாற்கைிற்கு சமற்படுதைாகாது; 

 

(ஆ) சகள்விலய விைங்கிக்பகாள்வதற்கு அத்தியாவசியமற்ற ஏசதனும் பபயர் அல்ைது கூற்று ஒரு 

சகள்வியில் குறிப்பிடப்படுதைாகாது; 

 

(இ) சகள்விபயான்று ஒரு கூற்லறக் பகாண்டிருப்பின், அதலனக் சகட்கும் உறுப்பினர் அத்தலகய 

கூற்றின் பிலழயின்லமக்கான பபாறுப்லபசயற்றல் சவண்டும்;  

 

(ஈ) சகள்விபயான்றில் ஏசதனும் வாதம், ஊகம், காைணம் கற்பித்தல், அலடபமாழி அல்ைது 

வஞ்சகப்புகழ்ச்சியான பசாற்பறாடர் இடம்பபறைாகாது; 

 

(உ) குழுபவான்றின் அறிக்லக மூைம் பாைாளுமன்றத்திற்கு முன்னிடப்படாத அக்குழு பதாடர்பான 

நடவடிக்லககள் பற்றிக் சகள்விபயான்று சகட்கப்படைாகாது. 
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(ஊ) சட்ட நீதிமன்றபமான்றின் தீர்ப்புக்குட்பட்டுள்ை அல்ைது சட்டமுடிலவ எதிர்சநாக்கியுள்ை 

எவ்விடயமும் ஒரு சகள்வியில் இடம்பபறைாகாது. 

 

(எ) கருத்துத் பதாிவிக்கும்படிசயா, யதார்த்தமற்ற ஒரு சட்டப் பிைச்சிலனக்கு அல்ைது ஓர் அனுமான 

நிலைக்கு பாிகாைம்சகாாிசயா சகள்வி சகட்கைாகாது. 

(ஏ) தனிப்பட்ட ஒருவைது பபாது அல்ைது உத்திசயாக முலற சம்பந்தப்படாத ஒழுக்கத்லதசயா 

நடத்லதலயசயா ஒட்டிய சகள்வி சகட்கைாகாது. 

(ஐ) ஒரு தன்னிலைப் பிசைைலணயினால் மட்டுசம வினாபவழுப்பக்கூடிய எந்தசவார் ஆைினதும் 

ஒழுக்கத்லத அல்ைது நடத்லதலயப் பிைதிபலிக்கக் கூடிய சகள்வி சகட்கைாகாது. 

(ஒ) ஒருவாின் பசாந்த ஒழுக்கம் பற்றி சநைடியாகசவா உள்ைார்த்தமாகசவா குற்றம் சுமத்தும் சகள்வி 

அனுதிக்கப்படமாட்டாது. 

(ஓ) ஏசதனும் கூட்டத்பதாடாில் அதற்கு முழுலமயாக விலடயைிக்கப்பட்ட ஒரு சகள்வி அசத 

கூட்டத்பதாடாின் சபாது மீண்டும் சகட்கப்படுதைாகாது. 

 

  37. (1) இந்நிலையியற் கட்டலைகைின் கீழ் ஒரு சகள்விலய அனுமதிக்கைாமா இல்லையா என்பலதச் 

சபாநாயகர் தீர்மானிப்பார். சகள்வி சகட்கும் உாிலமலயத் துர்ப்பிசைசயாகம் பசய்வதாயுள்ைபதன்சறா 

பாைாளுமன்றத்தின் நடவடிக்லகலயத் தலடப்படுத்தும் அல்ைது குந்தகமான முலறயில் பாதிக்கும் 

சநாக்கம் பகாண்டபதன்சறா தாம் அபிப்பிைாயப்படும் எந்பதாவரு சகள்விக்கும் சபாநாயகர் அனுமதி 

மறுக்கைாம். இந்நிலையியற் கட்டலைகள் எவற்லறயாவது மீறும் எந்தபவாரு சகள்விக்கும் சபாநாயகர் 

அனுமதி மறுக்க சவண்டும். சபாநாயகர் ஒரு சகள்விக்கு அனுமதி மறுத்தால் அம்மறுப்லப அதற்குாிய 

காைணத்சதாடு, பசயைாைர் நாயகம் சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினருக்கு எழுத்து மூைம் அறிவித்தல் சவண்டும். 

 

(2) தகாத பசால்ைலமப்புகலைக் பகாண்ட அல்ைது பாைாளுமன்றத்தின் ஏசதனும் நிலையியற் 

கட்டலைக்கு முைணாகவுள்ை ஏசதனும் அறிவித்தல், அது ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் சதான்றும் முன்னர், 

சகள்விலயக் சகட்கும் உறுப்பினாின் சம்மதத்துடன் சபாநாயகாினால் திருத்தப்படைாம்.  

 

(3) ஒரு சகள்விக்கு நீண்ட விலட சதலவயாகவுள்ைபதனச் சபாநாயகர் அபிப்பிைாயப்படின், 

அக்சகள்வியானது வாய்பமாழிமூைமான விலடக்கான சகள்வியல்ைபவனக் கருதப்பட சவண்டுபமன்று 

பணிக்கைாம் என்பதுடன் அத்தலகய முடிவு பசயைாைர் நாயகத்தினால் சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினருக்கு 

அறிவிக்கப்படுதல் சவண்டும்.  

 

 

பிைதம அலமச்சாிடம் சகட்கப்படசவண்டிய சகள்விகள் 

 

  38. (1) ஒவ்பவாரு மாதத்தினதும் அமர்வின் முதைாவது வாைத்தின் புதன்கிழலமயன்று 

வாய்பமாழிமூைமான விலடகளுக்கான சகள்விகளுக்காகக் குறித்பதாதுக்கப்பட்ட சநைத்தின்சபாது, 

பிைதம அலமச்சாிடமிருந்து நான்குக்கு சமற்படாத சகள்விகலைக் சகட்பதற்கு அலை மணித்தியாைம் 

ஒதுக்கப்படைாம். முதைாவது புதன்கிழலமயன்று பிைதம அலமச்சர் இல்ைாதிருக்கும் பட்சத்தில் 

பாைாளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு அத்தலகய சநாக்கத்துக்காக அசத மாதத்தின்சபாது 

பபாருத்தமான நாள் பற்றி முடிவுபசய்யைாம்.  

 

(2) இந்நிலையியற் கட்டலையின்கீழ் சகள்விபயான்லறக் சகட்பதற்கு விரும்புகின்ற அலமச்சர், 

அலமச்சைலவயின் உறுப்பினர் அல்ைாத அலமச்சர் அல்ைது பிைதி அலமச்சர் தவிர்ந்த எவசைனும் 

பாைாளுமன்ற உறுப்பினர் முற்சபாந்த வாைத்தின் பவள்ைிக்கிழலமயன்று நண்பகல் 12 மணிக்குமுன்னர், 

பாைாளுமன்றச் சலப முதல்வாினது அலுவைகத்துக்கான பிைதிபயான்றுடன் அக்சகள்விலயச் பசயைாைர் 

நாயகத்திடம் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.  
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(3) பிைதம அலமச்சருக்கான சகள்விகள், சதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்களுட்பட 

அைசாங்கக் பகாள்லககள் பதாடர்பான விடயங்களுக்கு மட்டுசம வலையறுக்கப்படுதல் சவண்டும். 

விபைமான விலடலயத் சதலவப்படுத்துகின்ற அல்ைது குறித்தபவாரு விடயத்துக்கு வலையறுக்கப்பட்ட 

ஏசதனும் சகள்வி, பிைதம அலமச்சாின் தற்றுணிபின் சபாில் விலடயைிப்பதற்காக உாிய விடயத்துக்குப் 

பபாறுப்பாகவுள்ை அலமச்சருக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படைாம். 

 

(4) பாைாளுமன்ற உறுப்பினபைாருவர், பகாடுக்கப்பட்ட ஏசதனும் நாைில் ஒரு சகள்விலய மட்டுசம 

சகட்கைாம் என்பதுடன், அத்தலகய சகள்வி நூற்லறம்பது பசாற்கைிற்கு சமற்படுதலுமாகாது.  

 

(5) பிைதம அலமச்சருக்கான சகள்விகள், வாதங்கலை உள்ைடக்காமலும் அல்ைது கருத்துக்கலைத் 

பதாிவிக்காமலும் சகட்கப்படுதல் சவண்டுபமன்பதுடன், ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட பபாதுவான பகிைங்கக் 

பகாள்லககளுடன் பதாடர்புபட்டிருத்தலுமாகாது.  

 

(6) பிைதம அலமச்சர் ஏசதனும் சகள்விக்கு விலடயைித்தபின்னர், சகள்விலயக்சகட்ட உறுப்பினர் 

மூன்று குலறநிைப்புக் சகள்விகலைக் சகட்கைாம். சகள்விலயக் சகட்கும் உறுப்பினாின் அனுமதியுடன் 

சவபறவசைனும் பாைாளுமன்ற உறுப்பினர், குலறநிைப்புக் சகள்விகளுள் ஒன்லறசயா அல்ைது 

பைவற்லறசயா சகட்கைாம்:  
  

ஆயினும், குலறநிைப்புக் சகள்விகள், பிைதான சகள்வி அல்ைது அதற்காக அைிக்கப்பட்ட விலட 

பதாடர்பான விடயத்துக்குட்பட்டதாயிருத்தல் சவண்டும். 

 

(7) அைசாங்கத்துக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் குறித்பதாதுக்கப்பட்ட சகள்விகைின் எண்ணிக்லக, 

சபாநாயகாினால் தீர்மானிக்கப்படும். 

 

 

விவாதத்துக்கான விடயங்கள் 

 

  39. பபாதுமக்கைின் நைன் பதாடர்பான ஏசதனும் விடயம் பற்றிய ஏசதனும் பிசைைலணலய 

பிசைாிப்பதற்கு எவசைனும் உறுப்பினர் தகுதிவாய்ந்தவைாயிருத்தல் சவண்டும் என்பதுடன், அத்தலகய 

பிசைைலண இந்நிலையியற் கட்டலைகளுக்கிணங்க விவாதிக்கப்படசவா அல்ைது சவறுவலகயில் 

முடிவுறுத்தப்படசவா சவண்டும். 

 

  40. (1) இந்நிலையியற் கட்டலைகைின்கீழ் வழிபமாழியப்பட சவண்டிய ஒரு பிசைைலண அல்ைது 

திருத்தம் அவ்வாறு வழிபமாழியப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் வலுவற்றதாதல் சவண்டும். 

 

 (2) தமது பபயாிலிருக்கும் ஒரு பிசைைலணலயப் பிசைாிக்கும்படி அலழக்கப்படு மிடத்து ஒரு தனியார் 

உறுப்பினர் அவ்வாறு பிசைாிக்காது விட்டால் அது காைாவதியாகும்; ஆனால் அவர் எழுத்துமூைம் 

அதிகாைம் அைித்த இன்பனாரு உறுப்பினர் அவருக்காக அப்பிசைைலணலயப் பிசைாிக்கைாம். 

 எனினும், ஒரு தினப்பணிப்புக்குப் பபாறுப்பாயுள்ைை ஓர் உறுப்பினர் பிறிசதார் தினத்திற்கு அத்தினப் 

பணிப்லபப் பின்சபாடசவண்டுபமன்ற தமது விருப்பத்லத முன் கூட்டிசய பசயைாைர் நாயகத்துக்குத் 

பதாிவித்திருந்தாைன்றி எந்த ஒரு உறுப்பினரும் அத்தினப் பணிப்லபப் பிசைாிக்கைாம். 

 

  41. ஒரு பிசைைலணலயப் பிசைாித்த ஓர் உறுப்பினர் பாைாளுமன்றத்தின் அனுமதியுடன் 

அப்பிசைைலணலய மீட்கைாம். 
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எதிர்சநாக்கல் 

 

  42. (1) பாிசீைலனக்குக் குறிக்கப்பட்ட ஒரு சட்டமூைத்தின் அல்ைது தினப் பணிப்பின் விடயப் 

பபாருளுடன் பதாடர்புலடய ஒரு பிசைைலணலயச் சமர்ப்பிப்பசதா அல்ைது திருத்தத்லதப் பிசைாிப்பசதா 

ஒழுங்கற்றதாகும் என்பதுடன் முன்னறிவித்தல் பகாடுத்த ஒரு பிசைைலணயின் விடயப் பபாருளுடன் 

பதாடர்புலடயதான ஒரு திருத்தமும் ஒழுங்கற்றதாகும். 

 

 (2) முன்னறிவித்தல் பகாடுக்கப்பட்ட ஒரு தினப்பணி, பிசைைலண முன்னறிவித்தல் அல்ைது திருத்தப் 

பிசைைலண பாைாளுமன்ற ஒத்திலவப்புப் பிசைைலணயின் மீசதா அல்ைது சவசறசதனும் விவாதத்தின் 

மீசதா எதிர்சநாக்கப்படைாகாது. 

 

 (3) எதிர்சநாக்கலின் காைணத்தின் மீது கைந்துலையாடபைான்று ஒழுங்கற்றதா எனத் 

தீர்மானிக்லகயில் அவ்வாறு எதிர்சநாக்கப்பட்ட விடயம் ஒரு குறிப்பிட்ட காைபவல்லைக்குள் 

பாைாளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் உண்டாபவன்பலத சபாநாயகர் கருத்திற் 

பகாள்ைல் சவண்டும். 

 

திருத்தங்கள் 

 

  43. (1) அக்கிைாசனத்திலிருந்து பிசைைலணபயான்று எடுத்தியம்பப்படுமிடத்து –  

 

  (அ) குறித்த சிை பசாற்கலை நீக்கிவிட்டு அவற்றிற்காக குறித்த சிை சவறு பசாற்கலை பதிலீடு 

பசய்தல் சவண்டுபமன்சறா; அல்ைது  

 

  (ஆ) குறித்த சிை பசாற்கள் நீக்கப்பட சவண்டுபமன்சறா; அல்ைது 

 

  (இ)  குறித்த சிை பசாற்கள் புகுத்தப்பட அல்ைது சசர்க்கப்பட சவண்டுபமன்சறா 

       அப்பிசைைலண திருத்தப்படைாம். 

 

 (2) அத்தலகய ஒவ்பவாரு திருத்தமும் அதலன பிசைாிக்கின்ற உறுப்பினாினால் எழுத்து மூைம் 

பசயைாைர் நாயகத்துக்குக் லகயைிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

 

 (3) சட்டமூைபமான்றுக்கு முன்பமாழியப்படும் ஒவ்பவாரு திருத்தமும் அைசியைலமப்பின் 77 ஆம் 

உறுப்புலையின் நியதிகைின்படி சட்டத் துலறத் தலைலமயதிபதியினால் பாிசீைலன பசய்யப்படுதல் 

சவண்டும் 

 

 (4)  பிசைைலணபயான்றுக்கான திருத்தம், எப்பிசைைலண பதாடர்பாக முன்பமாழியப்படுகின்றசதா 

அப்பிசைைலணக்கு இலயபானதாகவிருத்தல் சவண்டும்.  

 

 (5) பாைாளுமன்ற விதிகளுக்கலமய முன்னறிவித்தல் அைிக்கப்பட்ட தன்னிலைப் பிசைைலண மூைம் 

மாத்திைசம எழுப்பப்படக்கூடிய ஒரு பிைச்சிலன திருத்தபமான்றின் மூைம் எழுப்பப்படைாகாது. 

 

 (6) ஒரு பிசைைலணயின் ஏதாவது ஒரு பகுதிக்கான திருத்தத்திற்குாிய முடிவு வழங்கப்பட்டதன் பின்னர் 

அப்பகுதிக்கு முன்னதாக உள்ை பகுதிலயத் திருத்த முடியாது. 

 

 (7) அசதமுலறயில், அக்கிைாசனத்திலிருந்து ஒரு பிசைைலணயின் ஏதாவது பகுதிக்குத் திருத்தம் 

எடுத்தியம்பப்பட்டால் அத்திருத்தம் மீட்கப்பட்டாைன்றி, அப்பகுதிக்கு முன்னதாகவுள்ை ஒரு பகுதிலயத் 

திருத்தமுடியாது. 

 



19 
 

 (8) ஒரு பிசைைலண பதாடர்பான திருத்தம் ஏதாவபதாரு சட்டமூைம் அல்ைது விடயம் பதாடர்பாக 

அசதசபான்ற கட்டத்தில் திருத்தம் பதாடர்பான முன்னர் எடுக்கப்பட்ட  முடிவுக்கு 

முைணானதாயிருத்தைாகாது. 
 
 (9) அக்கிைாசனத்திலிருந்து திருத்தபமான்று எடுத்தியம்பப்படுமிடத்து, திருத்தபமான்று 

பிசைாிக்கப்படுமாயின் அத்திருத்தத்திற்கும் திருத்தபமான்று பிசைாிக்கப்படைாம். 
 

  44. (1) திருத்தபமான்று குறித்த சிை பசாற்கலை நீக்கிவிட்டு அவற்றிற்காக சவறு சிை பசாற்கலை 

பதிலீடு பசய்வதற்கானதாயிருப்பின் சபாநாயகசைா அல்ைது தவிசாைசைா, அத்திருத்தத்திலனக் 

குறிப்பிட்ட பின்னர் நீக்கப்படசவண்டுபமனப் பிசைாிக்கப்பட்ட பசாற்கள் பிசைைலணயின் அல்ைது 

வாசகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்குமாக” என்ற பிசைைலணலய முதலில் எடுத்தியம்புவார். அப்பிசைைலண 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டு நிைாகாிக்கப்பட்டால் “திருத்தத்தில் பிசைாிக்கப்பட்ட அச்பசாற்கள் அங்கு பதிலீடு 

பசய்யப்படுமாக” என்ற பிசைைலணலய அவர் எடுத்தியம்புதல் சவண்டும்.  
 
 ஆயினும், சாத்தியமானால் சபாநாயகசைா அல்ைது தவிசாைசைா ஒழுங்குமுலறயாக இதன்பின்னர் 

பிசைாிக்கக்கூடியதான ஒரு திருத்தத்திலனத் தலடபசய்யா பசாற்கலை மாத்திைசம ஒரு திருத்தத்தில் 

பாீட்சார்த்தப் பிசைைலணயாகச் சலபக்கு விடசவண்டும். அவ்வாறு எடுத்தியம்பப்பட்ட பிசைைலண 

நிைாகாிக்கப்பட்டால் நீக்கப்படசவண்டுபமனப் பிசைாிக்கப்பட்ட திருத்தத்தின் எஞ்சிய பசாற்கள் 

சமலுபமாரு பிசைைலணயின்றிசய நீக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். 
 
 (2) திருத்தமானது குறித்த சிை பசாற்கள் நீக்கிவிடப்பட சவண்டுபமன்ற பயன்படவிருப்பின், 

சபாநாயகர் அல்ைது தவிசாைர், திருத்தத்லதக் குறிப்பிட்ட பின்னர், “நீக்கப்பட சவண்டுபமன 

பிசைாிக்கப்படும் பசாற்கள் பிசைைலணயின் அல்ைது வாசகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்குமாக” என்ற 

பிசைைலணலய எடுத்தியம்ப சவண்டும். 

 

 (3) திருத்தமானது குறித்தசிை பசாற்கள் நீக்கிவிடப்பட சவண்டும், பதிலிடப்பட சவண்டும், 

உட்புகுத்தப்பட சவண்டும் அல்ைது சசர்க்கப்படசவண்டுபமன்ற கருத்திைாயின், சபாநாயகர் அல்ைது 

தவிசாைர், திருத்தத்லதக் குறிப்பிட்ட பின்னர், பிசைாிக்கப்பட்ட பசாற்கள் அங்கு நீக்கிவிடப்பட 

சவண்டும், பதிலீடுபசய்யப்பட சவண்டும், உட்புகுத்தப்பட சவண்டும் அல்ைது சசர்க்கப்படசவண்டும் 

என்ற பிசைைலணலய எடுத்தியம்புதல் சவண்டும். 

 

 (4) இந்நிலையியற் கட்டலையின் முற்சபாந்த பந்திகைின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும் 

சபாநாயகர், “திருத்தம் ஏற்றுக்பகாள்ைப்படுமாக” என்ற பிசைைலணலய, குறிப்பிடப்பட்ட “பிசைைலண 

அல்ைது பிசைைலணகளுக்குப்” பதிைாக, எடுத்தியம்பைாம். 

 
 (5) பிசைாிக்கப்பட்ட ஒரு திருத்தத்திற்கு சவபறாரு திருத்தம் பிசைாிக்கப்பட்டால் முன் கூறப்பட்ட 

திருத்தத்தின் மீதான எல்ைாத் திருத்தங்களும் முடிவாக்கப்படும்வலை அதுசவ மூைப்பிசைைலணயாகக் 

கருதப்படும். 

 

  45. ஒரு பிசைைலணயின் மீதான விவாதம் முடிவுற்றதும், சபாநாயகர் அல்ைது தவிசாைர், அப்பிசைைலண 

அதன் மூை வடிவத்திசைசய இருப்பின், அப்பிசைைலணலய அதன் மூை வடிவத்திசைசய குறிப்பிடுதல் 

சவண்டும் அல்ைது அப்பிசைைலண திருத்தப்பட்டிருப்பின், அப்பிசைைலணலய அதன் திருத்தப்பட்ட 

வடிவத்தில் குறிப்பிட்டு பிசைைலணலய சலபக்கு விட சவண்டும். 
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விவாதமுற்றுக்கள் 

 

  46. (1) ஒரு பிசைைலண பிசைாிக்கப்பட்டதன் பின்னர் ஓர் உறுப்பினர் தனது இட த்தில் எழுந்து நின்று 

“பிசைைலண இப்சபாழுது சலபக்கு விடப்படுமாக” எனப் பிசைாிக்கைாம். அப்பிசைைலண 

பாைாளுமன்றத்தின் விதிகலைத் துர்ப்பிைசயாகம் பசய்வதாகசவா சிறுபான்லமயினாின் உாிலமகலை 

மீறுவதாகசவா அக்கிைாசனத்திற்குத் சதான்றினாைன்றி  “பிசைைலண இப்பபாழுது சலபக்கு 

விடப்படுமாக” என்ற பிசைைலண உடனடியாக சலபக்கு விடப்படல் சவண்டும். 
 
 (2) “பிசைைலண இப்பபாழுது சலபக்கு விடப்படுமாக” என்ற பிசைைலண நிலறசவற் றப்பட்டு 

அதன்விலைவான பிைச்சிலன தீர்க்கப்பட்டதும் ஏற்கனசவ அக்கிைாசனத்தால் எடுத்தியம்பப்பபற்ற 

எந்தபவாரு பிசைைலணயிலும் தீர்வுகாண சதலவப்படும் சமைதிக பிசைைலணபயதுவும் 

பிசைைாிக்கப்படைாம். (முன்கூறப்பட்டபடி அக்கிைாசனத்தின் இணக்கம் மறுக்கப்படாத பட்சத்தில் 

மாத்திைசம இந்நடவடிக்லக சமற்பகாள்ைப்படைாம்). 
 
 (3) ஒரு வாசகத்திலனப் பாிசீைலன பசய்யும்சபாது “பிசைைலணயில் குறுத்துலைக்கப்பட்ட 

அவ்வாசகத்தின் சிை பசாற்கள் அவ்வாசகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்குமாக” அல்ைது “அவ்வாசகம் 

சட்டமூைத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்குமாக” அல்ைது “சட்டமூைத்தில் சசர்க்கப்படுமாக” என்ற பிசைைலண 

இப்பபாழுது சலபக்கு விடப்படசவண்டுபமனப் பிசைாிக்கைாம். (முன்கூறப்பட்டபடி அக்கிைாசனத்தின் 

இணக்கம் மறுக்கப்படாத பட்சத்தில் மாத்திைசம இந்நடவடிக்லக சமற்பகாள்ைப்படைாம்). 
 

 (4) இந்நிலையியற் கட்டலையின்கீழ் பிசைாிக்கப்படும் பசய்யப்பட்ட ஒவ்பவாரு பிசைைலணயும் 

உடனடியாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டு திருத்தசமா அல்ைது விவாதசமா இன்றி தீர்மானிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

 

 (5) பாைளுமன்றத்தில் அல்ைது முழுப் பைாளுமன்றக் குழுவில் இக்கட்டலையின் கீழான 

பிசைைலணபயான்றில் வாக்பகடுக்கும்பபாழுது அதற்குச் சாதகமாக இருபதுக்குக் குலறவான உறுப்பினர் 

பபரும்பான்லமயாக வாக்கைித்துள்ைதாகத் பதாிந்தால் அப்பிசைைலண நிலறசவறியதாகாது. 

 

 

வாக்கைிப்பு 

 

  47. (1) சபாநாயகாினால் பிசைைலண முன்லவக்கப்படுதல் சவண்டுபமன்பதுடன், ஆம், இல்லை என்ற 

குைல்கைிலிருந்து வாக்பகடுப்பின் முடிவு சபாநாயகாினால் பிைகடனப்படுத்தப்படைாம். 

 

(2) சபாநாயகாின் முடிவிற்கு உடன்படாத எவசைனும் உறுப்பினர், சபாநாயகாினால் 

தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறாகப் பின்வரும் ஏசதனும் முலறபயான்றின் கீழ் வாக்கு எடுக்கப்படுவதற்காக 

வாக்பகடுப்பபான்றிலனக் சகாைைாம். அத்தலகய சந்தர்ப்பத்தில் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு வாக்கலழப்பு 

மணி அடிக்கப்பட்டு, அதன் பின்னர் – 

 

(அ) சலபயில் பிசைைலணக்கு ஆதைவாக அல்ைது எதிைாகத் தத்தமது இடங்கைில் எழுந்துநிற்கின்ற 

உறுப்பினர்கலை வாிலச வாிலசயாக எண்ணுவதன்மூைம் வாக்பகடுப்பபான்று 

எடுக்கப்படுதல் சவண்டும்; அல்ைது 

 

(ஆ) இைத்திைனியல் வாக்குப் பதிகருவிலயப் பயன்படுத்துவதன்மூைம் வாக்பகடுப்பபான்று 

எடுக்கப்படுதல் சவண்டும். அதற்காகச் சபாநாயகாினால் அனுமதிக்கப்பட்ட காைப்பகுதியினுள் 

அத்தலகய உறுப்பினர்கைின் முடிலபச் சுட்டிக்காட்டுவதற்கு உறுப்பினர்கள் பபாருத்தமான 

பபாத்தாலன அழுத்துதல் சவண்டும்; 
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(இ) ஒவ்சவார் உறுப்பினாிடமிருந்தும் அவர் எவ்வாறு வாக்கைிக்க விரும்புகின்றாபைன பசயைாைர் 

நாயகம் தனித்தனியாகக் சகட்பதன் மூைம் வாக்பகடுப்பபான்று எடுக்கப்படுதல் 

சவண்டுபமன்பதுடன், அதற்கிணங்க வாக்குகலைப் பதிதலும் சவண்டும். பசயைாைர் நாயகம் 

முதலில் பிைதம அலமச்சாிடமும், அதன் பின்னர் அலமச்சைலவயின் அலமச்சர்கள், 

அலமச்சைலவயின் உறுப்பினர் அல்ைாத அலமச்சர்கள் மற்றும் பிைதி அலமச்சர்கள் 

ஆகிசயாாினதும் அவர்கைினது பபயர்கைின் முலறயான அகைவாிலச ஒழுங்கிலும், அதன் 

பின்னர் ஏலனய உறுப்பினர்கைிடமும் அவர்கைினது பபயர்கைின் அகைவாிலச ஒழுங்கில் 

சகட்க சவண்டும். எவசைனும் உறுப்பினர் வாக்கைிக்காதிருப்பதற்கு விரும்பினால் அதலன 

பசயைாைர் நாயகத்திடம் கூறைாம். அத்தலகய விடயத்தில் பசயைாைர் நாயகம், வாக்கைிக்காது 

தவிர்த்தவைாக அத்தலகய உறுப்பினாின் பபயலைப் பதிதல் சவண்டும். 

 

(3) சபாநாயகர் பிசைைலணக்கு ஆதைவாகவும் எதிைாகவும் அைிக்கப்பட்ட வாக்குகைின் 

எண்ணிக்லககலை அறிவித்தல் சவண்டுபமன்பதுடன், அவ்வாக்குகள் சமஅைவானலவயாக இருப்பின், 

சபாநாயகர் அறுதியிடும் வாக்பகான்லற அைிப்பார். சபாநாயகர் அதன் பின்னர் வாக்பகடுப்பின் முடிலவ 

பிைகடனப்படுத்துதல் சவண்டும். 

 

  48. வாக்பகடுப்பபான்றின்சபாது பதியப்பட்ட எண்ணிக்லககள் அல்ைது பபயர்கள் சம்பந்தமாக 

சவறுவலகயில் திருத்தப்படமுடியாத குழப்பம் அல்ைது தவறு ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில், சபாநாயகர், அதன் 

பின்னர் உடனடியாக, இன்பனாரு வாக்பகடுப்லப சமற்பகாள்ளும்படி சலபலயப் பணித்தல் சவண்டும். 

 

49. ஓர் உறுப்பினர் தாம் தவறாக வாக்கைித்துவிட்டதாகசவா தம்முலடய வாக்குப் பிலழயாக 

எண்ணப்பட்டு விட்டாதகசவா கூறினால், தம்முலடய வாக்லகத் திருத்திக்பகாள்ை அவர் உாிலம 

சகாைைாம்.  
 

ஆனால் வாக்குகைின் எண்ணிக்லக அறிவிக்கப்பட்டவுடனும் சபாநாயகர் வாக்பகடுப்பின் 

முடிலவப் பிைகடனம் பசய்வதற்கு முன்னரும் அவ்வாறு சகாை சவண்டும். 

 

 

சட்டமூைங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கான நலடமுலற 

 

 50. (1) அைசியைலமப்பின் 78 ஆம் உறுப்புலையின் ஏற்பாடுகளுக்கலமய, எவசைனும் அலமச்சர் 

முன்னறிவித்தலின் பின்னர், சட்டமூைபமான்லற அறிமுகப்படுத்துவதற்காக பாைாளுமன்றத்தின் 

கட்டலையின்றி, அதலன சமர்ப்பிக்கைாம். பபாது அலுவல்கள் ஆைம்பத்தில் சட்டமூைபமான்று அவ்வாறு 

அறிமுகப்படுத்தப்படும்சபாது, சட்டமூைத்தின் தலைப்பு பசயைாைர் நாயகத்தினால் வாசிக்கப்படுதல் 

சவண்டுபமன்பதுடன், சட்டமூைமானது அப்சபாது முதைாவது முலறயாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ைபதன்றும் 

அச்சிடப்படுவதற்குக் கட்டலையிடப்பட்டுள்ைபதன்றும் கருதப்பட்டு, சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதியில் இருந்து 

ஒரு வாைத்திற்கு முற்படாத திகதியில்  இைண்டாம்  மதிப்பீட்டிற்காக நிர்ணயிக்கப்படைாம். 

 

(2) அத்தலகய ஒவ்பவாரு சட்டமூைமும் அதன் பகாள்லகயும் பநறிகளும் பற்றிய சுருக்கமான 

கூற்பறான்லறக் பகாண்டிருத்தல் சவண்டும். 
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அைசியைலமப்புக்கான ஒன்பதாம் அட்டவலணயின் நிைல் III இல் தைப்பட்டுள்ை விடயங்கள் 

பதாடர்பிைான சட்டமூைங்கள் 

 

51. (1) அைசியைலமப்புக்கான ஒன்பதாம் அட்டவலணயின் 3ஆம் நிைலில் தைப்பட்டுள்ை ஏசதனும் விடயம் 

சம்பந்தமான ஒரு சட்டமூைம் பாைாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும்பபாழுது, பாைாளுமன்றம் 

சவறுவிதமாகத் தீர்மானித்தாைன்றி, இந்தக் கட்டலையின் 2ஆம் பந்தியில் விதிக்கப்பட்டுள்ை நடவடி 

க்லக முலற பின்பற்றப்படுதல் சவண்டும். 

 

(2) (அ) சபாநாயகர், பசால்ைப்பட்ட சட்டமூைத்தின் பிைதிகள் ஒவ்பவாரு மாகாண சலபக்கும் 

அனுப்பப்பட்ட திகதியிலிருந்து இரு மாத காைத்துள் அல்ைது பாைாளுமன்றம் குறித்துலைக்கக் கூடிய 

அத்தலகய காைப்பகுதிக்குள், அச்சட்டமூைம் பற்றிய அதன் கருத்துக்கலை அம்மாகாண சலப          

பாைாளுமன்றத்துக்கு அறிக்லக பசய்வதற்பகன அச்சட்டமூைத்தின் பிைதிகலை அம்மாகாண சலபக்கு 

அனுப்புமாறு பசயைாைர் நாயகத்லதப் பணித்தல் சவண்டும்.  

 

   (ஆ) உபபந்தி (அ) வில் குறித்துலைக்கப்பட்ட காைம் முடிவுறுவதன்சமல் அல்ைது மாகாண சலபயின் 

கருத்துக்கள் பபறப்பட்டதன்சமல், இவற்றுள் எது முந்தியசதா அதன்சமல், பாைாளுமன்றமானது 

அச்சட்டமூைம் சம்பந்தமாக நடவடிக்லகபயடுக்க முற்படைாம்.  

 

(3) (அ) அைசியைலமப்புக்கான ஒன்பதாம் அட்டவலணயின் நிைல் III இல் தைப்பட்டுள்ை ஏசதனும் 

விடயம் பதாடர்பில் ஆக்கப்படசவண்டிய ஏசதனும் உத்சதச நியதிச்சட்டத்தின்மீது 

பாைாளுமன்றத்லதக் கைந்தாசைாசிப்பதற்கு நாடுகின்ற ஏசதனும் மாகாணசலபயிடமிருந்து 

பதாடர்பாடபைான்று பபறப்படும் சபாபதல்ைாம், சபாநாயகர், கிலடக்கக்கூடிய முதைாவது 

சந்தர்ப்பத்தில் அத்பதாடர்பாடல் கிலடக்கப்பபற்றது பதாடர்பாக பாைாளுமன்றத்திற்கு அறிவித்தல் 

சவண்டும். அத்தலகய பதாடர்பாடைானது அதன்சமல் உாிய துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவுக்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும்.  

 

 (ஆ) பாைாளுமன்றம், துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் அறிக்லகலய ஆைாய்ந்தபின்னர்  

மாகாணசலபயிடமிருந்து அத்தலகய பதாடர்பாடல் கிலடக்கப்பபற்ற தினத்திலிருந்து இைண்டு 

மாதங்கைினுள் உத்சதச நியதிச்சட்டம் பதாடர்பாகப் பாைாளுமன்றத்தின் கருத்துக்கலை உாிய 

மாகாணசலபக்கு அனுப்பிலவக்கும்படி பாைாளுமன்றம் பசயைாைர் நாயகத்திற்கு பணிப்புலை 

வழங்குதல் சவண்டும்.  

தனியார் உறுப்பினர்கைின் சட்டமூைங்கள் 

 

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

முக்கிய அம்சங்கள் ஆகியவற்லறத் பதாிவித்து அச்சட்டமூைத்லதச் சமர்ப்பிப்பதற்குப் பாைாளுமன்றத்தின் 

அனுமதி சகாாி விண்ணப்பித்தல் சவண்டும். 

 

(2) அத்தலகய விண்ணப்பம் ஒவ்பவான்றும் ஒரு பிசைைலண உருவில் தயாாிக்கப்படுதல் 

சவண்டுபமன்பதுடன் அத்தலகய விண்ணப்பத்லதச் பசய்யும் உறுப்பினர், அவைது உத்சதச 

சட்டமூைத்தின் பிைதிகலை சிங்கைத்திலும் தமிழிலும் ஆங்கிை பமாழிபபயர்ப்புடன் அப்பிசைைலணயின் 

பிைதியுடன் பசயைாைர் நாயகத்திடம் ஒப்பலடத்தல் சவண்டும். 

 

(3) பசயைாைர் நாயகம் அச்சட்டமூைத்லதச் சிங்கைத்திலும் தமிழிலும் ஆங்கிை பமாழிபபயர்ப்புடன் 

வர்த்தமானியில் பவைியிடுவதற்கு வலகபசய்தல் சவண்டும். 

 

(4) சட்டமூைமானது வர்த்தமானியில் பவைியிடப்பட்ட திகதியிலிருந்து பதினான்கு நாட்கள் 

கழிந்ததன்பின்னர் எந்சநைத்திலும் (2) ஆம் பந்தியிற் குறிப்பீடுபசய்யப்பட்ட பிசைைலண 

பாைாளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப்பத்திைத்தில் இடப்படுதல் சவண்டும். 
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(5) பிசைைலண ஒன்று சலபக்கு விடப்பட்டு, அது ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்டு அனுமதி வழங்கப்பட்டதும் 

சட்டமூைம் முதைாம் மதிப்பீடு பசய்யப்பட்டு அச்சிடுவதற்குக் கட்டலையிடப்பட்டதாகக் 

கருதப்படுவதுடன், அதன்மீது விவாதபமதுவும் சமற்பகாள்ைப்படாது, சட்டமூைத்தின் விடயங்களும் 

பணிகளும் பதாடர்பாக குறித்பதாதுக்கப்பட்ட அலமச்சருக்சகா அல்ைது பிைதி அலமச்சருக்சகா 

ஆற்றுப்படுத்தப்படல் சவண்டும். அத்தலகய அலமச்சசைா அல்ைது பிைதியலமச்சசைா இல்ைாதவிடத்து 

சபாநாயகர் நியமிக்கும் சவசறாரு அலமச்சருக்சகா அல்ைது பிைதி அலமச்சருக்சகா 

ஆற்றுப்படுத்துவதுடன், சட்டமூைம் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட அலமச்சசைா அல்ைது பிைதி அலமச்சசைா 

பாைாளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடும்வலை அச்சட்டமூைம் பதாடர்பாக சமைதிக நடவடிக்லககள் எதுவும் 

சமற்பகாள்ைப்படைாகாது. 

 

(6) ஐந்தாம் பந்தியிற் குறிப்பீடுபசய்யப்பட்ட அறிக்லக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் அல்ைது 

அலமச்சருக்கு அல்ைது பிைதி அலமச்சருக்கு சட்டமூைம் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட திகதியிலிருந்து 

ஆறுமாதங்கள் முடிவலடந்த பின் சம்பந்தப்பட்ட அலமச்சாினால் அல்ைது பிைதி அலமச்சாினால் 

அறிக்லகபயதுவும் சமர்ப்பிக்கப்படாவிடின், அச்சட்டமூைத்துக்குப் பபாறுப்பான உறுப்பினர் விரும்பும் 

திகதிக்கு இைண்டாம் மதிப்பீட்டிற்காக அச்சட்டமூைம் ஒதுக்கப்படல் சவண்டும். 

 

53. (1) குறிப்பிட்ட எவசைனுமாலை, சங்கத்லத அல்ைது கூட்டிலணக்கப்பட்ட நிறுவனத்லதப் 

பாதிப்பதாக அல்ைது நன்லமபயக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய ஏசதனும் சட்டமூைம் 

சமர்ப்பிக்கப்படுமிடத்து, அத்தலகய சட்டமூைம் அதன் பபாது இயல்புகலையும் குறிக்சகாள்கலையும் 

உள்ைடக்கிய அறிவித்தல் சிங்கைம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிைம் ஆகிய பமாழிகைில் வர்த்தமானியிலும், 

இைங்லக குடியைசில் புழக்கத்திலுள்ை குலறந்தபட்சம் ஒரு சிங்கை, ஒரு தமிழ் மற்றும் ஓர் ஆங்கிைச் 

பசய்தித்தாள்கைிலும் பவைியிடப்பட சவண்டும். அத்தலகய விைம்பைம் அச்சட்டமூைத்லத 

சமர்ப்பிப்பதற்கு பாைாளுமன்றத்திற்கு அனுமதிசகாாி விண்ணப்பம் பசய்யப்படுவதற்குக் குலறந்த்து ஒரு 

மாதத்துக்கு முன்னர் பவைியிடப்படுதலும் சவண்டும். 

 

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

விைம்பைங்கைின் ஒரு பிைதிலயயும் பகாடுக்க சவண்டும்” என்னும் பசாற்கலை நிலையியற் கட்டலை 52 

(2) ஆம் பந்தியின் முடிவில் சசர்த்துக்பகாண்டால் அப்பந்தி இத்தலகய சட்டமூைம் ஒவ்பவான்றுக்கும் 

பபாருந்தும். 

 

(3) அத்தலகய சட்டமூைம் ஒவ்பவான்றும் இைண்டாவது முலறயாக மதிப்பிடப்பட்ட பின்னர், 

சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவிற்குச் சபாநாயகாினால் ஆற்றுப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும். 

 

(4) சட்டமூைம் நிலறசவற்றப்படுவது உகந்தசத என்பலதக் காட்டும் வண்ணம் சட்டமூைத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ை உண்லமப் பபாருள்கலையும் பிற குற்றச்சாட்டுக்கலையும் நிரூபிக்குமாறு 

சட்டவாக்க நிலையியற் குழு சகாருவதுடன், அது சதலவபயனக் கருதும் வாய்மூை அல்ைது பிற 

சான்றுகலையும் பபற்றுக்பகாள்ைைாம். அலதயடுத்துக் குறிப்பிட்ட உண்லமப் பபாருள்களும் 

குற்றச்சாட்டுக்களும் நிரூபிக்கப்படவில்லைபயன்று குழு காணுமிடத்து அங்ஙனசம அது அறிக்லக 

சமர்ப்பிக்கும்; ஆனால் குறிப்பிட்ட உண்லமப் பபாருள்களும் குற்றச்சாட்டுகளும் 

நிரூபிக்கப்பட்டனபவன்று சட்டவாக்க நிலையியற் குழு காணுமிடத்து அது சட்டமூைத்தின் பல்சவறு 

வாசகங்கலையும் பாிசீைலன பசய்ய சவண்டும். அது வாசகங்கலை நீக்கைாம்; புது வாசகங்கலைச் 

சசர்க்கைாம். அத்துடன் தான் சதலவபயனக் கருதும் சவறு திருத்தங்கள் எவற்லறயும் பசய்யைாம். 

அத்தலகய புது வாசகங்கள், ஏலனய திருத்தங்கள் அலனத்தும் பாைாளுமன்றத்திற்கு அறிவிக்கப்படல் 

சவண்டும். இந்நிலையியற் கட்டலையின் (1) ஆம் பந்தியில் சகாைப்படும் முன்னறிவித்தலில் குறிக்கப்படும் 

இயல்புகளுக்கும், சநாக்கங்களுக்கும் புறம்பாக எந்தபவாரு வாசகத்துக்கும் இத்தலகய சட்டமூைத்தில் 

இடமைிக்கைாகாது. ஒரு வாசகம் நியாயமானதும் உகந்ததுசமபயன எடுத்துக்காட்டும் சந்தர்ப்ப 

சூழ்நிலைகலைச் சட்டமூைத்தில் குறிப்பிட்டாைன்றி இத்தலகய சட்டமூைத்தில் தனியார் உாிலமலயசயா 

நைலனசயா பாதிக்கும் எந்தபவாரு வாசகமும் அனுமதிக்கப்படைாகாது. 
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பாதிக்கப்பட்ட தைப்பினர்கள், சாட்சிகள், சான்று 

 

 54. (1) தனிப்பட்டவர்கைின் உாிலமகசைா, நைன்கசைா எந்தபவாரு சட்டமூைத்தினாலும் 

தனித்தன்லமயதாய் பாதிக்கப்படும் எச்சந்தர்ப்பத்திலும், அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட எவசைனும் தைப்பினர், 

அத்தலகய சட்டமூைம் எந்தத் துலறசார் சமற்பார்லவக்  குழுவிற்கு அல்ைது சட்டவாக்க நிலையியற் 

குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படுகின்றசதா அந்தக் குழுவிற்கு மனுபவான்லற சமர்ப்பித்து பாதிக்கப்பட்டவர் 

சநைடியாகசவா அல்ைது வழக்குலைஞர் மூைமாகசவா அக்குழுவினால் பசவிமடுக்கப்படைாம். 

 

(2) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழு அல்ைது சட்டவாக்க நிலையியற் குழு சாட்சிகள் எவலையாவது 

விசாைலண பசய்ய கருதினால் அந்த சாட்சிகள் சதலவபயனக் சகாரும் மனுதாைசைா, பாைாளுமன்ற 

உறுப்பினசைா அத்தலகய விசாைலணக்காக நியமிக்கப்பட்ட நாளுக்குக் குலறந்தபட்சம் இைண்டு 

நாட்களுக்கு முன்னசைனும் அத்தலகய சாட்சிகைின் பபயர்கலையும், வதிவிடத்லதயும், பதாழிலையும் 

பகாண்டுள்ை பட்டியபைான்லறச் பசயைாைர் நாயகத்திடம் ஒப்பலடத்தல் சவண்டும். 

 

(3) ஒவ்பவாரு சாட்சியினதும் சான்று பதியப்பட்டு சாட்சிக்கு வாசித்துக்காட்டப்படுதல் சவண்டும். 

அவர் விரும்பினால் அப்சபாது ஏசதனும் திருத்தம் பசய்யப்படுவதலன சகாைைாம். அத்துடன் அத்தலகய 

திருத்தபமதுவும் பசய்யப்படாதவிடத்து பதியப்பபற்ற சாட்சியம் பதியப்பட்ட நிலையிசைசய இடம்பபறும் 

என்பதுடன் பின்னர் மாற்றப்படுதைாகாது. 

 

இைண்டாம் மதிப்பீடு 

 

 55. (1) சட்டமூைபமான்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து ஒருவாைத்துக்கு முற்படாத ஒரு திகதிக்கு 

இைண்டாவது மதிப்பீட்டிற்காக ஒதுக்கப்படல் சவண்டும்.  

 

(2) ஏதாவது சட்டமூைசமா அல்ைது அதிலுள்ை ஏதாவது ஏற்பாசடா அைசியைலமப்புடன் 

ஒவ்வாததாகவுள்ைதா என்பலதத் தீர்மானிப்பதற்கு அைசியைலமப்பின் 121 ஆம் உறுப்புலையின்கீழ் 

உயர்நீதிமன்றத்தின் நியாயாதிக்கம் சகாைப்பட்டு ஆற்றுப்படுத்தலின் அல்ைது மனுவின் பிைதிபயான்று 

சபாநாயகாிடம் ஒப்பலடக்கப்படுமிடத்து-  

 

(அ) அத்தலகய ஆற்றுப்படுத்தல் அல்ைது மனு தாக்கல், அவ்வாறு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் 

அல்ைது அத்தலகய மனு தாக்கல்பசய்யப்பட்டதன் பின்னர் கூடும் பாைாளுமன்றத்தின் 

முதைாவது நாட் கூட்டத்தின் சபாது சபாநாயகாினால் பாைாளுமன்றத்திற்கு அறிவிக்கப்படுதல் 

சவண்டும். 

 

(ஆ) உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு சபாநாயகருக்குத் பதாிவிக்கப்படும்வலை அல்ைது அத்தலகய 

ஆற்றுப்படுத்தசைா, மனுத்தாக்கசைா பசய்யப்பட்ட திகதியிலிருந்து மூன்று வாைங்கள் 

முடியும்வலை இவற்றுள் எது முதலில் நிகழுகின்றசதா அதுவலை அத்தலகய சட்டமூைம் 

பதாடர்பாக எந்நடவடிக்லகயும் எடுக்கப்படைாகாது. 

 

(இ) உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு பபறப்பட்டதன் பின்னர் பாைாளுமன்றத்தின் முதைாவது 

நாட்கூட்டத்தின் சபாது உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பிலனச் சபாநாயகர் பாைாளுமன்றத்தில் 

அறிவித்தல் சவண்டுபமன்பதுடன் அவ்வறிவித்தலின்மீது விவாதபமதுவும் 

அனுமதிக்கப்படுதலுமாகாது. 

 

இைண்டாம் மதிப்பீட்டில்  விவாதம் 

 

56. சட்டமூைம் ஒன்றின் இைண்டாம் மதிப்பீட்டின் சபாது சட்டமூைத்தின் பபாதுத் தலகலமகலையும் 

பகாள்லககலையும் உள்ைடக்கிய விவாதபமான்று எழைாம்.  
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சட்டமூைங்கள் மீதான குழுநிலை 

 

57. சட்டமூைபமான்று இைண்டாம் மதிப்பீடு பசய்யப்பட்டதும் அலமச்சர் ஒருவாினால் அல்ைது பிைதி 

அலமச்சர் ஒருவாினால் பிசைாிக்கப்படும் பிசைைலணயின் சமல் அச்சட்டமூைம் முழுப் பாைாளுமன்றக் 

குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படல் சவண்டும். 
 

எனினும், ஓர் அலமச்சாினால் அல்ைது பிைதி அலமச்சாினால் பசய்யப்பட்ட பிசைைலணயின்சமல் 

பாைாளுமன்றம் அவ்வாறு முடிவுபசய்தால், வருடாந்த அல்ைது குலறநிைப்பு ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைம் 

தவிர்ந்த சட்டமூைபமான்று சபாநாயகாினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்படசவண்டிய 

பதாிகுழுபவான்றுக்கு அல்ைது சட்டவாக்க நிலையியற்  குழுவிற்கு அல்ைது பபாருத்தமான துலறசார் 

சமற்பார்லவக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படைாம்.  

 

58. சட்டமூைபமான்று பதாி குழுவிற்கு அல்ைது சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவிற்கு அல்ைது துலறசார் 

சமற்பார்லவக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ைசபாது அக்குழுவானது அறிக்லகயிடும்வலை 

அச்சட்டத்தின்மீது சமற்பகாண்டு நடவடிக்லககள் எலவயும் எடுக்கப்படுதைாகாது.  

 

 

குழுநிலையிலுள்ை சட்டமூைங்கள் மீதான நலடமுலற 

 

59. ஏசதனும் சட்டமூைம் நிலையியற் கட்டலை 57 இன் கீழ் குழுபவான்றுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படுமிடத்து, 

அத்தலகய குழு அதன் பல்சவறு ஏற்பாடுகலையும் பிசைாிக்கப்பட்ட எலவசயனும் திருத்தங்கலையும் பற்றி 

கைந்துலையாட சவண்டுபமன்பதுடன், குழு அதன் அமர்விலன ஒத்திலவக்கைாம்; அது முழுப் 

பாைாளுமன்றக் குழுவாகவிருப்பின் அதன் முன்சனற்றத்லத காைத்துக்குக்காைம் சந்தர்ப்பம் எழும்சபாது 

அறிக்லகயிடைாம்.  

 

60. குழுவின் தவிசாைர் அல்ைது பசயைாைர் நாயகம் சட்டமூைத்தின் ஒவ்பவாரு வாசகத்தினதும் 

இைக்கத்லதத் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வாசித்தல் சவண்டும்.  

 

61. ஒரு வாசகத்துக்கு அல்ைது வாசகங்களுக்கு அது சட்டமூைத்தின் விடயப்பபாருளுக்கு 

இலயபானதாகவும் நிலையியற் கட்டலைகளுக்கு சவறுவலகயில் இலசந்பதாழுகுவதுமான 

திருத்தங்கலை ஏசதனும் ஏற்பாடுகலை நீக்கிவிடுவதன்மூைம், பதிலிடுவதன்மூைம் அல்ைது 

உட்புகுத்துவதன்மூைம் சமற்பகாள்ைைாம். 

 

62. குழுநிலையில் சட்டமூைத்தின் அடிப்பலடக் பகாள்லக கைந்துலையாடப்படுதைாகாது; ஆனால் அதன் 

விபைங்கள் மட்டுசம கைந்துலையாடப்படுதல் சவண்டும். 

 

63. ஒரு சட்டமூைத்தின் முற்பகுதியில் ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்ட முடிவுக்கு முைணான எந்தபவாரு திருத்தமும் 

பிசைாிக்கப்படுதைாகாது. 
 

64. சட்டமூைபமான்று குழுநிலையில் மதிப்பிடப்பட்டபின்னரும் அச்சட்டமூைம் பதாடர்ந்து 

குழுநிலையிலுள்ை சபாது எவசைனும் உறுப்பினர் தவிசாைாின் அனுமதியுடன், ஏற்கனசவ 

நிலறசவற்றப்பட்ட ஏசதனும் வாசகத்துக்குத் திருத்தபமான்லறப் பிசைாிக்கைாம்.  

 

65. சட்டமூைத்தின் ஏசதனும் வாசகத்தின் பாிசீைலன சட்டமூைத்தின் எஞ்சியுள்ை வாசகங்கள் 

பாிசீலிக்கப்படும் வலையும் புதிய வாசகங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும் வலையும் பின்சபாடப்படைாம். 
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66. (1) சட்டமூைத்தின் அட்டவலணகள் பாிசீலிக்கப்படும்முன் அச்சட்டமூைத்துக்குப் புது வாசகங்கள் 

சமர்ப்பிக்கப்படைாம். அவ்வாறு சமர்ப்பிக்கப்படும் புது வாசகங்கள் முதல் மதிப்பீடு பபற்றலவயாகக் 

கருதப்படல் சவண்டும். அலதயடுத்து முலறசய “அந்த வாசகம் இைண்டாம் மதிப்பீடு பபறுக” என்றும் 

“அந்த வாசகம் (அல்ைது திருத்தப்பட்டவாறான வாசகம்) சட்டமூைத்துடன் சசர்க்கப்படுவதாக” என்றும் 

பிசைைலணகள் பிசைாிக்கப்படல் சவண்டும். 
 
 (2) சட்டமூைத்திற்குாிய அட்டவலணகள் பாிசீலிக்கப்பட்டு ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்டதும் புது 

அட்டலவலணகள் சமர்ப்ப்பிக்கப்படைாம். அங்ஙனம் சமர்ப்பிக்கப்படும் அட்டவலணகள் புது வாசகம் 

எவ்வாறு பாிசீலிக்கப்படுசமா அவ்வாசற பாிசீலிக்கப்படுதல் சவண்டும். 
 

(3) ஒவ்பவாரு வாசகமும் அட்டவலணயும் பிசைாிக்கப்பட்ட ஏசதனும் புதிய வாசகமும் அல்ைது 

அட்டவலணயும் பாிசீலிக்கப்பட்டதும் சட்டமூைத்திற்கு முன்னுலை இருப்பின் அது 

கவனத்திற்பகாள்ைப்படுதல் சவண்டுபமன்பதுடன் 'இது சட்டமூைத்தின் முன்னுலையாக இருக்குமாக' 

என்ற பிசைைலண பிசைாிக்கப்படுதல் சவண்டும்.  

 

(4) சட்டமூைத்தின் சட்டப்பபயருக்கு ஏசதனும் திருத்தம் அவசியமாயின், அது இந்நிலையியற் 

கட்டலையிற் தைப்பட்டுள்ை நடவடிக்லககைின் முடிவில் பசய்யப்படுதல் சவண்டும்.  

 

 

சட்டமூைங்கைின் மீதான குழுக்கைின் அறிக்லககள் 

 

  67. முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுபவான்று ஒரு சட்டமூைத்லதப் பாிசீைலனபசய்து முடித்ததும் தவிசாைர் 

அச்சட்டமூைத்லத திருத்தங்களுடசனா அல்ைது திருத்தங்கைின்றிசயா பாைாளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்லகயிடுதல் சவண்டும். 

 

  68. சட்டமூைபமான்று ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ை ஒரு துலறசார் சமற்பார்லவக்குழு, சட்டவாக்க 

நிலையியற் குழு அல்ைது பதாிகுழு அதன் விதப்புலைகலைத் தருகின்ற அறிக்லகபயான்லற 

பாைாளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பிக்க சவண்டுபமன்பதுடன் அறிக்லகயின் பிைதிபயான்று ஒவ்சவாரு 

உறுப்பினருக்கும் வழங்கப்படுதல் சவண்டும்.  

 

  69. ஒரு சட்டமூைத்தின் பதாிகுழுவின் அறிக்லகலயத் தவிசாைர் சமர்ப்பித்தல் சவண்டுபமன்பதுடன் 

அவ்வறிக்லக சபாபீடத்தில் இடப்படுவதாக எனக் கட்டலையிடைாம்; அல்ைது பாைாளுமன்றத்தால் 

பணிக்கப்படக்கூடியவாறான முலறயில் லகயாைப்படைாம். எந்தசவார் உறுப்பினரும் பிசைாிக்கும் 

பிசைைலண ஒன்றின் அடிப்பலடயில் சட்டமூைம் முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுபவான்றுக்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படைாம்; அல்ைது பதாிகுழுவின் அறிக்லக அச்சட்டமூைத்துக்குப் பபாறுப்பாயுள்ை 

உறுப்பினர் நியமிக்கும் ஒரு நாைில் பாிசீைலன பசய்வதற்பகன நிர்ணயிக்கப்படைாம்.  

 

  70. ஒரு சட்டமூைத்தின் துலறசார் சமற்பார்லவ குழுபவான்றின் அல்ைது சட்டவாக்க நிலையியற் 

குழுபவான்றின் அறிக்லகலயத் தவிசாைர் சமர்ப்பித்தல் சவண்டுபமன்பதுடன் அச்சட்டமூைத்துக்குப் 

பபாறுப்பாயுள்ை உறுப்பினர் நியமிக்கும் ஒரு நாைில் அவ்வறிக்லக பாிசீைலன பசய்வபதற்பகன 

ஒதுக்கப்படல் சவண்டும். ஒரு  துலறசார் சமற்பார்லவ குழுவின் சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவின் 

அல்ைது பதாிகுழுவின் அறிக்லக பலிசீைலன பசய்யப்படும் சபாது குழுவால் அச்சட்டமூைத்தில் 

திருத்தங்கள் எதுவும் பசய்யப்பட்டிருப்பின் பாைாளுமன்றம் அக்குழு பசய்திருக்கும் திருத்தங்கலை மட்டுசம 

பலிசீலிக்கும்; ஆனால் அத்திருத்தங்கலை சமலும் திருத்தைாம். அறிக்லகலய பாிசீலிக்கும்சபாது, குழுவால் 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்ட திருத்தங்கைின் விலைவாக முன்லவக்கப்பட்டலவ தவிை  பாைாளுமன்றத்தால் 

புதிய திருத்தங்கள் எலதயும் பசய்ய முடியாது. ஆனால் குழுவால் பசய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட சிை 

திருத்தங்கலைப் பற்றிய குறிப்புடன் சட்டமூைம் அசத குழுவிற்கு மீள்சமர்ப்பிக்கப்படைாம். 
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மூன்றாம் மதிப்பீடு 

 

  71. முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுவால் நிலறசவற்றப்பட்ட அல்ைது ஒரு பதாிகுழுவால் திருத்தமின்றி 

பாைாளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடப்பட்ட ஒரு சட்டமூைம் ஒரு பிசைைலணயின் அடிப்பலடயில் உடசன 

மூன்றாம் மதிப்பீடு பசய்யப்பட்டு நிலறசவற்றப்படைாம்; அல்ைது பாைாளுமன்றம் பணித்தால் மூன்றாம் 

மதிப்பீடு பின்சபாடைாம். 

 

  72. (1) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவினால் அல்ைது சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவினால் 

திருத்தங்கைின்றி பாைாளுமன்றத்துக்கு அறிக்லகயிடப்பட்ட சட்டமூைபமான்று பாிசீைலனக்பகன 

நியமிக்கப்பட்ட நாைன்று உடனடியாக மூன்றாம் தடலவயாக மதிப்பிடப்பட்டு நிலறசவற்றப்படைாம் 

அல்ைது மூன்றாம் மதிப்பீடு பின்சபாடப்பட சவண்டுபமனப் பாைாளுமன்றம் பணித்தால் 

பின்சபாடப்படைாம். 

 

(2) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழு அல்ைது சட்டவாக்க நிலையியற் குழு அல்ைது பதாிகுழு 

சட்டமூைத்லதத் திருத்தியிருந்தால் குழுவினால் பசய்யப்பட்ட திருத்தங்கலைப் பாைாளுமன்றம் பாிசீைலன 

பசய்து முடிந்தவுடன் மூன்றாவது தடலவயாக மதிப்பிடப்பட்டு நிலறசவற்றப்படைாம் அல்ைது 

மூன்றாவது மதிப்பீடு பின்சபாடப்பட சவண்டுபமன பாைாளுமன்றம் பணித்தால் பின்சபாடப்படைாம்.  

 

  73. ஒரு சட்டமூைத்தின் மூன்றாவது மதிப்பீட்டின்சபாது பாைாளுமன்றம் பணித்தால் அவ்வாறு 

பின்சபாடைாம். அறிவித்தலின் பின்னைான பிசைைலணயின்சமல் வாய்பமாழிமூைமான அல்ைது வலைவுத் 

திருத்தங்கள் பசய்யப்படைாம். சபாநாயகாினால் சட்டமூைத்தில்  சான்றுலை எழுதப்படுவதற்கு முன்னர் 

சட்டமூைத்திலிருக்கத்தக்க இைக்கண பிலழ அல்ைது தட்படழுத்துப் பிலழ எதலனயும் திருத்துவதற்கு 

சபாநாயகருக்கு தத்துவம் உண்டு.  

 

சபாநாயகாின் சான்றுலை 

 

  74. பாைாளுமன்றத்தினால் சட்டமூைபமான்று நிலறசவற்றப்பட்ட பின்னர் இயன்றைவு விலைவாக 

அைசியைலமப்பின் 79 ஆம் உறுப்புலையில் குறித்துலைக்கப்பட்ட சான்றுலைலய சபாநாயகர், 

சிங்கைத்திலும் தமிழிலும் சட்டமூைத்தின்மீது புறக்குறிப்பிடுதல் சவண்டும்.  

 

 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்திற்காகக் குறித்பதாதுக்கப்பட்ட நாட்கள் 

 

  75. (1) ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்லதக் பாிசீலிப்பதற்பகன திபசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு முன்பாக 

(இதனகத்துப்பின்னர் ஏற்பாடுபசய்யப்பட்டாைன்றி) இருபத்தாறு நாட்களுக்கு சமற்படாத நாட்கள் 

ஒதுக்கப்படல் சவண்டும்:  

 

எனினும், ஏதாவது குலறநிைப்பும் ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்லத பாிசீலிப்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட 

நாட்கள் சமற்குறிப்பிட்ட இருபத்தாறு  நாட்கலை கணக்கிடுவதில் சசாோ்த்துக் பகாள்ைப்படைாகாது.  

 

(2) அவ்வாறு ஒதுக்கப்பட்ட நாட்கைில், பவள்ைிக்கிழலம தவிர்ந்த ஏலனய நாட்கைில் அமர்வு சநைம் 

மு.ப. 9.30 மணியிலிருந்து பி.ப. 12.30 மணிவலையும் பி.ப 1.00 மணியிலிருந்து பி.ப. 6.30 மணிவலையுமாக 

இருத்தல் சவண்டும். பவள்ைிக்கிழலமகைில் அமர்வு சநைம் மு.ப. 9.30 மணியிலிருந்து பி.ப. 12.30 

மணிவலையும் பி.ப 1.30 மணியிலிருந்து பி.ப. 6.30 மணிவலையுமாக இருத்தல் சவண்டும். 

 

எனினும், பி.ப 6.00 மணிக்கு பந்திகள் (4), (5), (6) என்பவற்றின் ஏற்பாடுகள் பசயற்படல் சவண்டும்.  
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(3) அவ்வாறு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நாைில் பபாது அலுவல்கைின் முதைாவது விடயமாக ஒதுக்கீட்டுச் 

சட்டமூைம் இடம்பபறசவண்டுபமன்பதுடன் அத்தலகய ஒரு நாைில் பிற்பகல் 6.00 மணிக்கு முன்பு 

சவபறந்தப் பபாது அலுவலும் எடுக்கப்படுதைாகாது. 

 

(4)  சட்டமூைத்தின் இைண்டாவது மதிப்பீட்டிற்கு ஏழு நாட்களுக்கு சமல் ஒதுக்கப்படைாகாது. 

இைண்டாம் மதிப்பீட்டின் மீதான நடவடிக்லககள் ஏற்பகனசவ முடிவுற்றிருந்தாைன்றி ஒதுக்கப்பட்ட 

ஏழாம் நாைன்று பிற்பகல் 6.00 மணிக்குச் சபாநாயகர் அதலன நிலறசவற்றத் சதலவயான 

எப்பிசைைலணலயயும் உடனடியாகப் பாைாளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். அத்தலகய 

பிசைைைலணகள் யாவும் நிலறசவற்றப்படும்வலை பாைாளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்படைாகாது. 
 
(5) இக்கட்டலையின் (1) ஆம் பந்தியில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டவாறு தவிை ஒதுக்கீட்டுச் 

சட்டமூைத்தின் குழுநிலை பாிசீைலனக்பகன இருபத்திைண்டு நாட்களுக்கு சமல் ஒதுக்கப்படைாகாது. 

அவ்வாறு ஒதுக்கப்பட்ட நாட்கைில் கலடசி நாைன்று பிற்பகல் 6.00 மணிக்கு சட்டமூைம் ஏற்பகனசவ 

அறிக்லகயிடப்பட்டிருந்தாைன்றி அப்சபாது விவாதத்திலிருக்கும் எலவசயனும் திருத்தங்கைின் மீதான 

பிசைைலணகலையும் அதலனத் பதாடர்ந்து அத்தலைப்புக்கான அைசாங்கத் திருத்தங்கைின் மீதான 

பிசைைலணகலையும் அத்தலைப்லப நிலறசவற்றத் சதலவயான பிசைைலணகலையும் தவிசாைர் 

உடனடியாகச் சலபக்கு விடுதல் சவண்டும். அதன் பின்னர் ஒவ்பவாரு அலமச்சின் தலைப்புக்கள் 

பதாடர்பாகவும் அவ்வலமச்சின் மதிப்பீடுகைின் எஞ்சியுள்ை தலைப்புகைின் பமாத்தத் பதாலககள் 

அம்மதிப்பீடுகைில் வலையறுக்கப்பட்டுள்ை சசலவக்பகன அட்டவலணயில் சசர்க்கப்படுவதாக எனவும், 
பின்னர் பல்சவறு அட்டவலணகளும் முலறசய சட்டமூைத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க சவண்டுபமனவும் 

பிசைைலணலய உடனடியாகச் சலபக்கு விடுதல் சவண்டும். அச்சட்டமூைம் அறிக்லகயிடப்படும்வலை 

பாைாளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்படைாகாது. 
 
(6) இக்கட்டலையின் கீழ் இடம்பபறும் நடவடிக்லககலை முடிவுக்குக் பகாண்டு வரும் எந்நாைன்றும் 

அந்நடவடிக்லககைின் பாிசீைலன ஒத்திலவப்புப் பிசைைலண மூைம் எதிர்சநாக்கப்படசவா 

இலடநிறுத்தப்படசவா ஆகாது. சமலும் இந்நடவடிக்லககைின்மீது தடங்கற் பிசைைலணகள் எலவயும் 

பகாண்டுவைப்படைாகாது. 
 
எனினும், நிலையியற் கட்டலை 19 இன்கீழ் ஒத்திலவப்பு பிசைைலணக்காக அனுமதி 

வழங்கப்பட்டிருப்பின் அத்தலகய பிசைைலண, ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்தின் மீதான நடவடிக்லககள் 

முடிவுறும்வலை நிறுத்திலவக்கப்படுதல் சவண்டுபமன்பதுடன் பாைாளுமன்றம் ஏற்பகனசவ 

ஒத்திலவக்கப்பட்டிருந்தாபைாழிய, பி.ப. 8.00 மணிக்கு சபாநாயகர்  வினாவின்றிசய பாைாளுமன்றத்லத 

ஒத்திலவத்தல் சவண்டும்.  
 

ஒழுங்குசபணல் விதிகளுக்கான பபாறுப்பு 

 

  76. (1) பாைாளுமன்றத்தில் சபாநாயகரும் ஏசதனும் குழுவில் அக்குழுவின் தவிசாைரும் முலறசய 

பாைாளுமன்றத்திலும் குழுக்கைிலும் ஒழுங்குவிதிகலைக் கலடப்பிடிப்பதற்கு பபாறுப்புலடசயாைாவர். 

எந்தவிதமான ஒழுங்குப்பிைச்சிலன மீதும்  இவர்கைின் முடிலவ சமன்முலறயீட்டிற்கு உட்படைாகாது 

என்பதுடன் முன்னறிவித்தலின்பின் பசய்யப்படும்  தன்னிலைப் பிசைைலண ஒன்றின் மீதன்றி இதலனப் 

மீைாய்வு பசய்யப்படுதலுமாகாது.  

 

 (2) ஒரு விவாதத்தின்சபாது சபாநாயகசைா தவிசாைசைா தமது இருக்லகயினின்றும் எழுந்தால் 

உலையாற்றிக்பகாண்டிக்கும் அல்ைது உலையாற்றவிருக்கும் உறுப்பினபைவரும் தமது இருக்லகயிைமை 

சவண்டுபமன்பதுடன் சபாநாயகர் அல்ைது தவிசாைர் கூறுவலத எவ்விதக் குறுக்கீடுமின்றிச் 

பசவிமடுக்கக்கூடியதாகப் பாைாளுமன்றசமா குழுசவா அலமதியாக இருத்தலும் சவண்டும். 
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 (3) ஒழுங்குப் பிைச்சிலனபயான்லற எடுத்துலைத்தபின் அதலன எடுத்துலைத்த உறுப்பினர் தமது 

இருக்லகயில் அமர்தல் சவண்டுபமன்பதுடன் சபாநாயகசைா தவிசாைசைா ஒழுங்குப் பிைச்சிலனயில் தமது 

தீர்ப்பிலனக் கூறும்வலை சபாநாயகாின் அல்ைது தவிசாைாின் அனுமதியின்றி  சவபறந்த உறுப்பினரும் 

எழுந்து நிற்றைாகாது. தீர்ப்பைிக்கப்பட்ட பின் ஒழுங்குப் பிைச்சிலன எழுப்பப்பட்ட சமயம் 

பாைாளுமன்றத்தில் உலையாற்றி நின்ற உறுப்பினர் அக்கிைாசனத்தின் தீர்ப்பிற்கிணங்க தமது உலைலயத் 

பதாடர்ந்து நிகழ்த்த தகுதியுலடயவர். 
 

பாைாளுமன்றத்தில் ஒழுங்கு  

 

  77. (1) ஓர் உறுப்பினர் அக்கிைாசனத்தின் அதிகாைத்லத புறக்கணித்தல் சவண்டுபமன்றும் 

விடாப்பிடியாகவும் பாைாளுமன்றத்தின் அலுவலிற்கு தலடயிலன ஏற்படுத்தல் அல்ைது 

சவபறவ்வலகயிசைா பாைாளுமன்றத்தின் விதிகலைத் துஷ்ப்பிைசயாகம் பசய்தல் சபான்ற 

குற்றச்சாட்டுக்கலை புாிந்தவுடன் சபாநாயகர் அவ்வுறுப்பினலைப் பபயர் குறிப்பிட்டு “குறித்த 

அவ்வுறுப்பினர் பாைாளுமன்றத்தின் சசலவயினின்றும் இலடநிறுத்தி லவக்கப்படல் சவண்டும்” என்ற 

பிசைைலணலய (விவாதசமா ஒத்திலவப்சபா திருத்தசமா அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.) உடனடியாக 

சபாநாயகர் சலபக்கு விட சவண்டும்.   
 

(2) அத்தலகய ஏசதனும் பிசைைலண நிலறசவற்றப்படின் அத்துடன் எவசைனும் உறுப்பினர் 

இந்நிலையியற் கட்டலையின்கீழ் இலடநிறுத்தப்படின் முதைாவது சந்தர்ப்பத்தில் அத்தலகய 

உறுப்பினாின் இலடநிறுத்துலக இருவாைங்களுக்கானதாதல் சவண்டும். அசத அமர்வுத்பதாடாின் சபாது 

இைண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் நான்கு வாைங்களுக்கானதாதல் சவண்டும் என்பதுடன் அசத அமர்வுத் 

பதாடாின்சபாது மூன்றாவது அல்ைது ஏசதனும் அடுத்துப்பின்னைான சந்தர்ப்பத்தில் ஆறு 

வாைங்களுக்கானதாகவிருத்தல் சவண்டும்:  

 

எனினும், எவ்வுறுப்பினாின் சசலவகள் இலடநிறுத்தப்பட்டுள்ைனசவா அவ்வுறுப்பினருக்கு, 

அத்தலகய இலடநிறுத்துலக காைப்பகுதியின்சபாது ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்தின் இறுதிவாக்பகடுப்பில்  

மட்டும் வாக்கைிப்பதற்குச் சபாநாயகாினால் அனுமதியைிக்கப்படைாம்.  

 

(3) ஓைாம், (2) ஆம் பந்திகைின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், பசங்சகாலிலன சலபயில் 

லவத்திருக்கப்படும்சபாது அதலனத் பதாடுகின்ற அல்ைது அதலன உயர்த்துகின்ற எவசைனும் 

உறுப்பினர் பாைதூைமான ஒழுங்கீனத்லத புாிகின்றார் என்பதுடன், அத்தலகய தவறு 

அவ்வுறுப்பினாினால் முதைாவது தடலவயாக புாியப்பட்டதாகவிருப்பினும் அவர் எட்டு வாை 

காைப்பகுதிக்கு இலடநிறுத்தப்படுதல் சவண்டும்.  

 

 (4) சமுகமாயிருக்கும் பை உறுப்பினர்கள் கூட்டாக ஒன்று சசர்ந்து அக்கிைாசனத்தின் அதிகாைத்லத 

புறக்கணித்தாபைாழிய ஒசைசநைத்தில் ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட உறுப்பினர்கள் பபயர் 

குறிப்பிடப்படுதைாகாது. 
 

(5) இந்நிலையியற் கட்டலையின்கீழ் பாைாளுமன்றத்தின் சசலவயினின்றும் இலடநிறுத்தி 

லவக்கப்பட்ட ஓர் உறுப்பினர் அல்ைது கூட்டாக இயங்கும் பை உறுப்பினர்கள் இலடநிறுத்தி 

லவக்கப்பட்ட காைவலைலறயுள் பாைாளுமன்ற வைபவல்லையிலிருந்து பவைிசயற சவண்டும் என்ற 

சபாநாயகாின் கட்டலைக்கு எந்சநைத்திைாவது கீழ்ப்படிய மறுத்தால், தனது கட்டலைலயச் பசயற்படுத்தத் 

சதலவயான நடவடிக்லககலை சமற்பகாள்ளும்படி சபாநாயகர் பணிக்கைாம்.  

 

(6) இக்கட்டலையின் (1) ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட குற்றபமான்று முழுப்பாைாளுமன்ற 

குழுநிலையில் புாியப்படின் தவிசாைர் உடனடியாக குழுவின் நடவடிக்லகலய இலடநிறுத்தி அவ்வாறு 

இலடநிறுத்தி லவப்பதற்கான சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகலைப் பாைாளுமன்றத்துக்கு அறிவிக்க 

சவண்டுபமன்பதுடன், பாைாளுமன்றத்திசைசய அத்தலகய குற்றம் இலழக்கப்பட்டதாகக்பகாண்டு 
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அவ்வறிவித்தலின் சபாில் பிசைாிக்கப்படும் ஒரு பிசைைலண திருத்தம், ஒத்திலவப்பு அல்ைது விவாதம் 

எதுவுமின்றி சபாநாயகாினால் சலபக்கு விடப்படுதல் சவண்டும். 

 

78. ஒரு விவாதத்தின் சபாது தனது பசாந்த வாதங்கலை அல்ைது ஏலனய உறுப்பினர்கைால் 

சமற்பகாள்ைப்பட்ட வாதங்கலை அல்ைது சலிப்பூட்டும் முலறயில் மீட்டுலைப்பதிசைா அல்ைது விவாதப் 

பபாருளுக்குப் பபாருத்தமற்ற வலகயில் உலையாற்றுவதிசைா ஓர் உறுப்பினர் விடாப்பிடியாயிருந்தால் 

சபாநாயகர் அவ்வுறுப்பினாின் நடத்லதலயப் பாைாளுமன்றத்தின் கவனத்திற்குக் பகாண்டுவந்த பின்னர் 

அவ்வுறுப்பினலை உலையாற்றுவலத நிறுத்துமாறு பணிப்பதுடன் சநைடி ஒலி, ஒைிபைப்லப நிறுத்துமாறும் 

கட்டலையிடைாம்.  
 
79. (1) பாைதூைமான ஒழுங்கற்ற முலறயில் பசயற்படும் உறுப்பினர்கள் அன்லறய எஞ்சிய சநைக் 

கூட்ட அமர்விலிருந்து உடனடியாக பவைிசயற சவண்டுபமனச் சபாநாயகர் கட்டலையிட 

சவண்டுபமன்பதுடன் அவைது கட்டலைலயச் பசயற்படுத்த சதலவயான  நடவடிக்லககலை 

எடுக்குமாறும் சபாநாயகர் பணிக்கைாம். அத்தலகய கட்டலை பதாடர்பாக அக்கிைாசனத்திலிருந்து 

பபறக்கூடிய அத்தலகய கட்டலையின்மீது பலடக்கைச்சசவிதர்  பசயைாற்றுதல் சவண்டும்.  
 

(2) எச்சந்தர்ப்பத்திைாவது, சபாநாயகர் இந்நிலையியற் கட்டலையின்கீழ் தமக்குள்ை அதிகாைங்கலை 

சபாதியனவல்ைபவன கருதினால் அவர், நிலையியற் கட்டலை 77 ஐப் பின்பற்றி அத்தலகய 

உறுப்பினர்கலைப் பபயர் குறிக்கைாம்.  

 

80. எழுபத்சதழாம் நிலையியற் கட்டலையின் கீழ் இலடநிறுத்தப்பட்ட அல்ைது 79ஆம் நிலையியற் 

கட்டலையின் கீழ் பவைிசயறுமாறு பணிக்கப்பட்ட எவசைனும் உறுப்பினர் பாைாளுமன்ற 

வைபவல்லையிலிருந்து உடனடியாக பவைிசயறுதல் சவண்டுபமன்பதுடன், அத்தலகய 

இலடநிறுத்துலக காைப்பகுதியின்சபாது குழுக்கைிலிருந்தும் தலடபசய்யப்படுதல் சவண்டும்.  

 

இவ்வத்தியாயத்தின் சநாக்கங்களுக்காக “பாைாளுமன்ற வைபவல்லை” என்பது, பாைாளுமன்றக் 

கட்டிடங்கலையும் பாைாளுமன்றத்தின் 1ஆம் இைக்க வாயில் முதல் 3ஆம் இைக்க வாயில் வலையான 

நிைப்பைப்லபயும்  உள்ைடக்கும். 

 

  81. பாைாளுமன்றத்தில் பாைதூைமான ஒழுங்கீனம் எழுகின்ற விடயத்தில், சபாநாயகர் அவசியபமன 

கருதினால், வினாவின்றிசய பாைாளுமன்றத்லத ஒத்திலவக்கைாம் அல்ைது சபாநாயகாினால் 

தீர்மானிக்கக்கூடியவாறான சநைத்துக்கு அமர்லவ இலடநிறுத்திலவக்கைாம்.  

 

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

பயன்படுத்தியுள்ை அல்ைது 83ஆம் நிலையியற் கட்டலைக்கு முைணாக அல்ைது 91(ஊ) அல்ைது (ஏ) 

என்னும் நிலையியற் கட்டலைகளுக்கு முைணாக எதலனயும் விவாதத்தில் கூறியிருந்து அதலன 

விைக்கியிைாத அல்ைது மீட்டுப்பபறாத அல்ைது அத்தலகய தகாத வார்த்லதகலைப் 

பயன்படுத்தியலமக்காகப் பாைாளுமன்றம் திருப்திப்படும் வலகயில்  மன்னிப்புக் சகட்டிைாத அல்ைது 

இந்நிலையியற் கட்டலைகைில் குறித்துலைக்கப்பட்ட ஏசதனும் ஒழுங்குசபணுலகயின் மீறுலகலயப் 

புாிந்துள்ை எவசைனும் உறுப்பினருக்பகதிைாக பாைாளுமன்றம் தகுதிபயனக் கருதுகின்ற ஏசதனும் 

வலகயில் நடவடிக்லக எடுக்கைாபமன்பதுடன், இந்நிலையியற் கட்டலைகைில் குறித்துலைக்கப்பட்ட 

முலற தவிர்ந்த சவசறசதனும் முலறயில், இந்நிலையியற் கட்டலையில் குறித்துலைக்கப்பட்ட 

ஒழுங்குசபணுலகயின் மீறுலகக்காக, எவசைனும் உறுப்பினருக்பகதிைாக நடவடிக்லக எடுப்பதிலிருந்து 

பாைாளுமன்றத்லத  இக்கட்டலைகைில் எதுவும் தடுத்தலுமாகாது.  
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(2) (அ) எவசைனும் உறுப்பினர் இலயபற்ற முலறயில் அல்ைது நிலையியற் கட்டலைகைிற்கு 

முைணாக பதாடர்ந்து பசயற்படுகின்றாபைன சபாநாயகர் அபிப்பிைாயப்படுமிடத்து, அவர் 

அப்பாைாளுமன்ற நடவடிக்லககைின் ஏசதனும் ஒலிபைப்பு உடனடியாக 

இலடநிறுத்தப்படசவண்டுபமன கட்டலையிடைாம்;  

 

(ஆ) விவாதத்தில் ஒழுங்கற்ற அல்ைது மாமன்றப் பண்பிற்கு ஒவ்வாதனவாகவுள்ை தகாத 

வார்த்லதகள் உபசயாகப்படுத்தப்பட்டுள்ைனபவன அல்ைது 83ஆம் நிலையியற் கட்டலை  அல்ைது 

நிலையியற் கட்டலை 91 (ஊ) அல்ைது (ஏ) என்னும் நிலையியற் கட்டலைகளுக்கு  முைணான 

விவாதத்தில் எதுவும் கூறப்பட்டுள்ைபதன சபாநாயகர் அபிப்பிைாயப்படுமிடத்து அவர் தனது 

தற்றுணிபின்படி அத்தலகய பசாற்கள் அல்ைது அத்தலகய கூற்றுக்கள் ஹன்சாட் அறிக்லகயிலிருந்து  

நீக்கிவிடப்படுதல் சவண்டுபமன கட்டலையிடைாம் என்பதுடன், அவ்வார்த்லதகள் அல்ைது 

கூற்றுக்கள் பசால்ைப்படாத பசாற்கைாகக் கருதப்படுதலும் சவண்டும்.  

 

 83. (i) தன்னிலைப் பிசைைலண ஒன்றின் மீதன்றி சனாதிபதி, அல்ைது பதில் சனாதிபதி, பாைாளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள், நீதிபதிகள் மற்றும் நீதி நிருவாகத்தில் ஈடுபட்டுள்ை சவறு ஆட்கைின் தனிப்பட்ட நடத்லத 

பற்றி பாைாளுமன்றத்தில் வினாபவதுவும் எழுப்பப்படுதைாகாது; அத்துடன் எலவசயனும் 

நடவடிக்லககைில், அலமச்சர்கைிடம் சகட்கப்படும் சகள்விகைில் அல்ைது ஏசதனும் விடயம் பதாடர்பான 

பிசைைலணபயான்றின் மீதான விவாதத்திைான குறிப்புகைில் அத்தலகய எவசைனும் ஆட்கைின் நடத்லத 

பற்றி குறிப்பிடுதலும் ஒழுங்கற்றதாகும்.  

 

(ii) இந்நிலையியற் கட்டலையில் “நீதிபதி” என்பது குடியைசின் சனாதிபதி அவர்கைால் அவைது 

லகப்பட எழுத்தாலணமூைம் நியமிக்கப்பட்ட பிைதம நீதியைசர், சமன்முலறயீட்டு நீதிமன்றத் தலைவர், 

உயர் நீதிமன்றத்தினதும், சமன்முலறயீட்டு நீதிமன்றத்தினதும் மற்பறல்ைா நீதிபதிகள் எனப் 

பபாருள்படும். 

 

தன்னிலைப் பிசைைலண மீது குறித்த சிை ஆட்கலை அகற்றுதல் 

 

84. (1) ஏசதனும் சட்டத்திற்கு முைணாக எது எவ்வாறிருப்பினும், சார்த்தப்பட்ட துர்நடத்லத அல்ைது 

தகவின்லம என்ற ஏதுவின்மீது பிைதம நீதியைசர், உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், சமன்முலறயீட்டு 

நீதிமன்றத்தின் தலைவர் மற்றும் சமன்முலறயீட்டு நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் என்சபாலை பதவியிலிருந்து 

அகற்றுவதற்கான பிசைைலணபயான்லற  சனாதிபதிக்கு முன்லவப்பதற்கான தீர்மானம் பற்றிய 

முன்னறிவித்தல் அைசியைலமப்பின் 107 ஆம் உறுப்புலையின் பிைகாைம் சபாநாயகருக்கு பகாடுக்கப்படும் 

சந்தர்ப்பத்தில் சபாநாயகர் அத்தலகய தீர்மானத்லத ஏற்றுக்கவனித்து அதலன  பாைாளுமன்றத்தின் 

ஒழுங்குப்பத்திைத்தில் இடம் பபறச் பசய்தல் சவண்டும்.  

 

(2) (அ) ஓைாம் பந்தியில் குறிப்பீடுபசய்யப்பட்ட தீர்மானபமான்று பாைாளுமன்றத்தின் 

ஒழுங்குப்பத்திைத்தில் இடப்படுமிடத்து, சபாநாயகர் பிைதம அலமச்சாினதும் 

பாைாளுமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித்தலைவாினதும் கைந்தாசைாசலனயுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

நீதிபதியின் மீது சார்த்தப்பட்ட துர்நடத்லதலய அல்ைது தகவின்லமலய நுண்ணாய்வு 

பசய்வதற்கு ஓய்வுபபற்ற மூன்று உயர் நீதிமன்ற நிதீபதிகலைக் பகாண்ட விசாைலணக் 

குழாபமான்லற நியமித்தல் சவண்டும். 

 

  (ஆ) சபாநாயகர் அத்தலகய விசாைலணக்குழாத்தின் தவிசாைைாக விசாைலணக்குழாத்தின் 

உறுப்பினர்களுள் ஒருவலை நியமித்தல் சவண்டும்.  
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(3) எந்த நீதிபதிக்கு எதிைாக பசால்ைப்பட்ட துர்நடத்லத அல்ைது தகவின்லம பற்றிய சார்த்துலை 

தீர்மானத்தில் தைப்பட்டுள்ைசதா அந்த நீதிபதிலய, பசால்ைப்பட்ட தீர்மானம் பபறப்பட்ட திகதியிலிருந்து 

மூன்று வாைக் காைப்பகுதியினுள் எதிர்வாதம் பற்றிய எழுத்திைான கூற்லற அைிக்கும்படி 

விசாைலணக்குழாம் சதலவப்படுத்துதல் சவண்டும்.  

 

(4) இைண்டாம் பந்தியின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட விசாைலணக்குழாபமான்று, சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதியின் 

சார்த்தப்பட்ட துர்நடத்லதலய அல்ைது தகவின்லமலய எண்பிப்பதற்கு வாய்பமாழி மூைமான அல்ைது 

ஆவணமுலறயான சான்லற அைிக்கும்படி அத்தலகய தீர்மானத்தில் லகபயாப்பமிட்டுள்ை பாைாளுமன்ற 

உறுப்பினர்களுக்கு அல்ைது அவர்கைின் சட்டப் பிைதிநிதிகளுக்கு அனுமதியைித்தல் சவண்டும்.  

 

(5) எந்த நீதிபதியின் சார்த்தப்பட்ட துர்நடத்லத அல்ைது தகவின்லம, (2) ஆம் பந்தியின்கீழ் 

நியமிக்கப்பட்ட விசாைலணக்குழாத்தினாைான நுண்ணாய்வின் விடயமாகவுள்ைசதா அந்த நீதிபதி அக் 

குழுவின் முன்னர் சதான்றுவதற்கும் அத்தலகய விசாைலணக்குழாத்தினால் சநைடியாக அல்ைது 

பிைதிநிதிகள்மூைம் பசவிமடுக்கப்படுவதற்கும் வாய்பமாழிமூைமான அல்ைது ஆவணமுலறயான சான்லற 

அைிப்பதற்கும் உாிலம பகாண்டிருத்தல் சவண்டும்.  

 

(6) அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட விசாைலணக்குழாமானது, நியாயமான, சுயாதீனமான மற்றும் 

பாைபட்சமற்ற முலறயில் விசாைலண நடாத்தப்படுவதலன உறுதிப்படுத்துதல் சவண்டுபமன்பதுடன் 

விசாைலண முடிவுற்றதன் பின்னர் உறுதி பசய்யப்பட்ட சாட்சிகள் உயர்தைமானலவ என்ற 

அடிப்பலடயின்மீது அதன்முன்னர் அைிக்கப்பட்ட சான்லற மதிப்பீடு பசய்து சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதி 

தீர்மானத்தில் தைப்பட்டுள்ை சார்த்தப்பட்ட துர்நடத்லத அல்ைது தகவின்லம பதாடர்பாக குற்றவாைியா 

அல்ைது இல்லையாபவன்பலதத் தீர்மானித்தலும் சவண்டும். 

 

(7) அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட விசாைலணக்குழாம் விசாைலணலய இைண்டு மாதக் காைப்பகுதியினுள் 

முடிவுறுத்துதல் சவண்டும்.  ஆயினும், சபாநாயகர் விசாைலணக்குழாத்தின் சவண்டுசகாைின்சபாில் ஒரு 

தடலவயில் ஒரு மாதத்திற்கு  சமற்படாத வலகயில் அத்தலகய காைஎல்லைலய  நீடிக்கைாம்.  

 

(8) விசாைலணயின் நடவடிக்லககள் முடிவுற்ற பின்னர், அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட விசாைலணக்குழாம், 

அக்குழாத்தின் முன்னர் எடுக்கப்பட்ட சான்றின் நிகழ்ச்சிக் குறிப்புகளுடன் அதன் காண்புகலை 

சபாநாயகருக்கு அறிக்லகயிடுதல் சவண்டுபமன்பதுடன் சபாநாயகர், சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதி 

சார்த்தப்பட்ட துர்நடத்லதக்கு அல்ைது தகவின்லமக்கு குற்றவாைியாகவுள்ைாபைன 

விசாைலணக்குழாமானது கண்டிருப்பின் மட்டுசம விசாைலணக் குழாத்தின் காண்புகலை 

பாைாளுமன்றத்திற்கு முன்லவத்தல் சவண்டும். சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதி குற்றவாைியல்ைபைன 

விசாைலணக்குழாம் கண்டிருப்பின் அவர் அதலனப் பாைாளுமன்றத்திற்கு அறிவித்து நடவடிக்லககலை 

முடிவுறுத்துதல் சவண்டும்.  

 

(9) சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதி சார்த்தப்பட்ட துர்நடத்லத அல்ைது தகவின்லம பதாடர்பாக குற்றவாைியாக 

காணப்பட்டுள்ைாபைன்று விசாைலணக்குழாம் அறிக்லகயிட்டிருப்பின், சபாநாயகர் பாைாளுமன்றத்தின் 

அங்கீகாைத்துக்காக அவ்வறிக்லகலய முன்லவத்தல் சவண்டும். அத்தலகய தீர்மானம் 

(சமுகமைிக்காசதார் உட்பட) பாைாளுமன்றத்தின் பமாத்த உறுப்பினர்கைின் பபரும்பான்லமசயாாினால் 

நிலறசவற்றப்படின், எண்பிக்கப்பட்ட துர்நடத்லத அல்ைது தகவின்லம என்ற ஏதுவின்மீது சம்பந்தப்பட்ட 

நீதிபதிலய அகற்றுவதற்காக அதலன சபாநாயகர் சனாதிபதிக்கு அனுப்பிலவத்தல் சவண்டும்.  

 

(10) பாைாளுமன்ற அமர்வுகள் ஒத்திலவக்கப்பட்டிருந்தாலும் அல்ைது பாைாளுமன்றம் 

கலைக்கப்பட்டிருந்தாலும் விசாைலணக்குழாம் தனது விசாைலணகலை பதாடர்ந்து நிகழ்த்தைாம். 
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85. (1) (அ) அைசியைலமப்பின் 65 ஆம் உறுப்புலையின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட பாைாளுமன்றச் பசயைாைர் 

நாயகம்; அல்ைது 

 

(ஆ) அைசியைலமப்பின் 104உ ஆம் உறுப்புலையின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட சதர்தல்கள் 

ஆலணயாைர் தலைலமயதிபதி; அல்ைது 

 

(இ) அைசியைலமப்பின் 153ஆம் உறுப்புலையின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாைர் 

தலைலமயதிபதி; அல்ைது 

 

(ஈ) அைசியைலமப்பின் 156ஆம் உறுப்புலையின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட நிருவாகத்துக்கான 

பாைாளுமன்ற ஆலணயாைர், 

 

ஆகிசயாலைப் பதவியிலிருந்து அகற்றுவதற்காகச் சனாதிபதிக்கான பிசைைலணபயான்லற 

முன்லவப்பதற்கான தீர்மானபமான்று பாைாளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப்பத்திைத்தில் இடம்பபறும் 

சந்தர்ப்பத்தில், அத்தலகய தீர்மானம் இந்நிலையியற் கட்டலையின் (2) ஆம் பந்தியின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட 

பதாிகுழு பாைாளுமன்றத்துக்கு அறிக்லக சமர்ப்பித்த  திகதியிலிருந்து ஒரு மாத காைப்பகுதி 

முடிவலடவதன் பின்னர் வலை பதாடைப்படைாகாது. 

 

(2) ஓைாம் பந்தியில் குறிப்பீடுபசய்யப்பட்ட தீர்மானபமான்று பாைாளுமன்றத்தின் 

ஒழுங்குப்பத்திைத்தில் இடம்பபறும் சந்தர்ப்பத்தில், சபாநாயகர் அத்தலகய தீர்மானத்தில் தைப்பட்டுள்ை 

கருமங்கலை நுண்ணாய்வுபசய்து அவற்றின்மீது பாைாளுமன்றத்துக்கு அறிக்லகயிடுவதற்கு ஏழு 

உறுப்பினர்களுக்குக் குலறயாசதாலைக் பகாண்டுள்ை பாைாளுமன்றத் பதாிகுழுபவான்லற நியமித்தல் 

சவண்டும்.  

 

(3) (அ) இைண்டாம் பந்தியின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட பதாிகுழுபவான்று, எந்த ஆைின் பதவியகற்றுலக 

அதன் நுண்ணாய்வின் விடயப்பபாருைாகவுள்ைசதா அந்த ஆளுக்கு அத்தலகய பதாிகுழு எந்தத் 

தீர்மானத்லதப் பின்பற்றி நியமிக்கப்பட்டசதா அந்த தீர்மானத்தில் தைப்பட்டுள்ை விடயங்கைின் 

பிைதிபயான்லற அனுப்புதல் சவண்டுபமன்பதுடன் பதாிகுழு குறித்துலைக்கக்கூடியவாறான அத்தலகய 

காைப்பகுதியினுள் எழுத்திைான எதிர்வாதக் கூற்பறான்லற அைிக்கும்படி அத்தலகய ஆலைத் 

சதலவப்படுத்துதலும் சவண்டும்.  

  

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

நியமிக்கப்பட்ட பதாிகுழுவினாைான நுண்ணாய்வின் விடயமாகவுள்ைசதா அந்த ஆள் சநைடியாகசவா 

அல்ைது ஒரு சட்டத்தைணிமூைமாகசவா பதாிகுழுவின் முன்னர் சதான்றி அத்தலகய குழுவினால் 

பசவிமடுக்கப்படுவதற்கும் அத்தலகய ஆளுக்பகதிைாக பசய்யப்பட்ட சார்த்துலைகலை இல்லைபயன 

நிரூபிப்பதற்கு வாய்பமாழி மூைமான அல்ைது ஆவணமுலறயான சான்லற அைிப்பதற்கும் உாிலம 

பகாண்டிருத்தல் சவண்டும்.  

 

(4) இைண்டாம் பந்தியின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட பதாிகுழு, எவசைனும் ஆலை கட்டலை யிட்டலழப்பதற்கும் 

பத்திைங்கலையும் பதிசவடுகலையும் சகாருவதற்கும் தத்துவங் பகாண்டிருத்தல் சவண்டுபமன்பதுடன், 

குழுவின் கூட்டநடப்பபண் பதாிகுழு உறுப்பினர்கைின் எண்ணிக்லகயில் அலைவாசிக்கு குலறயாததாக 

அலமதலும் சவண்டும்.  

 

(5) இக்கட்டலையின் (2) ஆம் பந்தியின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட பதாிகுழு, அதனாற் பசய்யப்படும் 

நுண்ணாய்வுகைின் முடிவில் அதன்முன் எடுக்கப்பட்ட சான்றுக் குறிப்புக்களுடன் அதன் 

முடிபவடுப்புக்கலையும் பாைாளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடுவதுடன், பாைாளுமன்றத்தின் கவனத்திற்குக் 

பகாண்டுவருதல் தக்கபதன அது கருதக்கூடிய எவ் விடயங்கள் பற்றியும் விசசட அறிக்லகலயயும் 

சமர்ப்பிக்கைாம். 
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(6) இக்கட்டலையின் (1) ஆம் பந்தியிற் குறிப்பீடுபசய்யப்பட்டுள்ை பிசைைலணபயான்லறச் 

சனாதிபதிக்குச் சமர்ப்பிப்பதற்கான தீர்மானபமான்று பாைாளுமன்றத்தினால் நிலறசவற்றப்படும் 

சந்தர்ப்பத்தில், சபாநாயகர், பாைாளுமன்றத்தின் சார்பில் அப்பிசைைலணலயச் சனாதிபதிக்குச் 

சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.  

 

விவாத  விதிகள் 

 

86. கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுோ்ள்ை  சந்தர்ப்பங்கள் தவிை, பாைாளுமன்றத்தினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் எந்த 

ஒரு விடயத்திலும் உறுப்பினபைாருவர் ஒரு முலறக்கு சமல் உலையாற்றைாகாது.:- 

 

 (அ) புது விடயபமலதயும் புகுத்தாமல் தமதுலையில் தவறாக விைங்கிக் பகாள்ைப்பட்ட 

பபாருட்பகுதிலய விைக்குவதற்காக உலையாற்றுதல்; அல்ைது 

 

 (ஆ) ஒழுங்குப் பிைச்சிலன ஒன்றின்மீது உலையாற்றுதல்  

 

87. ஏசதனும் பிசைைலணலய அல்ைது திருத்தத்லத பிசைாிக்கின்ற உறுப்பினர் அதற்கு ஆதைவாக 

உலையாற்றைாம். எவ்வாறாயினும், அப்பிசைைலண அல்ைது திருத்தம் முலறயாக வழிபமாழியப்படும்வலை  

சமற்பகாண்டு  விவாதம் அனுமதிக்கப்படுதைாகாது என்பதுடன்  அப்பிசைைைலண சலபக்கு 

விடப்படலுமாகாது. 

 

88. தமது இடத்தில் எழுந்து நின்று அக்கிைாசனத்திற்கு தலைசாய்ப்பதன்மூைம் ஓர் உறுப்பினர் ஒரு 

பிசைைலணலயசயா திருத்தத்லதசயா வழிபமாழியைாம். இதனால் அவர் விவாதத்தில் பின்பனாரு 

கட்டத்தில் உலையாற்றும் உாிலமலய இழக்கமாட்டார்.  

 

89. சபாநாயகர் ஒரு பிசைைலணலய முழுலமயாகச் சமர்ப்பித்தபின் உறுப்பினர் எவரும் அப்பிசைைலணமீது 

உலையாற்றமுடியாது. ஒரு பிசைைலணயில் “ஆம்” “இல்லை” எனும் குைல்கைின் பின்னர் அந்தப் பிசைைலண 

முழுலமயாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாகிவிடும். 

 

90. விவாதத்திற்குாிய ஒரு பிசைைலண பிசைாிக்கப்பட்டு விவாதித்து நிலறசவற்றப்பட்டால் அத்தலகய 

பிசைைலணலய மீண்டும் அசத கூட்டத்பதாடாில் சபாநாயகாின் அனுமதியின்றிப் பிசைாிக்க எந்தசவார் 

உறுப்பினரும் தகுதியற்றவர் ஆவார். அத்துடன் பாைாளுமன்றம் ஒரு கூட்டத்பதாடாில் முடிவுபசய்த ஒரு 

விடயத்லத அசத கூட்டத் பதாடாில் சபாநாயகாின் அனுமதியின்றி ஒரு விவாதத்தில் புதுப்பிக்கவும் ஓர் 

உறுப்பினர் தகுதியற்றவைாவார்.  

 

 

பாைாளுமன்றத்தில் உலையாற்றுகின்ற உறுப்பினர்களுக்கான விதிகள் 

 

  91. பாைாளுமன்றத்தில் பாிசீைலனயில் இருக்கும் எந்தபவாரு விடயத்திலும் உலையாற்றும்பபாழுது 

பின்வரும் விதிகள் கண்டிப்பாகக் கவனிக்கப்படல் சவண்டும்:- 

 

(அ)   ஒவ்பவாரு உறுப்பினரும் சபாநாயகலை சநாக்கிசய உலையாற்ற சவண்டும்; சபாநாயகாின் 

அனுமதியுடனன்றி தமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஆசனத்தினிலிருந்து எழுந்துநின்சற உலையாற்ற 

சவண்டும். 

 

(ஆ)  ஒழுங்குப் பிைச்சிலன ஒன்றின்மீது அல்ைது உலையாற்றும் உறுப்பினர் இடமைித்தால் அன்றி 

உறுப்பினபைாருவர் உலையாற்றும்சபாது எவரும் இலடயில் குறுக்கிடைாகாது. 
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(இ)  அவர் தனது உலைலய முடித்ததும் தமது இருக்லகயில் மீண்டும் அமை சவண்டும்; 

உலையாற்ற விரும்பும் சவறு எந்த உறுப்பினரும் அப்பபாழுது எழுந்து நிற்கைாம். 

 

(ஈ)  ஒசை சநைத்தில் இைண்டு உறுப்பினர்கள் எழுந்து நின்றால் முதலில் தன் பார்லவயில் பட்ட 

உறுப்பினலை உலையாற்றும்படி சபாநாயகர் அலழக்க சவண்டும். 

 

(உ)  ஒவ்பவாரு உறுப்பினரும் கைந்துலையாடப்படும் விடயத்திற்குட்பட்சட தமது உலைலய 

நிகழ்த்த சவண்டும். 

 

(ஊ)  உறுப்பினபைவரும் ஏசதனும் பிசைைலணயின் அல்ைது விவாதத்தின்சபாது நீதிமன்றத் 

தீர்ப்பின் கீழுள்ை ஏசதனும் விடயம் அல்ைது நீதித் தீர்ப்பபான்று நிலறவுபபறாதிருக்கும் 

ஏசதனும் விடயம் பற்றிக் குறிப்பீடு பசய்தைாகாது (நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையிலுள்ை 

விடயம் பதாடர்பான விதி). குறித்த விதிலய மீறி நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையிலுள்ை 

விடயம் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற எவசைனும் உறுப்பினலை சபாநாயகர் அல்ைது குழுக்கைின் 

தலைவர் அவைது ஆசனத்தில் அமருமாறு பணிக்கைாம்; 

 

   எனினும், நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையிலிருக்கும் நீதி நடவடிக்லககைின் விலைவுகளுக்கு 

உண்லமயான மற்றும் கணிசமான ஆபத்லத அல்ைது தீங்லக அந்த விடயம் ஏற்படுத்தாது 

என சபாநாயகர் கருதுவாைாயின் அவர் அத்தலகய விடயத்லத அனுமதிக்கைாம்.  

 

 (எ)  உலையாற்றுகின்ற அல்ைது சமுகமைித்திருக்கின்ற உறுப்பினபைாருவாினால் ஏசதனும் 

அவதூறான அல்ைது ஒழுங்கீனமான பசாற்கள் பிைசயாகிக்கப்பட்டால், சபாநாயகர் அவலை 

ஒழுங்குசபணும்படி கட்டலையிட சவண்டுபமன்பதுடன் அத்தலகயலவ பாைாளுமன்ற 

விவாதங்கள் பற்றிய அதிகாை அறிக்லகயிலிருந்து (ஹன்சாட்) நீக்கப்படசவண்டுபமனவும் 

பணித்தலும் சவண்டும். 

 

(ஏ)  உறுப்பினபைவரும் மற்பறாரு உறுப்பினர்களுக்பகதிைாக தகாத சநாக்கத்தில் குற்றம் 

சாட்டப்படுதசைா அல்ைது மற்பறாரு உறுப்பினாின் தனிப்பட்ட விடயங்கள் பற்றிக் 

குறிப்பிடுதசைா. 

 

(ஐ)  உறுப்பினபைாருவர்  பாைாளுமன்றத்தின் முன்லவக்கப்பட்டுள்ை விடயம் பதாடர்பில் 

மாத்திைசம உலையாற்றுதல் சவண்டும். 

 

(ஒ) பாைாளுமன்றத்தின் முன் பிசைலண இல்ைாவிடினும் அதன் இணக்கத்துடன் ஓர் உறுப்பினர் 

தனது தனிப்பட்ட விடயங்கலை பாைாளுமன்றத்தில் விைக்கைாம்; ஆனால் அவ்விடயம் 

பற்றி விவாதம் எதுவும் அனுமதிக்கப்படைாகாது. அத்துடன், அவர் கண்டிப்பாக தனது 

நன்னடத்லதலய எடுத்துக்காட்டும் வலையலறக்குள் நிற்றல் சவண்டும். 

 

(ஓ) ஒரு தீர்மானத்லத அல்ைது பிசைைலணலய பிசைாித்த உறுப்பினர் விவாத முடிவில் அது 

பதாடர்பாக பதிைைிக்க உாிலமயுலடயவைாக இருத்தல் சவண்டும். 

 

(ஒை) விதிகலை மீறுகின்ற எவசைனும் உறுப்பினலை சபாநாயகர் உடனடியாக ஒழுங்கு 

சபணும்படி பணிக்கைாம்.  

 

(க) உறுப்பினர்கள் வாக்கைிக்கும் சநைம் தவிை, பாைாளுமன்றச் சலபயினுள் நுலழயும்சபாதும் 

பவைிசய பசல்லும் சபாதும் தவிசாைருக்கு தலை வணங்க சவண்டும். 
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(ங) அமர்வு ஒன்றின் முடிவில் சபாநாயகர் பாைாளுமன்றச் சலபலய விட்டு   

பவைிசயறவுள்ைசபாது உறுப்பினர்கள் தமது ஆசனங்கைில் எழுந்துநின்று சபாநாயகர் 

பாைாளுமன்றச் சலபலய விட்டு பவைிசயறும்வலை நின்ற நிலையில் இருத்தல் சவண்டும். 

 

(ச) இந்நிலையியற் கட்டலையின் ஏற்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், நியாயமானதும் 

ஒப்புைவானதுமான முலறயில் உறுப்பினர்கைிலடசய சநைத்லதக் குறித்பதாதுக்குவதற்கு 

சபாநாயகர் பபாறுப்பாகவிருத்தல் சவண்டும். எவர் உலையாற்ற சவண்டும் என்பலதத் 

தீர்மானிப்பதில் ஆளும் கட்சியினதும் எதிர்கட்சியினதும் முதற்சகாைாசான்கள் அவ்வாறு 

உலையாற்றுவதற்கு சபாநாயகாினால் அலழக்கப்பட சவண்டிய உறுப்பினர்கைின் 

பபயர்ப்பட்டியலை வழங்குவதன் மூைம் சபாநாயகருக்கு உதவ சவண்டும். 

 

 

உலையாற்றாத உறுப்பினர்களுக்கான விதிகள் 

 

  92. பாைாளுமன்றத்திசைா அல்ைது முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுபவான்றிசைா விவாதம் நிகழும்சபாது ஓர் 

உறுப்பினர் - 

 

(அ)  பாைாளுமன்றத்திற்குள் அல்ைது குழுவிற்குள் பண்புடனும் ஒழுங்கான முலறயிலும் 

பிைசவசிக்க சவண்டும்; 
 
(ஆ) பாைாளுமன்ற சபாகூடத்தில் ஒழுங்கற்றுக் குறுக்சக சபாகக்கூடாது; 
 

(இ)  பாைாளுமன்றதின் முன்னிருக்கும் விடயத்துக்குத் பதாடர்பற்ற பசய்தித்தாள்கள், நூல்கள் 

அல்ைது கடிதங்கள் முதலியனவற்லற வாசித்தைாகாது; 
 
(ஈ)  புலகத்தைாகாது; 

 

(உ)  இன்னுசமார் உறுப்பினர் உலையாற்றும்சபாது அலமதியாயிருக்க சவண்டுபமன்பதுடன் 

உலையாற்றும் உறுப்பினர் இடமைித்தாைன்றி அவலை இலட மறித்தைாகாது; 
 
(ஊ) வாய்மூைத் பதாடர்பாடல் சாதனங்கலைப் பயன்படுத்தி உலையாடுதைாகாது; அத்துடன் 
 
(எ) சலபயின் லமயப்பகுதியுள் பிைசவசித்தைாகாது.  
 

 

முழுப் பாைாளுமன்றக்   குழு 

 

  93.  (1) பாைாளுமன்றத்தினால் சமற்பகாள்ைப்படும் தீர்மானம் ஒன்றின் மூைம் ஒரு முழுப் 

பாைாளுமன்றக் குழு நியமிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

 

 (2) இத்தலகய தீர்மானம் ஏற்கப்படுமிடத்து வினா விடுக்காமசை சபாநாயகர் அக்கிைாசனத்லத 

விட்டகை சவண்டும். 

 

94. சபாநாயகர் அல்ைது அவர் சமுகமைித்திைாத சந்தர்ப்பத்தில் பிைதிச் சபாநாயகர் முழுப் பாைாளுமன்றக் 

குழுவின் தவிசாைைாகத் தலைலமவகித்தல் சவண்டும். இருவரும் சமுகமைிக்காத சந்தர்ப்பத்தில் 

குழுக்கைின் பிைதித் தவிசாைர் தலைலமவகித்தல் சவண்டும். சபாநாயகரும், பிைதிச் சபாநாயகரும், 

குழுக்கைின் பிைதித் தவிசாைரும் சமுகமைிக்காத சந்தர்ப்பத்தில் தவிசாைர் குழாமிலுள்ை 

உறுப்பினபைாருவர் தலைலமவகித்தல் சவண்டும். 
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  95. முழுப் பாைாளுமன்ற குழுநிலையிைான வாக்பகடுப்பு, “சபாநாயகர்” என்னும் பசால்லுக்குப் 

பதிைாகத் “தவிசாைர்” என்னும் பசால்லை இடுவதன்மூைம், 47 முதல் 49 வலையிைான நிலையியற் 

கட்டலைகைின் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க நிலறசவற்றப்படுதல் சவண்டும். 

 

96. ஏலனய உறுப்பினர்கைின் வாக்குகள் ஒசையைவாகப் பிாிந்தாைன்றி முழுப் பாைாளுமன்றக் 

குழுவின் தவிசாைர் வாக்கைித்தைாகாது; வாக்குகள் ஒசையைவாகப் பிாிவுற்றால் தவிசாைர் தமது தீர்வு 

வாக்லக அைித்தல் சவண்டும். 

 

97. பின்வரும் விடயங்கள் தவிை, சபாநாயகர் தலைலமவகிக்கும் சமயங்கைில் சலப நலடமுலறகலைக் 

கட்டுப்படுத்தும் விதிகள் முழுப் பாைாளுமன்றக் குழு நடவடிக்லககளுக்கும் பபாருந்தும்:- 

 
 (அ) ஒரு பிசைைலணக்கு முன்னறிவித்தல் சதலவயில்லை. 
 
 (ஆ) ஒரு பிசைைலண வழிபமாழியப்படசவண்டியதில்லை. 
 
 (இ) உறுப்பினபைாருவர் ஒசை பிசைைலணமீது ஒரு முலறக்குசமல் உலையாற்றைாம். 

  

98. பாைாளுமன்றத்தால் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட விடயங்கலை மாத்திைசம ஒரு முழுப் பாைாளுமன்றக் 

குழு பாிசீைலன பசய்தல் சவண்டும். 

 

99. முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுவின் நடவடிக்லககள் பாைாளுமன்ற கூட்ட அறிக்லகயில் பதியப்படல் 

சவண்டும். 

 

 

பதாிகுழுக்கள்  

 

100. பாைாளுமன்றத் தீர்மானத்தின் மூைம் பதாிகுழுபவான்று நியமிக்கப்படைாம். 

 

101. பதாிகுழுபவான்று பாைாளுமன்றத்தின் அனுமதியின்றி பன்னிைண்டுக்கு சமற்பட்ட 

உறுப்பினர்கலைக் பகாண்டிருத்தைாகாது. அத்தலகய அனுமதிசகாரும் பிசைைலணக்கு முன்னறிவித்தல் 

சதலவப்படும். 

 

 102. ஒரு பதாிகுழுவினாைான விசாைலணபயான்றின் சநாக்பகல்லை, அது எந்த கட்டலையின் 

நியதிகைின் கீழ் நியமிக்கப்படுகின்றசதா அந்தக் கட்டலையினால் தீர்மானிக்கப்படுதல் சவண்டும்; 

ஆனாலும், அது பாைாளுமன்றத்தின் பணிப்பினால் விாிவாக்கப்படைாம் அல்ைது மட்டுப்படுத்தப்படைாம். 

அத்தலகய கட்டலை, குழுவின் இறுதியறிக்லக முன்லவக்கப்படுவதற்கான காைத்லதக் குறித்துலைத்தல் 

சவண்டும்; ஆயினும், பாைாளுமன்றம், அத்தலகய காைப்பகுதிலய அது பபாருத்தமானதானபதனக் 

கருதுகின்றவாறான குறித்துலைக்கப்பட்ட திகதி வலை  நீடிக்கைாம்.  

 

103. ஒவ்பவாரு பதாிகுழுவினதும் தவிசாைரும் உறுப்பினர்களும் சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்படுதல் 

சவண்டும். தவிசாைர் இல்ைாதிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில், சமுகமைித்துள்ை உறுப்பினர்கைினால் 

பதாிவுபசய்யப்பட்ட குழுவின் எவசைனும் உறுப்பினர் அக்கூட்டத்துக்கான தவிசாைைாகவிருத்தல் 

சவண்டும்.  

 

104. தவிசாைர் நியமிக்கும் சநைத்திலும் இடத்திலும் குழு தனது முதற் கூட்டத்லத நிகழ்த்தும். முதற் 

கூட்டத்திற்குப் பின் நிகழும் கூட்டங்கள் குழு தீர்மானிக்கும் சநைங்கைிலும் இடங்கைிலும் நிகழ்தல் 

சவண்டும்.  

 



38 
 

105. சவறுவலகயாகக் கட்டலையிடப்பட்டாபைாழிய, பதாிகுழுவின் கூட்டநடப்பபண் நான்கு 

உறுப்பினர்கலைக் பகாண்டதாக அலமதல் சவண்டும்.  

 

  106. பதாிகுழுபவான்றில் பவற்றிடபமான்று ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில், சபாநாயகர், காைத்துக்குக்காைம், 

அக்குழுவின் அத்தலகய உறுப்பினாின் இடத்தில் பசயைாற்றுவதற்கு இன்சனார் உறுப்பினலை 

நியமிக்கைாம். பதாிகுழுவின் முன்னனுமதிலயப் பபறாமல் அக்குழுவின் பதாடர்ச்சியான மூன்று 

கூட்டங்களுக்கு வருலகதைாதுள்ை எவசைனும் உறுப்பினர், அத்தலகய குழுவின் உறுப்பாண்லமலய 

இழந்துள்ைாபைன கருதப்படுதல் சவண்டும். இந்நிலையியற் கட்டலையின்கீழான ஒவ்பவாரு நியமனமும் 

பாைாளுமன்றத்தின் அடுத்த கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

 

  107. பதாிகுழுபவான்றின் தவிசாைர் மூைவாக்பகான்லறக் பகாண்டிருத்தல் சவண்டும். அைிக்கப்பட்ட 

வாக்குகள் சமமாக பிாிக்கப்பட்டிருப்பின் அவர் அறுதியிடும் வாக்பகான்லறப் பிைசயாகிக்கைாம். 

 

108. ஒரு பதாிகுழுவிடம் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சட்டமூைத்திசைா விடயத்திசைா அத்பதாிகுழு 

சாட்சியங்கலை விசாாிக்க வசதிபசய்ய சவண்டுபமன விரும்பினால் ஆட்கலைசயா பத்திைங்கலைசயா 

பதிசவடுகலைசயா அத்பதாிகுழு வைவலழக்க ஒரு தீர்மானம் மூைம் பாைாளுமன்றம் அதிகாைம் 

வழங்கைாம். இத்தலகய அதிகாைம் வழங்கப்பட்ட எந்த ஒரு குழுவும் தன்முன் அைிக்கப்பட்ட சாட்சியத்தின் 

பதிவறிக்லகயுடன் பாைாளுமன்றத்திற்குத் தனது கருத்துக்கள், குறிப்புலைகள் பற்றி அறிக்லகயிட அனுமதி 

பபற்றிருக்கும். அத்துடன் பாைாளுமன்றத்தின் கவனத்திற்குக் பகாண்டுவருவது தகுந்தபதனத் தான் 

கருதும் எந்த விடயம்பற்றியும் ஒரு விசசட அறிக்லகலய சமர்ப்பிக்கவும் அனுமதி பபற்றிருக்கும் 

 

  109. பாைாளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்பட்டாசைா அல்ைது பாைாளுமன்றக் கூட்டத்பதாடர் 

ஒத்திலவக்கப்பட்டாசைா ஒரு பதாிகுழு தனது புைனாய்வுகலைத் பதாடர்ந்து நிகழ்த்தைாம். தனது 

அறிக்லகலயக் குழு பாைாளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கும்வலை அல்ைது பாைாளுமன்றத்தின் பிசைைலண 

ஒன்றின் மீதன்றி ஒரு பதாிகுழுலவக் கலைக்க முடியாது. 

 

  110. எத்பதாிகுழுவினதும் அமர்வில் ஒவ்பவாரு நாளும் சமுகமைிக்கும் உறுப்பினர்கைின் பபயர்கள், 

விசாாிக்கப்பட்ட சாட்சிகைின் பபயர்கள், வாக்பகடுப்பு எதுவும் நிகழ்ந்தால் அங்கு பிசைாிக்கப்பட்ட 

பிசைைலண, பிசைாித்தவர் பபயர், அப்பிசைைலணமீது சமுகமைித்த உறுப்பினர்கள் அைித்த வாக்குகள் 

ஆகியன பதாிகுழுவின் கூட்ட அறிக்லகயில் பதியப்படல் சவண்டும். அத்தலகய கூட்ட அறிக்லககள் 

சாட்சியக் குறிப்புகளுடன் பாைாளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடப்பட்டு குழுவின் அறிக்லகயுடன் 

அச்சிடப்படல் சவண்டும். 

 

 

துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கள் 

 

  111. (1) பாைாளுமன்றமானது ஒரு சதர்தலையடுத்து நலடபபறும் அதன் முதைாவது அமர்விற்குப் 

பின்னர் ஆறு வாைங்கைினுள் தீர்மானபமான்றின்மூைம் பதாிவுக்குழுவினால் 

தீர்மானிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தலகய எண்ணிக்லகயினவான துலறசார் சமற்பார்லவக் 

குழுக்கலை நியமித்தல் சவண்டும். எவ்வாறாயினும், எச்சந்தர்ப்பத்திலும் துலறசார் சமற்பார்லவக் 

குழுக்கைின் எண்ணிக்லக இருபதிற்கு சமற்படைாகாது.  

 

(2) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கள் ஒரு பாைாளுமன்றம் பதாடர்ந்திருக்கும்சபாது பசயைாற்றுதல் 

சவண்டுபமன்பதுடன், பாைாளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்பட்டாசைா அல்ைது பாைாளுமன்றக் கூட்டத்பதாடர் 

ஒத்திலவக்கப்பட்டாசைா அதன் விசாைலணகலை பதாடர்ந்து நடாத்துதலும் சவண்டும்.  

 

(3) பதாிவுக்குழுவானது ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவுக்கும் குறித்பதாதுக்கப்படசவண்டிய 

விடயங்கலையும் பணிகலையும் தீர்மானித்தல் சவண்டும்.  
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(4) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கள்   ஏசதனும் சட்டமூைம், துலணநிலைச் சட்டவாக்கம் உட்பட 

ஒழுங்குவிதிகள், தீர்மானம், பபாருத்தலன, அறிக்லக அல்ைது தமது நியாயாதிக்கத்துக்குள்ைான 

விடயங்களும் பணிகளும் பதாடர்பான சவசறசதனும் கருமம் பாிசசாதலன பசய்வதற்கு 

தத்துவமுலடயனவாதல் சவண்டும். 

 

(5) பாைாளுமன்றம் அல்ைது ஏசதனும் குழு அல்ைது அலமச்சபைாருவர், எவ்விடயம் அல்ைது பணி 

பதாடர்பாக குறிப்பிட்ட ஒரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழு நியாயாதிக்கம் பகாண்டுள்ைசதா அவ்விடயம் 

பதாடர்பாக பாிசீலிப்பதற்காகவும் அறிக்லகயிடப்படுவதற்காகவும் ஏசதனும் விடயத்லத அக்குழுவிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தைாம்.  

 

(6) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கள் பின்வரும் விடயங்கைில் பாைாளுமன்றத்துக்கு உதவுவதற்பகன 

பபாதுவான சமற்பார்லவப் பபாறுப்புக்கலை பகாண்டிருத்தல் சவண்டும்:- 

 

(அ) பாைாளுமன்றத்தினால் நிலறசவற்றப்பட்ட சட்டங்கைின் பிைசயாகம், நிருவாகம், 

நிலறசவற்றுலக, மற்றும் பயனுலடலம பதாடர்பாகவும் ஏசதனும் புதிய அல்ைது சமைதிகச் 

சட்டங்கலை இயற்றுவதற்கான அவசியத்லத அல்ைது விரும்பகத்தன்லமலய 

சுட்டிக்காட்டக்கூடிய நிலைலமகள், சூழ்நிலைகள் ஆகியலவ பற்றிய பகுப்பாய்வு, கணிப்பீடு 

மற்றும் மதிப்பீடுகலை சமற்பகாள்தல்; 

 

(ஆ) ஏசதனும் சட்டத்லத வகுத்தலமத்தல் பாிசீலித்தல் மற்றும் சட்டமாக்குதல் அல்ைது ஏசதனும் 

சட்டத்தில் மாற்றங்கலை ஏற்படுத்துதல் அத்துடன் அவசியமான அல்ைது பபாருத்தமான 

சமைதிகச் சட்டவாக்கங்கள்: 
 

எனினும், சமைதிக வைவுபசைவுத்திட்ட மூைவைங்கலை எதிர்சநாக்குகின்ற இந்நிலையியற் 

கட்டலையின்கீழான ஏசதனும் விதப்புலை அல்ைது முன்பமாழிவு அைசாங்க நிதி பற்றிய குழுவுடன் 

ஒருங்கிலயபானமுலறயில் பாிசீைலனபசய்யப்படுதல் சவண்டும். 

 

(7) (1) ஒரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் நியாயாதிக்கத்தினுள்ைான விடயங்கள் பதாடர்பான 

ஏசதனும் சட்டம், கருத்திட்டம் அல்ைது நிகழ்ச்சித்திட்டம் பயனுள்ைவலகயில் நலடமுலறப்படுத்தப்பட்டு 

பாைாளுமன்றத்தின் உட்கருத்துக்கிணங்க நிலறசவற்றப்படுகின்றனவா அலவ பதாடர்ந்திருத்தல் 

சவண்டுமா, குலறக்கப்படசவண்டுமா அல்ைது நிறுத்தப்பட சவண்டுமா என்பலத தீர்மானிப்பதற்பகன 

ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் பதாடர்ச்சியான அடிப்பலடயில் மீைாய்வு பசய்தல் 

சவண்டும். 

 

(2) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கள், பின்வருபலவ அலனத்லதயுசமா அல்ைது அவற்றில் ஏதாவது 

ஒன்றிலனசயா அல்ைது அவற்றிற்கு சமற்பட்டலவகலைசயா நிலறசவற்ற சவண்டும்:-   

 

(அ) அதன் நியாயாதிக்கத்தினுள்ைான விடயங்களுடன் பதாடர்புபட்ட சட்டவாக்கக் 

கருத்திட்டங்கைினதும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைினதும் ஏற்புலடலம, நிருவாகம், நிலறசவற்றுலக 

மற்றும் பயனுலடலம என்பவற்லற ஆய்வு பசய்தலும் மீைாய்வு பசய்தலும்; 

 

(ஆ) அதன் நியாயாதிக்கத்தினுள்ைான விடயங்களுடன் பதாடர்புபட்ட சட்டவாக்கக் 

கருத்திட்டங்கைினதும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைினதும் நிருவாகத்துக்கும் நிலறசவற்றுலகக்குமான 

பபாறுப்புக்கலைக் பகாண்ட திலணக்கைங்கைினதும் நிறுவனங்கைினதும் ஒழுங்கலமப்லபயும் 

பதாழிற்பாட்லடயும் ஆய்வு பசய்தலும் மீைாய்வு பசய்தலும்; 
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(இ) அதன் நியாயாதிக்கத்தினுள்ைான விடயங்களுடன் பதாடர்புபட்ட ஏசதனும் புதிய அல்ைது 

சமைதிகச் சட்டவாக்கத்லத இயற்றுவதன் அவசியத்லத அல்ைது விரும்பகத்தன்லமலய 

சுட்டிக்காட்டக்கூடிய எலவசயனும் நிலைலமகலை அல்ைது சூழ்நிலைகலை மீைாய்வு பசய்தல் 

(அதுபதாடர்பில் சட்டமூைபமான்று அல்ைது தீர்மானபமான்று 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் இல்ைாவிட்டாலும்); 

 

(ஈ) லகயைிக்கப்பட்ட பபாறுப்புக்களுக்கான சட்டவாக்க உட்கருத்துடன் அலவ 

ஒத்திருக்கின்றதலன உறுதிப்படுத்துவதற்கு அைசாங்க அலமச்சுக்கைின் ஒழுங்குவிதிகள் 

உட்பட ஏசதனும் துலணநிலைச் சட்டவாக்கத்லத மீைாய்வு பசய்தல்; 

 

(உ) அைசாங்கத்தினால் முழுலமயாக அல்ைது பகுதியைவில் நிதியைிக்கப்பட்ட பகிைங்கக் 

கூட்டுத்தாபனங்கைின் அல்ைது நிறுவனங்கைின் கணக்குகலைப் பாிசசாதலன பசய்தல்; 

 

(ஊ) அந்தத் துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் நியாயாதிக்கத்தினுள் அலமச்சைலவயினால் 

தீர்மானிக்கப்பட்ட ஏசதனும் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ை அல்ைது ஏசதனும் பதவியிலன 

வகிப்பதற்கு பபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்டுள்ை எந்தபவாரு நபாினதும் தகுதியிலன 

பாிசசாதலன பசய்தலும் பபாருத்தமான அலமச்சுக்கு அத்தலகய ஆட்கள் பதாடர்பான 

விதப்புலைகலைச் பசய்தலும்; அத்துடன் 

 

(எ) அதன் நியாயாதிக்கத்தினுள்ைான விடயங்கைின்மீது எதிர்காை ஆைாய்ச்சியிலும் 

எதிர்வுகூறுவதிலும் ஈடுபடுதல். 

 

(8) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கள் அவற்றின் பபாறுப்புக்கலை பிைசயாகிக்கின்ற சந்தர்ப்பங்கைில் 

அவசியமானலவ அல்ைது பபாருத்தமானலவ என அலவ கருதுகின்ற எவ்விடயம் பதாடர்பாகவும் 

அத்தலகய புைனாய்வுகலையும் ஆய்வுகலையும் நடாத்தைாம். 

 

(9) ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் பாைாளுமன்றத்தின் முதைாவது கூட்டத்பதாடர் 

பதாடங்கியதிலிருந்து ஆறு வாைங்களுக்குப் பிந்தாமல் பாைாளுமன்றத்தின் அந்த அமர்வுத்பதாடருக்கான 

அதன் சமற்பார்லவத்திட்டத்லத வகுத்தல் சவண்டும். அத்தலகய திட்டம் பாைாளுமன்ற அலுவல்கள் 

பற்றிய குழுவிடம் அதன் அவதானிப்புகளுக்காகச் சமர்ப்பிக்கப்படுதல் சவண்டும். அதன் திட்டத்லத 

அபிவிருத்தி பசய்வதில் ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் பின்வருமாறு பசய்தல் சவண்டும் :- 

 

(அ) அத்தலகய சட்டவாக்கக் கருத்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அல்ைது முகவைாண்லமகள் 

என்பவற்றின் பாிசீைலனகலை நடாத்தும்சபாது குழுக்கைிலடசய அதிகபட்ச 

ஒருங்கிலணப்லபயும் ஒத்துலழப்லபயும் உறுதிப்படுத்தும் குறிக்சகாளுடன் அதன் 

நியாயாதிக்கத்தினுள்ைான அசத அல்ைது பதாடர்புபட்ட சட்டவாக்கக் கருத்திட்டங்கள், 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், முகவைாண்லமகள் என்பவற்றின்மீது நியாயாதிக்கங்பகாண்டுள்ை ஏலனய 

குழுக்கலை கைந்தாசைாசித்தல் சவண்டுபமன்பதுடன், அதன் திட்டத்தில் அத்தலகய 

ஒருங்கிலணப்லபயும் ஒத்துலழப்லபயும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு எடுக்கப்பட்டுள்ை அல்ைது 

எடுக்கப்படும் நடவடிக்லககள் பற்றிய விைக்கத்லதச் சசர்த்தலும் சவண்டும்;  

 

(ஆ) சமைதிக பாிசீைலன சதலவயாகவுள்ை அல்ைது தனியாட்கைின்மீது கடுலமயான நிதிசார் 

சுலமகலை விதிக்கின்ற அைசாங்கவிதிகள், ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் நியதிச்சட்டங்கள் 

என்பவற்றுடன் பதாடர்புபட்ட குறித்த பிைச்சிலனகலைப் பாிசீைலன பசய்தல் சவண்டும்;  
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(இ) நிைந்தைமான வைவுபசைவுத்திட்ட அதிகாைத்தின்கீழ் அல்ைது நிைந்தைமான நியதிச்சட்டமுலறயான 

அதிகாைத்தின்கீழ் பதாழிற்படுகின்ற சட்டவாக்கக்கருத்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், அல்ைது 

முகவைாண்லமயின் மீதான மீைாய்விலன அதன் திட்டத்தில் உள்ைடக்கி பாிசீலிப்பதற்கு 

முன்னுாிலமயைித்தல் சவண்டும்; அத்துடன் 

 

(ஈ) அதன் நியாயாதிக்கத்துக்குள்ைான குறிப்பிடத்தக்க எல்ைாச் சட்டவாக்கக் கருத்திட்டங்களும், 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் அல்ைது முகவைாண்லமகளும் காைத்துக்கு காைம் மீைாய்வு 

பசய்யப்படுதலை உறுதிப்படுத்துதல் சவண்டும். 

 

(10) சபாநாயகர் பாைாளுமன்றத்தின் முதைாவது அமர்வுத்பதாடர் பதாடங்கியதிலிருந்து ஒன்பது 

வாைங்களுக்குப் பிந்தாமல் ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவினாலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

சமற்பார்லவத் திட்டங்கலையும் சமற்குறிப்பிடப்பட்ட கருமங்கைின் பயனுள்ை ஒருங்கிலணப்லப 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு அது பசய்யக்கூடிய எலவசயனும் விதப்புலைகலையும் பாைாளுமன்றத்துக்கு 

அறிக்லகயிடுதல் சவண்டும்.  

 

(11) பாைாளுமன்றமானது ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக்குழுவினதும் நியாயாதிக்கத்துக்குட்படும் 

ஒழுங்குவிதிகள், தீர்மானம் அல்ைது ஏசதனும் விடயமுட்பட சட்டமூைம், துலணநிலைச் சட்டவாக்கம் 

என்பவற்லற இந்த நிலையியற் கட்டலைகைின் ஏற்பாட்டிற்கு அலமவாக அத்துலறசார் சமற்பார்லவக் 

குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்த சவண்டும்.  

 

(12) பாைாளுமன்றமானது ஏசதனும் விடயம் பதாடர்பாக அதிகூடிய நியாயாதிக்கம் பகாண்டுள்ை 

ஏசதனும் துலறசார் சமற்பார்லவக் குழு அவ்விடயம் பதாடர்பாகன ஏற்பாடுகலை பிாிசீைலன பசய்து 

பாைாளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடக் கூடிய வலகயில் அவ்விடயத்லத உாிய துலறசார் சமற்பார்லவக் 

குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தல் சவண்டும்.  

 

(13) ஒரு கருமத்லத ஆற்றுப்படுத்துதல் பதாடர்பில் (10) ஆம் (11) ஆம் பந்திகைின் ஏற்பாடுகலை 

நிலறசவற்றுவதில் சபாநாயகர்- 

 

(அ) முதனிலை நியாயாதிக்கத்லத பிைசயாகிக்கின்ற குழுபவான்லறப் பபயர்குறித்தல் சவண்டும்; 

 

(ஆ) பதாடக்கத்திசைா அல்ைது முதனிலை நியாயாதிக்கத்லத பிைசயாகிக்கின்ற குழுவினால் 

அறிக்லகயிடப்பட்டபின்னசைா ஒன்று அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட சமைதிகக் குழுக்களுக்கு, 

அவ்விடயம் பதாடர்பாக பாிசீைலன பசய்து அதன் அபிப்பிைாயத்லத பதாிவிப்பதற்காக   

ஆற்றுப்படுத்தைாம்; 

 

(இ) அத்தலகய ஆற்றுப்படுத்துலக பபாருத்தமான காைவலையலறக்குட்படுத்தப் பட்டதாக்கப்படைாம்; 

அத்துடன் 

 

(ஈ) பபாருத்தமானபதனக் கருதப்படக்கூடியவாறான அத்தலகய சவறு ஏற்பாட்லடச் பசய்யைாம். 

 

(14) பதின்மூன்றாம் பந்தியின்கீழ் முதனிலை நியாயாதிக்கத்லதப் பிைசயாகிக்கின்ற குழு தவிர்ந்த 

சமைதிகக் குழுவிடமிருந்து அபிப்பிைாயபமான்று நாடப்படும்சபாது அவ்வபிப்பிைாயமானது, 

அவ்வபிப்பிைாயத்லதத் பதாிவிக்கும் குழுவின் நியாயாதிக்கத்துக்குட்பட்ட விடயங்களுடன் மட்டுசம 

பதாடர்பானதாக இருத்தல் சவண்டும்.  

 

(15) சபாநாயகர், ஏசதனும் கருமத்லத சமைதிகக் குழுபவான்றுக்கு ஆற்றுப்படுத்தும் சபாது அத்தலகய 

சமைதிகக் குழு எக்காைப்பகுதியினுள் அதன் அபிப்பிைாயத்லத அனுப்பிலவத்தல் சவண்டுபமன்ற 

காைவலையலறலய நிர்ணயிக்கைாம்.  
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(16) ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் அதன் நியாயாதிக்கத்லதப் பிைசயாகிப்பதில் 

பசயைாற்றும்சபாது அத்தலகய குழுவினால் கவனத்திற்பகாள்ைப்பட்ட ஒவ்பவாரு விடயம் 

பதாடர்பிலுமான அறிக்லகபயான்லற சபாநாயகாிடம் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். சபாநாயகர் அத்தலகய 

அறிக்லகலய பாைாளுமன்றத்தின் சபாபீடத்தின்முன்னர் இடப்படுவதலன பசய்வித்தல் 

சவண்டுபமன்பதுடன்- 

 

(அ) ஏசதனும் சட்டமூைத்தின்மீதான துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவினால் சமர்ப்பிக்கப்படும் 

அறிக்லக, உாிய சட்டமூைத்திற்கு பபாருத்தமான வலைவுத்திருத்தங்கள் எலவயுமிருப்பின் 

அவற்லற சுருக்கமான நியாயப்படுத்துலககளுடன் உள்ைடக்கியிருத்தல் சவண்டும்; 

 

(ஆ) சட்டமூைபமான்றுக்கான அத்தலகய ஏதாவது திருத்தம், குழுவின் தவிசாைாினால் அல்ைது 

அத்தலகய சவறு உறுப்பினாினால் பிசைாிக்கப்பட்ட திருத்தமாக நிலையியற் கட்டலை 61இன் கீழ் 

அத்தலகய சட்டமூைத்தின் குழுநிலையின்சபாது குழுவின் தவிசாைாினால் அல்ைது குழுவினால் 

பபயர்குறிக்கப்பட்ட சவறு எவசைனும் உறுப்பினாினால் பிசைாிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

 

(17) ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் அதன் கூட்டங்கள் பற்றி வருடாந்த 

நாட்காட்டிபயான்லறத் தயாாித்தல் சவண்டும். 

 

(18) ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் ஒவ்பவாரு மாதமும் இைண்டு நாட்களுக்குக் 

குலறயாமல் கூடுதல் சவண்டும். ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவினதும் கூட்டங்கள் 

நாட்காட்டிக்கு அல்ைது சநைவட்டலணக்கிணங்க அல்ைது தவிசாைாினால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றவாறாக 

அலழக்கப்படுதல் சவண்டும். ஏசதனும் துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் சமைதிகக் கூட்டங்கள் 

தவிசாைாினால் அல்ைது குழு உறுப்பினர்கைின் அலைவாசிக்கு குலறயாசதாாின் சவண்டுசகாைின் 

சபாில் அலழக்கப்படைாம். 

 

(19) பின்வருசவார் தவிர்ந்த எல்ைாப் பாைாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஏசதனும் துலறசார் சமற்பார்லவக் 

குழுவின் உறுப்பினர்கைாகச் சசலவயாற்றுவதற்குத் தலகலமயுலடசயாைாதல் சவண்டும்:- 

 

(அ) சபாநாயகர்;  

(ஆ) பிைதிச் சபாநாயகர்;  

(இ) குழுக்கைின் பிைதித் தவிசாைர்; 

(ஈ) பிைதம அலமச்சர்; 

(உ) சலப முதல்வர்; 

(ஊ) எதிர்க்கட்சித்தலைவர்; அத்துடன் 

(எ) அைசியைலமப்பின் 43 (2) ஆம் உறுப்புலையின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட அலமச்சர்களும் 

அைசியைலமப்பின் 44 (1) ஆம் உறுப்புலையின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட அலமச்சர்களும். 

 

(20) தலகலமயுலடய உறுப்பினர் ஒவ்பவாருவரும் பகாடுக்கப்பட்ட ஏசதனும் சநைத்தில் மூன்றுக்கு 

சமற்படாத துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கைின் உறுப்பினைாகச் சசலவயாற்றைாம். 19 (எ) என்னும் 

பிாிவின்கீழ் அடங்காத பிைதி அலமச்சர்களும் அலமச்சர்களும், அத்தலகய பிைதி அலமச்சர் அல்ைது 

அலமச்சர் எந்த அலமச்சாின் சநாக்பகல்லையின்கீழ் பணியாற்றுகின்றாசைா அந்த அலமச்சாின் ஏசதனும் 

விடயம், பணி, திலணக்கைம் அல்ைது நிறுவனம் என்பவற்லறப் சபான்ற அதன் நியாயாதிக்கமும் 

பதாடர்புபட்ட பணிகளும் உள்ைனவான ஏசதனும் துலறசார் சமற்பார்லவக்குழுவில் சசலவயாற்று 

வதற்குத் தலகலமயுலடசயாைாதைாகாது. 
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 ஆயினும், சட்டமூைம் ஒன்று குழுவில் கைந்துலையாடப்படும் சந்தர்ப்பத்தில்  குழுவிற்கு 

உதவுவதற்காக எவசைனும்   அலமச்சலை, அலமச்சைலவயின் உறுப்பினர் அல்ைாத அலமச்சலை அல்ைது 

பிைதி அலமச்சலை குழுவானது அதன் கூட்டத்திற்கு அலழக்கைாம்.  

 

(21) பதாிவுக்குழுவானது துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்களுக்கு உறுப்பினர்கலைப் பபயர்குறிப்பதில், 

பாைாளுமன்றத்தில் பிைதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட அைசியற்கட்சிகைினதும் சுசயச்லசக் குழுக்கைினதும் 

தலைவர்கைினால் பசய்யப்பட்ட பபயர் நியமனங்களுக்கிணங்க அத்தலகய அைசியற்கட்சிகைினதும் 

சுசயச்லசக்குழுக்கைினதும் எண்ணிக்லகப் பைன்களுக்கு உாிய கவனம் பசலுத்துதல் சவண்டும்.  

 

(22) (அ) பாைாளுமன்றத்தில் பிைதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட ஏசதனும் அைசியற்கட்சியின் அல்ைது 

சுசயச்லசக்குழுவின் தலைவர், (21) ஆம் பந்தியின்கீழ் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட அத்தலகய 

எவசைனும் உறுப்பினலை அத்தலகய குழுவிலிருந்து அகற்றும்படி பதாிவுக்குழுலவ எழுத்து மூைம் 

சவண்டைாம். பதாிவுக்குழுவானது அத்தலகய சவண்டுசகாள் கிலடக்கப்பபற்றதன்மீது 

அத்தலகய உறுப்பினலை அத்தலகய குழுவிலிருந்து விைக்கி அது பற்றி பாைாளுமன்றத்துக்கு 

பதாிவித்தல் சவண்டும்.  

 

(ஆ) ஏசதனும் துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் உறுப்பினைல்ைாத எவசைனும் பாைாளுமன்ற 

உறுப்பினர் அக்கூட்டத்தில் நலடமுலறகலை அவதானிப்பதற்கு அக்குழுவின் தவிசாைைால் 

அனுமதிக்கப்படைாம். 

 

(இ) ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும், குழு உறுப்பினர்கைதும் குழுவின் 

உறுப்பினர்கைல்ைாத பாைாளுமன்ற உறுப்பினர்கைதும் பிைச்சிலனகள் பதாடர்பாக 

கைந்துலையாடுவதற்காக மாதத்தில் ஒரு நாலை ஒதுக்குவதுடன் அத்தலகய தினத்திற்கான 

கூட்டத்திற்கு உாிய அலமச்சர் தலைலம தாங்கைாம். 

 

(23) ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் அதன் முதைாவது கூட்டத்திலும் அதன்பின்னர் 

தவிசாைர் பதவி வறிதாகிய பின்னர் கூடும் முதைாவது கூட்டத்திலும், துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் 

உறுப்பினர்கைிலடசயயிருந்து தவிசாைபைாருவலைத் சதர்ந்பதடுத்தல் சவண்டும்.  

 

 (24) ஏசதனும் துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் அனுமதிலயப் பபறாமல் அத்தலகய குழுவின் மூன்று 

பதாடர்ச்சியான கூட்டங்களுக்கு வருலகதைாதிருக்கும் குழுவின் உறுப்பினர் அத்தலகய குழுவின் 

உறுப்பாண்லமலய இழந்துள்ைாபைனக் கருதப்படுதல் சவண்டும். 

 

(25) ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும் அது அவசியபமனக் கருதுமிடத்து, 

அவசியமானலவபயனக் குழு கருதக்கூடியவாறான அத்தலகய கருமங்கலைப் பாிசசாதலன பசய்து 

அத்தலகய குழுவுக்கு அறிக்லகயிடுவதற்கு அதன் பசாந்த உறுப்பினர்கைிலிருந்து உபகுழுக்கலை 

நியமிக்கைாம்.  

 

(26) ஒரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட ஏசதனும் விடயம் ஆற்றுப்படுத்துலகத் 

திகதியிலிருந்து ஆறு வாைங்கள் கழியும்வலை, பாைாளுமன்றம் சவறுவலகயாக பணித்திருந்தாபைாழிய, 

பாைாளுமன்றத்தினால் கவனத்திற்பகடுக்கப்படுதைாகாது. பாைாளுமன்றமானது தீர்மானபமான்றின் 

மூைம் அத்தலகய காைப்பகுதிலய நீடிக்கைாம்.  

 

(27) ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும், ஏசதனும் சட்டமூைம் அல்ைது சவறு ஏசதனும் பகிைங்க 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கருமம் பதாடர்பாக எவசைனும் பாதிக்கப்பட்ட அல்ைது அக்கலறபகாண்ட 

எவசைனுமாைிடமிருந்து சான்று சகாைைாம்.  
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(28) ஒவ்பவாரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவும், ஆட்கலை அலழப்பதற்கும் பத்திைங்கலையும் 

பதிசவடுகலையும் சகாருவதற்கும் தத்துவமைிக்கப்படுவதுடன் அவர்கைின் முன்னர் எடுக்கப்பட்ட 

சான்றின் நிகழ்ச்சிக்குறிப்புகளுடன் சசர்த்து அவர்கைின் அபிப்பிைாயங்கலையும் அவதானிப்புக்கலையும் 

உள்ைடக்கிய அறிக்லககலைப் பாைாளுமன்றத்திடம் சமர்ப்பித்தலும் சவண்டும். 

 

(29) ஒரு துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுவின் எவசைனும் உறுப்பினாின் தனிப்பட்ட அபிப்பிைாயபமான்று 

அத்தலகய குழுவின் ஏசதனும் அறிக்லகயுடன் இலணக்கப்படைாம்.  

 

(30) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுபவான்று சட்டவாக்கம் இயற்றப்படுவதலன விதந்துலைக்குமிடத்து 

அல்ைது சட்டவாக்கம்சாைா அறிக்லகலயச் சமர்ப்பிக்குமிடத்து அலமச்சைலவயானது அத்தலகய 

அறிக்லக பாைாளுமன்றத்தின் சபாபீடத்தில் இடப்பட்டதிலிருந்து ஆறு வாைங்கைினுள் அதன் 

அபிப்பிைாயத்லத பாைாளுமன்றத்துக்குச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். 

 

 

 

சிறப்பு சநாக்கங்களுக்கான குழுக்கள் 

 

பதாிவுக்குழு 

 

  112. (1) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கைினது அலமப்லபயும் எண்ணிக்லகலயயும் பணிகலையும் 

கூட்டநடப்பபண்லணயும் கவனத்திற்பகாள்வதற்கும் அவற்றின்மீதான தனது அபிப்பிைாயங்கலை 

வசதியானவலை விலைவாகப் பாைாளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடுவதற்கும் பின்வரும் குழுக்கைில் 

சசலவயாற்றுவதற்கு உறுப்பினர்கலை பபயர்குறித்து நியமிப்பதற்கும் ஒவ்சவார் அமர்வுத் பதாடாின் 

பதாடக்கத்திலும் நியமிக்கப்பட்ட “பதாிவுக்குழு” எனக் பபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுபவான்று இருத்தல் 

சவண்டும்:- 

 

(அ) பாைாளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு,  

(ஆ) நிலையியற் கட்டலைகள் மீதான குழு  

 (இ) சலபக்குழு, 

(ஈ) ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு, 

 (உ) சட்டவாக்க நிலையியற் குழு, 

(ஊ)     அைசாங்க கணக்குகள் மீதான குழு, 

(எ) அைசாங்க பபாறுப்பு முயற்சிகள் மீதான குழு, 

(ஏ) அைசாங்க நிதி மீதான குழு, 

(ஐ) பபாது மனுக்கள் மீதான குழு, 

(ஒ)  உயர்பதவிகள் குழு, மற்றும்  

(ஔ)    பின்வாிலசக் குழு 

 

(2) பதாிவுக்குழுவானது தவிசாைைாக சபாநாயகலையும் ஒவ்சவார் அமர்வுத்பதாடாினதும் பதாடக்கத்தில் 

பாைாளுமன்றத்தினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்படசவண்டிய அைசியற் கட்சிகைின் தலைவர்கலைசயா 

அல்ைது அவர்கைின் நியமித்தர்கலைசயா உள்ைடக்கிய பன்னிபைண்டு உறுப்பினர்கலையும் 

பகாண்டிருத்தல் சவண்டும். பதாிவுக்குழுவானது பாைாளுமன்றம் ஒத்திலவக்கப்பட்டிருந்தாலும் 

கூடுவதற்கும் காைத்துக்காைம் அறிக்லகயிடுவதற்கும் ஏசதனும் குழுவுக்கு எவசைனும் உறுப்பினர் 

பபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்டுள்ைசபாது அது பதாடர்பாக பாைாளுமன்றத்திற்குத் பதாிவிப்பதற்கும் 

தத்துவமுலடயதாதல் சவண்டும்.  
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பாைாளுமன்ற அலுவல் பற்றிய குழு 

 

  113. தவிசாைைாக சபாநாயகலையும், பிைதிச் சபாநாயகர், குழுக்கைின் பிைதித் தவிசாைர், பாைாளுமன்றச் 

சலப முதல்வர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர், அைசாங்கக் கட்சியின் முதற்சகாைாசான், எதிர்க்கட்சியின் 

முதற்சகாைாசான் உட்பட பதாிவுக்குழுவினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் சவறு எட்டு 

உறுப்பினர்கலையும் பகாண்டுள்ை பாைாளுமன்ற அலுவல் பற்றிய குழுபவனப் பபயர்குறிக்கப்பட்ட 

குழுபவான்றிருத்தல் சவண்டும். சபாநாயகைால் பாைாளுமன்றச் சலப முதல்வாின் கைந்தாசைாசலனயுடன் 

குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தக்கூடிய பாைாளுமன்றம் பதாடர்பாக கைந்துலையாடுவதற்காகக் 

குறித்பதாதுக்கப்படசவண்டிய சநைத்லதயும் அலுவல்கலையும் குழுவின் சவறு அத்தலகய 

கருமங்கலையும் கவனத்திற்பகாண்டு முடிவுபசய்வதும் குழுவின் கடலமயாதல் சவண்டும். பாைாளுமன்ற 

அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டங்கைின் கூட்ட அறிக்லக சகை உறுப்பினர்களுக்கும் 

பகிர்ந்தைிக்கப்படுதல் சவண்டும்.  

 

நிலையியற் கட்டலைகள் மீதான குழு 

 

  114. தவிசாைைாக சபாநாயகலையும் பிைதிச் சபாநாயகர் குழுக்கைின் பிைதித் தவிசாைர் மற்றும் 

பதாிவுக்குழுவினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் சவறு ஆறு உறுப்பினர்கலையும் பகாண்டுள்ை 

நிலையியற் கட்டலைகள் மீதான குழுபவனப் பபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுபவான்றிருத்தல் சவண்டும். 

பாைாளுமன்றத்தின் நடவடிக்லகமுலற மற்றும் அலுவல்கலை நடாத்தும் கருமங்கலைக் 

கவனத்திற்பகாள்வதும் அவசியபமனக்கருதப்படக்கூடிய நிலையியற் கட்டலைகளுக்கான எலவசயனும் 

திருத்தங்கலை விதந்துலைப்பதும் பாைாளுமன்றத்தினால் அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படக்கூடிய நிலையியற் 

கட்டலை பதாடர்பான எல்ைாக் கருமங்கள்மீதும் அறிக்லகயிடுவதும் நிலையியற் கட்டலைகள்மீதான 

குழுவின் கடலமயாதல் சவண்டும்.  

 

சலபக் குழு 

 

115. (1) தவிசாைைாக சபாநாயகலையும் பதாிவுக்குழுவினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் ஒன்பது 

உறுப்பினர்கலையும் பகாண்டுள்ை சலபக்குழு என பபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுபவான்று இருத்தல் 

சவண்டும்.  

 

(2) சலபக் குழுவின் பணிகைானலவ, உறுப்பினர்கைின் பசௌகாியத்துடனும் வசதியுடனும் சம்பந்தப்பட்ட 

எல்ைாக் கருமங்கலையும் கவனத்திற்பகாள்வதும் அவற்றின்மீது மதியுலையைித்தலும் ஆகும். சலபக் குழுக் 

கூட்டங்கைின் கூட்ட அறிக்லககள் எல்ைா உறுப்பினர்களுக்கும் பகிர்ந்தைிக்கப்படுதல் சவண்டும்.  

 

ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு 

 

  116. (1) பதாிவுக்குழுவினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் பத்து உறுப்பினர்களுக்கு 

சமற்படாதவர்கலைக் பகாண்ட ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு எனப் 

பபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுபவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  

 

(2) ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவின் பணிகள் பின்வருவனவாகும்:- 

 

(அ) சிறப்புாிலமகள் பதாடர்பான ஒவ்பவாரு பிசைைலணலயயும் பாைாளுமன்றத்தினால் 

பிசைாிக்கப்பட்டு அங்கீகாிக்கப்பட்ட பிசைைலணயின்மீது அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படக்கூடிய நடத்லத 

மற்றும் நற்பண்பு பற்றிய விதிகைின் மீறுலக பதாடர்பான விடயங்கலையும் விசாைலண பசய்தல்; 
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(ஆ) ஒவ்பவாரு விடயம் பதாடர்பான நிகழ்வுகலை அடிப்பலடயாகக் பகாண்டு நடத்லத மற்றும் 

நற்பண்பு பற்றிய விதிகள் மீறப்பட்டுள்ைதா என்பலதயும் அவ்வாறு மீறப்பட்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் 

அம்மீறுலகயின் தன்லம அத்தலகய மீறுலக ஏற்பட காைணமாயிருந்த சூழ்நிலைகள் என்பவற்லற 

தீர்மானிப்பதுடன் குழு பபாருத்தபமனக் கருதக்கூடிய விதப்புலைகலைபசய்தல். 

 

(3) குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட ஒவ்பவாரு விடயத்தின்மீதுமான அறிக்லகலய ஆறு வாைங்கைிற்கு 

சமற்படாமல் பாைாளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். குழுவானது, அதற்கு அவ்வாறு 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட கருமங்கலை விசாைலண பசய்வதற்கு அவசியமானவாறான ஆட்கலை அலழத்து 

விசாாிக்கவும் ஆவணங்கலையும் சவறு பதிசவடுகலையும் வைவலழப்பதற்கும் சதலவயான சவறு 

பசயல்கலைச் பசய்வதற்கும் தத்துவங்பகாண்டிருத்தல் சவண்டும்.  

 

(4) குழுவானது, பாைாளுமன்ற உறுப்பினர்கைின் நடத்லதக்சகாலவ விதிகைின் மீறுலக அல்ைது 

கலடப்பிடிக்காலம பதாடர்பாக அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட ஏசதனும் கருமத்லதயும் விசாைலண 

பசய்தல் சவண்டும். எல்ைா உறுப்பினர்களும் சலபயினால் அல்ைது சலபயின் அதிகாைத்தின்கீழான 

அத்தலகய ஏசதனும் விசாைலணயின் எல்ைாக் கட்டங்கைிலும் ஒத்துலழத்தல் சவண்டும்.  

 

நடத்லதக்சகாலவ விதிகைின் சாட்டப்பட்ட மீறுலக ஒன்லற பாிசீலிக்கின்ற கட்டத்தில் 

உறுப்பினபைவரும் அப்பாிசீைலன பதாடர்பாக பசல்வாக்கு பசலுத்துகின்ற சநாக்கத்தில் 

சவண்டுபமன்சறா அல்ைது திட்டமிட்ட வலகயிசைா ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய 

குழுவின் உறுப்பினபைாருவாின் ஆதைலவ நாடுதைாகாது.  

 

(5) குழுவானது அதன் பணிகலை பசயற்படுத்துவதற்காக நிபுணர்கைின் சசலவகலைப் 

பபறைாபமன்பதுடன் ஆவணங்கலை வைவலழத்தும் மற்றும் சாட்சிகலை அலழத்தும் விசாைலண 

பசய்யைாம்.   

 

(6) பாைாளுமன்றம், ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்லகயில் பசய்யப்பட்ட 

முடிவுகலையும் விதப்புலைகலையும் கவனத்திற்பகாண்டு அவசியபமன அது கருதுகின்றவிடத்து உாிய 

உறுப்பினர் மீது தண்டலன ஒன்லற விதிக்கைாம்.  

 

(7) குழுவானது, காைத்துக்குக்காைம் அதன் நடவடிக்லகமுலறலய ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான விதிகலை 

ஆக்கைாம். 

 

(8) குழுவின் தவிசாைர், பாைாளுமன்ற உறுப்பினர்கைின் ஒழுக்கவியல்சார் மற்றும் சவறு துர்நடத்லத 

பதாடர்பான விடயங்கலை விசாைலண பசய்வதுடன் சம்பந்தப்பட்ட எல்ைாக் கருமங்கள் பதாடர்பிலுமான 

நடவடிக்லகமுலறலய ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக அவசியபமன அவர் கருதக்கூடியவாறான அத்தலகய 

பணிப்புக்கலை வழங்கைாம். 

 

 

சட்டவாக்க  நிலையியற் குழு  

(அலமப்புக்கலை கூட்டிலணப்பதற்கான தனியார் உறுப்பினாின் சட்டமூைங்கலை 

பாிசீலிப்பதற்கு) 

 

117. (1) தவிசாைைாக பிைதிச் சபாநாயகலையும் குழுக்கைின் பிைதித் தவிசாைர் உட்பட 

பதாிவுக்குழுவினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட சவறு பத்து உறுப்பினர்கலையும் பகாண்டுள்ை 

சட்டவாக்க நிலையியற் குழு என பபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுபவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  

 

(2) பதாிவுக்குழுவானது அைசாங்கத்லதயும் எதிர்க்கட்சிலயயும் பிைதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய வலகயில் 

சமைதிகமான உறுப்பினர்கலை இக் குழுவிற்கு நியமிக்கைாம்.  
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(3) குழுவின் கூட்ட நடப்பபண் முன்று உறுப்பினர்கைாக இருத்தல் சவண்டும். 

 

(4) சட்டவாக்க நிலையியற் குழுபவான்றின் கடலமயானது, பாைாளுமன்றத்தினால் அதற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படும் பல்சவறுபட்ட அலமப்புக்கலை கூட்டிலணப்பதற்காக தனியார் உறுப்பினர்கைால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூைங்கலை பாிசீைலன பசய்தைாகும்.  

 

(5) தமது கடலமகலை பசயற்படுத்தவதற்காக ஆட்கலையும், பத்திைங்கலையும், பதிசவடுகலையும் 

வைவலழப்பதற்கு குழுவிற்கு அதிகாைத்லத பகாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

 

(6) சட்டவாக்க நிலையியற் குழுபவான்றின் தவிசாைருக்கு மூைவாக்கு ஒன்றிருத்தல் சவண்டுபமன்பதுடன் 

வாக்குகள் சமமாகப் பிாிந்திருக்குமிடத்து, அவருக்கு அறுதியிடும் வாக்பகான்றும் இருத்தல் சவண்டும். 

 

(7) சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படும் சட்டமூைம் ஒன்றுக்குப் பபாறுப்பான ஓர் 

உறுப்பினர், அக்குழுவின் ஓர் உறுப்பினைாக இல்ைாவிடின், அத்தலகய சட்டமூைம் பாிசீலிக்கப்படும் 

கூட்டம் எதற்கும் சமுகமைிக்கவும், அச்சட்டமூைத்லதப் பற்றி உலை நிகழ்த்தவும், அத்தலகய சட்டமூைம் 

பதாடர்பாக எழும் எப்பிைச்சிலன குறித்தும் திருத்தங்கலைப் பிசைாித்து அக்குழுவின் ஓர் 

உறுப்பினர்சபான்று வாக்கைிக்கவும் அவருக்கு உாிலமயுண்டு. 

 

(8) சட்டவாக்க நிலையியற் குழுக்கைின் நலடமுலற, ஏறத்தாழ முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுவின் 

நலடமுலறலய ஒத்ததாக இருத்தல் சவண்டுபமன்பதுடன் நிலையியற் குழுபவான்றின் கூட்டக் 

குறிப்புகள் முழுப் பாைாளுமன்றக் குழுபவான்றின் கூட்டக் குறிப்புகள் பதியப்படுதல்சபான்சற 

பதியப்படுதலும் சவண்டும். அத்துடன் குழுவானது பாைாளுமன்றத்தால் ஏசதனும் காை எல்லை 

நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தால் அக்காைபவல்லைக்குள் சட்டமூைத்லத உள்ைடக்கிய குழுவின் 

அறிக்லகயிலன பாைாளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.   

 

ஆயினும், ஒரு கூட்டத்பதாடாின் இறுதியில் சட்டவாக்க நிலையியற் குழுபவான்று அதன் 

கைந்தாைாய்விலன முடித்து அறிக்லகலயப் பாைாளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பிக்காத சந்தர்ப்பத்தில் 

பாைாளுமன்றத்தின் அடுத்த கூட்டத் பதாடாில் நியமிக்கப்படும் சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவிற்கு 

அக்குழுவின் பசயற்பாடுகள் ஆற்றுப்படுத்தப்படைாம்.  

 

அைசாங்கக் கணக்குக் குழு 

 

  118. (1) பதாிவுக்குழுவினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் பதினாறு உறுப்பினர்கலைக் பகாண்ட 

அைசாங்கக் கணக்கு குழு எனப் பபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுபவான்றிருத்தல் சவண்டும்.  

 

(2) அைசாங்க பசைவுகலை எதிர்சநாக்குவதற்காகப் பாைாளுமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீட்டுத் 

பதாலககலைக் காட்டுகின்ற கணக்குகலையும் குழு தக்கபதனக் கருதும் பாைாளுமன்றத்தின் 

முன்னிடப்படும் பிற கணக்குகலையும் கணக்காய்வாைர் தலைலமயதிபதியின் உதவியுடன் பாிசசாதித்தல் 

அைசாங்கக் கணக்குக் குழுவின் கடலமயாதல் சவண்டும்.  

 

(3) அைசாங்கக் கணக்குக் குழு, காைத்துக்குக்காைம், ஏசதனும் திலணக்கைத்தின் அல்ைது 

உள்ளூைதிகாைசலபயின் பாிசசாதலன பசய்யப்பட்ட கணக்குகள், நிதிகள், நிதிசார் நடவடிக்லகமுலறகள், 

பசயல்நிலறசவற்றம் மற்றும் பபாதுவாக முகாலம என்பன பற்றியும் அவற்றிலிருந்து எழுகின்ற ஏசதனும் 

விடயம் பற்றியும் பாைாளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடுதல் சவண்டும்.  

 

 



48 
 

(4) அைசாங்கக் கணக்கு குழுவின் அறிக்லகபயான்று சலபயில் சபாபீடத்தில் இடப்பட்டதும் நிதி எனும் 

விடயத்திற்கு பபாறுப்பான அலமச்சருக்கும் உாிய நிறுவனங்களுக்குப் பபாறுப்பான அலமச்சர்களுக்கும் 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட சவண்டுபமன்பதுடன் அவர்கள் தம் அவதானிப்புக்கலையும் அது பதாடர்பாக எடுத்த 

நடவடிக்லககலையும் எட்டு வாைக் காைப்பகுதியினுள் சலபக்கு சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.  

 

(5) அைசாங்கக் கணக்குக் குழுவானது, திலணக்கைங்கைினதும் உள்ளுைதிகாைசலபகைினதும் எல்ைாக் 

கணக்குகைினதும் நிதிகைினதும் முகாலமயினதும் மீது பாிசசாதலன பசய்து குழுவுக்கு 

அறிக்லகயிடுவதற்கு அவசியபமன அது கருதும்சபாது அதன் பசாந்த உறுப்பினர்கலை உள்ைடக்கிய 

உபகுழுக்கலை குழுவினால் பணிக்கப்பட்டவாறு நியமிக்கைாம்.  

 

 அைசாங்கக் கணக்குக் குழுவின் உறுப்பினர்கைாகவிைாத பாைாளுமன்றத்தின் சவறு எவசைனும் 

உறுப்பினர்கள் அத்தலகய குழுவின் நடவடிக்லககைில் பங்குபற்றுவதற்கு தவிசாைாின் அனுமதியுடன் 

அனுமதிக்கப்படைாம்.  

 

(6) அைசாங்கக் கணக்குக் குழு அல்ைது அதன் உபகுழுக்கைில் எதுவும் அதன் கடலமகலைப் 

புாிவதற்காக எவசைனுமாலை அதன்முன்னர் அலழத்து வினவுவதற்கும் ஏசதனும் பத்திைத்லத, 

புத்தகத்லத, பதிசவட்லட அல்ைது சவறு ஆவணத்லதக் சகாருவதற்கும், பாிசீலிப்பதற்கும் கைஞ்சியங்கள், 

பசாத்துக்கள் என்பனவற்லற பார்லவயிடவும் அதிகாைமுலடயதாயிருத்தல் சவண்டும்.  

 

(7) அைசாங்கக் கணக்குக் குழுவின் கூட்டநடப்பபண் நான்கு உறுப்பினர்கைாதல் சவண்டும். 

 

அைசாங்க பபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு 

 

119. (1) பதாிவுக்குழுவினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் பதினாறு உறுப்பினர்கலைக் பகாண்ட 

அைசாங்க பபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு எனப் பபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுபவான்று இருத்தல் 

சவண்டும்.  

 

(2) பாைாளுமன்றத்தின் முன்னிடப்படும் பகிைங்கக் கூட்டுத்தாபனங்கள், அைசாங்கத்தினால் முழுலமயாக 

அல்ைது பகுதியைவில் நிதியைிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏசதனும் எழுத்திைான சட்டத்தினால் 

அைசாங்கத்துக்கு உாித்தாக்கப்பட்ட ஏசதனும் பதாழிலின் அல்ைது சவறு பபாறுப்புமுயற்சியின் 

கணக்குகலை கணக்காய்வாைர் தலைலமயதிபதியின் உதவியுடன் பாிசசாதலன பசய்வது அைசாங்க 

பபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் கடலமயாதல் சவண்டும்.  

 

(3) அைசாங்க பபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு, காைத்துக்குக்காைம், ஏசதனும் பகிைங்கக் கூட்டுத்தாபனம் 

அல்ைது ஏசதனும் எழுத்திைான சட்டத்தின்கீழ் அைசாங்கத்திற்கு உலடலமயாக்கப்பட்ட ஏசதனும் 

வியாபாைம் அல்ைது சவறு பபாறுப்புமுயற்சிகள் என்பவற்றின் பாிசசாதலன பசய்யப்பட்ட கணக்குகள், 

வைவுபசைவுத்திட்டங்கள் வருடாந்த மதிப்பீடுகள், நிதிகள், நிதிசார் நடவடிக்லகமுலறகள், 

பசயல்நிலறசவற்றம் மற்றும் பபாதுவான முகாலம என்பன பற்றியும் அவற்றிலிருந்து எழுகின்ற ஏசதனும் 

கருமம் பற்றியும் பாைாளுமன்றத்திற்கு அறிக்லகயிடுதல் சவண்டும். 

 

(4) அைசாங்க பபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்லகபயான்று சலபயில் சபாபீடத்தில் 

இடப்பட்டதும் நிதி எனும் விடயத்திற்குப் பபாறுப்பான அலமச்சருக்கும் உாிய நிறுவனங்களுக்குப் 

பபாறுப்பான அலமச்சர்களுக்கும் ஆற்றுப்படுத்தப்பட சவண்டுபமன்பதுடன் அவர்கள் தம் 

அவதானிப்புகலையும் அது பதாடர்பாக எடுத்த நடவடிக்லககலையும் எட்டு வாைக் காைப்பகுதியினுள் 

சலபக்கு சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். 
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(5) அைசாங்க பபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுவானது, பகிைங்கக் கூட்டுத்தாபனங்கைின் அல்ைது 

ஏசதனும் எழுத்திைான சட்டத்தின்கீழ் அைசாங்கத்திற்கு உலடலமயாக்கப்பட்ட ஏசதனும் வியாபாைம் 

அல்ைது சவறு பபாறுப்புமுயற்சிகள் என்பவற்றின் எல்ைாக் கணக்குகள் வைவுபசைவுத்திட்டங்கள் 

வருடாந்த மதிப்பீடுகள் நிதிகள் முகாலம என்பலவ பதாடர்பாக பாிசசாதலன பசய்து குழுவுக்கு 

அறிக்லகயிடுவதற்கு அவசியபமன அது கருதும்சபாது அதன் பசாந்த உறுப்பினர்கலை உள்ைடக்கிய 

எலவசயனும் உபகுழுக்கலை குழுவினால் பணிக்கப்பட்டவாறு நியமிக்கைாம்.  

 

 அைசாங்க பபாறுப்புமுயற்சிகள் குழுவின் உறுப்பினர்கைாகவிைாத பாைாளுமன்றத்தின் சவறு 

எவசைனும் உறுப்பினர்கள் குழுவின் நடவடிக்லககைில் பங்குபற்றுவதற்கு தவிசாைாின் அனுமதியுடன் 

அனுமதிக்கப்படைாம்.  

 

(6) அைசாங்க பபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு அல்ைது அதன் உபகுழுக்கைில் எலவயும் அதன் 

கடலமகலைப் புாிவதற்காக எவசைனுமாலை அதன்முன்னர் அலழத்து வினவுவதற்கும் ஏசதனும் 

பத்திைத்லத, புத்தகத்லத, பதிசவட்லட அல்ைது சவறு ஆவணத்லதக் சகாருவதற்கும் கைஞ்சியங்கள், 

பசாத்துக்கள் என்பவற்லற பார்லவயிடவும் தத்துவமுலடயதாதல் சவண்டும்.  

 

(7) அைசாங்க பபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் கூட்டநடப்பபண் நான்கு உறுப்பினர்கைாதல் 

சவண்டும். 

அைசாங்க நிதி பற்றிய குழு 

 

120. (1) பதாிவுக்குழுவினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் தவிசாைபைாருவலையும் பதிபனாரு 

உறுப்பினர்கலையும் பகாண்டுள்ைதுமான அைசாங்க நிதி பற்றிய குழு என பபயர்குறிக்கப்பட்டதுமான 

குழுபவான்று இருத்தல் சவண்டுபமன்பதுடன் அதன் தவிசாைர் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினைாகவிருத்தலும் 

சவண்டும்.  

 

(2) பின்வருவனவற்லறப் பாிசீைலன பசய்வது அைசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் கடலமயாதல் சவண்டும்- 

(அ) அைசியைலமப்பின் 148 ஆம் உறுப்புலையின்கீழ் வருமானங்லைச் சசகாித்தல்; 

(ஆ) திைட்டுநிதியத்திலிருந்து பகாடுப்பனவு பசய்தல்; 

(இ) குறித்துலைக்கப்பட்ட சட்ட ாீதியான சதலவப்பாடுகளுக்காக  அைசாங்க நிதிகலை 

பயன்படுத்துதல்; 

(ஈ) அைசாங்க நிதிகலைப் பயன்படுத்துதல்; 

(உ) நடப்பாண்டுக்காக ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்தில் உள்ைடக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகைின் 

மந்தநிலைகள், ஒதுக்கீட்லடக் லகமாற்றுதல் மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படாத மீதி; 

(ஊ) நடப்பாண்டுக்காக ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்லத நலடமுலறப்படுத்துதல்; 

(எ) பபாதுக் கடனும் கடன் சசலவயும்; மற்றும் 
 

(ஏ) 2003 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் இைக்க, நிதிமுகாலமத்துவப் (பபாறுப்புச்) சட்டத்தின்கீழான 

அறிக்லககளும் கூற்றுக்களும்; 

 

(3) குழுவானது காைத்துக்காைம், (2) ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு பசய்யப்பட்ட கருமங்கைில் இருந்து 

எழுகின்ற பிைச்சிலனகலைப் பாைாளுமன்றத்துக்கு அறிக்லகயிடுதல் சவண்டும். 

 

(4) குழுவானது, ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஆறு வாைங்கைினுள், பணக் 

குறித்பதாதுக்குலக அைசாங்கத்தின் பகாள்லககளுக்கு இணங்கிபயாழுகவுள்ைதா என்பது உட்பட 

மதிப்பீடுகைின்மீது அறிக்லகயிடுதல் சவண்டும்.  
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(5) குழுவானது வைவுபசைவுத்திட்டமும் ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்தின் இைண்டாவது வாசிப்பும் 

முன்லவக்கப்பட்டபின்னர் நான்கு நாட்கைினுள், பமாத்த மதிப்பிடப்பட்ட பசைவினத்லதயும் 

அைசிலறலயயும் கணக்கிடுவதற்கான அடிப்பலடயாக பயன்படுத்தப்பட்ட நிதி, நிதிசார் மற்றும் 

பபாருைாதாை ஊகங்கைின்மீதான அறிக்லகலய பாைாளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.  

 

(6) கூட்ட நடப்பபண்லண நிர்ணயித்துக் பகாள்வதற்கான அதிகாைத்லத குழு பகாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

 

(7) குழு காைத்திற்கு காைம் இலடக்காை அறிக்லககலை சமர்ப்பிக்கைாம்.  

 

பபாது மனுக்கள் மீதான குழு 

 

  121. (1) பதாிவுக்குழுவினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் பதிலனந்து உறுப்பினர்கலைக் பகாண்ட 

பபாது மனுக்கள் மீதான குழு எனப் பபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுபவான்று இருத்தல் சவண்டும். 

 

(2) நிலையியற் கட்டலை 30 இன் (10) ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடுகைின்கீழ் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட 

மனுக்கலை கவனத்திற்பகாள்ளுதல் அதன் கடலமயாதல் சவண்டும். 

 

(3) பகிைங்க அலுவபைாருவைால் அல்ைது பகிைங்கக் கூட்டுத்தாபனம், உள்ளூைதிகாைசலப அல்ைது 

அசதசபான்ற பிற நிறுவனபமான்றின் அலுவைபைாருவைால் அடிப்பலட உாிலம மீறப்படுதலை அல்ைது 

சவறு அநீதி இலழக்கப்படுதலை ஏசதனும் மனு பவைிக்காட்டுகின்றபதன பபாது மனுக்கள் மீதான குழு 

கருதுமிடத்து, பபாது மனுக்கள் மீதான குழு அத்தலகய மனுபற்றி விசாைலண பசய்யைாம் அல்ைது 

அத்தலகய மனுலவ விசாாித்து அறிக்லகயிடுவதற்காக நிருவாகத்துக்கான பாைாளுமன்ற 

ஆலணயாைருக்கு (ஒம்புட்சுமான்) ஆற்றுப்படுத்தைாம்.  

 

(4) பபாது மனுக்கள் மீதான குழு, மனுபவான்லற விசாைலண பசய்தபின்னர் அல்ைது பபாது மனுக்கள் 

மீதான குழுவினால் நிருவாகத்துக்கான பாைாளுமன்ற ஆலணயாைாிற்கு (ஒம்புட்சுமான்) 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட மனுபவான்று பதாடர்பில் அவைது நுண்ணாய்வு முடிவுற்றதன்சமல் அவைால் 

குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்லகலயக் கவனத்திற்பகாண்டதன்பின்னர், அத்தலகய மனு அல்ைது 

அறிக்லகமீது எடுக்கப்படசவண்டிய நடவடிக்லகபற்றி அதன் அபிப்பிைாயத்லதப் பாைாளுமன்றத்துக்கு 

அறிக்லகயிடைாம்.  

 

(5) பபாது மனுக்கள் மீதான குழு, காைத்துக்காைம், அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட மனுக்கள் பதாடர்பில் 

எடுக்கப்படசவண்டிய நடவடிக்லகபற்றிய அதன் அபிப்பிைாயத்லத, தகுதியானலவபயன அது 

கருதக்கூடியவாறான அத்தலகய மனுக்கள் மீதான அத்தலகய சவறு அவதானிப்புக்களுடன் சசர்த்து 

பாைாளுமன்றத்துக்கு அறிக்லகயிடுதல் சவண்டும். 

 

(6) அறிக்லகயானது சபாபீடத்தில் இடப்படும்சபாது, சபாநாயகர் அத்தலகய அறிக்லகயின் 

உள்ைடக்கத்திலன எவசைனும் உாிய அலமச்சருக்கு அவைது அவதானிப்புகளுக்காக அனுப்புவதற்கான 

நடவடிக்லககலை எடுத்தல் சவண்டுபமன்பதுடன் அவ் அவதானிப்புகள் எட்டு வாைக் காைப்பகுதியினுள் 

எழுத்து மூைம் சபாநாயகருக்கு அனுப்பிலவக்கப்படுதலும் சவண்டும்.  

 

(7) எவசைனும் உாிய அலமச்சாின் அவதானிப்புகலைப் பபற்றபின்னர் சபாநாயகர் அத்தலகய 

அவதானிப்புகைின் பிைதிபயான்லறத் தவிசாைருக்கும் மனுலவ சமர்ப்பித்த உறுப்பினருக்கும் 

அனுப்பிலவத்தல் சவண்டும். 

 

(8) பபாது மனுக்கள் மீதான குழு, அவசியபமன அது கருதும்சபாது அக் குழுவின் உறுப்பினர்கைிலிருந்து 

பபாது மனுக்கள் மீதான குழுவால் பணிக்கக்கூடியவாறான அத்தலகய மனுக்கலை அல்ைது 

அறிக்லககலைப் பாிசசாதலன பசய்து அறிக்லகயிடுவதற்காக உபகுழுக்கலை நியமிக்கைாம்.  
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(9) பபாது மனுக்கள் மீதான குழு அல்ைது அதன் உபகுழுக்கள் எலவசயனும் அவற்றின் கடலமகலைப் 

புாிவதற்காக எவசைனுமாலை அதன்முன்னர் அலழத்து விசாாிக்கவும், ஏசதனும் பத்திைத்லத, புத்தகத்லத, 

பதிசவட்லட அல்ைது சவறு ஆவணத்லதக் சகட்டுப் பபறுவதற்கும் பாிசீைலன பசய்வதற்கும், 

கைஞ்சியங்கள், பசாத்துக்கள் என்பனவற்லற பார்லவயிடுவதற்கும் அதிகாைமுலடயதாயிருத்தல் 

சவண்டும்.  

 

(10) பபாது மனுக்கள் மீதான குழுவின் கூட்டநடப்பபண் மூன்று உறுப்பினர்கைாதல் சவண்டும். 

 

அைசியைலமப்பு அலுவல்கள் மீதான குழு 

 

  122. (1) சபாநாயகலை தவிசாைைாகவும் மற்றும் பிைதம அலமச்சர், சலப முதல்வர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் 

உட்பட சபாநாயகாினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்லபடும் சவறு மூன்று உறுப்பினர்கலையும் 

பகாண்டுள்ைதுமான அைசியைலமப்பு அலுவல்கள் மீதான குழு எனப் பபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுபவான்று 

இருத்தல் சவண்டும்.  

 

(2) அைசியைலமப்பு அலுவல்கள் மீதான குழுவின் கூட்டநடப்பபண் மூன்று உறுப்பினர்கைாதல் 

சவண்டும்.  

 

(3) நீதித் துலறச் சசலவ ஆலணக்குழுலவத் தவிர்ந்த அைசியைலமப்பின் 41(ஆ)ஆம் உறுப்புலையின் 

அட்டவலணயின் கீழ் தாபிக்கப்பட்டுள்ை அலனத்து சுயாதீன ஆலணக்குழுக்களும் அவற்றின் 

அதிகாைங்கள், கடலமகள் மற்றும் பணிகள் ஆகியவற்றின் பிசைசயாகம், பசயைாற்றுலக மற்றும் 

நிலறசவற்றுலக உள்ைடங்கைாக அவற்றின் பசயற்பாடுகள் பற்றிய அறிக்லகயிலன ஒவ்பவாரு 

பஞ்சாங்க வருடத்திற்காகவும் பாைாளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்க சவண்டும்.  

 

(4) குழு, ஆலணக்குழுக்கைின் வருடாந்த அறிக்லகலய பாிசீலிக்க சவண்டுபமன்பதுடன் அதன் 

கடலமலய நிலறசவற்றும் சபாது ஆலணக்குழுக்கைின் தவிசாைர்கலையும் அலுவைர்கலையும் 

அலழப்பதற்கு அதிகாைம் பகாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

 

(5) இக்குழு, சந்சதகங்கலைத் தவிர்த்துக் பகாள்வதற்காக, நீதிமன்ற நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட்ட 

அல்ைது எடுக்கப்படவுள்ை விடயங்கள் , எலவசயனுமிருப்பின், அலவ பதாடர்பான எந்த விைக்கத்லதயும் 

சகாைாது. 

 

உயர்பதவிகள் மீதான குழு 

 

  123. (1) பதாிவுக்குழுவினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்டும் பன்னிபைண்டு உறுப்பினர்களுக்கு 

சமற்படாத உறுப்பினர்கலைக் பகாண்ட உயர்பதவிகள் மீதான குழு என பபயர்குறிக்கப்பட்ட 

குழுபவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  

 

(2) அலமச்சைலவயினால் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஏசதனும் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட அல்ைது ஏசதனும் 

பதவியில் பதவிவகிப்பதற்கு பபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட எவசைனும் ஆைின் தகுதிலய ஆைாய்ந்து 

அத்தலகய ஆட்கள் பதாடர்பாக விதப்புலைகள் பசய்தல் உயர்பதவிகள் மீதான குழுவின் பணியாகும். 

 

(3) உயர்பதவிகள் மீதான குழு அதன் கடலமகலைப் புாிவதற்காக, எவசைனுமாலை அதன்முன்னர் 

அலழத்து விசாைலண பசய்வதற்கும் ஏசதனும் பத்திைத்லத, புத்தகத்லத, பதிசவட்லட அல்ைது சவறு 

ஆதனத்லத வைவலழத்து பாிசசாதலன பசய்வதற்கும் (1) ஆம் உட்பந்தியிற் குறிப்பீடு பசய்யப்பட்ட 

அத்தலகய எவசைனுமாைின் தகுதிலய முழுலமயாக பாிசீைலன பசய்வதற்கு அவசியமாகக்கூடியவாறான 

அத்தலகய எல்ைாச் பசயல்கலையும் பசய்வதற்கும் தத்துவங்பகாண்டதாதல் சவண்டும்.  
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(4) பாைாளுமன்றக் கூட்டத்பதாடர் ஒத்திலவக்கப்பட்டிருப்பினும், குழுவானது காைத்துக்காைம், 

பாைாளுமன்றத்துக்கு அறிக்லக பசய்வதற்கு தத்துவங்பகாண்டிருத்தல் சவண்டுபமன்பதுடன், அதன் 

பாிசசாதலனலயத் பதாடர்ந்து நடாத்துதலும் சவண்டும். 

 

(5) உயர்பதவிகள் மீதான குழுவின் கூட்டநடப்பபண் நான்கு உறுப்பினர்கைாதல் சவண்டும். 

 

இலணப்புக் குழு 

 

  124. (1) சபாநாயகர் புதிய பாைாளுமன்றபமான்றின் பதாடக்கத்தில் இலணப்புக் குழுலவ நியமித்தல் 

சவண்டும். 

 

(2)  இலணப்புக் குழு பின்வருசவாலைக் பகாண்டிருத்தல் சவண்டும்: - 

(அ) சபாநாயகர் குழுவின் தவிசாைைாவார்,  

(ஆ) பிைதிச் சபாநாயகர், 

(இ) குழுக்கைின் பிைதித் தவிசாைர், 

(ஈ) சலப முதல்வர், 

(உ) எதிர்க்கட்சித் தலைவர், 

(ஊ) அைசாங்க முதற்சகாைாசான், 

(எ) எதிர்க்கட்சி முதற்சகாைாசான், 

(ஏ) துலறசார் சமற்பார்லவக் குழுக்கள், ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிலமகள் பற்றிய குழு, 

சட்டவாக்க  நிலையியற் குழு, அைசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழு, அைசாங்க பபாறுப்பு 

முயற்சிகள் பற்றிய குழு, அைசாங்க நிதி பற்றிய குழு, பபாது மனுக்கள் மீதான குழு, உயர் 

பதவிகைின் பற்றிய குழு மற்றும் பின்வாிலசக் குழு என்பவற்றின் தவிசாைர்கள். 

 

(3) இலணப்புக் குழுவானது பின்வருவனவற்லறக் கவனத்திற் பகாள்ளுதல் சவண்டும்:- 

 

(அ) குழுக்கைின் வசதிகளும் அவற்றின் பணியாட்படாகுதி பற்றிய எலவசயனும் கருமங்கள்; 

(ஆ) குழுக்கைின் கூட்டங்களுக்காக குழு அலறகள் கிலடக்கக்கூடிய தன்லம;  

(இ) குழுக்களுக்கான நிபுணர்களும் ஆைாய்ச்சியாைர்களும் கிலடக்கக்கூடிய தன்லம; 

(ஈ) குழுக்கைின் கூட்டங்கைிற்கு குழு உறுப்பினர்கைின் வருலக; அத்துடன் 

(உ) குழுக்கைின் அறிக்லககலை விவாதிப்பதற்கான சநை ஒதுக்கீடு. 

 

(4) குழுவானது, ஆகக்குலறந்தது இைண்டு மாதங்களுக்கு ஒருதடலவயாவது கூடுதல் 

சவண்டுபமன்பதுடன் தவிசாைர் இலணப்புக்குழுவின் கூட்டங்கலை அலழப்பதற்கான நடவடிக்லககலை 

எடுத்தலும் சவண்டும்.  

 

(5) இலணப்புக்குழுவானது ஆட்கலையும் பத்திைங்கலையும் பதிசவடுகலையும் அலழப்பதற்கும் 

அமர்வதற்கும் காைத்துக்குக்காைம், பாைாளுமன்றத்துக்கு அறிக்லகயிடுவதற்கும் தத்துவங்பகாண்டதாதல் 

சவண்டும்.  
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பின்வாிலசக் குழு 

 

125. (1) பதாிவுக்குழுவினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்படும் பின்வாிலசக் குழுபவனப் 

பபயர்குறிக்கப்பட்ட குழுபவான்றிருத்தல் சவண்டும்.  

 

(2) பின்வாிலசக் குழு பின்வரும் உறுப்பினர்கலைக் பகாண்டிருத்தல் சவண்டும்: - 

(அ) அைசாங்கக் கட்சியின் முதற்சகாைாசான், எதிர்க்கட்சியின் முதற்சகாைாசான், 

அைசாங்கத்திலிருந்து பதாிவுபசய்யப்பட்ட மூன்று பின்வாிலச உறுப்பினர்கள் மற்றும் 

எதிர்க்கட்சியிலிருந்து பதாிவுபசய்யப்பட்ட மூன்று பின்வாிலச உறுப்பினர்கள், 

 

(ஆ) எதிர்க்கட்சியிலிருந்து பதாிவுபசய்யப்படும் உறுப்பினர்களுள் ஓர் இடம் 

எதிர்க்கட்சியிலுள்ை மிகப்பபாிய கட்சிக்கு குறித்பதாதுக்கப்படுதல் சவண்டுபமன்பதுடன், 

இன்சனார் இடம் எதிர்க்கட்சியிலுள்ை இைண்டாவது மிகப்பபாிய கட்சிக்குக் 

குறித்பதாதுக்கப்படுதலும் சவண்டும், 

  

(இ) அைசாங்கக் கட்சியின் முதற்சகாைாசான் குழுவின் தவிசாைைாகவிருத்தல் 

சவண்டுபமன்பதுடன், அவர் இல்ைாதவிடத்து எதிர்க்கட்சியின் முதற்சகாைாசான் குழுவின் 

தவிசாைைாகவிருத்தல் சவண்டும், 

 

(ஈ)  அைசாங்கக் கட்சியின் முதற்சகாைாசான் தவிை அலமச்சைலவயின் அலமச்சர்கள், 

அலமச்சைலவயின் உறுப்பினர்கள் அல்ைாத அலமச்சர்கள், பிைதி அலமச்சர்கள், பாைாளுமன்றச் 

சலப முதல்வர், பாைாளுமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் அைசியற்கட்சிகைின் 

தலைவர்கள் இக்குழுவின் உறுப்பினைாகவிருப்பதற்கு உாித்துலடயவைாக மாட்டார். 

 

(3) பின்வாிலசயாைர் அலுவல்களுக்காக குறித்பதாதுக்கப்பட்ட நாட்கைில் எடுக்கப்படசவண்டிய 

அலுவல்கலைத் தீர்மானித்தல் பின்வாிலசக் குழுவின் கடலமயாதல் சவண்டும். 

 

(4) குழுவானது, விசசட சநாக்கங்களுக்காகத் தாபிக்கப்பட்ட சவசறசதனும் குழுவிற்கான அசத 

தத்துவங்கலையும் சிறப்புாிலமகலையும் உாிலமகலையும் பகாண்டிருத்தல் சவண்டுபமன்பதுடன், 

குழுக்களுக்கான பபாதுவிதிகள் ஏற்றமாற்றங்களுடன் இக்குழுவுக்கும் ஏற்புலடயனவாதல் சவண்டும்.  

 

(5) குழுவானது அதன் கூட்டங்களுக்கு வருலகதரும்படி அைசாங்க அலுவைர்கலை அலழக்கைாம்.  

 

(6) ஏசதனும் கருமத்தின்மீது விவாதபமான்லற விரும்புகின்ற பாைாளுமன்றத்தின் எவசைனும் பின்வாிலச 

உறுப்பினர் பின்வருவனவற்லற எடுத்துக்காட்டி ஒருவாைகாை முன்னறிவித்தலுடன் பின்வாிலசக் 

குழுவுக்கு எழுத்தில் அறிவித்தல் சவண்டும்:- 

(அ) ஒரு விவாதத்லத நடாத்துவதற்கான முக்கியத்துவம்;  

(ஆ) பங்குபற்றக்கூடிய உறுப்பினர்கைின் எண்ணிக்லக; அத்துடன் 

(இ) அக்கருமமானது நடப்பு கூட்டத்பதாடாில் பாைாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ைதா 

அல்ைது விவாதிக்கப்படுவதற்கு அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ைதா அல்ைது 

விவாதிக்கப்படும் சாத்தியமுள்ைதாபவன்பது. 

 

(7) பின்வாிலசக் குழுவானது (6) ஆம் பந்தியின்கீழ் எவசைனும் உறுப்பினாினால் பசய்யப்பட்ட 

சவண்டுசகாள் பபாருத்தமானபதனக் கருதினால், அத்தலகய ஒரு விவாதத்துக்கான சநைத்லதக் 

குறித்பதாதுக்குமாறு பாைாளுமன்ற அலுவல் பற்றிய குழுவிலனக் சகாைசவண்டும்.  

 

(8) பாைாளுமன்ற அலுவல் பற்றிய குழு அதன்பின்னர், அத்தலகய விவாதத்துக்கான பபாருத்தமான 

நாலையும் சநைத்லதயும் குறித்பதாதுக்குதல் சவண்டும்.  



54 
 

சிறப்பு சநாக்கங்களுக்கான குழுக்கைின் நடவடிக்லகமுலற 

 

  126. (1) நிலையியற் கட்டலைகைில் சவறுவலகயாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாைன்றி, ஒவ்பவாரு சிறப்பு 

சநாக்கங்களுக்கான குழுவும், அதன் முதைாவது கூட்டத்தில் அலுவல்கலைத் பதாடங்குவதற்கு முன்னர், 

தவிசாைைாக அதன் உறுப்பினர்களுள் ஒருவலைத் சதர்ந்பதடுத்தல் சவண்டும்.  

 

(2) தவிசாைருக்கு முதல் வாக்பகான்றும் அைிக்கப்பட்ட வாக்குகள் ஒசையைவாகப் பிாிவுற்றால் தீர்வு 

வாக்பகான்றும் உண்டு. 

 

(3) நிலையியற் கட்டலைகைில் சவறுவலகயாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாைன்றி, பவற்றிடங்கள் பதாிவுக் 

குழுவினால் நிைப்பப்படுதல் சவண்டும். ஒரு குழுவில் காணப்படும் அத்தலகய ஒவ்பவாரு பவற்றிடமும் 

நிைப்பப்படும்சபாது அது பற்றி  பாைாளுமன்றத்தின் அடுத்து வரும் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்படுதல் 

சவண்டும்.  

 

(4) நிலையியற் கட்டலைகைில் சவறுவலகயாகக் குறிப்பிட்டிருந்தாைன்றி கூட்டநடப்பபண்ணானது 

மூன்று உறுப்பினர்கைாதல் சவண்டுபமன்பதுடன், சதலவயான கூட்டநடப்பபண் இல்ைாதசபாது 

கூட்டபமான்லற நடாத்தாமலிருப்பது அத்தலகய குழுவின் தவிசாைாினது கடலமயாதலும் சவண்டும்.  

 

(5) பாைாளுமன்றத்தின் கூட்டத்பதாடர் ஒத்திலவக்கப்பட்டிருந்தாலும் குழுவானது அதன் கூட்டங்கலைத் 

பதாடர்ந்து நடாத்தைாம்.  

 

(6) குழுபவான்றின் கூட்டங்கள் தவிசாைாினால் கூட்டப்படுதல் சவண்டும்.  

 

(7) தவிசாைர் இல்ைாதசபாது குழுவினால் சதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட சவபறவசைனும் உறுப்பினர் 

தலைலமதாங்குதல் சவண்டும். 

 

(8) உாிய குழுவின் முன்னனுமதிலயப் பபறாமல் பதாடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்களுக்கு 

வருலகதைாதிருக்கும் எவசைனும் உறுப்பினர் அத்தலகய குழுவில் அவைது உறுப்பாண்லமலய 

இழந்துள்ைாபைனக் கருதப்படுதல் சவண்டும்: 

 

எனினும், அவ்வுறுப்பினர் முன்கூட்டிசய பபறப்பட்ட பாைாளுமன்ற அனுமதியுடன் 

பாைாளுமன்றத்தின் அமர்வுகளுக்குச் சமுகமைிக்காதிருக்கும் காைப்பகுதிக்குள் ஒரு தினத்தில் அத்தலகய 

குழுவின் ஏதாவது கூட்டம் நலடபபறுமிடத்து முற்சபாந்த ஏற்பாடுகள் ஏற்புலடயனவாதல் ஆகாது. 

 

குழுக்களுக்கான பபாது விதிகள் 

 

  127. (1) பசயைாைர் நாயகம் அல்ைது பசயைாைர் நாயகத்தினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட 

பாைாளுமன்றத்தின் சவபறவசைனும் உத்திசயாகத்தர் ஒவ்பவாரு குழுவுக்குமான பசயைாைைாதல் 

சவண்டும். 

 

(2) ஒவ்பவாரு குழுவும் அவசியபமன அது கருதும்சபாது, அத்தலகய குழுவினால் குறித்துலைக்கப்பட்ட 

ஒரு காைப்பகுதியினுள் அத்தலகய கருமங்கலைப் பாிசசாதலன பசய்து அத்தலகய குழுவுக்கு 

அறிக்லகயிடுவதற்கு அதன் பசாந்த உறுப்பினர்கலை உள்ைடக்கிய ஏசதனும் உபகுழுலவ நியமிக்கைாம். 

அத்தலகய குழுவானது அவசியபமன அது கருதும்சபாது உபகுழுவானது அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட 

கருமங்கலை முழுலமயாக பாிசீலிப்பதற்கு சதலவயான கடலமகலைப் புாிவதற்காக எவசைனுமாலை 

அதன்முன்னர் அலழத்து விசாாிக்கவும் ஏசதனும் பத்திைத்லத, பதிசவட்லட அல்ைது ஆவணத்லத 

வைவலழத்து பாிசசாதலன பசய்வதற்கும் இடத்துக்கிடம் பசல்வதற்கும் பாைாளுமன்றத்திம் 

ஒத்திலவக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூடுவதற்கு அத்தலகய ஏசதனும் உபகுழுவுக்கு அதிகாைமைிக்கைாம்.  
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(3) இைண்டாம் உட்பந்தியின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட ஒவ்சவார் உபகுழுவும் ஒரு தவிசாைலையும் அதன் 

உறுப்பினர்கைிலடசயயிருந்து குழுவினால் பபயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட இைண்டு அல்ைது அதற்கு 

அதிகமான உறுப்பினர்கலையும் பகாண்டிருத்தல் சவண்டும். அத்தலகய உபகுழுவின் கூட்டநடப்பபண் 

தவிசாைருட்பட இரு உறுப்பினர்கலை பகாண்டலமதல் சவண்டும்.  

 

(4) ஏசதனும் குழுவுக்கான பசயைாைர் குழுவின் பணியாட்படாகுதியினாிலடசயயிருந்து ஒவ்பவாரு 

உபகுழுவுக்கும் அலுவைர் ஒருவலைக் லகயைிக்கைாம் என்பதுடன், அவர் அத்தலகய ஒவ்சவார் 

உபகுழுவினதும் கூட்ட அறிக்லககலை தயாாித்துப் சபணுதலும் சவண்டும்.  

 

(5) ஒரு குழுவின் அல்ைது உபகுழுவின் அறிக்லக தவிசாைாினால் அல்ைது தவிசாைாில்ைாதவிடத்து 

தவிசாைாினால் அதிகாைமைிக்கப்பட்ட குழுவின் சவறு எவசைனும் உறுப்பினாினால் சமர்ப்பிக்கப்படுதல் 

சவண்டும்.  

 

(6) ஓர் உபகுழுவின் தவிசாைைாக பணியாற்றுகின்ற குழுவின் எவசைனும் உறுப்பினர் அத்தலகய குழுவின் 

சவசறசதனும் உபகுழுவின் அப்பதவியில் ஒருங்கிலணவாக பணியாற்றுதைாகாது.  

 

(7) குழுபவான்றின் ஏசதனும் அறிக்லக சபாபீடத்தில் இடப்படும்சபாது, பாைாளுமன்றம் அத்தலகய 

அறிக்லகயின் உள்ைடக்கம் பதாடர்பாக உாிய அலமச்சர் எட்டுவாைக் காைப்பகுதியினுள் பதிைைித்தல் 

சவண்டுபமனக் கட்டலையிடைாம். பகிைங்கக் கணக்குகள் மீதான குழுவினதும் பகிைங்கத் 

பதாழில்முயற்சிகள் மீதான குழுவினதும் ஏசதனும் அறிக்லக பதாடர்பாக நிதி எனும் விடயத்திற்குப் 

பபாறுப்பான நிதியலமச்சர் அைசாங்கத்தின் பதிலைச் சபாபீடத்தில் இடுதல் சவண்டும். ஏலனய 

குழுக்கைிலிருந்தான அறிக்லககள் பதாடர்பில் உாிய அலமச்சர்கள் பதிைைித்தல் சவண்டும்.  

 

(8) ஒரு குழுவும் அத்தலகய குழுவினால் நியமிக்கப்பட்ட ஏசதனும் உபகுழுவும் பாைாளுமன்றத்துக்கு 

பவைிசய கூடுவதற்கு சபாநாயகாிடம் அனுமதிபபறுதல் சவண்டும்.  

 

(9) குழுபவான்று, குழுவின் கட்டலை நியதிகளுக்குட்பட்ட விடயங்கள் பதாடர்பாக தகவல் 

வழங்குவதற்சகா அல்ைது சிக்கைான கருமங்கலைத் பதைிவுபடுத்துவதற்சகா விசசட அறிலவக் பகாண்ட 

ஆட்கலைச் சபாநாயகாின் அங்கீகாைத்துக்கலமய நியமிப்பதற்கும் அத்தலகய ஆட்களுக்கு 

ஊதியமைிப்பதற்கும் தத்துவமுலடயதாதல் சவண்டும்.  

 

 

(10) ஒவ்பவாரு குழுவும் அத்தலகய குழுவினால் நியமிக்கப்பட்ட ஏசதனும் உபகுழுவும் குழுவினால் 

அவ்வாறு அதிகாைமைிக்கப்பட்டசபாது, சபாநாயகாின் அங்கீகாைத்துடன் தமது கூட்டங்களுக்குப் 

புறத்சதாலை அனுமதிப்பதற்கான தத்துவத்லதக் பகாண்டிருத்தல் சவண்டும். அத்தலகய புறத்சதார் 

அக்குழு அல்ைது உபகுழு கைந்துலையாடும்சபாது விைக்கப்படைாம்.  

 

(11) அத்தலகய குழுவின் அல்ைது உபகுழுவின் தவிசாைர், கூட்டத்துக்குப் புறத்சதாலை அனுமதிப்பதில் 

பின்பற்றப்படசவண்டிய நடவடிக்லகமுலறலயத் தீர்மானித்தல் சவண்டும்.  

 

(12) பாைாளுமன்றத்தின் கைாிக்கு வருகின்ற பார்லவயாைர்கள் பதாடர்பில் பிைசயாகிக்கப்படும் விதிகள், 

ஒரு குழுவின் அல்ைது உபகுழுவின் கூட்டங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட புறத்சதாருக்கும் 

பிைசயாகிக்கப்படல் சவண்டும்.  

 

(13) குழுவின் அல்ைது உபகுழுவின் கூட்டங்கைில் ஒழுங்லகப் சபணுவது பதாடர்பில் சபாநாயகருக்குள்ை 

அசத தத்துவங்கலை விடயத்துக்சகற்ப ஒரு குழுவின் அல்ைது உபகுழுவின் தவிசாைர், பகாண்டிருத்தல் 

சவண்டும். 
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குழுக்கைின் தவிசாைர்கள் பதவிநீங்குதல் அல்ைது அகற்றப்படுதல் 

 

  128. (1) பதாிகுழு தவிர்ந்த சவறு ஒவ்பவாரு குழுவினதும் விடயத்தில்- 

 

(அ) தவிசாைாின் உறுப்பினர் பதவி முடிவுறுத்தப்பட்டால்; அல்ைது 

 

(ஆ) தவிசாைர் பதவியிலிருந்து விைகுதல் பதாடர்பான தமது விருப்பத்லத தவிசாைர் எழுத்து மூைம் 

சபாநாயகருக்கு அறிவித்திருந்தால்; அல்ைது 

 

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

குழுவானது, தவிசாைர் பதாடர்பில் நம்பிக்லகயில்ைாப் பிசைைலணபயான்லற 

ஏற்றுக்பகாண்டிருந்தால்,  
 

சபாநாயகர் தவிசாைர் பதவி பவற்றானபதன பிைகடனப்படுத்த சவண்டுபமன்பதுடன், 

பசயல்முலறக்குகந்தவலை விலைவாகவும் ஆனால், அப்பிைகடனத்தின் பின்னர் ஏழு அமர்வு 

நாட்களுக்கு குலறவாகவில்ைாமலும் அக்குழுவின் தவிசாைர் பதாிவு பற்றிய திகதிலய அறிவித்தல் 

சவண்டும்.  

 

(2) தவிசாைருக்பகதிைான நம்பிக்லகயில்ைாப் பிசைைலண, அப்பிசைைலண பற்றிய அறிவித்தல் 

அக்குழுவின் தவிசாைருக்கும் எல்ைா உறுப்பினர்களுக்கும், எக்கூட்டத்தில் அப்பிசைைலண 

பசய்யப்படவுள்ைசதா அக்கூட்டத்துக்கு முன்னர் ஆகக்குலறந்தது ஏழு அமர்வு நாட்களுக்குமுன்னர் 

பகிர்ந்தைிக்கப்பட்டிருந்தாபைாழிய, பசய்யப்படுதைாகாது. 

 

(3) குழுபவான்றினால் அதன் தவிசாைருக்பகதிைாக நம்பிக்லகயில்ைாப் பிசைைலண பதாடர்பான 

தீர்மானத்தின் சபாது,- 

 

(அ) வாக்பகடுப்பின்றி குழுவினால் ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்டாைன்றி; அல்ைது 

 

(ஆ) குழுவிலுள்ை அைசாங்கத்தைப்பு உறுப்பினர்கைில் ஆகக்குலறந்தது இருவர் மற்றும் எதிர்க்கட்சி 

உறுப்பினர்கைில் ஆகக்குலறந்த்து ஒருவர் உட்பட, குழுவின் உறுப்பாண்லமயின் 

பபரும்பான்லமயாசனார் அப்பிசைைலணக்கு சாதகமாக வாக்கைித்திருந்தாைன்றி, 

 

அப்பிசைைலண (1)(இ)  பந்தியின் சநாக்கங்களுக்காக பயபனதுவும் பகாண்டதாதைாகாது. 

 

(4) தவிசாைருக்பகதிைான நம்பிக்லகயில்ைாப் பிசைைலண, குழுவினால் தவிசாைர் ஒருவர் 

சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டதலன அடுத்துப்பின்வரும் ஆறு மாதங்கைில் அல்ைது அத்தவிசாைருக்பகதிைான 

அத்தலகய பிசைைலணயின்மீதான வாக்பகடுப்லப அடுத்துப் பின்வரும் ஆண்டில் குழுநிலையில் 

பசய்யப்படுதைாகாது.  

 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைங்கைின் அட்டவலணகள் மீது முழுப் பாைாளுமன்ற குழுவின் நலடமுலற  

 

  129. (1) ஒவ்பவாரு பசைவீட்டுத் தலைப்பின் கீழுள்ை ஒவ்பவாரு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினதும் தலைப்லப 

தவிசாைர் குறிப்பிடும்சபாது அந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்கீழ் அச்சிடப்பட்ட மதிப்பீடுகைில் காணப்படும் 

ஏதாவபதாரு கருத்திட்டத்திற்கு அல்ைது பசைவுவிடயத்திற்குாிய பதாலகலயக் குலறக்குமாறு அல்ைது 

நீக்குமாறு ஒரு பிசைைலணலய பிசைாிக்கைாம். அவ்வாறு பிசைாிக்கப்படும் பிசைைலண “............. என்னும் 

பசைவுவிடயத்திற்கான (அல்ைது......................... என்னும் கருத்திட்டத்திற்கான) ................. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் ................ ரூபாவால் குலறக்கப்படுமாக” என அலமதல் சவண்டும். 
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 (2) ஒரு கருத்திட்டத்திற்கான அல்ைது பசைவுவிடயத்திற்கான பதாலக குலறக்கப்பட சவண்டுபமன 

அல்ைது நீக்கப்படசவண்டுபமன ஒரு பிசைைலண பிசைாிக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அது முடிவுறும்வலை 

உறுப்பினர்கள் அந்தப் பிசைைலணமீது மட்டுசம உலையாற்ற சவண்டும். 

 

 (3) ஒசை நிகழ்ச்சித்திட்டதிற்குப் பை பிசைைலணகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ை சந்தர்ப்பத்தில்  

அச்சிடப்பட்ட மதிப்பீடுகைில் அக்குறிப்பிட்ட கருத்திட்டங்கசைா பசைவுவிடயங்கசைா எவ்பவாழுங்கு 

முலறயில் காணப்படுகின்றசதா அவ்பவழுங்குமுலறயிசைசய சமற்பகாள்ைப்படும். 

 

 (4) ஒரு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் ஒசை கருத்திட்டத்திற்கு அல்ைது பசைவுவிடயத்திற்குப் பை பிசைைலணகள் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ை சந்தர்ப்பத்தில் மிகக்குலறந்த குலறப்பு பதாடர்பான பிசைைலண முதலில் 

முன்பமாழியப்பட சவண்டுபமன்பதுடன், குலறப்புக்களுக்கான எல்ைாப் பிசைைலணகளும்   

முடிவாக்கப்பட்ட பின்னசை ஒரு கருத்திட்டத்லத அல்ைது பசைவுவிடயத்லத நீக்கசவண்டுபமன்ற ஒரு 

பிசைைலண பிசைாிக்கப்படல் சவண்டும். 

 

 (5) எந்தபவாரு கருத்திட்டத்திற்கான அல்ைது பசைவுவிடயத்திற்கான பதாலக குலறக்கப்படசவண்டும் 

அல்ைது நீக்கப்படசவண்டுபமனத் தவிசாைைால் பிசைைலண ஒன்று எடுத்தியம்பப்பட்ட பின்னர் அதற்கு 

முந்திய ஏதாவபதாரு கருத்திட்டத்தின் அல்ைது பசைவு விடயத்தின்மீதான எந்தபவாரு பிசைைலணயும் 

பிசைாிக்கப்படசவா விவாதிக்கப்படசவா அனுமதிக்கப்படுதைாகாது. 

 

 (6) எந்தபவாரு கருத்திட்டத்திற்கான பதாலக குலறக்கப்படசவண்டும் அல்ைது 

நீக்கப்படசவண்டுபமனத் தவிசாைைால் பிசைைலண ஒன்று எடுத்தியம்பப்பட்ட பின்னர் அந்தக் 

கருத்திட்டத்தில் எந்தபவாரு விடயத்திற்கான பதாலகயும் குலறக்கப்படசவா நீக்கப்படசவா 

சவண்டுபமனப் பிசைைலணபயதுவும் பிசைாிக்கப்படைாகாது. 

 

 (7) ஒரு நிகழ்ச்சித்திட்டம், கருத்திட்டம் அல்ைது பசைவுவிடயத்திற்கான பசைவுத் பதாலக 

அதிகாிக்கப்படசவண்டுபமன்ற பிசைைலண முன்னறிவித்தலின் பின்னர் ஓர் அலமச்சைாைன்றி சவறு 

எவைாலும் பிசைாிக்கப்படைாகாது என்பதுடன் பிசைாிக்கப்பட்டபதன்பலதயும் அம்முன்னறிவித்தல் 

பிறவிடயங்கைினூசட அந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் பசைவினத்லத எவ்வைவு பதாலகயால் அதிகாிக்க 

அவ்வதிகாிப்புக்கு அலமச்சைலவயின் அங்கீகாைம் பபறப்பட்டுள்ைது என்பலதயும் பகாண்டிருத்தலும் 

சவண்டும். 

 

 (8) நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் எந்தபவாரு கருத்திட்டத்தின் அல்ைது பசைவுவிடயத்தின் பதாலகக் 

குலறப்பிற்கான அல்ைது நீக்கத்திற்கான பிசைைலண எதுவும் இல்ைாத சந்தர்ப்பத்தில் அல்ைது அத்தலகய 

பிசைைலணகள் அலனத்தும் முடிவாக்கப்பட்டவிடத்து அக்கிைாசனத்திலிருந்து “................ 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கான பதாலகயான ரூபா ................... (அல்ைது ................. நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 

குலறக்கப்பட்ட பதாலகயான ரூபா .................) அட்டவலணயில் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் பிசைைலண 

சலபக்கு விடப்படும்.  அப்பிசைைலண அக்கிைாசனத்திலிருந்து சலபக்குவிடப்பட்டபின் 

அந்நிகழ்ச்சித்திட்டதிலுள்ை தனிப்பட்ட கருத்திட்டங்கள் அல்ைது பசைவுவிடயங்கள் மீது சமலும் 

விவாதிக்க அனுமதிக்கப்படுதைாகாது. 

 

 (9) இருபத்பதட்டாம் நிலையியற் கட்டலையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைலவ எவ்வாறிருப்பினும் 

எந்தபவாரு நிகழ்ச்சித்திட்டம், கருத்திட்டம் அல்ைது பசைவுவிடயம் பதாடர்பான பதாலகக் குலறப்பு 

பிசைைலணக்கு முன்னறிவித்தல் சதலவப்படும். 
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மிலகச் பசைவுகள்  

 

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

ஏற்கனசவ முடிவுற்ற நிதியாண்டின் சசலவக்குப் பணம் வழங்குவது பற்றிய (இதன்பின்னர் மிலகச் பசைவு 

எனப்படும்) பிசைைலண எதுவும் ஏற்றுக்பகாள்ைப்படமாட்டாது. 

 

 (2) ஒரு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஏசதனும் கருத்திட்டத்தின்மீதான மிலகச்பசைலவ ஆைாய்ந்து 

அம்மிலகச்பசைவு அந்நிகழ்ச்சித்திட்டதின் மீதான அல்ைது அந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஒன்று அல்ைது 

ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட கருத்திட்டங்கைின் மீதானதா என்பலதக் குழுவின் அறிக்லகயில் பதாிவிக்க 

சவண்டுபமன்பது அைசாங்கக் கணக்குக் குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ை கட்டலையாகும். 

 

 (3) ஒன்று அல்ைது ஒன்றுக்குசமற்பட்ட கருத்திட்டங்கள்மீது மட்டுசம மிலகச்பசைவுகள் 

ஏற்பட்டிருந்தால் மிலகச்பசைவுகள் முலறயான அதிகாைத்துடனும் பபாருைாதாைத்துக்கு உாிய கவனம் 

பசலுத்தியும்  பசய்யப்பட்டனவா என குழு விசாாித்து அலவபற்றித் திருப்தியலடந்தால் அவ்வாறு 

அறிக்லகயிடசவண்டும்; அத்தலகய மிலகச்பசைவுக்கு சமற்பகாண்டு அங்கீகாைம் பபறத்சதலவயில்லை. 

  

 எனினும், ஆட்களுக்குாிய சவதனாதிகள் கருத்திட்டம் எதன்மீதிலும் மிலகச்பசைவு எலவயாயினும் 

பசய்யப்பட்டிருந்தால் அவ்வாறு பசய்யப்பட்ட பசைவு அப்சபாது நலட முலறயிலுள்ை சம்பை 

அைவுத்திட்டங்கைின்படி பசய்யப்பட்டுள்ைனபவன்றும் தனி ஒருவருக்கு நன்லமபயக்கக்கூடிய வலகயில் 

பசய்யப்படவில்லை என்றும் குழு திருப்தியலடதல் சவண்டுபமன்பதுடன் அவ்வாறு திருப்தியலடந்தால் 

அப்படிசய அறிக்லகயிடுதலும் சவண்டும். 

 

 (4) அைசாங்கக் கணக்குக் குழு அவ்வாறு திருப்தியலடயாவிட்டால் குழு தகுதியானபதன 

கருதுகின்ற மிலகச்பசைவிற்கு அல்ைது மிலகச்பசைவில் குறிப்பிட்ட பதாலகக்கு அனுமதி 

வழங்கப்படவில்லைபயன அறிக்லகயிடைாம். 

 

 (5) ஒரு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் மிலகச்பசைவு ஏற்பட்டிருப்பதாகசவா குறித்த பசைவின 

விடயங்கலைத் அனுமதித்திருப்பதாகசவா அைசாங்கக் கணக்குக் குழு அறிக்லகயிடும் சந்தர்ப்பத்தில்  

அம்மிலகச்பசைலவ அல்ைது அனுமதிக்கப்படாத அத்தலகய விடயங்கள் மீதான பசைலவ 

ஈடுபசய்வதற்கான வழங்குலகபயான்று அைிக்கப்படுவதலன பாிசீைலன பசய்யும் வலகயில் 

பாைாளுமன்றத்லத ஒரு குழுவாகக் கூட்டுவதற்குத் தீர்மானிக்கும் பிசைைலண ஒன்று நிதி என்னும் 

விடயத்திற்குப் பபாறுப்பாகவுள்ை அலமச்சைால் நிர்ணயிக்கப்படும் ஒரு திகதியில் 

பாிசீலிக்கப்படுவதற்காக ஒழுங்குப் பத்திைத்தில் இடம்பபறல் சவண்டும். 

 

 எனினும், அத்தலகய பிசைைலணயில் குறிப்பிடப்படும் மிலகச்பசைவு எதுவும் எவ்வாண்டிற்குாியசதா 

அலதயடுத்துவரும் ஆண்டிற்கு அடுத்த ஆண்டு திபசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்குப் பின் 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்படமாட்டாது. 

 

 (6) முலறயான அதிகாைம் பபறப்படாத பசைவு எலதயும், அது ஒரு மிலகச் பசைவுக்கு 

சம்பந்தப்பட்டதாகசவா இருப்பினும் அனுமதிக்காதிருப்பதற்கு அைசாங்கக் கணக்குக் குழுவிற்குள்ை 

அதிகாைத்லத இந்த நிலையியற் கட்டலையில் குறிப்பிடப்படும் எதுவும் குலறக்காது என்பதுடன் (5) ஆம் 

பந்தியில் தைப்பட்டுள்ை நலடமுலற  அத்தலகய அனுமதி மறுப்புக்கு ஏற்புலடயதாகும். 

 

131 (1) எந்த  நிதியாண்டிலும் (இதனகத்துப்பின்னர் முற்பணக் கணக்கு எல்லைகளுக்கு இணங் 

கிபயாழுகாலம எனக் குறிப்பீடுபசய்யப்படும்)  சட்டத்தால் அதிகாைமைிக்கப்பட்டுள்ை முலறயில் 

ஆகக்கூடிய எல்லைகள் விஞ்சப்பட்டுள்ை அல்ைது ஆகக்குலறந்த எல்லைகள் இணங்கிபயாழுகப்படாத 

முற்பணக் கணக்கு பசயற்பாடு எதனதும் பதாடர்பிைான பிசைைலணபயதுவும் இந்த நிலையியற் 

கட்டலையின் (4) ஆம் பந்தியிற் தைப்பட்டுள்ை சூழ்நிலைகைில் தவிை, ஏற்றுக் கவனிக்கப்படமாட்டாது. 
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 (2) முற்பணக் கணக்கு வலையலறயுடன் இணங்கிபயாழுகாலம பற்றிக் கணக்காய்வாைர் 

தைலமயதிபதியினால் அறிக்லகயிடப்பட்ட ஒவ்பவாரு சந்தர்ப்பத்லதயும் பாிசீைலன பசய்வது 

அைசாங்கக்  கணக்குக் குழுவிற்கான கட்டலைபயான்றாதல் சவண்டும். அத்தலகய முற்பணக் கணக்குச் 

பசயற்பாட்டு வலையலறகளுடன் இணங்கிபயாழுகாலம சட்டத்திற்கிணங்கவுள்ைதா என்பலதக் குழு 

தீர்மானித்தல் சவண்டும். அறிக்லகயிடப்பட்ட முற்பணக் கணக்கு வலையலறகளுடன் 

இணங்கிபயாழுகாலம சட்டத்திற்கிணங்கவிைாத சந்தர்ப்பத்தில் அைசாங்கக் கணக்குக் குழு  அத்தலகய 

முற்பணக் கணக்கு வலையலறக்கு இணங்கிபயாழுகாலமக்கு அதிகாைமைிக்கப்பட சவண்டுமா அல்ைவா 

என்பலதத் தீர்மானித்தல் சவண்டும். 

 

 (3) கணக்காய்வாைர் தலைலமயதிபதி பாைாளுமன்றத்திற்குச் பசய்யும் அறிக்லகயில் அறிக்லகயிடும் 

நட்டங்கள் எந்த நிதியாண்டுக்குாியனசவா அந்த நிதியாண்டு  முடிவுறு முன்னர் அத்தலகய நட்டங்கள் 

முழுலமயாகக் பகாடுத்துத் தீர்க்கப்படாதவிடத்து முற்பணக் கணக்குச் பசயற்பாடுகள் மீதான 

எலவசயனும் அதிகாைம் பபறாத பதாழிற்பாட்டு நட்டங்கலைப் அைசாங்க கணக்குக் குழு பாிசசாதலன 

பசய்யசவண்டுபமன்று அக்குழுவுக்கு அறிவுறுத்தப்படுதல் சவண்டும். 

 

 (4) முற்பணக் கணக்குச் பசயற்பாடு எதனதும் மீதான எல்லைகளுடன் இணங்கிபயாழுகாலம 

எதற்கும் அதிகாைமைிக்கப்பட சவண்டுமா அல்ைவா என்று அைசாங்க கணக்குக் குழு 

விதந்துலைத்திருக்கும்சபாபதல்ைாம், அல்ைது முற்பணக் கணக்குச் பசயற்பாடு எதனதும் மீதான அதிகாைம் 

பபறாத நட்டங்களுக்கு அதிகாைமைிக்கப்பட சவண்டுமா அல்ைவா என்று குழு 

விதந்துலைத்திருக்கும்சபாது, அத்தலகயவிதப்புலைகலைப் பாிசீலிப்பதற்காக  பாைாளுமன்றம் 

குழுபவான்றாக அலமதல் சவண்டும் என்று தீர்மானிப்பதற்கான பிசைைலண ஒன்லற, நிதி என்ற 

விடயத்திற்குப் பபாறுப்பாயிருக்கும் அலமச்சர் தாம் நிர்ணயிக்கும் ஒரு சததியில் பாிசீலிப்பதற்பகன 

ஒழுங்குப் பத்திைத்தில் இடைாம். 

 

அைசாங்கப் பணம் 

 

  132. திைட்டு நிதியத்லத அல்ைது குடியைசின் சவறு நிதியங்கலைக் லகயாளுவதற்கு அல்ைது 

அவற்றின்மீது பபாறுப்புகலைச் சுமத்துவதற்கு அல்ைது ஏசதனும் வாிலய விதிப்பதற்கு, அல்ைது 

அப்சபாலதக்கு வலுவிலிருக்கும் ஏசதனும் வாிலய நீக்குவதற்கு கூட்டுவதற்கு அல்ைது குலறப்பதற்கு 

அதிகாைமைிக்கும் பிசைைலண, சட்டமூைம் அல்ைது அதற்கான திருத்தம் எதுவும் அலமச்சர் ஒருவைால் 

மாத்திைசம சமர்ப்பிக்கப்படைாம். அவர் அத்தலகய பிசைைலணலய, சட்டமூைத்லத அல்ைது 

திருத்தத்திலனக் பகாண்டுவருவதன் முன்னர் அத்தலகய பிசைைலணக்சகா, சட்டமூைத்திற்சகா, 

திருத்தத்திற்சகா அலமச்சைலவயின் அங்கீகாைமைிக்கப்பட்டபதனக் குறிப்பிட்டாைன்றி அவற்லறப் 

பாைாளுமன்றம் பாிசீைலன பசய்யாது. பாைாளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப்பத்திைத்தில் குறிப்பிட்ட விடயம் 

பதாடர்பாக அலமச்சைலவ அங்கீகாைம் பபறப்பட்டுள்ைதற்கான குறிப்பு இத்சதலவப்பாட்டிற்கு 

இணங்கியதற்கு சபாதுமானதாகக் கருதப்படைாம்.   

 

 

நிலையியற் கட்டலைகைில் திருத்தம் 

 

 133. நிலையியற் கட்டலைகலைத் திருத்துவதற்காக எந்தபவாரு உறுப்பினரும் ஒரு பிசைைலண 

முன்னறிவித்தல் பகாடுக்கைாம். அத்தலகய முன்னறிவித்தலுடன் உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ை திருத்தங்கலைக் 

பகாண்ட ஒரு வலைவு நிலையியற் கட்டலை இலணக்கப்படல் சவண்டுபமன்பதுடன் இப்பிசைைலண 

முன்பமாழிந்து வழிபமாழியப்பட்டதும் அது எவ்விதனாவும் விடப்படாமல் நிலையியற்கட்டலைகள் 

குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படும். அத்தலகய பிசைைலண எலதப்பற்றியும் நிலையியற் கட்டலைகள் குழு 

அறிக்லக சமர்ப்பிக்கும்வலை அதில் சமற்பகாண்டு நடவடிக்லக எதுவும் எடுத்தைாகாது. 
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நிலையியற் கட்டலைகள் இலடநிறுத்துதல் 

 

134. ஏசதனும் விசசட அலுவலைப் பாிசீலிக்க அல்ைது முடிவாக்க இயலும் வலகயில் முன்னறிவித்தல் 

வழங்கப்பட்ட ஒரு பிசைைலணலய பபரும்பான்லம உறுப்பினர்கள் ஆதாிப்பதன் மூைம் எந்தபவாரு 

கூட்டத்திலும் ஒரு நிலையியற் கட்டலைலய அல்ைது ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட நிலையியற் கட்டலைகலை 

இலடநிறுத்தி லவக்கைாம். 

 

 எனினும், அலமச்சைலவயின் ஓர் அலமச்சைால் பிசைாிக்கப்பட்டாைன்றி இந்நிலையியற் 

கட்டலையின் கீழ்வரும் ஒரு பிசைைலண வாக்பகடுப்பு வாயிைாகத் தீர்மானிக்கப்படும். வாக்பகடுப்பில் 

பிசைைலணலய ஆதாித்து இருபதுக்குக் குலறவான உறுப்பினர்கசை பபரும் பான்லமயினைாக 

வாக்கைித்தார்கபைனக் காணப்பட்டால் பிசைைலண சதால்வியுற்றதாகப் பிைகடனப்படுத்தப்பட 

சவண்டும். 

 

 

சபாநாயகாின் பபாது அதிகாைம் 

 

135. நிலையியற் கட்டலைகைில் ஏற்பாடுபசய்யப்பபறாத எவ்விடயம் பதாடர்பாகவும் பாைாளுமன்ற 

அலுவலை நடாத்தும் முலறலய ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாைம் சபாநாயகருக்கு உண்டு. 

 

136. (1) சபாநாயகர், ஒழுங்லகப் சபணுவதற்கு அவ்வாறு பசய்தல் அவசியபமனக் கருதினால் 

பாைாளுமன்றக் கூட்டத்லத இலடநிறுத்தைாம் அல்ைது சலபலய ஒத்திலவக்கைாம். 

 

(2) சபாநாயகர் பாைாளுமன்ற அமர்பவான்லற இலடநிறுத்தும் சபாபதல்ைாம், பாைாளுமன்ற 

அமர்வானது எப்சபாது மீண்டும் பதாடங்கப்படசவண்டும் என்பலதச் சபாநாயகர் முடிவுபசய்தல் 

சவண்டும். சபாநாயகர் சலபலய ஒத்திலவக்கும் சபாபதல்ைாம், அது அடுத்த பாைாளுமன்ற அமர்வு 

நாள்வலை ஒத்திலவக்கப்பட்டதாதல் சவண்டும்.  

 

137. சபாநாயகர், கட்டிடங்கள், பாைாளுமன்ற வைபவல்லை, பாதுகாப்பு ஒழுங்சகற்பாடுகள் என்பவற்றின் 

முகாலமக்கும் பாைாளுமன்றச் சலபயின் பபாதுவான நிருவாகத்துக்கும் பபாறுப்பாகவிருத்தல் சவண்டும்.  

 

  138. இந்த நிலையியற் கட்டலைகைினால் சபாநாயகாினால் ஆற்றப்படக்கூடிய எதுவும், 

அைசியைலமப்பின் 159ஆம் உறுப்புலையின் ஏற்பாடுகைிற்குட்பட்டு, பிைதிச் சபாநாயகாினால் அல்ைது 

குழுக்கைின் பிைதித் தவிசாைாினால் அல்ைது சபாநாயகாின் ஆசனத்தில் தலைலமதாங்குவதற்குப் 

பாைாளுமன்றத்தினால் சதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினபைாருவாினால் ஆற்றப்படைாம்.  

 

தவிசாைர் குழாம் 

 

  139. சபாநாயகர் ஒவ்பவாரு கூட்டத்பதாடாின் ஆைம்பத்திலும் பிைதிச் சபாநாயகைாசைா, பிைதிச் 

சபாநாயகர் சமுகமைிக்காதசபாது குழுக்கைின் பிைதித் தவிசாைைாசைா சகட்டுக்பகாள்ைப்படும்சபாது 

தற்காலிகமாகக் குழுக்கைின் தவிசாைைாகக் கடலமயாற்றுவதற்கு நான்கு உறுப்பினர்களுக்குக் குலறயாத 

ஒரு தவிசாைர் குழாத்லத நியமித்தல் சவண்டும். காைத்திற்குக்காைம் தவிசாைர் குழாத்தின் அலமப்லப 

அவர் மாற்றைாம். பிைதிச் சபாநாயகருக்குப் பதிைாக ஒரு தற்காலிகத் தவிசாைர் தலைலமவகிக்கும்சபாது 

அவர் பிைதிச் சபாநாயகர் ஆற்றக்கூடிய எலதயும் ஆற்றைாம். இக்குழாத்திலிருந்சத ஒவ்பவாரு நிலையியற் 

குழுவிற்கான தவிசாைலைச் சபாநாயகர் நியமிப்பார். அவ்வாறு நியமிக்கப்படும் தவிசாைலை 

காைத்திற்குக்காைம் சபாநாயகர் மாற்றைாம். 
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உறுப்பினர்கள்  சட்டத்தைணியாக  பிைதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட  முடியாலம  

 

  140. உறுப்பினபைவரும் சட்டத்தைணி என்ற அவைது பதவியில் பாைாளுமன்றத்தின் முன்னசைா அதன் 

ஏசதனும் குழுவின் முன்னசைா எந்தபவாரு கட்சிக்காைருக்காகவும் சவதனம்  அல்ைது பவகுமதி 

பபறவிருக்கும் சட்டத்தைணியாகசவா சவபறந்த முலறயிசைா எந்தபவாரு உறுப்பினரும் 

பசயற்படைாகாது.  

 

 

சாட்சிகள் மற்றும் நிபுணர்கைின் பசைவுகள் 

 

  141. (1) அக்காைத்தில் வலுவிலிருக்கும் ஒழுங்குவிதிகளுக்கலமய ஒரு சாட்சியாக நீதிமன்றத்தில் 

சமுகமைிக்கும் ஒருவருக்கு வழங்கசவண்டிய பதாலகசய ஓர் ஆவணத்லதச் சமர்ப்பிக்கும்படி அல்ைது 

சநாில் சமுகமைிக்கும்படி அலழப்பாலண அனுப்பப்படும் ஒருவாின் பசைவுகளுக்காக வழங்கப்படைாம். 

 

 (2) ஏசதனும் நிபுணர் அல்ைது ஏசதனும் பதாழில்நுட்ப பணியாட்கைின் சசலவகள் பாைாளுமன்றக் 

குழுக்கைிற்கு சதலவப்படும்சபாது, அவர்கைால் வழங்கப்பட்ட சசலவகளுக்காக பாைாளுமன்ற 

பணியாட்படாகுதி ஆசைாசலனக் குழுவினால் தீர்மானிக்கப்பட்டவாறு அத்தலகய சசலவ 

வழங்குனர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படல் சவண்டும்.  

 

எஞ்சிய அதிகாைங்கள்  

 

  142. இந்நிலையியற் கட்டலைகைில் திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிடப்படாத எல்ைா விடயங்களும் 

இந்நிலையியற் கட்டலைகலை விாிவாகச் பசயற்படுத்தல் பதாடர்பான எல்ைாப் பிைச்சிலனகளும் 

காைத்திற்குக்காைம் சபாநாயகர் பணிக்கின்ற முலறப்படி ஒழுங்குபடுத்தப்படல் சவண்டும். 

 

 

 

  

 

 

  

 

  


