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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 
 

சபாதுத் சதர்தல் ஒன்றின் பின்னர் இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் 

குடியரசின் பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்தின் நகடமுகறைள் 

 1. சபாதுத் சதர்தல் ஒன்றின் பின்னர் நகடசபறும் (இதனைத்துப் பின்னர் 

“பாராளுமன்றம்” என குறிப்பிடப்படும்) இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் 

பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்ட நாைன்று, முகறப்படி நியமித்த சநரத்திலும் 

இடத்திலும் உறுப்பினர்ைள் ஒன்று கூடி, இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக்   

குடியரசின் 3 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகையின் ஏற்பாடுைைிற்ைகமய இருக்கைைைில் 

அமர்ந்ததும் கூட்டத்திகனக் கூட்டுவித்தல் பற்றிய (இதனைத்துப் பின்னர் 

“சனாதிபதி” எனக் குறிப்பிடப்படும்) இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் 

சனாதிபதியினது பிரைடனத்கத (இதனைத்துப் பின்னர் “சசயலாைர் நாயைம்” எனக் 

குறிப்பிடப்படும்) பாராளுமன்றச் சசயலாைர் நாயைம் வாசித்தல் சவண்டும். 

அதகனயடுத்து அத்தின அலுவல் ஒழுங்குைள் பின்வருமாறு அகமதல் சவண்டும்:- 

(அ) சபாநாயைர் சதர்வு; 

(ஆ) சசயலாைர் நாயைத்தின் சநறிப்படுத்தலின்படி, பாராளுமன்றத்தின் 

முன்னால் சபாநாயைர் பதவிச் சத்தியம் அல்லது உறுதியுகர சசய்தல்; 

(இ) சைல உறுப்பினர்ைளும் சபாநாயைர் முன்னிகலயில் பதவிச் சத்தியம் 

அல்லது உறுதியுகர சசய்தல்; 

(ஈ) (இதனைத்துப் பின்னர் “பிரதிச் சபாநாயைர்” என குறிப்பிடப்படும்) பிரதிச் 

சபாநாயைரும் குழுக்ைைின் தவிசாைருமானவாின் சதர்வு; 

(உ) குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைர் சதர்வு. 

சமற்கூறிய அலுவல்ைள் முடிவுற்றதும் பாராளுமன்றமானது, 

பாராளுமன்றத்தினால் நிர்ையிக்ைப்பட்ட திைதியும் சநரமும் வகர 

ஒத்திகவக்ைப்படும். 

 2. சபாநாயைாின் பதவியில் சவற்றிடசமான்று ஏற்படுைின்ற சந்தர்ப்பத்தில் 

அவ்சவற்றிடசமற்பட்டதன் பின்னர் கூடும் முதலாவது கூட்டத்தில் பாராளுமன்றம் 

சபாநாயைர் ஒருவகரத் சதர்வு சசய்வதற்கு முற்பட சவண்டும். 
 

உறுப்பினர்ைைின் இருக்கை ஒழுங்கு 

 3.  (1) சபாதுத் சதர்தல் ஒன்றின் பின்னர் பாராளுமன்றம் கூடும் முதல் நாைிலும் 

அதன்பின்னர் ஒவ்சவார் உறுப்பினருக்கும் இருக்கைசயான்று குறித்சதாதுக்ைப்படும் 

வகரயிலும், உறுப்பினர்ைள், சகபத் தகட எல்கலக்குள் எந்த இருக்கையிலும் 

அமரலாம். 

(2) சபாநாயைாின் தற்றுைிபின்சபாில் ைாலத்திற்குக்ைாலம் உறுப்பினர்ைளுக்கு 

ஆசனங்ைள் குறித்சதாதுக்ைப்படுதல் சவண்டும்.  
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சபாநாயைர் சதர்வு 

 4.  சபாநாயைகரத் சதர்ந்சதடுப்பதற்ைான நடவடிக்கைமுகற பின்வருமாறு 

அகமதல் சவண்டும்:-  

(அ) சபாநாயைராைத் சதர்ந்சதடுக்ைப்படுவதற்ைான உறுப்பினசராருவகர 

முன்சமாழிவதற்கு விரும்புைின்ற எவசரனும் உறுப்பினர், 

சதர்ந்சதடுக்ைப்படின் அத்தகைய உறுப்பினர் சபாநாயைராைச் 

சசகவயாற்றுவதற்கு விரும்புைின்றாராசவன்பகத முன்கூட்டிசய 

நிச்சயப்படுத்திக் சைாள்ைல் சவண்டும். 

(ஆ) எவசரனும் உறுப்பினர் சசயலாைர் நாயைத்கத விைித்து, அப்சபாது 

பாராளுமன்றத்தில் சமுைமைித்துள்ை சவசறவசரனும் உறுப்பினகர அதன் 

சபாநாயைராை முன்சமாழிதல் சவண்டுசமன்பதுடன், அவர் எந்த 

உறுப்பினாின் சபயகர முன்சமாழிைின்றாசரா அந்த உறுப்பினகரச் 

சபாநாயைராைப் பாராளுமன்றத்தின் அக்ைிராசனத்தில் அமரும்படி 

பிசராித்தலும் சவண்டும். முன்சமாழிவானது வழிசமாழியப்படுதல் 

சவண்டும்; ஆனால் விவாதசமதுவும் அனுமதிக்ைப்படுதலாைாது. 

(இ) சபாநாயைராை ஓர் உறுப்பினர் மட்டுசம அவ்வாறு முன்சமாழியப்பட்டு 

வழிசமாழியப்பட்டால், அத்தகைய உறுப்பினர், வினாவின்றிசய 

சபாநாயைராைத் சதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டுள்ைாசரனச் சசயலாைர் 

நாயைத்தினால் பிரைடனப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும். ஒன்றிற்கு சமற்பட்ட 

உறுப்பினர்ைள் அவ்வாறு முன்சமாழியப்பட்டு வழிசமாழியப்பட்டால், 

ஐந்து நிமிடங்ைைிற்கு வாக்ைகழப்பு மைி அடிக்ைப்பட்ட பின்னர், 

பாராளுமன்றம் இரைசிய வாக்சைடுப்பின் மூலம் ஒரு சபாநாயைகரத் 

சதர்ந்சதடுப்பதற்கு முற்படுதல் சவண்டும். 

(ஈ) வாக்சைடுப்சபான்றின் சநாக்ைத்திற்ைாைச் சசயலாைர் நாயைம், 

சமுைமைித்துள்ை ஒவ்சவார் உறுப்பினருக்கும் வாக்குச்சீட்டுப் 

பத்திரசமான்கறக் சைாடுத்தல் சவண்டும். அதில், அத்தகைய ஒவ்சவார் 

உறுப்பினரும், அத்தகைய உறுப்பினர் எவ்வுறுப்பினாின் சார்பாை 

வாக்ைைிப்பதற்கு விரும்புைின்றாசரா அவ்வுறுப்பினாின் சபயகர எழுதி, 

எழுதப்பட்ட சபயர் சதாியாதவகையில் வாக்குச்சீட்டுப் பத்திரங்ைள் 

மடிக்ைப்படுதலும் வாக்ைைிக்ைின்ற உறுப்பினாினால் 

கைசயாப்பமிடப்படுதலும் சவண்டும். 

(உ) சசயலாைர் நாயைத்தினால் தீர்மானிக்ைப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய 

முகறயில் வாக்குச்சீட்டுப் பத்திரங்ைள் சசயலாைர் நாயைத்தினால் 

சசைாிக்ைப்படுதல் சவண்டுசமன்பதுடன், பாராளுமன்றத்தின் 

சபாபீடத்தில் கவத்து சசயலாைர் நாயைத்தினால் எண்ைப்படுதலும் 

சவண்டும். வாக்சைடுப்பின் சபறுசபறுைள் சசயலாைர் நாயைத்தினால் 

பிரைடனப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும். 
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(ஊ) (i)  இரண்டிற்கு சமற்பட்ட சவட்பாைர்ைள் முன்சமாழியப்பட்டு, 

முதலாவது வாக்சைடுப்பில், ஏகனய சவட்பாைர்ைைினால் 

சபறப்பட்ட கூட்டுசமாத்த வாக்குைைிலும் பார்க்ை அதிைமான 

வாக்குைகை சவட்பாைசரவரும் சபறாத சந்தர்ப்பத்தில், 

குகறந்தபட்ச எண்ைிக்கையிலான வாக்குைகைப் சபற்றுள்ை 

சவட்பாைர் சதர்தலிலிருந்து விலக்ைப்பட்டு விடயத்துக்சைற்ப ஒரு 

சவட்பாைர் எஞ்சியுள்ை சவட்பாைாின் வாக்குைகைப் பார்க்ை 

அல்லது எஞ்சியுள்ை சவட்பாைர்ைைின் கூட்டுசமாத்த 

வாக்குைகைப்பார்க்ை அதிைமான வாக்குைகைப் சபறும்வகர, ஒவ்சவாரு 

வாக்சைடுப்பிலும் மிைக்குகறந்த எண்ைிக்கையிலான வாக்குைகைப் 

சபறுைின்ற சவட்பாைர் விலக்ைப்படுவதுடன் வாக்சைடுப்பானது புதிதாை 

சமற்சைாண்டு நடாத்தப்படுதலும் சவண்டும். 

 (ii) மூன்று அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட சவட்பாைர்ைளுக்கு 

இகடயிலான ஏசதனும் வாக்சைடுப்பில் இரண்டு அல்லது அதற்கு 

சமற்பட்டவர்ைள் சம எண்ைிக்கையிலான வாக்குைகைப் சபற்று 

அவர்ைளுள் ஒருவர் (i) ஆம் உட்பந்தியின் ைீழ் சதர்தலிலிருந்து 

விலக்ைப்பட சவண்டியவராைவிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில், 

எவ்சவட்பாைர்ைளுக்ைிகடசய வாக்குைள் சமமாைவுள்ைனசவா 

அவ்சவட்பாைர்ைளுக்ைிகடசய எவர் விலக்ைப்பட சவண்டியவர் 

என்பது சசயலாைர் நாயைத்தினால் தீர்மானிக்ைக்கூடியவாறான 

திருவுைச் சீட்டிழுப்பின் மூலம் நிர்ையிக்ைப்படுதல் சவண்டும்.  

 (iii) இரு சவட்பாைர்ைைிகடசயயான ஏசதனும் வாக்சைடுப்பில் 

வாக்குைள் சமமாைவுள்ை சந்தர்ப்பத்தில், இன்சனாரு வாக்சைடுப்பு 

நடாத்தப்படுதல் சவண்டுசமன்பதுடன், அத்தகைய வாக்சைடுப்பின் 

முடிவிலும் வாக்குைள் சமமாைவிருக்குமானால், 

அவ்சவட்பாைர்ைளுள் எவர் விலக்ைப்படசவண்டுசமன்பது 

சசயலாைர் நாயைத்தினால் தீர்மானிக்ைக்கூடியவாறான திருவுைச் 

சீட்டிழுப்பின் மூலம் நிர்ையிக்ைப்படுதல் சவண்டும்.  

(எ) வாக்குச்சீட்டுப் பத்திரங்ைள் எண்ைப்பட்டதும் அகவ ஒரு சபட்டியில் 

இடப்படுதல் சவண்டுசமன்பதுடன், உறுப்பினசராருவர் சபாநாயைராைத் 

சதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டுள்ைாசரனப் பிரைடனப்படுத்தப்பட்டதும், 

அப்சபட்டியானது பாராளுமன்றத்தின் முன்னிகலயில் 

முத்திகரயிடப்பட்டு, ஒரு பஞ்சாங்ை மாதத்திற்குச் சசயலாைர் நாயைத்தின் 

பாதுைாப்பில் கவத்திருக்ைப்படுதலும் சவண்டும். பின்னர், 

பாராளுமன்றத்திடமிருந்து சபறக்கூடிய ஏசதனும் பைிப்பிற்ைகமய 

சசயலாைர் நாயைம் வாக்குச்சீட்டுப் பத்திரங்ைகை அழித்துவிட்டு 

அதகனப் பாராளுமன்றத்திற்குச் சான்றுப்படுத்துதலும் சவண்டும். 
 

பதவிச் சத்தியம் அல்லது உறுதியுகர 

 5. (1) தாம் பதவிச் சத்தியம் அல்லது உறுதியுகர சசய்துசைாண்டதன் பின்னர் 

சபாநாயைர் அங்கு சமுைமைித்திருக்கும் உறுப்பினர்ைள் அகனவரும் பதவிச் சத்தியம் 

அல்லது உறுதியுகர சசய்துசைாள்வதற்கும் கைசயாப்பமிடுவதற்கும் வகைசசய்தல் 
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சவண்டும். சசயலாைர் நாயைத்தினால் பதவிச் சத்தியம் அல்லது உறுதியுகர சசய்து 

கவக்ைப்படுதல் சவண்டும். 

(2) பதவிச் சத்தியம் அல்லது உறுதியுகர சசய்துசைாண்டதன் பின்னர் 

உடனடியாைச் சபாநாயைர் முதலாை ஒவ்சவார் உறுப்பினரும் சசயலாைர் 

நாயைத்தினால் அதற்சைன கவத்திருக்ைப்பட சவண்டிய புத்தைத்தில் 

கைசயாப்பமிடல் சவண்டும். 

(3) ஏற்ைனசவ பதவிச் சத்தியம் அல்லது உறுதியுகர சசய்துசைாள்ைாத ஓர் 

உறுப்பினர் பாராளுமன்றம் கூடுைின்ற எத்தினத்திலாவது சசயலாைர் நாயைத்துக்கு 

அறிவித்ததன்சமல், சபாபீடத்தில் சமுைமைிக்ைலாம் என்பதுடன் 22 ஆம் நிகலயியற் 

ைட்டகையின் ைீழ் நியமிக்ைப்பட்ட சநரத்தில் அவருக்கு பதவிச் சத்தியம் அல்லது 

உறுதியுகர சசய்துகவக்ைப்படுதலும் சவண்டும்; அதன்பின்னர் அவர் புத்தைத்தில் 

கைசயாப்பமிடுதலும் சவண்டும். 
 

பிரதிச் சபாநாயைர் மற்றும் குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைர் சதர்வு 

 6. (1) 1 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகையில் குறிப்பிடப்பட்டதன் பிரைாரம், புதிதாைத் 

சதாிவு சசய்யப்பட்ட பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது அமர்வின்சபாது அல்லது 

பிரதிச் சபாநாயைர் அல்லது குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைர் பதவியில் ஒரு சவற்றிடம் 

ஏற்பட்டதன் பின்னர் நிைழும் முதலாவது கூட்டத்தின் சபாது அலுவல் 

ஆரம்பத்தின்சபாது, சந்தர்ப்பத்திற்ைகமய, பிரதிச் சபாநாயைசராருவகர அல்லது 

குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைசராருவகரத் சதர்வு சசய்வதற்குப் பாராளுமன்றம் முற்படும். 

(2) பிரதிச் சபாநாயைரதும், குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைரதும் சதர்வு முகற, 

சதர்கவச் சபாநாயைர் நடாத்துவகதத் தவிர மற்சறல்லா விதத்திலும், கூடுமானவகர 

சபாநாயைகரத் சதர்வு சசய்யும் முகறகமகய ஒத்திருத்தல் சவண்டும். 

சனாதிபதிசயாருவாின் சதர்வு 

 7. (இதனைத்துப் பின்னர் “அரசியலகமப்பு” என குறிப்பிடப்படும்) இலங்கைச் 

சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் அரசியலகமப்பின் 40(1)(ஆ) ஆம் உறுப்புகரயின் 

பிரைாரம் சனாதிபதிசயாருவர் சதர்ந்சதடுக்ைப்பட சவண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் 

பாராளுமன்றமானது வாக்குச்சீட்டுப் பத்திரங்ைகைப் பயன்படுத்தி இரைசிய 

வாக்சைடுப்கப நடாத்துவதற்கு 1981 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்ை, சனாதிபதித் 

சதர்தல்ைள் (சிறப்சபற்பாடுைள்) சட்டத்தில் குறித்துகரக்ைப்பட்ட நகடமுகறகயப் 

பின்பற்றுதல் சவண்டும். 

பாராளுமன்றத்தின் கூட்டங்ைள் 

 *8. [(1) பாராளுமன்றம் சவறுவிதமாைத் தீர்மானித்தாலன்றி, ஒவ்சவாரு 

மாதத்தினதும் முதலாவது ஞாயிற்றுக்ைிழகமக்குப் பின்னர் சதாடங்குைின்ற 

வாரத்திலும் ஒன்றுவிட்ட அடுத்த வாரத்திலுமாை மாதந்சதாறும் முதலாவதும் 

மூன்றாவதுமான வாரங்ைைில் சசவ்வாய், புதன், வியாழன், சவள்ைி ஆைிய நாட்ைைில் 

பாராளுமன்றம் கூடுதல் சவண்டும். 

                                                           
* 2022 ஒக்சடாபர் ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த  05

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது 
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(2) பாராளுமன்ற அமர்வு மு.ப. 9.30 மைிக்கும் ஆரம்பமாகும்: 

ஆயினும், சனாதிபதியினால் அகழக்ைப்பட்ட கூட்டசமான்று, சனாதிபதியால் 

கூட்ட முன்னறிவித்தல் சைாடுக்கும்சபாது நிர்ையிக்ைப்படக்கூடிய அத்தகைய 

சநரத்தில் ஆரம்பிக்ைப்படும். 

 (3) பாராளுமன்றம் சவறுவிதமாைத் தீர்மானித்தாலன்றி, பாராளுமன்ற கூட்ட 

தினங்ைைில் பி.ப. 12.30 மைிக்கு பாிசீலகனயிலிருக்கும் ஏசதனும் அலுவல் மீதான 

நடவடிக்கைைள் வினாவின்றி இகடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப. 1.00 மைிக்கு மீைத் 

சதாடங்ைப்படும். 

 (4) சபாநாயைரால், பி.ப. 5.30 மைிக்கு வினாவின்றிப் பாராளுமன்றம் 

ஒத்திகவக்ைப்படல் சவண்டும். 

 (5) பி.ப. 5.00 மைிக்கு பாிசீலகனயிலிருக்கும் எவ்வலுவலின் மீதிலுமான 

நடவடிக்கைைள் இகடநிறுத்தப்படல் சவண்டும். அவ்சவகையில் பாராளுமன்றம் 

குழுநிகலயிலிருந்தால், தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அக்ைிராசனத்கத விட்டைன்று 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடல் சவண்டுசமன்பதுடன், பாராளுமன்றத்கதசயா 

விவாதத்கதசயா ஒத்திகவப்பதற்ைாை அல்லது குழுநிகலயில் தகலகமதாங்கும் 

உறுப்பினர் முன்சனற்றத்கத அறிவிக்ை சவண்டுசமன்பதற்ைாைசவா அல்லது அவர் 

அக்ைிராசனத்கத விட்டைல சவண்டுசமன்பதற்ைாைசவா பிசரரகைசயான்று 

பிசராிக்ைப்பட்டால், அத்தகைய தடங்ைற் பிசரரகை ஒவ்சவான்றும் வினாவின்றிசய 

வலுவற்றதாதலும் சவண்டும்: 

ஆயினும், அலுவகல இகடநிறுத்தும்சபாது எப்சபாழுதும் 46 ஆம் நிகலயியற் 

ைட்டகையின் ைீழ் விவாதம் முடிவுறுதல் பிசராிக்ைப்படலாம். அவ்வாறு 

பிசராிக்ைப்பட்டால் அல்லது அந்நிகலயியற் ைட்டகையின் ைீழ் நடவடிக்கைைள் 

நிைழ்ந்துசைாண்டிருந்தால், அந்நடவடிக்கைைைின் விகைவான விடயமும் அசத 

நிகலயியற் ைட்டகையில் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ை சவசறந்தப் 

பிசரரகையினதும் விடயமும் தீர்வு ைாைப்படும்வகர சபாநாயைசரா 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினசரா அக்ைிராசனத்கத விட்டைலலாைாது. 

 (6) பாிசீலகனயிலிருக்கும் அலுவல் பி.ப. 5.00 மைிக்கு  முடிவாக்ைப்பட்ட 

பின்னர் உறுப்பினசராருவர் எதிர்ப்புத் சதாிவிக்கும் அலுவசலதுவும் 

பாிசீலகனக்குட்படுத்தப் படுதலாைாது. 

 (7) இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் (4) மற்றும் (5) ஆம் பந்திைைின் ஏற்பாடுைள் 

எவ்வாறிருப்பினும், நகடசபற்றுக் சைாண்டிருக்கும் சகப அலுவகல முடிவுறுத்தும் 

சநாக்ைத்துக்ைாை அகமச்சரகவயின் அகமச்சசராருவாினால் முன்னறிவித்தலின்றி 

சமற்சைாள்ைப்பட்ட பிசரரகை சமுைமைித்திருக்கும் சபரும்பாலான 

உறுப்பினர்ைைால் ஏற்றுக்சைாள்ைப்படின், பாராளுமன்றத்தினால் அமர்வு சநரம் 

நீடிக்ைப்படலாம்.] 
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 *9. [சபாது அலுவல்ைள் ஆரம்பத்தின்சபாது அகமச்சரகவயின் 

அகமச்சசராருவாினால் திருத்தம் அல்லது விவாதமின்றி குறித்துகரக்ைப்பட்ட 

ஏசதனும் அலுவல்ைள் மீதான நடவடிக்கைைள் குறிப்பிட்ட தினசமான்றின் அமர்வில் 

8 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகை ஏற்பாடுைைிலிருந்து விலக்ைைிக்ைப்பட சவண்டுசமன்ற 

பிசரரகைசயான்கற சமற்சைாள்ைலாம் என்பதுடன் அத்தகைய பிசரரகை 

ஏற்றுக்சைாள்ைப்படின், அவ்வாறு குறித்துகரக்ைப்பட்ட அலுவலானது, அலுவகல 

இகடநிறுத்துவதற்கு நிர்ையிக்ைப்பட்ட சநரத்தில் அது ைலந்துகரயாடலின்ைீழ் 

இருப்பின் இகடநிறுத்தப்படுதலுமாைாது; அத்துடன் அது எதிர்க்ைப்பட்டசபாதிலும் 

எந்சநரத்திலும் அவ்வலுவல் எடுக்ைப்படலாம். 

ஆயினும், 8 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகையின் சசயற்பாட்டிலிருந்து விலக்குப்சபற்ற 

அலுவல்ைள் பி.ப. 5.00 மைிக்குப் பின்னர் முடிவுறும்சபாது, விலக்குப்சபற்ற 

அலுவல்ைள் இறுதி விடயம் முடிவுற்றதும் சபாநாயைர் வினாவின்றிப் 

பாராளுமன்றத்கத உடனடியாை ஒத்திகவத்தல் சவண்டும்.] 

சசயலாைர் நாயைத்தின் ைடகமைள் 

 10. (1) பாராளுமன்றத்தினதும் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுக்ைைினதும் 

நடவடிக்கைைகைச் சசயலாைர் நாயைம் அறிக்கைப்படுத்தி கவத்திருத்தல் சவண்டும். 

சமுைமைித்த உறுப்பினாின் சபயர்ைளும் பாராளுமன்றத்தால் சசய்யப்பட்ட எல்லா 

முடிவுைளும் இக்கூட்ட அறிக்கையில் பதிவாைியிருத்தல் சவண்டும். 

(2) பாராளுமன்றத்திசலா அல்லது முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவிசலா 

வாக்சைடுப்புைள் நிைழும் சந்தர்ப்பங்ைைில் பிசரரகைக்குச் சார்பாைவும் எதிராைவும் 

அைிக்ைப்பட்ட வாக்குைைின் எண்ைிக்கையும் 47 (2) (ஆ) மற்றும் (இ) ஆம் 

நிகலயியற் ைட்டகைைைின் ைீழ் வாக்சைடுப்பு நிைழ்ந்தால், அவ்வாறு வாக்ைைிக்கும் 

உறுப்பினர்ைைின் எண்ைிக்கையும் சபயர்ைளும் வாக்சைடுப்பினின்றும் விலைி 

நிற்கும் உறுப்பினர்ைைின் எண்ைிக்கையும் சபயர்ைளும் கூட்ட அறிக்கையில் 

இடம்சபறல் சவண்டும். கூட்ட அறிக்கை உறுதிப்படுத்தப்படத் சதகவயில்கல. 

ஆனால் அறிக்கையில் பிகழைைிருப்பின், பாராளுமன்றத்தின் அனுமதியுடன் 

பிசராிக்ைப்படும் பிசரரகை மூலம் அகவ திருத்தப்படலாம். 

(3) சசயலாைர் நாயைம் நாைிற்கு நாள் ஒழுங்குப் புத்தைசமான்றிகனத் தயாாித்து 

பாராளுமன்றச் சபாபீடத்திலும் நூல் நிகலயத்திலும் கவத்தல் சவண்டும். 

இவ்சவாழுங்குப் புத்தைத்தில் எதிர்வரும் எந்தசவாரு தினத்திற்குசமன 

நியமிக்ைப்பட்ட எல்லா அலுவல்ைளும் குறித்த அல்லது குறிக்ைாத ஓர் எதிர்வரும் 

தினத்திற்சைன நிர்ையிக்ைப்பட்ட வினாக்ைைின் அல்லது பிசரரகைைைின் 

முன்னறிவித்தல்ைளும் இடம்சபற்றிருத்தல் சவண்டும். குறிப்பிட்ட ஒரு 

தினத்திற்சைன அலுவல்ைள் ஒழுங்குப் புத்தைத்தில் நிர்ையிக்ைப்படலாம் என்பதுடன் 

அது சதாடர்பாைக் குறிப்பிடப்படுதலும் சவண்டும். 

                                                           
* 2022 ஒக்சடாபர் ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த  05

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

(4) பாராளுமன்றத்தின் முன் இடப்பட்ட கூட்ட அறிக்கைைள், பதிசவடுைள், 

சட்டமூலங்ைள் ஏகனய ஆவைங்ைள் அகனத்தினதும் பாதுைாப்பிற்கு சசயலாைர் 

நாயைம் சபாறுப்பாவார். சபாநாயைர் அனுமதிக்கும் ஒழுங்கு முகறைைிற்சைற்ப 

பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் மற்கறசயாரும் இவற்கறப் பாிசீலகன சசய்வதற்கு 

வசதியைித்தல் சவண்டும். 

(5) சசயலாைர் நாயைம், குழுக்ைைிற்ைான நிருவாை மற்றும் வை ஆதரகவ 

உறுதிப்படுத்துவதற்குப் சபாறுப்பாயிருத்தல் சவண்டும்.  

கூட்டநடப்சபண் 

 11. அரசியலகமப்பின் 73 ஆம் உறுப்புகரயின்படி பாராளுமன்றத்தின் 

கூட்டநடப்சபண் தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் உட்பட இருபது 

உறுப்பினர்ைைாகும். எந்சநரத்திலாவது கூட்டநடப்சபண் இல்கல என்பது 

சபாநாயைாினசதா அல்லது தகலகமதாங்கும் உறுப்பினரசதா ைவனத்திற்குக் 

சைாண்டுவரப்பட்டால் அவர் வாக்ைகழப்பு மைி அடிக்ைக் ைட்டகையிடுவார் 

என்பதுடன் ஐந்து நிமிடங்ைைின் முடிவில் கூட்டநடப்சபண் ைாைப்படாதசபாது 

சபாநாயைர் அல்லது தகலகம தாங்கும் உறுப்பினர் வினாவின்றிப் 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தல் சவண்டும். 

12. முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவிற்குாிய கூட்டநடப்சபண் இருபதாகும். முழுப் 

பாராளுமன்றக் குழுவில் கூட்டநடப்சபண் இல்கலசயன்பது அவதானிக்ைப்பட்டால் 

தவிசாைர் 11 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகையில் குறித்துகரக்ைப்பட்டவாறு நடவடிக்கை 

சமற்சைாள்வார். கூட்டநடப்சபண் ைாைப்படாதசபாது அவர் அக்ைிராசனத்கத 

விட்டைன்று, பாராளுமன்றம் மீண்டும் கூடியதும், உடனடியாைப் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்ைள் எண்ைப்படுவர். அப்சபாதும் கூட்டநடப்சபண் இல்லாதிருந்தால் 11 

ஆம் நிகலயியற் ைட்டகையில் விதிக்ைப்பட்டுள்ைவாறு பாராளுமன்றம் 

ஒத்திகவக்ைப்படுதல் சவண்டும். ஆனால், கூட்டநடப்சபண் இருப்பதாை 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் பாராளுமன்றம் உடசன குழுநிகலக்கு மாறும். 

பாராளுமன்ற நடவடிக்கைைள் 

 13. பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் சிங்ைைம், தமிழ், ஆங்ைிலம் ஆைிய சமாழிைைில் 

நடாத்தப்படுதல் சவண்டும். பாராளுமன்றத்தில் நிைழ்த்தப்படும் ஒவ்சவார் உகரயும் 

உகரயாற்றப்படும் சமாழியிசலசய பாராளுமன்ற விவாதங்ைகைப் பதிவு சசய்யும் 

அதிைார அறிக்கையில் (இதனைத்துப் பின்னர் “ஹன்சாட்” என குறிப்பிடப்படும்) 

பதிவு சசய்யப்படும். ஏசதனும் உகர நிைழ்த்தப்படும் சமாழிகயப் புாிந்துசைாள்ை 

முடியாத உறுப்பினர்ைளுக்குத் தகுந்த ஏற்பாடுகைச் சசய்தல் சபாநாயைாின் 

ைடகமயாகும். 

அவ்சவற்பாடுைைில் அடங்ைசவண்டியகவ,– 

(அ) ஒழுங்குப் பத்திரம் சிங்ைைத்திலும், தமிழிலும் ஆங்ைிலத்திலும் 

சவைியிடப்படுதல்; 

(ஆ) உகரைகையும் மற்றும் நிைழ்ச்சிைகையும் மற்கறய இரு சமாழிைைிலும் 

சமைாலத்தில் உகரசபயர்த்தல்; 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

(இ) பாராளுமன்ற விவாதங்ைகைப் பதிவுசசய்யும் அதிைார அறிக்கையின் 

முைப்புப் பக்ைம் சிங்ைைம், தமிழ், ஆங்ைிலம் ஆைிய சமாழிைைில் 

அச்சிடப்படுதல்; 

(ஈ) உகரைள் அகவ நிைழ்த்தப்படும் சமாழிைைிசலசய ஹன்சாட் 

அறிக்கையில் பதிவு சசய்யப்படுவதுடன், உகர நிைழ்த்துபவாின் சபயர் 

சிங்ைைம், தமிழ், ஆங்ைிலம் ஆைிய சமாழிைைில் பதிவு சசய்யப்படுதல். 

 14. (1) சகப நடவடிக்கைைள், ைாலத்திற்குக்ைாலம் பாராளுமன்றத்தினால் 

தீர்மானிக்ைப்படக்கூடியவாறான விதிைைிற்கும் நிபந்தகனைைிற்கும் அகமவாை, 

வாசனாலி, சதாகலக்ைாட்சி அல்லது சவசறசதனும் இலத்திரனியல் வழிவகைைள் 

அல்லது சாதனங்ைள் மூலமாை ஒலிபரப்பு அல்லது ஒைிபரப்பு சசய்யப்படலாம். 

(2) சகப நடவடிக்கைைைினது ஏசதனும் ஒலிபரப்பு அல்லது ஒைிபரப்பானது, 

பாராளுமன்றத்தினால் ஏற்றுக்சைாள்ைப்படுைின்றவாறான அத்தகைய நியாயமான 

தராதரங்ைகைப் சபணுதல் சவண்டும். 

(3) சம்பந்தப்பட்ட குழுக்ைளும் பாராளுமன்றமும் ைாலத்திற்குக்ைாலம் 

தீர்மானிக்ைக்கூடிய விதிைள் மற்றும் நிபந்தகனைைிற்கு இைங்ை, குழுக்ைைினால் 

தீர்மானிக்ைப்படக்கூடியவாறான சநரங்ைைில் குழுக்ைைின் நடவடிக்கைைள் 

ஒலிபரப்பு அல்லது ஒைிபரப்புச் சசய்யப்படல் சவண்டும்: 

ஆயினும், வழங்ைப்பட்ட ஏசதனும் சநரத்தில் பாராளுமன்றத்தின் அல்லது 

ஏசதனும் குழுவின் நடவடிக்கைைைின் சநரடி ஒலிபரப்கப அல்லது ஒைிபரப்கப 

அனுமதிப்பதா, மட்டுப்படுத்துவதா அல்லது ைட்டுப்படுத்துவதா என்பது பற்றி முடிவு 

சசய்வதற்கு, நிகலகமக்சைற்ப, சபாநாயைர் அல்லது உாிய குழுவின் தவிசாைர் தமது 

தற்றுைிகபப் பிரசயாைிக்ைலாம். 
 

 

ஒத்திகவப்பு 

 15. முன்னறிவித்தலின் பின் பிசராிக்ைப்படும் பிசரரகையின் மூலம் சவசறாரு 

குறிப்பிட்ட தினத்திற்குப் பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவக்கும்படி பாராளுமன்றம் 

ைட்டகையிட்டாசலாழிய பாராளுமன்றத்தின் ஒத்திகவப்பு என்பது அடுத்துவரும் 

சாதாரை அமர்வு தினம் வகர எனப் சபாருள்படும். ைாலவகரயகறயின்றி 

ஒத்திகவக்ைக்சைாரும் பிசரரகை அனுமதிக்ைப்பட மாட்டாது. 

 16. நாற்பத்சதட்டு மைித்தியாலத்திற்கு சமற்பட்ட ஓர் ஒத்திகவப்புக் ைாலத்தில், 

பிரதம அகமச்சர் சைாாினால் அக்சைாாிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டதும் ஏற்ைனசவ 

ஒத்திகவக்ைப்பட்ட தினத்திற்கு முன்னதுமான ஒரு தினத்தில், பாராளுமன்றத்கதக் 

கூட்டுவதற்குச் சபாநாயைர் அறிவித்தல் விடுப்பார். அதகனயடுத்து சபாநாயைாின் 

அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்ட தினத்திலும் சநரத்திலும் பாராளுமன்றம் கூடி, 

முகறப்படி அந்தத் தினமும் சநரமும் வகரயுசம பாராளுமன்றம் ஒத்திகவக்ைப்பட்டது 

சபால் ைருதி அன்கறய அலுவல்ைகைக் ைவனிக்கும். சபாநாயைர் இத்தகைய ஓர் 

அறிவித்தகல விடுக்கும்சபாது பாராளுமன்றம் கூட்டப்படும் தினத்கதயும் 

சநரத்கதயும் உறுப்பினர்ைளுக்கு அறியத்தருவதற்ைான நகடமுகறச் சாத்தியமான 

நடவடிக்கைைள் அகனத்கதயும் சமற்சைாள்ளுதல் சவண்டும். 
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தடங்ைற் பிசரரகைைள் 

 17. ஒரு விவாதத்கதசயா ஒரு விவாதத்தின்சபாது பாராளுமன்றத்கதசயா 

ஒத்திகவக்குமாறு அல்லது முழுப் பாராளுமன்றக் குழுநிகலயிலாயின், குழுநிகலயில் 

ஏற்பட்ட “முன்சனற்றம் பற்றித் தவிசாைர் அறிவிக்ை சவண்டுசமன்சறா” அல்லது 

“அவர் அக்ைிராசனத்கத விட்டைல சவண்டுசமன்சறா” ஒரு பிசரரகை 

பிசராிக்ைப்பட்டால் அது பற்றிய விவாதம் அத்தகைய பிசரரகையுடன் சதாடர்புள்ை 

விடயத்திற்குட்பட்டதாைசவ இருத்தல் சவண்டும். ஒரு விவாதத்தின்சபாது அத்தகைய 

பிசரரகைசயான்கறப் பிசராித்த அல்லது வழிசமாழிந்த உறுப்பினசராருவர் 

மீண்டும் ஒருமுகற அசத விவாதத்தில் அத்தகைய பிசரரகைசயான்கறப் 

பிசராிக்ைசவா வழிசமாழியசவா அருைகதயற்றவராவார். 

 18. ஒரு விவாதம் நகடசபற்றுக் சைாண்டிருக்கும்சபாது அவ் விவாதத்திகன 

அல்லது பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவக்ைசவண்டுசமன்சறா அல்லது முழுப் 

பாராளுமன்றக் குழுநிகலயிலாயின் குழுநிகலயில் ஏற்பட்ட முன்சனற்றம் பற்றித் 

தவிசாைர் அறிவிக்ை சவண்டுசமன்சறா அல்லது அவர் அக்ைிராசனத்கத விட்டைல 

சவண்டுசமன்சறா பிசராிக்ைப்பட்ட பிசரரகைசயான்று பாராளுமன்றத்தின் 

விதிைகைத் துஷ்பிரசயாைம் சசய்வதாயுள்ைசதன்று சபாநாயைர் அல்லது 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அல்லது முழுப் பாராளுமன்றக் குழுத் தவிசாைர் 

ைருதும்சபாது அவர் உடனடியாைசவ அக்ைிராசனத்திலிருந்து அப்பிசரரகைகய 

பாராளுமன்றத்திற்கு விடலாம்; அல்லது அப்பிசரரகைகய பாராளுமன்றத்திற்கு 

எடுத்தியம்பாமலிருக்ைலாம். 

அவசரப் சபாது முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்ைள் மீதான ஒத்திகவப்பு 

 *19. [(1) சைள்விைைின் இறுதியில் உறுப்பினசராருவர் தமது 

இருக்கையிலிருந்து எழுந்து நின்று திட்டவட்டமான அவசர சபாது முக்ைியத்துவம் 

வாய்ந்த விடயசமான்கற எடுத்துகரத்து, அவ்வலுவகல விவாதிப்பதற்ைாைப் 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவக்கும் பிசரரகைகயப் பிசராிக்ை அனுமதி சைட்கும் 

சந்தர்ப்பத்தில் தவிர, சபாது அலுவல்ைள் எடுத்துக்சைாள்ைப்படும் வகர 

அகமச்சரகவ அகமச்சசராருவராலன்றி, உறுப்பினர் ஒருவாினால் பாராளுமன்ற 

ஒத்திகவப்பிற்ைான பிசரரகைசயான்கறச் சமர்ப்பிக்ை முடியாது. 

(2) உறுப்பினசராருவரால் 1 ஆம் பந்தியின் ைீழ் ஏசதனும் அத்தகைய 

பிசரரகைசயான்கறப் பின்வரும் சந்தர்ப்பங்ைைிலன்றிப் பிசராிக்ை இயலாது:- 

(அ) சம்பந்தப்பட்ட பிசரரகைகயப் பிசராிப்பதற்கு உத்சதசிக்ைப்பட்டுள்ை 

தினத்தன்று அமர்வு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் அப்பிசரரகை பற்றிச் 

சபாநாயைருக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்து அவரது இைக்ைத்கதப் 

சபற்றிருத்தல்; அத்துடன் 

(ஆ) உாிய உறுப்பினரால் பாராளுமன்றத்தின் அனுமதிகயப் சபற்றிருத்தல்; 

அல்லது 

 

                                                           
* 2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 
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(இ) பாராளுமன்றத்தின் அனுமதி வழங்ைப்படாதவிடத்து இருபதுக்குக் 

குகறயாத உறுப்பினர்ைள் அவ்வுறுப்பினகர ஆதாித்துத் தத்தம் 

இடங்ைைில் எழுந்து நின்றால்: 

ஆயினும், சபாநாயைர் இைங்ை மறுக்குமிடத்து அல்லது விவாதிப்பதற்கு 

உத்சதசிக்ைப்பட்ட பிசரரகை ஒழுங்ைற்றசதன அபிப்பிராயப்படுமிடத்து அவர் 

அப்பிசரரகை பற்றிய முன்னறிவித்தகல அல்லது சபாநாயைரால் 

அனுமதிக்ைப்பட்டவாறு அதன் ஒரு பகுதிகய வாசிப்பதற்கு அனுமதி வழங்ைி அதன் 

பின்னர் சபாநாயைர் அதற்கு இைங்ை மறுத்தகமக்ைான அல்லது ஒழுங்ைற்றசதன 

அபிப்பிராயப்பட்டகமக்ைான ைாரைத்கதக் கூறுதலும் சவண்டும். 

 (3) பிசரரகை அவ்வாறு ஆதாிக்ைப்பட்டால் அல்லது பாராளுமன்றம் அனுமதி 

வழங்ைினால் அப்பிசரரகை சதாடர்பாை பி.ப. 3.30 மைிக்கு  பாராளுமன்றத்தினால் 

நடவடிக்கை சமற்சைாள்ைப்படல் சவண்டும். 

 (4) எந்தசவாரு தினத்திலும் ஒன்றிற்கு சமற்பட்ட அத்தகைய 

பிசரரகைைைிற்கு அனுமதி சைாரலாைாது. 

 (5) அரசாங்ை அலுவல்ைளுக்கு முன்னுாிகம அைிக்ைப்படும் தினங்ைைில், 

இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் ஏற்பாடுைைின்ைீழ் முன்கவக்ைப்படும் பிசரரகைகயத் 

தவிர பாராளுமன்றத்திகன ஒத்திகவப்பதற்ைான அத்தகைய பிசரரகைசயதுவும் 

அகமச்சரகவயின் அகமச்சசராருவராலன்றி அத்தினத்திற் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 

அலுவல்ைளுக்ைிகடசய பி.ப. 5.00 மைிக்கு முன்னர் பிசராிக்ைப்பட இயலாது.] 
 

ஒத்திகவப்பு சவகையில் பிசரரகைைள் அல்லது சைள்விைள் 

 20. பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழு ஓர் ஒத்திகவப்புப் 

பிசரரகைகய அல்லது ஒத்திகவப்புக் சைள்விகய ஏற்றுக்சைாள்வதற்குத் 

தீர்மானித்துள்ை தினத்தில், இந்சநாக்ைத்திற்ைாை, பிரதான அலுவல்ைள் முடிவுற்ற 

பின்னர் ஒரு மைித்தியாலயத்திற்கு சமற்படாத சநரம் பின்வரும் விதிைைிற்ைகமய 

ஒதுக்ைப்படுதல் சவண்டும்:- 

(அ) ஒத்திகவப்புப் பிசரரகை அல்லது சைள்விைள், அவசரப் சபாது 

முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்ைைிற்கு வகரயறுக்ைப்படுதல் சவண்டும்; 

(ஆ) ஒரு பிசரரகை அல்லது சைள்வி ஏசதனும் நிகலயியற் ைட்டகைகய 

மீறுைின்றது அல்லது அத்தகைய பிசரரகைகய அல்லது சைள்விகய 

முன்சமாழிவது ஓர் உறுப்பினாின் உாிகமகயத் துஷ்பிரசயாைம் 

சசய்ைிறது எனச் சபாநாயைர் அபிப்பிராயப்பட்டால், அத்தகைய 

பிசரரகைக்கு அல்லது சைள்விக்கு அனுமதி மறுப்பதற்கு அவர் 

தத்துவமுகடயவராதல் சவண்டும்; 

(இ) ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலத்தின் மீதான விவாதத்தின்சபாது ஒத்திகவப்புப் 

பிசரரகைக்ைாை அல்லது ஒத்திகவப்புக் சைள்விைைிற்ைாைக் 

குறித்சதாதுக்ைப்படும் சநரம், பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய 

குழுவினால் தீர்மானிக்ைப்படக்கூடியவாறு குகறக்ைப்படலாம்; மற்றும் 
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(ஈ) பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழுவினால் ஒத்திகவப்புப் 

பிசரரகைைகை அல்லது சைள்விைகை ஏற்றுக்சைாள்ளுதல் சதாடர்பான 

நடவடிக்கைமுகற தீர்மானிக்ைப்படுதல் சவண்டும். 

புறத்சதார் 

 21. (1) சபாநாயைாினால் இதற்சைன வகுக்ைப்படும் விதிைைிற்ைகமய, 

'புறத்சதார்' அவர்ைளுக்சைன ஒதுக்ைப்படும் இடங்ைைில் பாராளுமன்றச் சகபயில் 

சமுைமாயிருக்ைலாம். 

 (2) பாராளுமன்றத்தின் எவ்வமர்வின்சபாதாவது அல்லது குழுநிகலயின் 

சபாதாவது புறத்சதார் சமுைமைித்துள்ைனசரன எவசரனும் உறுப்பினர் 

குறிப்பிட்டால் சந்தர்ப்பத்திற்ைகமய, சபாநாயைர் அல்லது தவிசாைர், ”புறத்சதார் 

விட்டைலுமாறு ைட்டகையிடுவதாகுை” எனும் சைள்விகய விவாதம் அல்லது 

திருத்தத்திற்கு அனுமதியாது உடனடியாை விடுத்தல் சவண்டும். 

(3) அவ்வாறு குறிப்பிடாதசபாதிலும், சபாநாயைர் அல்லது தவிசாைர் தாம் 

உைந்தசதனக் ைருதும் எவ்சவகையிலும் பாராளுமன்றச் சகபயின் 

எப்பகுதியிலிருந்தும் புறத்சதார் சவைிசயறசவண்டுசமனக் ைட்டகையிடலாம். 

(4) அரசியலகமப்பின் 77 ஆம் உறுப்புகரயின்ைீழ் பாராளுமன்றத்தில் 

ைடகமைகை சமற்சைாண்டிருக்கும் சட்டத்துகறத் தகலகமயதிபதி அல்லது அவரது 

பிரதிநிதி புறத்சதார் எனக் ைருதப்படமாட்டார். 

(5) சபாநாயைர், எந்தசவாரு சசய்தி ஊடைத்தின் பிரதிநிதிக்சைா அல்லது 

பிரதிநிதிைளுக்சைா பாராளுமன்றம் அமரும் நாட்ைைில் சமுைமைிப்பதற்குப் சபாது 

அனுமதிசயான்கற வழங்ைலாம். சபாநாயைரது ைருத்துப்படி அச்சசய்தி ஊடைம் 

சநர்கமயற்ற அறிக்கைகய சவைியிட்டால் அல்லது பாராளுமன்றச் சகபக்கு 

அவமாியாகதகய ஏற்படுத்தினால் அத்தகைய அனுமதிகய இரத்துச்சசய்யலாம். 

பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் 

 22. பாராளுமன்றத்தின் அலுவல்ைள் பின்வரும் ஒழுங்குமுகறயில் 

நடாத்தப்படுதல் சவண்டும்:- 

(1) புதிய உறுப்பினர்ைைின் பதவிச் சத்தியம் அல்லது உறுதியுகர; 

(2) சனாதிபதியின் சசய்திைள்;  

(3) சபாநாயைாின் அறிவித்தல்ைள்; 

(4) பத்திரங்ைள் சமர்ப்பித்தல்; 

(5) குழுக்ைைின் அறிக்கைைள் சமர்ப்பித்தல்; 

(6) சபாது மனுக்ைள் சமர்ப்பித்தல்; 

(7) வாய்மூல விகடக்ைான வினாக்ைள்; 

(8) சமுைமைிக்ைாதிருப்பதற்கு அனுமதி சைாரும் பிசரரகைைள்; 

(9) அகமச்சு சம்பந்தப்பட்ட கூற்றுக்ைள்; 
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(10) தனிப்பட்ட விைக்ைங்ைள்; 

(11) சிறப்புாிகம சைள்விைள்; 

(12) முன்னறிவித்தல் சதகவப்படாத சபாது அலுவல்ைள் ஆரம்பத்தின் 

சபாதான பிசரரகைைள்; 

(13) முன்னறிவித்தல் சதகவப்படுைின்ற சபாது அலுவல்ைள் ஆரம்பத்தின் 

சபாதான பிசரரகைைள்; 

(14) அனுதாபப் பிசரரகைைள்; 

(15) சபாது அலுவல்ைள். 

சபாது அலுவல்ைள் 

 23. (1) சபாது அலுவல்ைள், தினப் பைிைகையும் பிசரரகைைைின் 

முன்னறிவித்தல்ைகையும் சைாண்டிருக்கும். 

(2) குறித்த ஒரு தினத்தில் பாிசீலகனக்கு எடுப்பதற்குப் பாராளுமன்றம் பைித்த 

ஒரு சட்டமூலம், ஒழுங்குவிதி, தீர்மானம் அல்லது சவறு ஏசதனும் விடயம் தினப் பைி 

ஆகும். அவ்வாறு நியமிக்ைப்பட்ட தினத்திற்கு முன்கனய தினசமான்று பதிலீடு 

சசய்யப்படலாைாது. 

(3) ஒவ்சவாரு மாதத்தினதும் முதலாவது சவள்ைிக்ைிழகம அமர்கவத் தவிர்ந்த 

ஏகனய ஒவ்சவாரு நாைிலும் அரசாங்ை அலுவல்ைள் முன்னீடகடதல் சவண்டும். 

(4) ஒவ்சவாரு மாதத்திலும் முதலாவது சவள்ைிக்ைிழகம அமர்வின்சபாது 

“இன்று அரசாங்ை அலுவல்ைள் முன்னீடகடயுமாை” என்சறா “இன்று அரசாங்ை 

அலுவல்ைைில் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் முன்னீடகடயுமாை” என்சறா சபாது 

அலுவல்ைள் ஆரம்பத்தின்சபாது திருத்தசமா விவாதசமா இன்றித் 

தீர்மானிப்பதற்ைான பிசரரகைசயான்கற அகமச்சரகவயின் அகமச்சசராருவர் 

முன்னறிவித்தலின்றிப் பிசராிக்ைலாம். அப்பிசரரகை நிகறசவறினால், அரசாங்ை 

அலுவல் அல்லது அலுவலின் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் முன்னீடகடதல் சவண்டும். 

(5) அரசாங்ை அலுவல்ைள், அரசாங்ைம் உைந்தசதனக் ைருதும் ஒழுங்குமுகறயில் 

வகுக்ைப்படுதல் சவண்டும். 

தனியார் உறுப்பினர்ைைின் பிசரரகைைள் 

 24. (1) பாராளுமன்றம் பிறவாறு பைித்தாலன்றி ஒவ்சவாரு மாதத்தினதும் 

முதலாவது சவள்ைிக்ைிழகம அமர்வுைைில் தனியார் உறுப்பினர்ைைின் அலுவல்ைள் 

அரசாங்ை அலுவல்ைைின் மீது முன்னீடகடதல் சவண்டுசமன்பதுடன், 

பிசரரகைைள் பற்றிய அறிவித்தல்ைள் தினப்பைிைைின் மீது முன்னீடகடதல் 

சவண்டும். 

(2) தனியார் உறுப்பினர் பிசரரகை முன்னறிவித்தகலக் சைாடுக்கும் ஓர் 

உறுப்பினர் குறிப்பிட்ட ஒரு தனியார் உறுப்பினர்ைைின் தினத்திற்கு அந்தப் 

பிசரரகை ஒதுக்ைப்பட சவண்டுசமன்ற அவரது விருப்பத்கதத் சதாிவித்தாலன்றி, 

எல்லாத் தனியார் உறுப்பினர்ைைின் பிசரரகைைளும் அடுத்துவரும் தனியார் 
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உறுப்பினர்ைள் தினத்திற்கு ஒதுக்ைப்பட சவண்டும். அத்தகைய ஏசதனும் பிசரரகை, 

பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழுவினால் எடுக்ைப்பட்ட ஏசதனும் 

முடிவிற்ைகமய, அது ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் எந்த ஒழுங்குமுகறயில் 

ைாைப்படுைின்றசதா அந்த ஒழுங்குமுகறயில் பாிசீலகனக்கு எடுக்ைப்படுதல் 

சவண்டும். தனியார் உறுப்பினர்ைைின் பிசரரகைைள் ைாலவாிகச ஒழுங்குமுகறயில் 

பாிசீலகனக்கு ஒழுங்குப் புத்தைத்தில் சசர்க்ைப்படுதல் சவண்டுசமன்பதுடன், 

குறிப்பிட்ட ஏசதனும் சநரத்தில் எவசரனும் உறுப்பினாினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட 

பத்திற்கு சமற்பட்ட பிசரரகைைள், ஒழுங்குப் புத்தைத்தில் சசர்க்ைப்படுதலாைாது. 

(3) “தனியார் உறுப்பினர்” என்பது, சபாநாயைர், பிரதிச் சபாநாயைர், குழுக்ைைின் 

பிரதித் தவிசாைர், பிரதம அகமச்சர், அகமச்சரகவயின் அகமச்சர்ைள், 

அகமச்சரகவயின் உறுப்பினர்ைள் அல்லாத அகமச்சர்ைள், பிரதி அகமச்சர்ைள், 

பாராளுமன்றச் சகப முதல்வர், பாராளுமன்றத்தின் எதிர்க்ைட்சித் தகலவர், 

அரசாங்ைக் ைட்சியின் முதற்சைாலாசான் மற்றும் எதிர்க்ைட்சியின் முதற்சைாலாசான் 

ஆைிய பதவிைகை வைிக்ைின்ற உறுப்பினசராருவகர உள்ைடக்ைாது. 

 25. பாராளுமன்றம் ஒத்திகவக்ைப்படும்சபாது எஞ்சிநிற்கும் எல்லாத் தினப் 

பைிைகையும் அடுத்த அமர்வுதினம் வகர அதற்ைான ஒரு பிசரரகை இன்றிசய 

பிற்சபாடல் சவண்டும். பாிசீலகனக்கு எடுக்ைப்படாத எல்லா பிசரரகை 

முன்னறிவித்தல்ைளும் அம்முன்னறிவித்தல் எவ்வுறுப்பினரது சபயாில் உள்ைசதா 

அவாின் குறிப்பான அறிவுறுத்தல் இல்லாதசபாது ஓர் அகமச்சரகவ 

அகமச்சருகடய அல்லது பிரதி அகமச்சருகடய சபயாில் இருக்குமானால் அடுத்த 

அமர்வு தினத்திற்கும் தனியார் உறுப்பினசராருவாின் சபயாில் இருக்குமானால் 

அடுத்த மாதத்தில் பாராளுமன்றம் அமரும் முதலாவது சவள்ைிக்ைிழகம அமர்விற்கும் 

முன்சனடுத்துச் சசல்லப்படல் சவண்டும். 
 

பத்திரங்ைள் 

 26. (1) சபாநாயைர், அகமச்சரகவயின் அகமச்சர், அகமச்சரகவயின் 

உறுப்பினர் அல்லாத அகமச்சர் அல்லது பிரதி அகமச்சர் மாத்திரசம பத்திரங்ைகைச் 

சமர்ப்பிக்ைலாம். 

(2) சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட பத்திரங்ைள் அகனத்தும் கூட்ட அறிக்கையில் பதிவு 

சசய்யப்படல் சவண்டும். 

(3) பத்திரங்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்படும்சபாது அவற்றின் உள்ைடக்ைம் பற்றிச் சிறிய 

விைக்ைக் கூற்று அைிக்ைப்படலாம். ஆனால் சமர்ப்பிக்கும்சபாது விவாதசமதுவும் 

நிைழலாைாது. 

(4) சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட பத்திரங்ைள் அகனத்தும் சபாபீடத்தில் இடப்படுவதற்குக் 

ைட்டகையிடப்பட்டுள்ைதாைக் ைருதப்படுவதுடன் அவற்கற அச்சிடக்சைாரும் 

ஏசதனும் பிசரரகை திருத்தசமா அல்லது விவாதசமா இன்றித் 

தீர்மானிக்ைப்படுதலும் சவண்டும். 
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முன்னறிவித்தல்ைள் 

 27. (1) சைள்விைள் அல்லது பிசரரகைைள் பற்றிய முன்னறிவித்தல்ைள், எழுத்து 

மூலம் முன்னறிவித்தல் சைாடுக்கும் உறுப்பினரால் கைசயாப்பமிடப்பட்டு சசயலாைர் 

நாயைத்துக்கு முைவாியிட்டுக் சைாடுக்ைப்படல் சவண்டும். பாராளுமன்றம் அமரும் 

நாட்ைைில் எந்சநரத்திலும் அத்தகைய முன்னறிவித்தல்ைகை சசயலாைர் நாயைத்திடம் 

சைாடுக்ைலாம்; அல்லது எந்சநரத்திலும் சசயலாைர் நாயைத்தின் அலுவலைத்திற்கு 

அனுப்பலாம்; அல்லது அங்கு சைாடுக்ைலாம். 

(2) சசயலாைர் நாயைத்துக்கு முன்னறிவித்தல் சைாடுக்ைப்பட்ட எல்லாக் 

சைள்விைளும் சபாநாயைர் ஒழுங்ைற்றசதனத் தீர்ப்பைித்தாசலாழிய அத்தகைய 

அறிவித்தல் சைாடுத்த தினத்திலிருந்து ஏழு முழு நாட்ைைிற்கு முன்னராைவிராத ஒரு 

தினத்திற்கு விகடயைிக்ைப்படுவதற்ைாை ஒழுங்குப் புத்தைத்தில் சசர்க்ைப்படுதல் 

சவண்டும்: 

ஆயினும், அவசரப் சபாது முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த விடயசமான்றுடன் 

சதாடர்புள்ை சைள்விசயான்று, உாிய அகமச்சருக்குப் சபாதுமான முன்னறிவித்தல் 

சைாடுக்ைப்பட்ட பின்னர் சைள்விைள் முடிவகடந்தவுடன் எதிர்க்ைட்சித் 

தகலவாினாசலா அல்லது அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அரசியல் ைட்சி ஒன்றின் 

தகலவாினாசலா சைட்ைப்படலாம். 

(3) சசயலாைர் நாயைத்துக்கு முன்னறிவித்தல் சைாடுக்ைப்பட்ட எல்லாப் 

பிசரரகைைளும் சபாநாயைர் ஒழுங்ைற்றசதனத் தீர்ப்பைித்தாசலாழிய, அதகன 

ஒழுங்குப் புத்தைத்தில் சசர்த்தல் சவண்டும். ஆனால் பாராளுமன்றம் சவறுவகையாை 

ைட்டகையிட்டாலன்றி முன்னறிவித்தல் சசய்து ஐந்து முழு நாட்ைள் ைழியுமுன் 

அவற்றின்மீது விவாதசமதுவும் நிைழமுடியாது. இப்பந்தியின் ஏற்பாடுைள் 

எவ்வாறிருப்பினும் சபாது அலுவல்ைள் ஆரம்பத்தின்சபாது பிசராிக்ைப்படவுள்ை 

பிசரரகைைைின் முன்னறிவித்தல்ைள் முன்கனய அமர்வுநாைில் சபாபீடத்தில் 

ைிகடக்ைப்சபற்றிருந்தால் அகவ ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் சசர்க்ைப்படுதல் சவண்டும். 

(4)  ஏசதனும் விடயம் பற்றி முன்னறிவித்தல் சைாடுத்தல் மீது விவாதம் 

நிைழலாைாது. 

(5) இந்நிகலயியற் ைட்டகைைைில் சவறுவகையாை ஏற்பாடு சசய்தாசலாழிய, 

ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் ைாைப்படும் ஒரு பிசரரகை அல்லது ஒரு தினப்பைி மீது 

தவிர விவாதசமதுவும் இடம்சபறுதலாைாது. 

(6) சைள்வி அல்லது பிசரரகை சதாடர்பாை முன்னறிவித்தல் சைாடுத்த 

உறுப்பினர் ஒருவர் சசயலாைர் நாயைத்துக்கு எழுத்துமூலம் முன்னறிவித்தல் 

சைாடுத்து அதகன மீைப்சபறலாம். 

(7) அகமச்சு சம்பந்தமான கூற்சறான்று, பிரதம அகமச்சாினால் அல்லது 

அகமச்சரகவயின் அகமச்சசராருவாினால், அவ்வகமச்சருக்கு எந்த விடயம் 

சதாடர்பில் அகமச்சு ாீதியிலான சபாறுப்பானது சபாறுப்பிக்ைப்பட்டுள்ைசதா அந்த 

விடயத்தின்மீது அைிக்ைப்படுதல் சவண்டும். ஒரு கூற்கற அவ்வாறு அைிப்பதற்குக் 
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ைருதுைின்ற அகமச்சர் கூற்றின் பிரதிசயான்கற முன்கூட்டிசய சபாநாயைருக்கு 

சமர்ப்பித்து அவாின் அங்ைீைாரத்கத முதலில் சபறுதல் சவண்டும்.  

(8) உறுப்பினசராருவர் சகபயில் சமுைமாயிராத சந்தர்ப்பத்தில் இன்சனார் 

உறுப்பினாினால் சகபயில் சசய்யப்பட்டுள்ைசவாரு குறிப்பீட்டிற்குப் 

பதிலைிக்கும்சபாது அவ்வுறுப்பினாின் சசாந்த நடத்கதகய நிகலநாட்டும் 

சநாக்ைத்திற்ைாை அவ்வுறுப்பினாினால் தனிப்பட்ட விைக்ைசமான்று 

சைாடுக்ைப்படலாம். அவ்வாறு விைக்ைசமான்கற அைிக்ைக் ைருதுைின்ற எவசரனும் 

உறுப்பினர், அவ்விைக்ைத்தின் பிரதிசயான்கற முன்கூட்டிசய சபாதுமான 

அறிவித்தல் சைாடுத்துச் சபாநாயைருக்குச் சமர்ப்பிப்பதுடன் சபாநாயைாின் 

அங்ைீைாரத்கதயும் முதலில் சபறுதல் சவண்டும். அவ்வாறு அைிக்ைப்படும் விைக்ைம் 

ைண்டிப்பாை அவ்வுறுப்பினாின் சசாந்த நடத்கதகய நிகலநாட்டும் சநாக்ைத்திற்ைாை 

மட்டுசம வகரயறுக்ைப்பட்டதாைவிருத்தல் சவண்டும்.  

 28. நிகலயியற் ைட்டகைைள் பிறவாறு பைித்தாலன்றி, பின்வரும் 

பிசரரகைைள் தவிர்ந்த சவறு எகவசயனும் சதாடர்பாைச் சமர்ப்பிக்ை 

உத்சதசித்துள்ை எப்பிசரரகைக்கும் முன்னறிவித்தல் சைாடுக்ைப்படுதல் சவண்டும். 

(அ) முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவில் பிசராிக்ைப்படும் பிசரரகை; 

(ஆ) பாராளுமன்றத்கத அல்லது ஏதாவது விவாதத்கத ஒத்திகவப்பதற்ைான 

பிசரரகை; 

(இ) விசசட குழுசவான்றின் அறிக்கைகய முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தசவா அல்லது அச்சிடசவா சைாரும் பிசரரகை; 

(ஈ) புறத்சதாகர சவைிசயற்றுவதற்ைான பிசரரகை; 

(உ) ஓர் உறுப்பினகர பாராளுமன்றச் சசகவயிலிருந்து இகடநிறுத்தி 

கவப்பதற்ைான பிசரரகை; 

(ஊ) ஒரு சிறப்புாிகம விடயத்கதசயாட்டிய பிசரரகை; 

(எ) ஒரு தினத்தில் அலுவசலான்று முடிவாக்ைப்பட்டவுடனும் சவறு புதிய 

விடயங்ைள் ஆரம்பிக்ைப்படும் முன்னரும் அவ்வலுவலிலிருந்து எழுைின்ற 

பிசரரகை. 

 29. (1) மற்சறல்லாப் பிசரரகைைள், தினப்பைிைள் ஆைியவற்றிலும் பார்க்ைப் 

பாராளுமன்றத்தின் சிறப்புாிகமைளுடன் சநரடியாைச் சம்பந்தப்பட்ட ஓர் அவசரப் 

பிசரரகை முன்னீடகடதல் சவண்டும். வாக்சைடுப்பு நிைழ்ந்துசைாண்டிருக்கும் 

சந்தர்ப்பத்கதத் தவிர்ந்த சவறு எச்சந்தர்ப்பத்திலும் பாராளுமன்றத்தின் 

சிறப்புாிகமைகை சநரடியாைத் தழுவிய ஒரு விடயம் அண்கமயில் 

சதான்றியிருக்கும்சபாது சிறப்புாிகமகய அடிப்பகடயாைக் சைாண்ட ஒரு பிசரரகை 

மூலம் பாராளுமன்ற நடவடிக்கை இகடமறிக்ைப்படலாம். 

(2) சிறப்புாிகம பற்றிய விடயத்கத எழுப்புவதற்குக் ைருதுைின்ற எவசரனும் 

உறுப்பினர் அக்ைிராசனத்திற்கு முதலில் அறிவித்தல் சைாடுக்ை சவண்டுசமன்பதுடன், 

பாராளுன்றத்தின் நடவடிக்கைைகை இகடநிறுத்துவதற்கு அக்ைிராசனத்திடமிருந்து 

அனுமதிசபறுதலும் சவண்டும். 
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சபாது மனுக்ைள் 

 30. (1) பாராளுமன்றத்திற்ைான ஒவ்சவாரு மனுவும் சபாநாயைருக்கு 

முைவாியிடப்பட்ட ஒரு மனு வடிவத்திலிருத்தல் சவண்டுசமன்பதுடன், அது ஓர் 

உறுப்பினரால் சமர்ப்பிக்ைப்படுதலும் சவண்டும். 

(2) ஒவ்சவாரு மனுவும் மதிப்பான வார்த்கதைைில் இருத்தல் 

சவண்டுசமன்பதுடன், சபாருத்தமற்ற கூற்றுக்ைகைக் சைாண்டிருத்தலுமாைாது. 

(3) ஒவ்சவாரு மனுவும் சதைிவாைவும் வாசிக்ைக்கூடியதாைவும் இருத்தல் 

சவண்டுசமன்பதுடன், சைாருவதான நிவாரைத்கத எடுத்துகரக்கும் 

இகறஞ்சுதலுடன் அது முடிவுறுதலும் சவண்டும். 

(4) சுைவீனத்திலான இயலாகம விடயத்தில் தவிர, ஒவ்சவாரு மனுவும், 

மனுதாரரால் அல்லது மனுதாரர்ைைால் கைசயாப்பமிடப்படுதல் சவண்டும். எழுத 

இயலாத ஆள் ஒருவர், சாட்சி ஒருவாின் முன்னிகலயில் தனது அகடயாைத்கத 

இடுதல் சவண்டும். மனு ஒன்றின் கைசயாப்பக்ைாரர் ஒவ்சவாருவாினதும் 

முழுப்சபயர், முைவாி மற்றும் சதசிய அகடயாை அட்கட இலக்ைம் என்பகவ 

மனுவில் குறிப்பிடப்படுதல் சவண்டும். மனுதாரர் சதாகலசபசி இலக்ைம் உட்பட 

சவசறசதனும் சதாடர்பு விபரங்ைகையும் குறிப்பிடலாம். 

(5) ஏசதனும் மனுவுடன் ைடிதங்ைள், சத்தியக்ைடதாசிைள் அல்லது பிற 

ஆவைங்ைள் எகவயும் இகைக்ைப்படுதல் ஆைாது. 

(6) மனுசவான்றில் பாராளுமன்றத்தின் ஏசதனும் விவாதம் பற்றிய குறிப்பீடு 

இருத்தலாைாது. 

(7) உறுப்பினசராருவர் தமது சசாந்த மனுசவான்கற முன்கவப்பதற்குத் 

தகுதிவாய்ந்தவராைவிருத்தலாைாது. ஆனால், அது சவசறார் உறுப்பினாினால் 

முன்கவக்ைப்படலாம்.  

(8) ஒவ்சவாரு மனுவும் சமர்ப்பிக்ைப்படும் முன்னர், அதன் ஆரம்பத்தில் அதற்குப் 

சபாறுப்பாயிருக்கும் உறுப்பினரால் ஒப்பமிடப்படுதல் சவண்டுசமன்பதுடன் 

குகறந்தபட்சம் இரு முழு நாட்ைைிற்குச் சசயலாைர் நாயைத்திடம் இருக்ைத்தக்ைதாை 

அதகனச் சமர்ப்பித்தலும் சவண்டும். சசயலாைர் நாயைம் அதகன 

அங்ைீைாரத்திற்சைனச் சபாநாயைருக்குச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். இவ்வாறு 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்டாலன்றி மனு எதுவும் சமர்ப்பிக்ைப்படுதலாைாது. 

(9) மனு ஒன்கறச் சமர்ப்பிக்கும் உறுப்பினர் பின்வரும் முகறயிலான 

கூற்சறான்றிற்குத் தம்கம வகரயறுத்துக்சைாள்ை சவண்டுசமன்பதுடன், 

இக்கூற்றின்மீது விவாதம் எகதயும் அனுமதித்தலாைாது; 

“சபாநாயைர் அவர்ைசை! 
......................................................

(முைவாி)
 என்னும் இடத்கதச் சசர்ந்த 

............................…………............

(மனுதாராின் சபயர்)
* என்பவாிடமிருந்தும்/ ஏகனய 

……………………….........………..................

(மனுதாராின் எண்ைிக்கை)
 

ஆட்ைைிடமிருந்தும் ைிகடக்ைப்சபற்ற மனு ஒன்கறச் சமர்ப்பிக்ைிசறன்.” 

(10)  மனு ஒன்று பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட பின்னர் அது சபாது 

மனுக்ைள் பற்றிய குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும். 
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சைள்விைள் 

 31. இந்நிகலயியற் ைட்டகைைைினால் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட 

அலுவல்ைைின்சபாது, சபாது விடயங்ைள் சதாடர்பான சைள்விைள் பிரதம 

அகமச்சாிடம் அல்லது சனாதிபதியினால் எவசரனும் அகமச்சருக்குக் 

குறித்தைிக்ைப்பட்ட விடயங்ைளும் பைிைளும் சதாடர்பாை அகமச்சு ாீதியிலான 

சபாறுப்கப சைாண்டுள்ை அத்தகைய அகமச்சாிடம் சைட்ைப்படலாம். 

 32. (1) வாய்மூல விகடயிகனக் சைாரும் சைள்விசயான்று பாராளுமன்ற 

ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் சவைியிடப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 

அக்சைள்விக்குாிய முகற வந்ததும் சபாநாயைர் அக்சைள்விக்குாிய உறுப்பினாின் 

சபயகர அகழக்ை சவண்டும்; அவ்வண்ைம் அகழக்ைப்பட்ட உறுப்பினர் தமது 

இடத்தில் எழுந்து நின்று ஒழுங்குப் பத்திரத்திலுள்ை அக்சைள்வியின் இலக்ைத்கதக் 

குறிப்பிடுவதன்மூலம் சைள்வியிகனக் சைட்டல் சவண்டும்; அதன் பின் 

அக்சைள்விக்குாிய விகட பிரதம அகமச்சரால் அல்லது அக்சைள்வி சைட்ைப்படும் 

அகமச்சரால் அைிக்ைப்படுதல் சவண்டும். 

(2) உாிய விடயம் சதாடர்பான அகமச்சர் அல்லது அவ்வகமச்சர் 

இல்லாதிருந்தால் அத்தகைய அகமச்சாினால் அதிைாரமைிக்ைப்பட்ட உாிய 

விடயத்திற்குப் சபாறுப்பாைவுள்ை அகமச்சரகவயின் உறுப்பினர் அல்லாத 

அகமச்சர் அல்லது பிரதி அகமச்சர் அக்சைள்விைைிற்கு எந்த நாைன்று 

விகடயைிக்ைப்படுவதற்கு அட்டவகைப்படுத்தப்பட்டுள்ைசதா அந்த நாைன்று 

அத்தகைய சைள்விைைிற்கு வாய்சமாழிமூலம் விகடயைிப்பதற்குச் சகபயில் 

சமுைமைித்திருத்தல் சவண்டும்.  

(3) குறிப்பிட்டசவாரு நாைில் உறுப்பினசராருவாினால் எழுப்பப்பட்ட ஏசதனும் 

சைள்விக்கு விகடயைிப்பதற்குச் சகபயில் சமுைமாயிருப்பதற்கு இயலாதவராைவுள்ை 

அகமச்சசராருவர், சபாநாயைாின் முன்னனுமதிகயப் சபறுதல் 

சவண்டுசமன்பதுடன், அக்சைள்விக்கு விகடயைிப்பதற்கு அத்தகைய அகமச்சர் 

சசய்துள்ை ஒழுங்சைற்பாடுைகைச் சபாநாயைருக்கு அறிவித்தலும் சவண்டும்.  

(4) ஆக்குகறந்தது, மூன்றாவது முகறயாை சைள்விசயான்று 

விகடயைிப்பதற்ைாை அட்டவகைப்படுத்தப்பட்டுள்ை சந்தர்ப்பத்திலாவது 

அக்சைள்விக்கு பதிலைிக்ைப்படுதல் சவண்டும். 

(5) சைள்விசயான்றிற்கு எழுத்துமூலம் விகட சைாரும்சபாது பிரதம அகமச்சர் 

அல்லது அக்சைள்வி சைட்ைப்படும் அகமச்சர் அதற்குாிய விகடகய ஹன்சாட் 

அறிக்கையில் மும்சமாழிைைிலும் அச்சிடுவதற்கு வகைசசய்தல் சவண்டும். 

 33. (1) 32 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகையின் ைீழ் அைிக்ைப்பட்ட அத்தகைய 

ஏசதனும் விகடயின்மீது எவசரனும் உறுப்பினர் இரண்டிற்கு சமற்படாத 

குகறநிரப்புக் சைள்விைகைக் சைட்ைலாம்: 

ஆயினும், அத்தகைய குகறநிரப்புக் சைள்விைள், சதாடக்ைக் சைள்வியில் 

உள்ைடக்ைப்படாத விடயங்ைகை அறிமுைப்படுத்தலாைாசதன்பதுடன், 
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வாய்சமாழிமூலமான விகடயிலிருந்து எழுைின்ற ஏசதனும் விடயத்கத சமலும் 

சதைிவுபடுத்தும் சநாக்ைத்துக்ைாை மட்டுசம சைட்ைப்படுதலும் சவண்டும்:  

ஆயின், சமலும், சைள்விைைின் ஏல்தகைகம பற்றிய விதிைகை ஏசதனும் 

குகறநிரப்புக் சைள்வி மீறுைின்றசதனச் சபாநாயைர் அபிப்பிராயப்பட்டால், 

சபாநாயைர் அத்தகைய குகறநிரப்புக் சைள்விக்கு அனுமதி மறுத்தல் சவண்டும். 

(2) குகறநிரப்புக் சைள்விைகையும் அவற்றிற்ைான விகடைகையும் 

எழுப்புவதற்ைாை அனுமதிக்ைப்பட்ட சநரத்கதச் சபாநாயைர் வகரயறுக்ைலாம்.  

 34. (1) ஒரு சைள்வியின் முகறயான சநாக்ைம், அது விைித்துக் சைட்ைப்படும் 

அகமச்சாின் அறிவிற்குள்ைான நிைழ்வு பற்றிய விடயத்தின்மீது தைவல்ைகைப் 

சபற்றுக்சைாள்வது அல்லது நடவடிக்கை எடுக்ைப்படுவதகனத் தூண்டுதலாதல் 

சவண்டும்.  

 (2) சைள்விசயான்றிகன விவாதத்திற்குச் சாட்டாக்ைிக்சைாள்ைக்கூடாது.  

 35. எந்தசவாரு தினத்திலும் சைள்விைைிற்சைன ஒரு மைித்தியாலத்திற்கு 

சமற்பட்ட சநரம் ஒதுக்ைப்படுதலாைாது என்பதுடன், உறுப்பினசராருவரால் 

எந்தசவாரு தினத்திலும் வாய்சமாழி மூலமான விகடக்ைாை இரண்டிற்கு சமற்பட்ட 

சைள்விைள் சைட்ைப்படுதலுமாைாது: 

ஆயினும், ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலத்தின் குழுநிகல விவாதத்திற்ைாை 

நிர்ையிக்ைப்பட்ட தினங்ைைில் சைள்விைைிற்ைாை முப்பது நிமிடங்ைைிற்கு சமற்பட்ட 

சநரம் ஒதுக்ைப்படுதலாைாது. 

 36. சைள்விைகைக் சைட்பதற்ைான உாிகம, பின்வரும் விதிைைிற்கு 

உட்பட்டதாயிருத்தல் சவண்டும்:-  

(அ) ஏசதனுசமாரு சைள்வியில் ஒரு விடயம் மட்டுசம குறிப்பீடு சசய்யப்படுதல் 

சவண்டுசமன்பதுடன், சைள்வியானது நூற்கறம்பது சசாற்ைைிற்கு 

சமற்படுதலுமாைாது; 

(ஆ) சைள்விகய விைங்ைிக்சைாள்வதற்கு அத்தியாவசியமற்ற ஏசதனும் சபயர் 

அல்லது கூற்று ஒரு சைள்வியில் குறிப்பிடப்படுதலாைாது; 

(இ) சைள்விசயான்று ஒரு கூற்கறக் சைாண்டிருப்பின், அதகனக் சைட்கும் 

உறுப்பினர் அத்தகைய கூற்றின் பிகழயின்கமக்ைான 

சபாறுப்கபசயற்றல் சவண்டும்;  

(ஈ) சைள்விசயான்றில் ஏசதனும் வாதம், ஊைம், ைாரைம் ைற்பித்தல், 

அகடசமாழி அல்லது வஞ்சைப்புைழ்ச்சியான சசாற்சறாடர் 

இடம்சபறலாைாது; 

(உ) குழுசவான்றின் அறிக்கைமூலம் பாராளுமன்றத்திற்கு முன்னிடப்படாத 

அக்குழு சதாடர்பான நடவடிக்கைைள் பற்றிக் சைள்விசயான்று 

சைட்ைப்படலாைாது; 

(ஊ) நீதிமன்றசமான்றின் தீர்ப்பிற்குட்பட்டுள்ை அல்லது சட்டமுடிகவ 

எதிர்சநாக்ைியுள்ை எவ்விடயமும் ஒரு சைள்வியில் இடம்சபறலாைாது; 
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(எ) ைருத்துத் சதாிவிக்கும்படிசயா, யதார்த்தமற்ற ஒரு சட்டப் பிரச்சிகனக்கு 

அல்லது ஓர் அனுமான நிகலக்குப் பாிைாரம் சைாாிசயா சைள்வி 

சைட்ைப்படலாைாது; 

(ஏ) தனிப்பட்ட ஒருவரது சபாது அல்லது உத்திசயாை முகற சம்பந்தப்படாத 

ஒழுக்ைத்கதசயா நடத்கதகயசயா ஒட்டிய சைள்வி சைட்ைப்படலாைாது; 

(ஐ) ஒரு தன்னிகலப் பிசரரகையினால் மட்டுசம வினாசவழுப்பக்கூடிய 

எந்தசவார் ஆைினதும் ஒழுக்ைத்கத அல்லது நடத்கதகயப் பிரதிபலிக்ைக் 

கூடிய சைள்வி சைட்ைப்படலாைாது; 

(ஒ) ஒருவாின் சசாந்த ஒழுக்ைம் பற்றி சநரடியாைசவா உள்ைார்த்தமாைசவா 

குற்றம் சுமத்தும் சைள்வி அனுதிக்ைப்படமாட்டாது; மற்றும் 

(ஓ) ஏசதனும் அமர்வுத்சதாடாில் அதற்கு முழுகமயாை விகடயைிக்ைப்பட்ட ஒரு 

சைள்வி அசத அமர்வுத்சதாடாின்சபாது மீண்டும் சைட்ைப்படுதலாைாது. 

 37. (1) இந்நிகலயியற் ைட்டகைைைின் ைீழ் ஒரு சைள்விகய அனுமதிக்ைலாமா 

இல்கலயா என்பகதச் சபாநாயைர் தீர்மானிப்பார். சைள்வி சைட்கும் உாிகமகயத் 

துஷ்பிசரசயாைம் சசய்வதாயுள்ைசதன்சறா பாராளுமன்றத்தின் நடவடிக்கைகயத் 

தகடப்படுத்தும் அல்லது குந்தைமான முகறயில் பாதிக்கும் சநாக்ைம் 

சைாண்டசதன்சறா தாம் அபிப்பிராயப்படும் எந்தசவாரு சைள்விக்கும் சபாநாயைர் 

அனுமதி மறுக்ைலாம். இந்நிகலயியற் ைட்டகைைள் எவற்கறயாவது மீறும் 

எந்தசவாரு சைள்விக்கும் சபாநாயைர் அனுமதி மறுக்ை சவண்டும். சபாநாயைர் ஒரு 

சைள்விக்கு அனுமதி மறுத்தால் அம்மறுப்கப அதற்குாிய ைாரைத்சதாடு, சசயலாைர் 

நாயைம் சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினருக்கு எழுத்துமூலம் அறிவித்தல் சவண்டும். 

(2) தைாத சசால்லகமப்புைகைக் சைாண்ட அல்லது பாராளுமன்றத்தின் 

ஏசதனும் நிகலயியற் ைட்டகைக்கு முரைாைவுள்ை ஏசதனும் அறிவித்தல், அது 

ஒழுங்குப் புத்தைத்தில் சதான்றும் முன்னர், சைள்விகயக் சைட்கும் உறுப்பினாின் 

சம்மதத்துடன் சபாநாயைாினால் திருத்தப்படலாம்.  

(3) ஒரு சைள்விக்கு நீண்ட விகட சதகவயாைவுள்ைசதனச் சபாநாயைர் 

அபிப்பிராயப்பட்டால், அக்சைள்வியானது வாய்சமாழிமூலமான விகடக்ைான 

சைள்வியல்லசவனக் ைருதப்பட சவண்டுசமன்று பைிக்ைலாம் என்பதுடன் 

அத்தகைய முடிவு சசயலாைர் நாயைத்தினால் சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினருக்கு 

அறிவிக்ைப்படுதலும் சவண்டும்.  

பிரதம அகமச்சாிடம் சைட்ைப்படும் சைள்விைள் 

 38. (1) ஒவ்சவாரு மாதத்தினதும் முதலாவது அமர்வு வாரத்தின் 

புதன்ைிழகமயன்று வாய்சமாழிமூலமான விகடைைிற்ைான சைள்விைைிற்ைாைக் 

குறித்சதாதுக்ைப்பட்ட சநரத்தின்சபாது, பிரதம அகமச்சாிடமிருந்து நான்ைிற்கு 

சமற்படாத சைள்விைகைக் சைட்பதற்கு முப்பது நிமிடங்ைள் ஒதுக்ைப்படலாம். 

முதலாவது புதன்ைிழகமயன்று பிரதம அகமச்சர் இல்லாதிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் 

பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழு அத்தகைய சநாக்ைத்திற்ைாை அசத 

மாதத்தின்சபாது சபாருத்தமான நாள் பற்றி முடிவுசசய்யலாம்.  
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(2) இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் ைீழ் சைள்விசயான்கறக் சைட்பதற்கு 

விரும்புைின்ற, அகமச்சரகவயின் அகமச்சர், அகமச்சரகவயின் உறுப்பினர் 

அல்லாத அகமச்சர் அல்லது பிரதி அகமச்சர், தவிர்ந்த எவசரனும் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் முற்சபாந்த வாரத்தின் சவள்ைிக்ைிழகமயன்று நண்பைல் 12 மைிக்கு 

முன்னர், பாராளுமன்றச் சகப முதல்வாினது அலுவலைத்திற்ைான பிரதிசயான்றுடன் 

அக்சைள்விகயச் சசயலாைர் நாயைத்திடம் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்.  

(3) பிரதம அகமச்சருக்ைான சைள்விைள், சதசிய முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த 

விடயங்ைளுட்பட அரசாங்ைக் சைாள்கைைள் சதாடர்பான விடயங்ைைிற்கு மட்டுசம 

வகரயறுக்ைப்படுதல் சவண்டும். விபரமான விகடகயத் சதகவப்படுத்துைின்ற 

அல்லது குறித்தசவாரு விடயத்திற்கு வகரயறுக்ைப்பட்ட ஏசதனும் சைள்வி, பிரதம 

அகமச்சாின் தற்றுைிபின்சபாில் விகடயைிப்பதற்ைாை உாிய விடயத்திற்குப் 

சபாறுப்பாைவுள்ை அகமச்சருக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படலாம். 

(4) ஒதுக்ைப்பட்ட ஒரு தினத்தில் தலா இரண்டு சைள்விைள் வீதம் 

அரசாங்ைத்திற்கும் எதிர்க்ைட்சிக்கும் குறித்சதாதுக்ைப்படலாம். 

(5) பாராளுமன்ற உறுப்பினசராருவர், சைாடுக்ைப்பட்ட ஏசதனும் நாைில் ஒரு 

சைள்விகய மட்டுசம சைட்ைலாம் என்பதுடன், அத்தகைய சைள்வி நூற்கறம்பது 

சசாற்ைைிற்கு சமற்படுதலுமாைாது.  

(6) பிரதம அகமச்சருக்ைான சைள்விைள், வாதங்ைகை உள்ைடக்ைாமலும் 

அல்லது ைருத்துக்ைகைத் சதாிவிக்ைாமலும் சைட்ைப்படுதல் சவண்டுசமன்பதுடன், 

ஒன்றிற்கு சமற்பட்ட சபாதுவான பைிரங்ைக் சைாள்கைைளுடன் 

சதாடர்புபட்டிருத்தலுமாைாது.  

(7) பிரதம அகமச்சர் ஏசதனும் சைள்விக்கு விகடயைித்த பின்னர், சைள்விகயக் 

சைட்ட உறுப்பினர் இரண்டு குகறநிரப்புக் சைள்விைகைக் சைட்ைலாம். சைள்விகயக் 

சைட்கும் உறுப்பினாின் அனுமதியுடன் சவசறவசரனும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், 

குகறநிரப்புக் சைள்விைளுள் ஒன்கறசயா அல்லது பலவற்கறசயா சைட்ைலாம்:  

ஆயினும், குகறநிரப்புக் சைள்விைள் பிரதான சைள்வி அல்லது அதற்ைாை 

அைிக்ைப்பட்ட விகட சதாடர்பான விடயத்திற்குட்பட்டதாயிருத்தல் சவண்டும். 

விவாதத்திற்ைான விடயங்ைள் 

 39. சபாதுமக்ைைின் நலன் சதாடர்பான ஏசதனும் விடயம் பற்றிய ஏசதனும் 

பிசரரகைகயப் பிசராிப்பதற்கு எவசரனும் உறுப்பினர் தகுதிவாய்ந்தவராயிருத்தல் 

சவண்டுசமன்பதுடன், அத்தகைய பிசரரகை இந்நிகலயியற் 

ைட்டகைைைிற்ைிைங்ை விவாதிக்ைப்படசவா அல்லது சவறுவகையில் 

முடிவுறுத்தப்படசவா சவண்டும். 

 40. (1) இந்நிகலயியற் ைட்டகைைைின் ைீழ் வழிசமாழியப்பட சவண்டிய ஒரு 

பிசரரகை அல்லது திருத்தம் அவ்வாறு வழிசமாழியப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் 

வலுவற்றதாதல் சவண்டும். 

(2) தமது சபயாிலிருக்கும் ஒரு பிசரரகைகயப் பிசராிக்கும்படி 

அகழக்ைப்படும்சபாது ஒரு தனியார் உறுப்பினர் அவ்வாறு பிசராிக்ைாதுவிட்டால் 
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அது ைாலாவதியாகும்; ஆனால் அவர் எழுத்துமூலம் அதிைாரம் அைித்த இன்சனாரு 

உறுப்பினர் அவருக்ைாை அப்பிசரரகைகயப் பிசராிக்ைலாம்: 

ஆயினும், ஒரு தினப்பைிக்குப் சபாறுப்பாயுள்ை ஓர் உறுப்பினர் பிறிசதார் 

தினத்திற்கு அத்தினப் பைிகயப் பின்சபாடசவண்டுசமன்ற தமது விருப்பத்கத 

முன்கூட்டிசய சசயலாைர் நாயைத்துக்குத் சதாிவித்திருந்தாலன்றி எந்த ஓர் 

உறுப்பினரும் அத்தினப் பைிகயப் பிசராிக்ைலாம். 

 41. ஒரு பிசரரகைகயப் பிசராித்த ஓர் உறுப்பினர் பாராளுமன்றத்தின் 

அனுமதியுடன் அப்பிசரரகைகய மீைப்சபறலாம்.  

எதிர்சநாக்ைல் 

 42. (1) பாிசீலகனக்குக் குறிக்ைப்பட்ட ஒரு சட்டமூலத்தின் அல்லது தினப் 

பைிப்பின் விடயப் சபாருளுடன் சதாடர்புகடய ஒரு பிசரரகைகயச் 

சமர்ப்பிப்பசதா அல்லது திருத்தத்கதப் பிசராிப்பசதா ஒழுங்ைற்றதாகும் என்பதுடன் 

முன்னறிவித்தல் சைாடுத்த ஒரு பிசரரகையின் விடயப் சபாருளுடன் 

சதாடர்புகடயதான ஒரு திருத்தமும் ஒழுங்ைற்றதாகும். 

(2) முன்னறிவித்தல் சைாடுக்ைப்பட்ட ஒரு தினப்பைி, பிசரரகை 

முன்னறிவித்தல் அல்லது திருத்தப் பிசரரகை பாராளுமன்ற ஒத்திகவப்புப் 

பிசரரகையின் மீசதா அல்லது சவசறசதனும் விவாதத்தின் மீசதா 

எதிர்சநாக்ைப்படலாைாது. 

(3) எதிர்சநாக்ைலின் ைாரைத்தின்மீது ைலந்துகரயாடசலான்று ஒழுங்ைற்றதா 

எனத் தீர்மானிக்கும்சபாது அவ்வாறு எதிர்சநாக்ைப்பட்ட விடயம் ஒரு குறிப்பிட்ட 

ைாலசவல்கலக்குள் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்ைப்படக்கூடிய வாய்ப்புக்ைள் 

உண்டாசவன்பகதச் சபாநாயைர் ைருத்திற் சைாள்ைல் சவண்டும். 

திருத்தங்ைள் 

 43. (1)  அக்ைிராசனத்திலிருந்து பிசரரகைசயான்று எடுத்தியம்பப்படும் சபாது –  

 (அ) குறித்த சில சசாற்ைகை நீக்ைிவிட்டு அவற்றிற்ைாை குறித்த சில 

சவறு சசாற்ைகைப் பதிலீடு சசய்தல் சவண்டுசமன்சறா; அல்லது  

 (ஆ) குறித்த சில சசாற்ைள் நீக்ைப்பட சவண்டுசமன்சறா; அல்லது 

 (இ) குறித்த சில சசாற்ைள் புகுத்தப்பட அல்லது சசர்க்ைப்பட 

சவண்டுசமன்சறா  

அப்பிசரரகை திருத்தப்படலாம். 

(2) அத்தகைய ஒவ்சவாரு திருத்தமும் அதகனப் பிசராிக்ைின்ற உறுப்பினாினால் 

எழுத்துமூலம் சசயலாைர் நாயைத்துக்குக் கையைிக்ைப்படுதல் சவண்டும். 

(3) சட்டமூலசமான்றிற்கு முன்சமாழியப்படும் ஒவ்சவாரு திருத்தமும் 

அரசியலகமப்பின் 77 ஆம் உறுப்புகரயின் நியதிைைின்படி சட்டத்துகறத் 

தகலகமயதிபதியினால் பாிசீலகன சசய்யப்படுதல் சவண்டும். 

(4) பிசரரகைசயான்றிற்ைான திருத்தம், எப்பிசரரகை சதாடர்பாை 

முன்சமாழியப்படுைின்றசதா அப்பிசரரகைக்கு இகயபானதாைவிருத்தல் சவண்டும்.  
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(5) பாராளுமன்ற விதிைைிற்ைகமய முன்னறிவித்தல் அைிக்ைப்பட்ட தன்னிகலப் 

பிசரரகை மூலம் மாத்திரசம எழுப்பப்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சிகன திருத்தசமான்றின் 

மூலம் எழுப்பப்படலாைாது. 

(6) ஒரு பிசரரகையின் ஏதாவது ஒரு பகுதிக்ைான திருத்தத்திற்குாிய முடிவு 

வழங்ைப்பட்டதன் பின்னர் அப்பகுதிக்கு முன்னதாை உள்ை பகுதிகயத் திருத்த 

முடியாது. 

(7) அசதமுகறயில், அக்ைிராசனத்திலிருந்து ஒரு பிசரரகையின் ஏதாவது 

பகுதிக்குத் திருத்தம் எடுத்தியம்பப்பட்டால் அத்திருத்தம் மீட்ைப்பட்டாலன்றி, 

அப்பகுதிக்கு முன்னதாைவுள்ை ஒரு பகுதிகயத் திருத்தமுடியாது. 

(8) ஒரு பிசரரகை சதாடர்பான திருத்தம் ஏதாவசதாரு சட்டமூலம் அல்லது 

விடயம் சதாடர்பாை அசதசபான்ற சந்தர்ப்பத்தில் திருத்தம் சதாடர்பான முன்னர் 

எடுக்ைப்பட்ட முடிவிற்கு முரைானதாயிருத்தலாைாது. 

(9) அக்ைிராசனத்திலிருந்து திருத்தசமான்று எடுத்தியம்பப்படும் சபாது, 

அத்திருத்தத்திற்கும் திருத்தசமான்று பிசராிக்ைப்படலாம். 

 44. (1)  திருத்தசமான்று குறித்த சில சசாற்ைகை நீக்ைிவிட்டு அவற்றிற்ைாை 

சவறு சில சசாற்ைகைப் பதிலீடு சசய்வதற்ைானதாயிருந்தால் சபாநாயைசரா அல்லது 

தவிசாைசரா, அத்திருத்தத்திகனக் குறிப்பிட்ட பின்னர் “நீக்ைப்படசவண்டுசமனப் 

பிசராிக்ைப்பட்ட சசாற்ைள் பிசரரகையின் அல்லது வாசைத்தின் ஒரு பகுதியாை 

இருக்குமாை” என்ற பிசரரகைகய முதலில் எடுத்தியம்புவார். அப்பிசரரகை 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டு நிராைாிக்ைப்பட்டால் “திருத்தத்தில் பிசராிக்ைப்பட்ட அச்சசாற்ைள் 

அங்கு பதிலீடு சசய்யப்படுமாை” என்ற பிசரரகைகய அவர் எடுத்தியம்புதல் 

சவண்டும்: 

ஆயினும், சாத்தியமானால் சபாநாயைசரா அல்லது தவிசாைசரா இதன்பின்னர் 

பிசராிக்ைக்கூடியதான ஒரு திருத்தத்திகனத் தகடசசய்யா சசாற்ைகை மாத்திரசம 

ஒரு திருத்தத்தில் பாீட்சார்த்தப் பிசரரகையாைச் சகபக்கு விடசவண்டும். அவ்வாறு 

எடுத்தியம்பப்பட்ட பிசரரகை நிராைாிக்ைப்பட்டால், நீக்ைப்படசவண்டுசமனப் 

பிசராிக்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் எஞ்சிய சசாற்ைள் சமலுசமாரு பிசரரகையின்றிசய 

நீக்ைப்பட்டதாைக் ைருதப்படும். 

(2) திருத்தமானது குறித்த சில சசாற்ைள் நீக்ைிவிடப்பட சவண்டுசமன்ற 

பயன்படவிருந்தால், சபாநாயைர் அல்லது தவிசாைர், திருத்தத்கதக் குறிப்பிட்ட 

பின்னர், “நீக்ைப்பட சவண்டுசமனப் பிசராிக்ைப்படும் சசாற்ைள் பிசரரகையின் 

அல்லது வாசைத்தின் ஒரு பகுதியாை இருக்குமாை” என்ற பிசரரகைகய எடுத்தியம்ப 

சவண்டும். 

(3) திருத்தமானது குறித்தசில சசாற்ைள் நீக்ைிவிடப்பட சவண்டும், பதிலிடப்பட 

சவண்டும், உட்புகுத்தப்பட சவண்டும் அல்லது சசர்க்ைப்பட சவண்டுசமன்ற 

ைருத்தில் இருக்குமானால், சபாநாயைர் அல்லது தவிசாைர், திருத்தத்கதக் குறிப்பிட்ட 

பின்னர், பிசராிக்ைப்பட்ட சசாற்ைள் அங்கு நீக்ைிவிடப்பட சவண்டும், பதிலீடு 

சசய்யப்பட சவண்டும், உட்புகுத்தப்பட சவண்டும் அல்லது சசர்க்ைப்பட சவண்டும் 

என்ற பிசரரகைகய எடுத்தியம்புதல் சவண்டும். 
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(4) இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் முற்சபாந்த பந்திைைின் ஏற்பாடுைள் 

எவ்வாறிருப்பினும் சபாநாயைர், “திருத்தம் ஏற்றுக்சைாள்ைப்படுமாை” என்ற 

பிசரரகைகய, குறிப்பிடப்பட்ட “பிசரரகை அல்லது பிசரரகைைைிற்கு” பதிலாை 

எடுத்தியம்பலாம். 

(5) பிசராிக்ைப்பட்ட ஒரு திருத்தத்திற்கு சவசறாரு திருத்தம் பிசராிக்ைப்பட்டால் முன் 

கூறப்பட்ட திருத்தத்தின் மீதான எல்லாத் திருத்தங்ைளும் முடிவாக்ைப்படும்வகர 

அதுசவ மூலப் பிசரரகையாைக் ைருதப்படும். 

 45. ஒரு பிசரரகையின் மீதான விவாதம் முடிவுற்றதும், சபாநாயைர் அல்லது 

தவிசாைர், அப்பிசரரகை அதன் மூல வடிவத்திசலசய இருப்பின், 

அப்பிசரரகைகய அதன் மூல வடிவத்திசலசய குறிப்பிடுதல் சவண்டும் அல்லது 

அப்பிசரரகை திருத்தப்பட்டிருந்தால், அப்பிசரரகைகய அதன் திருத்தப்பட்ட 

வடிவத்தில் குறிப்பிட்டு பிசரரகைகயச் சகபக்கு விட சவண்டும். 

விவாதமுற்றுக்ைள் 

 46. (1) ஒரு பிசரரகை பிசராிக்ைப்பட்டதன் பின்னர் ஓர் உறுப்பினர் தனது 

இடத்தில் எழுந்து நின்று “பிசரரகை இப்சபாழுது சகபக்கு விடப்படுமாை” எனப் 

பிசராிக்ைலாம். அப்பிசரரகை பாராளுமன்றத்தின் விதிைகைத் துஷ்பிரசயாைம் 

சசய்வதாைசவா சிறுபான்கமயினாின் உாிகமைகை மீறுவதாைசவா 

அக்ைிராசனத்திற்குத் சதான்றினாலன்றி “பிசரரகை இப்சபாழுது சகபக்கு 

விடப்படுமாை” என்ற பிசரரகை உடனடியாைச் சகபக்கு விடப்படல் சவண்டும். 

(2) “பிசரரகை இப்சபாழுது சகபக்கு விடப்படுமாை” என்ற பிசரரகை 

நிகறசவற்றப்பட்டு அதன்விகைவான பிரச்சிகன தீர்க்ைப்பட்டதும் ஏற்ைனசவ 

அக்ைிராசனத்தால் எடுத்தியம்பப்சபற்ற எந்தசவாரு பிசரரகையிலும் தீர்வுைாைத் 

சதகவப்படும் சமலதிை பிசரரகைசயதுவும் பிசராிக்ைப்படலாம். 

(முன்கூறப்பட்டபடி அக்ைிராசனத்தின் இைக்ைம் மறுக்ைப்படாத பட்சத்தில் 

மாத்திரசம இந்நடவடிக்கை சமற்சைாள்ைப்படலாம்). 

(3) ஒரு வாசைத்திகனப் பாிசீலகன சசய்யும்சபாது “பிசரரகையில் 

குறித்துகரக்ைப்பட்ட அவ்வாசைத்தின் சில சசாற்ைள் அவ்வாசைத்தின் ஒரு பகுதியாை 

இருக்குமாை” அல்லது “அவ்வாசைம் சட்டமூலத்தின் ஒரு பகுதியாை இருக்குமாை” 

அல்லது “சட்டமூலத்தில் சசர்க்ைப்படுமாை” என்ற பிசரரகை இப்சபாழுது சகபக்கு 

விடப்படசவண்டுசமனப் பிசராிக்ைலாம். (முன்கூறப்பட்டபடி அக்ைிராசனத்தின் 

இைக்ைம் மறுக்ைப்படாத பட்சத்தில் மாத்திரசம இந்நடவடிக்கை 

சமற்சைாள்ைப்படலாம்). 

(4) இந்நிகலயியற் ைட்டகையின்ைீழ் பிசராிக்ைப்படும் ஒவ்சவாரு 

பிசரரகையும் உடனடியாைச் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டு திருத்தசமா அல்லது விவாதசமா 

இன்றித் தீர்மானிக்ைப்படுதல் சவண்டும். 

(5) பாரளுமன்றத்தில் அல்லது முழுப் பராளுமன்றக் குழுவில் இந்நிகலயியற் 

ைட்டகையின் ைீழான பிசரரகைசயான்றில் வாக்சைடுக்கும்சபாது 

அப்பிசரரகைக்குச் சாதைமாை இருபது உறுப்பினர்ைள் வாக்ைைித்துள்ைதாைத் 

சதாிந்தால் அன்றி அப்பிசரரகை நிகறசவறியதாைாது. 
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வாக்ைைிப்பு 

 47. (1) சபாநாயைாினால் பிசரரகை முன்கவக்ைப்படுதல் சவண்டு 

சமன்பதுடன், “ஆம்”, “இல்கல” என்ற குரல்ைைிலிருந்து வாக்சைடுப்பின் முடிவு 

சபாநாயைாினால் பிரைடனப்படுத்தப்படலாம். 

(2) சபாநாயைாின் முடிவிற்கு உடன்படாத எவசரனும் உறுப்பினர், 

சபாநாயைாினால் தீர்மானிக்ைப்படக்கூடியவாறாைப் பின்வரும் ஏசதனும் 

முகறசயான்றின் ைீழ் வாக்சைடுப்சபான்றிகனக் சைாரலாம். அத்தகைய 

சந்தர்ப்பத்தில் ஐந்து நிமிடங்ைைிற்கு வாக்ைகழப்பு மைி அடிக்ைப்பட்டு, அதன் 

பின்னர்,– 

(அ) சகபயில் பிசரரகைக்கு ஆதரவாை அல்லது எதிராைத் தத்தமது 

இடங்ைைில் எழுந்துநிற்ைின்ற உறுப்பினர்ைகை வாிகச வாிகசயாை 

எண்ணுவதன் மூலம் வாக்சைடுப்சபான்று நடத்தப்படுதல் சவண்டும்; 

அல்லது 

(ஆ) இலத்திரனியல் வாக்குப் பதிைருவிகயப் பயன்படுத்துவதன்மூலம் 

வாக்சைடுப்சபான்று நடத்தப்படுதல் சவண்டும். அதற்ைாைச் 

சபாநாயைாினால் அனுமதிக்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியினுள் அவர்ைைது 

முடிகவச் சுட்டிக்ைாட்டுவதற்கு உறுப்பினர்ைள் சபாருத்தமான 

சபாத்தாகன அழுத்துதல் சவண்டும்; அல்லது 

(இ) ஒவ்சவார் உறுப்பினாிடமிருந்தும் அவர் எவ்வாறு வாக்ைைிக்ை 

விரும்புைின்றாசரனச் சசயலாைர் நாயைம் தனித்தனியாைக் 

சைட்பதன்மூலம் வாக்சைடுப்சபான்று நடத்தப்படுதல் 

சவண்டுசமன்பதுடன், அதற்ைிைங்ை வாக்குைகைப் பதிதலும் சவண்டும். 

சசயலாைர் நாயைம் முதலில் பிரதம அகமச்சாிடமும், அதன்பின்னர் 

அகமச்சரகவயின் அகமச்சர்ைள், அகமச்சரகவயின் உறுப்பினர் 

அல்லாத அகமச்சர்ைள் மற்றும் பிரதி அகமச்சர்ைள் ஆைிசயாாிடமும் 

அவர்ைைினது சபயர்ைைின் அைரவாிகச ஒழுங்ைிலும் அதன்பின்னர் 

ஏகனய உறுப்பினர்ைைிடம் அவர்ைைினது சபயர்ைைின் அைரவாிகச 

ஒழுங்ைிலும் சைட்ை சவண்டும். எவசரனும் உறுப்பினர் 

வாக்ைைிக்ைாதிருப்பதற்கு விரும்பினால் அதகன சசயலாைர் நாயைத்திடம் 

கூறலாம். சசயலாைர் நாயைம், அத்தகைய விடயத்தில் வாக்ைைிக்ைாது 

தவிர்த்தவராை அத்தகைய உறுப்பினாின் சபயகரப் பதிதல் சவண்டும். 

(3) சபாநாயைர் பிசரரகைக்கு ஆதரவாைவும் எதிராைவும் அைிக்ைப்பட்ட 

வாக்குைைின் எண்ைிக்கைைகை அறிவித்தல் சவண்டுசமன்பதுடன், அவ்வாக்குைள் 

சமமானகவயாை இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில், சபாநாயைர் அறுதியிடும் வாக்சைான்கற 

அைிப்பார். சபாநாயைர் அதன் பின்னர் வாக்சைடுப்பின் முடிகவப் 

பிரைடனப்படுத்துதல் சவண்டும். 
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 48. வாக்சைடுப்சபான்றின்சபாது பதியப்பட்ட எண்ைிக்கைைள் அல்லது 

சபயர்ைள் சம்பந்தமாை சவறுவகையில் திருத்தப்பட முடியாத குழப்பம் அல்லது தவறு 

ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில், சபாநாயைர், அதன் பின்னர் உடனடியாை, இன்சனாரு 

வாக்சைடுப்கப சமற்சைாள்ளும்படி சகபகயப் பைித்தல் சவண்டும். 

 49.  ஓர் உறுப்பினர் தாம் தவறாை வாக்ைைித்துவிட்டதாைசவா தம்முகடய வாக்கு 

பிகழயாை எண்ைப்பட்டுவிட்டதாைசவா கூறினால், தாம் அைித்த வாக்கைத் 

திருத்திக்சைாள்ை அவர் உாிகம சைாரலாம்: 

ஆயினும், வாக்ைைிப்பிற்கு அனுமதிக்ைப்பட்ட சநரம் முடிவகடந்து விட்டசதன்ற  

பிரைடனத்கத  சபாநாயைர் சசய்யும் முன்னர்  உறுப்பினர்  அத்தகைய சைாாிக்கைகய 

சசய்யசவண்டும். 

சட்டமூலங்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்படுவதற்ைான நகடமுகற 

 *50. [(1) அரசியலகமப்பின் 78 ஆம் உறுப்புகரயின் ஏற்பாடுைைிற்ைகமய, 

எவசரனும் அகமச்சரகவயின் அகமச்சர் முன்னறிவித்தலின் பின்னர், சட்டமூலம் 

ஒன்கற அறிமுைப்படுத்துவதற்ைாை பாராளுமன்றத்தின் ைட்டகையின்றி, அதகனச் 

சமர்ப்பிக்ைலாம். சபாது அலுவல்ைள் ஆரம்பத்தில் சட்டமூலசமான்று அவ்வாறு 

அறிமுைப்படுத்தப்படும்சபாது, சட்டமூலத்தின் தகலப்பு சசயலாைர் நாயைத்தினால் 

வாசிக்ைப்படுதல் சவண்டுசமன்பதுடன், சட்டமூலமானது அப்சபாது முதலாவது 

முகறயாை மதிப்பிடப்பட்டுள்ைசதன்றும் அச்சிடப்படுவதற்குக் 

ைட்டகையிடப்பட்டுள்ைசதன்றும் ைருதப்பட்டு, சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட திைதியிலிருந்து† 

14 நாட்ைளுக்கு முற்படாத ஒரு திைதியன்று இரண்டாம் மதிப்பீட்டிற்ைாை 

நிர்ையிக்ைப்பட சவண்டும். 

ஆயினும், அரசியலகமப்பின் 122 ஆம் உறுப்புகரயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 

அவசர சட்டமூலசமான்று அகமச்சரகவயின் ஓர் அகமச்சர் அல்லது பிரதி 

அகமச்சரால் பைிக்ைப்படும் திைதிசயான்றில் இரண்டாம் மதிப்பீட்டிற்ைாை 

நிர்ையிக்ைப்பட சவண்டும். 

 (2) முதலாம் மதிப்பீட்டின் பின்னர் அத்தகைய சட்டமூலம் பிசரரகை 

எதுவுமின்றி உாிய துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படும். 

குழுவானது சட்டமூலத்திற்குத் திருத்தங்ைகைப் பாிந்துகரக்ைலாம். குழுவானது 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடும் வகர அல்லது பாராளுமன்றத்தினால் 

அறிக்கையிடுவதற்ைாை வழங்ைப்பட்ட ைாலம் முடியும் வகர சட்டமூலம் சதாடர்பில் 

சமலதிை நடவடிக்கைைள் எதுவும் சமற்சைாள்ைப்படலாைாது. 

(3) அகமச்சரகவயின் ைருத்துக்கு அகமய சதசிய பாதுைாப்பிகன 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு அல்லது  அனர்த்த முைாகமத்துவத்துடன் சதாடர்புகடய 

ஏசதனும் விடயத்துக்கு உடசன சதகவப்படும், அது பற்றி அகமச்சரகவ 

சசயலாைாின் கைசயாப்பத்கதயுகடய குறிப்பிகனக் சைாண்ட, ஒரு 

                                                           
* 2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 
 

† 21 ஆவது அரசியலகமப்புத் திருத்தம் ைாரைமாை ஏற்பட்ட இகடசநர் திருத்தம். 
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சட்டமூலத்துடன் சதாடர்புகடய சனாதிபதியினால் பிரதம நீதியரசருக்கு 

அனுப்பிகவக்ைப்பட்ட ஆவைத்தின் பிரதிசயான்று அரசியலகமப்பின் 122(1) 

உறுப்புகரக்கு அகமய சபாநாயைருக்கு ைிகடத்துள்ை சந்தர்ப்பத்தில், 

அரசியலகமப்பின் 122(1)(இ) உறுப்புகரயின் ஏற்பாடுைளுக்கு அகமய  

சபாநாயைருக்கு  உயர்நீதிமன்றத்தினால்  அதன் தீர்மானம் வழங்ைப்படும் வகர அச் 

சட்டமூலம் நிைழ்ச்சிநிரலில் சசர்த்துக்சைாள்ைப்படலாைாது.]  
 

அரசியலகமப்பிற்ைான ஒன்பதாம் அட்டவகையின் நிரல் III இல் 

தரப்பட்டுள்ை விடயங்ைள் சதாடர்பிலான சட்டமூலங்ைள் 

 51. (1) அரசியலகமப்பிற்ைான ஒன்பதாம் அட்டவகையின் நிரல் III இல் 

தரப்பட்டுள்ை ஏசதனும் விடயம் சம்பந்தமான ஒரு சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் 

சமர்ப்பிக்ைப்படும்சபாது, பாராளுமன்றம் சவறுவிதமாைத் தீர்மானித்தாலன்றி, 

இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் 2 ஆம் பந்தியில் விதிக்ைப்பட்டுள்ை நடவடிக்கை முகற 

பின்பற்றப்படுதல் சவண்டும். 

(2) (அ) அச் சட்டமூலம் சதாடர்பான ஒவ்சவாரு மாைாை சகபயினதும் 

ைருத்துக்ைகை, அச்சட்டமூலத்தின் பிரதிைள் ஒவ்சவாரு மாைாை சகபக்கும் 

அனுப்பப்பட்ட திைதியிலிருந்து இரு மாத ைாலப்பகுதியினுள் அல்லது 

பாராளுமன்றம் குறித்துகரக்ைக்கூடிய அத்தகைய சவறு ைாலப்பகுதியினுள், 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடுவதற்ைாை அச்சட்டமூலத்தின் பிரதிைகை 

சைல மாைாை சகபைைிற்கும் அனுப்பிகவக்குமாறு சபாநாயைர் சசயலாைர் 

நாயைத்கதப் பைித்தல் சவண்டும். 

 (ஆ) உபபந்தி (அ) வில் குறித்துகரக்ைப்பட்ட ைாலம் முடிவுறுவதன்சமல் அல்லது 

மாைாை சகபைைின் ைருத்துக்ைள் சபறப்பட்டதன்சமல், இவற்றுள் எது 

முந்தியசதா அதன்சமல், பாராளுமன்றமானது அச்சட்டமூலம் சம்பந்தமாை 

நடவடிக்கைசயடுக்ை முற்படலாம்.  

(3) (அ) அரசியலகமப்பிற்ைான ஒன்பதாம் அட்டவகையின் நிரல் III இல் 

தரப்பட்டுள்ை ஏசதனும் விடயம் சதாடர்பில் ஆக்ைப்படசவண்டிய 

ஏசதனும் உத்சதச நியதிச்சட்டத்தின்மீது பாராளுமன்றத்கதக் 

ைலந்தாசலாசிப்பதற்கு நாடுைின்ற ஏசதனும் மாைாை சகபயிடமிருந்து 

சதாடர்பாடசலான்று சபறப்படும்சபாசதல்லாம், சபாநாயைர், 

ைிகடக்ைக்கூடிய முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் அத்சதாடர்பாடல் 

ைிகடக்ைப்சபற்றது சதாடர்பாைப் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவித்தல் 

சவண்டும். அத்தகைய நியதிச்சட்டமானது அதன்சமல் சட்டவாக்ை 

நிகலயியற் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும்.  

 (ஆ)  பாராளுமன்றம், சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுவின் அறிக்கைகய 

ஆராய்ந்த பின்னர, மாைாை சகபயிடமிருந்து அத்தகைய நியதிச்சட்டம் 

ைிகடக்ைப்சபற்ற தினத்திலிருந்து இரண்டு மாதங்ைைினுள், உத்சதச 

நியதிச்சட்டம் சதாடர்பாைப் பாராளுமன்றத்தின் ைருத்துக்ைகை உாிய 

மாைாை சகபக்கு அனுப்பிகவக்கும்படி சசயலாைர் நாயைத்துக்குப் 

பைிப்புகர வழங்குதல் சவண்டும்.  
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தனியார் உறுப்பினர்ைைின் சட்டமூலங்ைள் 

 *52. [(1) ஒரு சட்டமூலத்கதச் சமர்ப்பிக்ை விரும்பும் தனியார் உறுப்பினர் 

எவரும், சட்டமூலத்தின் சநாக்ைம், முக்ைிய அம்சங்ைள் ஆைியவற்கறத் சதாிவித்து 

அச்சட்டமூலத்கதச் சமர்ப்பிப்பதற்குப் பாராளுமன்றத்தின் அனுமதி சைாாி 

விண்ைப்பித்தல் சவண்டும். 

 (2) அத்தகைய விண்ைப்பம் ஒவ்சவான்றும் ஒரு பிசரரகை உருவில் 

தயாாிக்ைப்படுதல் சவண்டுசமன்பதுடன் அத்தகைய விண்ைப்பத்கதச் சசய்யும் 

உறுப்பினர், அவரது உத்சதச சட்டமூலத்தின் பிரதிைகைச் சிங்ைைத்திலும் தமிழிலும், 

ஆங்ைில சமாழிசபயர்ப்புடன் அப்பிசரரகையின் பிரதியுடன் சசயலாைர் 

நாயைத்திடம் ஒப்பகடத்தல் சவண்டும். 

 (3) சசயலாைர் நாயைம் அச்சட்டமூலம் அரசியலகமப்பிற்கு முரைானதா 

மற்றும் அரசியலகமப்பிற்ைான பதின்மூன்றாம் திருத்தத்தின் 

ஏற்பாடுைைிற்குட்படுைின்றதாசவன்பது சதாடர்பாைச் சட்டத்துகறத் தகலகமயதிபதியின் 

ைருத்கத அறிந்துசைாள்வதற்ைாை அச்சட்டமூலத்கதச் சட்டத்துகற தகலகமயதிபதிக்கு 

ஆற்றுப்படுத்தல் சவண்டும். சட்டத்துகறத் தகலகமயதிபதி ஆறு வார ைாலத்தினுள் 

தனது ைருத்திகனப் பாராளுமன்றத்திற்கு சதாியப்படுத்துதல் சவண்டும். 

 (4) சட்டத்துகறத் தகலகமயதிபதியின் ைருத்திகனப் சபற்றதன் பின்னர் 

சசயலாைர் நாயைம் அச்சட்டமூலத்கதச் சிங்ைைத்திலும் தமிழிலும், ஆங்ைில 

சமாழிசபயர்ப்புடன் வர்த்தமானியில் சவைியிடுவதற்கு வகைசசய்தல் சவண்டும். 

 (5) சட்டமூலமானது வர்த்தமானியில் சவைியிடப்பட்ட  திைதியிலிருந்து ஏழு 

நாட்ைள் ைழிந்ததன் பின்னர் எந்சநரத்திலும்  சமற்படி (2) ஆம் பந்தியிற் குறிப்பீடு 

சசய்யப்பட்ட பிசரரகை பாராளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் சசர்க்ைப்படுதல் 

சவண்டும். 

 (6) பிசரரகை ஒன்று சகபக்கு விடப்பட்டு, அது ஏற்றுக்சைாள்ைப்பட்டு 

அனுமதி வழங்ைப்பட்டதும் அல்லது சகபயால் அனுமதி வழங்ைப்படாத சபாது 

இருபதிற்கும் குகறயாத உறுப்பினர்ைள் அவ்வுறுப்பினாின் பிசரரகைகய 

ஆதாித்துத் தத்தம் இடங்ைைில் எழுந்து நின்றால், அச்சட்டமூலம் முதலாம் மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டு அச்சிடுவதற்குக் ைட்டகையிடப்பட்டதாைக் ைருதப்படுவதுடன், 

அதன்மீது விவாதசமதுவும் சமற்சைாள்ைப்படாது சட்டமூலத்தின் விடயங்ைளும் 

பைிைளும் சதாடர்பாைக் குறித்சதாதுக்ைப்பட்ட அகமச்சருக்சைா அல்லது பிரதி 

அகமச்சருக்சைா அறிக்கையிடுவதற்ைாை ஆற்றுப்படுத்தப்படல் சவண்டும். 

அத்தகைய அகமச்சசரா அல்லது பிரதியகமச்சசரா இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் 

சபாநாயைர் நியமிக்கும் சவசறாரு அகமச்சருக்சைா அல்லது பிரதி அகமச்சருக்சைா 

ஆற்றுப்படுத்துவதுடன், சட்டமூலம் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட அகமச்சசரா அல்லது 

பிரதி அகமச்சசரா பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடும்வகர அச்சட்டமூலம் 

சதாடர்பாை சமலதிை நடவடிக்கைைள் எதுவும் சமற்சைாள்ைப்படலாைாது. 

 

                                                           
* 2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது 
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 (7) சமற்படி (6) ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு சசய்யப்பட்ட அறிக்கை 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட பின்னர் அல்லது அகமச்சருக்கு அல்லது பிரதி அகமச்சருக்குச் 

சட்டமூலம் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட திைதியிலிருந்து ஆறு மாதங்ைள் முடிவகடந்த 

பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சாினால் அல்லது பிரதி அகமச்சாினால் 

அறிக்கைசயதுவும் சமர்ப்பிக்ைப்படாவிட்டால், அச்சட்டமூலத்திற்குப் சபாறுப்பான 

உறுப்பினர் விரும்பும் திைதிக்கு இரண்டாம் மதிப்பீட்டிற்ைாை அச்சட்டமூலம் 

பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தைத்தில் இடப்படல் சவண்டும்.] 

 53. (1) குறிப்பிட்ட எவசரனுமாகை, சங்ைத்கத அல்லது கூட்டிகைக்ைப்பட்ட 

நிறுவனத்கதப் பாதிப்பதாை அல்லது நன்கம பயக்ைக்கூடியதாை இருக்ைக்கூடிய 

ஏசதனும் சட்டமூலம் சமர்ப்பிக்ைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், அத்தகைய சட்டமூலத்தின் 

சபாது இயல்புைகையும் குறிக்சைாள்ைகையும் உள்ைடக்ைிய அறிவித்தல் சிங்ைைம், 

தமிழ் மற்றும் ஆங்ைிலம் ஆைிய சமாழிைைில் வர்த்தமானியிலும், இலங்கை குடியரசில் 

புழக்ைத்திலுள்ை குகறந்தபட்சம் ஒரு சிங்ைை, ஒரு தமிழ் மற்றும் ஓரு ஆங்ைிலச் 

சசய்தித்தாைிசலனும் சவைியிடப்பட சவண்டும். அத்தகைய விைம்பரம் 

அச்சட்டமூலத்கதச் சமர்ப்பிப்பதற்குப் பாராளுமன்றத்திற்கு அனுமதிசைாாி 

விண்ைப்பம் சசய்யப்படுவதற்குக் குகறந்தது ஒரு மாதத்திற்கு முன்னர் 

சவைியிடப்படுதலும் சவண்டும். 

(2)  “அத்துடன் இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் (1) ஆம் பந்தியின் ைீழ் பிரசுாிக்ைப்பட்ட 

விைம்பரங்ைைின் ஒரு பிரதிகயயும் சைாடுக்ை சவண்டும்” என்னும் சசாற்ைகை நிகலயியற் 

ைட்டகை 52 (2) ஆம் பந்தியின் முடிவில் சசர்த்துக்சைாண்டால் அப்பந்தி இத்தகைய 

சட்டமூலம் ஒவ்சவான்றிற்கும் சபாருந்தும். 

(3) அத்தகைய சட்டமூலம் ஒவ்சவான்றும் இரண்டாவது முகறயாை 

மதிப்பிடப்பட்ட பின்னர், சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுவிற்குச் சபாநாயைாினால் 

ஆற்றுப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும். 

(4) சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு, சட்டமூலம் நிகறசவற்றப்படுவது உைந்தசத 

என்பகதக் ைாட்டும் வண்ைம் சட்டமூலத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை உண்கமப் 

சபாருள்ைகையும் பிற விடயங்ைகையும் நிரூபிப்பதற்குத்  சதகவயானசதனக் ைருதும் 

வாய்மூல அல்லது பிற சான்றுைகையும் சபற்றுக்சைாள்ைலாம். அகதயடுத்துக் 

குறிப்பிட்ட உண்கமப் சபாருள்ைளும் பிற விடயங்ைளும் 

நிரூபிக்ைப்படவில்கலசயன்று குழு ைாணும்சபாது அங்ஙனசம அது அறிக்கை 

சமர்ப்பிக்கும்; ஆனால் குறிப்பிட்ட உண்கமப் சபாருள்ைளும் பிற விடயங்ைளும் 

நிரூபிக்ைப்பட்டனசவன்று சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு ைாணும்சபாது அது 

சட்டமூலத்தின் பல்சவறு வாசைங்ைகையும் பாிசீலகன சசய்ய சவண்டும். அது 

வாசைங்ைகை நீக்ைலாம்; புது வாசைங்ைகைச் சசர்க்ைலாம். அத்துடன் சதகவசயனக் 

ைருதும் சவறு திருத்தங்ைள் எவற்கறயும் சசய்யலாம். அத்தகைய புது வாசைங்ைள், 

ஏகனய திருத்தங்ைள் அகனத்தும் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவிக்ைப்படல் சவண்டும்: 

ஆயினும், இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் (1) ஆம் பந்தியில் சைாரப்படும் 

முன்னறிவித்தலில் குறிக்ைப்படும் இயல்புைைிற்கும் சநாக்ைங்ைைிற்கும் புறம்பாை 

எந்தசவாரு வாசைத்திற்கும் இத்தகைய சட்டமூலத்தில் இடமைித்தலாைாது. ஒரு 

வாசைம் நியாயமானதும் உைந்ததுசமசயன எடுத்துக்ைாட்டும் சந்தர்ப்ப 

சூழ்நிகலைகைச் சட்டமூலத்தில் குறிப்பிட்டாலன்றி இத்தகைய சட்டமூலத்தில் 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

தனியார் உாிகமகயசயா நலகனசயா பாதிக்கும் எந்தசவாரு வாசைமும் 

அனுமதிக்ைப்படலாைாது. 

பாதிக்ைப்பட்ட தரப்பினர்ைள், சாட்சிைள், சான்றுைள் 

*54. [தனிப்பட்டவர்ைைின் உாிகமைசைா, நலன்ைசைா எந்தசவாரு 

சட்டமூலத்தினாலும் தனித்தன்கமயதாய் பாதிக்ைப்படும் எச்சந்தர்ப்பத்திலும், 

அவ்வாறு பாதிக்ைப்பட்ட எவசரனும் தரப்பினர் அத்தகைய சட்டமூலம் எந்தத் 

துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவிற்கு அல்லது சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுவிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படுைின்றசதா அந்தக் குழுவிற்கு மனுசவான்கற சமர்ப்பித்து, 

பாதிக்ைப்பட்டவர் சநரடியாைசவா அல்லது வழக்குகரஞர் மூலமாைசவா 

அக்குழுவினால் சசவிமடுக்ைப்படலாம்.] 
இரண்டாம் மதிப்பீடு 

 *55. [(1) அரசியலகமப்பின் 122 ஆம் உறுப்புகரயின் ைீழ் சட்டமூலசமான்று 

தவிர்ந்த, சவறு சட்டமூலசமான்று சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட திைதியிலிருந்து †பதினான்கு 

நாட்ைளுக்கு முற்படாத ஒரு திைதியின் இரண்டாவது மதிப்பீட்டிற்ைாை ஒதுக்ைப்படல் சவண்டும். 

 (2) ஏதாவது சட்டமூலசமா அல்லது அதிலுள்ை ஏதாவது ஏற்பாசடா 

அரசியலகமப்புக்கு முரைானதாைவுள்ைதா என்பகதத் தீர்மானிப்பதற்கு 

அரசியலகமப்பின் 121 ஆம் உறுப்புகரயின்ைீழ் உயர்நீதிமன்றத்தின் நியாயாதிக்ைம் 

சைாரப்பட்டு அத்தகைய ஆற்றுப்படுத்தலின் அல்லது மனுவின் பிரதிசயான்று 

சபாநாயைாிடம் ஒப்பகடக்ைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் - 

(அ) அவ்வாறு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் அல்லது அத்தகைய மனு 

தாக்ைல் சசய்யப்பட்டதன் பின்னர் கூடும் பாராளுமன்றத்தின் 

முதலாவது நாட் கூட்டத்தின்சபாது சபாநாயைாினால் அத்தகைய 

ஆற்றுப்படுத்தல் அல்லது மனு தாக்ைல் சதாடர்பாை 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவிக்ைப்படுதல் சவண்டும்; 

(ஆ) உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்மானம் சபாநாயைருக்குத் சதாிவிக்ைப்படும் 

வகரயில் அல்லது அத்தகைய ஆற்றுப்படுத்தசலா, மனுத்தாக்ைசலா 

சசய்யப்பட்ட திைதியிலிருந்து மூன்று வாரைாலம் முடியும்வகரயில் 

இவற்றுள் எது முதல் நிைழ்ைின்றசதா அதுவகர, அத்தகைய சட்டமூலம் 

சதாடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்ைப்படுதலாைாது; 

(இ) உயர்நதீிமன்றத்தின் தீர்மானம் சபறப்பட்டதன் பின்னர் உயர்நதீிமன்றத்தின் 

தீர்மானத்கதச் சபாநாயைர் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவிக்ை 

சவண்டுசமன்பதுடன் அவ்வறிவித்தலின் மீது விவாதசமதுவும் 

அனுமதிக்ைப்படுதலுமாைாது.] 

                                                           
* 2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 
 

* 2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 
 

† 21 ஆவது அரசியலகமப்புத் திருத்தம் ைாரைமாை ஏற்பட்ட இகடசநர் திருத்தம். 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

இரண்டாம் மதிப்பீட்டில் விவாதம் 

 56. சட்டமூலம் ஒன்றின் இரண்டாம் மதிப்பீட்டின்சபாது சட்டமூலத்தின் 

சபாதுத் தகைகமைகையும் சைாள்கைைகையும் உள்ைடக்ைிய விவாதசமான்று 

எழலாம். 

சட்டமூலங்ைள் மீதான குழுநிகல 

 *57. [சட்டமூலசமான்று இரண்டாம் மதிப்பீடு சசய்யப்பட்டதும் 

அகமச்சரகவயின் அகமச்சர், அகமச்சரகவயின் உறுப்பினர் அல்லாத அகமச்சர் 

அல்லது பிரதி அகமச்சர் ஒருவாினால் பிசராிக்ைப்படும் பிசரரகையின் சமல் 

அச்சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படல் சவண்டும்: 

ஆயினும், அகமச்சரகவயின் அகமச்சர், அகமச்சரகவயின் உறுப்பினரல்லாத 

அகமச்சர் அல்லது பிரதி அகமச்சாினால் சசய்யப்பட்ட பிசரரகையின்சமல் 

பாராளுமன்றம் அவ்வாறு முடிவுசசய்தால், வருடாந்த அல்லது குகறநிரப்பு 

ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலம் தவிர்ந்த பிாிசதாரு சட்டமூலசமான்று சபாநாயைாினால் 

சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்பட சவண்டிய விசசட குழுசவான்றிற்கு அல்லது 

சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படலாம்.] 

**58. [சட்டமூலசமான்று விசசட குழுவிற்கு அல்லது சட்டவாக்ை நிகலயியற் 

குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ைசபாது அக்குழுவானது அச் சட்டமூலம் பற்றி 

அறிக்கையிடும்வகர அச்சட்டமூலத்தின்மீது சமற்சைாண்டு நடவடிக்கைைள் 

எகவயும் எடுக்ைப்படுதலாைாது.] 
 

குழுநிகலயிலுள்ை சட்டமூலங்ைள் மீதான நகடமுகற 

 59. ஏசதனும் சட்டமூலம் 57 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகையின் ைீழ் குழுசவான்றிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், அத்தகைய குழு அதன் பல்சவறு 

ஏற்பாடுைகையும் பிசராிக்ைப்பட்ட எகவசயனும் திருத்தங்ைகையும் பற்றி 

ைலந்துகரயாட சவண்டுசமன்பதுடன், குழு அதன் அமர்விகன ஒத்திகவக்ைலாம்; 

அது முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவாைவிருப்பின் சந்தர்ப்பம் எழும்சபாது 

ைாலத்திற்குக்ைாலம் அதன் முன்சனற்றத்கத அறிக்கையிடலாம்.  

 60. குழுவின் தவிசாைர் அல்லது சசயலாைர் நாயைம் சட்டமூலத்தின் ஒவ்சவாரு 

வாசைத்தினதும் இலக்ைத்கத ஒன்றன்பின் ஒன்றாை வாசித்தல் சவண்டும்.  

 61. ஒரு வாசைத்திற்கு அல்லது வாசைங்ைைிற்கு அச்சட்டமூலத்தின் 

விடயப்சபாருைிற்கு இகயபானதாைவும் நிகலயியற் ைட்டகைைைிற்கு 

சவறுவகையில் இகசந்சதாழுகுவதுமான திருத்தங்ைகை ஏசதனும் ஏற்பாடுைகை 

                                                           
* 2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 
** 2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 
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நீக்ைிவிடுவதன் மூலம், பதிலிடுவதன் மூலம் அல்லது உட்புகுத்துவதன் மூலம் அல்லது 

சசர்ப்பதன் மூலம் சமற்சைாள்ைலாம். 

 62. குழுநிகலயில் சட்டமூலத்தின் அடிப்பகடக் சைாள்கை 

ைலந்துகரயாடப்படுதலாைாது என்பதுடன், அதன் விபரங்ைள் மட்டுசம 

ைலந்துகரயாடப்படுதல் சவண்டும். 

 63. ஒரு சட்டமூலத்தின் முற்பகுதியில் ஏற்றுக்சைாள்ைப்பட்ட முடிவிற்கு 

முரைான எந்தசவாரு திருத்தமும் பிசராிக்ைப்படுதலாைாது. 

 64. சட்டமூலசமான்று குழுநிகலயில் மதிப்பிடப்பட்ட பின்னரும் அச்சட்டமூலம் 

சதாடர்ந்து குழுநிகலயிலுள்ைசபாதும் எவசரனும் உறுப்பினர் தவிசாைாின் 

அனுமதியுடன், ஏற்ைனசவ நிகறசவற்றப்பட்ட ஏசதனும் வாசைத்திற்குத் 

திருத்தசமான்கறப் பிசராிக்ைலாம்.  

 65. சட்டமூலத்தின் ஏசதனும் வாசைத்தின் பாிசீலகன சட்டமூலத்தின் எஞ்சியுள்ை 

வாசைங்ைள் பாிசீலிக்ைப்படும் வகரயும் புதிய வாசைங்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்பட முன்னரும் 

பிற்சபாடப்படலாம். 

 66. (1) சட்டமூலத்தின் அட்டவகைைள் பாிசீலிக்ைப்படுவதற்கு முன்னர் 

அச்சட்டமூலத்திற்குப் புதிய வாசைங்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்படலாம். அவ்வாறு 

சமர்ப்பிக்ைப்படும் புதிய வாசைங்ைள் முதல் மதிப்பீடு சபற்றகவயாைக் ைருதப்படல் 

சவண்டும். அகதயடுத்து முகறசய “அந்த வாசைம் இரண்டாம் மதிப்பீடு சபறுை” 

என்றும் “அந்த வாசைம் (அல்லது திருத்தப்பட்டவாறான வாசைம்) சட்டமூலத்துடன் 

சசர்க்ைப்படுவதாை” என்றும் பிசரரகைைள் பிசராிக்ைப்படல் சவண்டும். 

(2) சட்டமூலத்திற்குாிய அட்டவகைைள் பாிசீலிக்ைப்பட்டு ஏற்றுக் 

சைாள்ைப்பட்டதும் புதிய அட்டவகைைள் சமர்ப்பிக்ைப்படலாம். அங்ஙனம் 

சமர்ப்பிக்ைப்படும் அட்டவகைைள் புதிய வாசைம் எவ்வாறு பாிசீலிக்ைப்படுசமா 

அவ்வாசற பாிசீலிக்ைப்படுதல் சவண்டும். 

(3) ஒவ்சவாரு வாசைமும் அட்டவகையும் பிசராிக்ைப்பட்ட ஏசதனும் புதிய 

வாசைமும் அல்லது அட்டவகையும் பாிசீலிக்ைப்பட்டதும் சட்டமூலத்திற்கு 

முன்னுகர இருக்குமானால் அது ைவனத்திற்சைாள்ைப்படுதல் சவண்டுசமன்பதுடன் 

'இது சட்டமூலத்தின் முன்னுகரயாை இருக்குமாை' என்ற பிசரரகை 

பிசராிக்ைப்படுதல் சவண்டும்.  

(4) சட்டமூலத்தின் சட்டப்சபயருக்கு ஏசதனும் திருத்தம் அவசியமானால், அது 

இந்நிகலயியற் ைட்டகையிற் தரப்பட்டுள்ை நடவடிக்கைைைின் முடிவில் 

சசய்யப்படுதல் சவண்டும்.  

சட்டமூலங்ைைின் மீதான குழுக்ைைின் அறிக்கைைள் 

 67. முழுப் பாராளுமன்றக் குழுசவான்று ஒரு சட்டமூலத்கதப் பாிசீலகன 

சசய்து முடித்ததும் தவிசாைர் அச்சட்டமூலத்கதத் திருத்தங்ைளுடசனா அல்லது 

திருத்தங்ைைின்றிசயா பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடுதல் சவண்டும். 
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 *68. [சட்டமூலசமான்று ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ை சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு 

அல்லது விசசட குழு அதன் விதப்புகரைகைத் தருைின்ற அறிக்கைசயான்கறப் 

பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்ை சவண்டுசமன்பதுடன் அறிக்கையின் 

பிரதிசயான்று ஒவ்சவார் உறுப்பினருக்கும் வழங்ைப்படுதல் சவண்டும்.] 

  69. ஒரு சட்டமூலத்தின் விசசட குழுவின் அறிக்கைகயத் தவிசாைர் 

சமர்ப்பித்தல் சவண்டுசமன்பதுடன் அவ்வறிக்கை சபாபீடத்தில் இடப்படுவதாை 

எனக் ைட்டகையிடலாம்; அல்லது பாராளுமன்றத்தால் பைிக்ைப்படக் கூடியவாறான 

முகறயில் கையாைப்படலாம். எந்தசவார் உறுப்பினரும் பிசராிக்கும் பிசரரகை 

ஒன்றின் அடிப்பகடயில் சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுசவான்றிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படலாம்; அல்லது விசசட குழுவின் அறிக்கை அச்சட்டமூலத்திற்குப் 

சபாறுப்பாயுள்ை உறுப்பினர் பிசராிக்கும் ஒரு நாைில் பாிசீலகன 

சசய்யப்படுவதற்சைன ஒதுக்ைப்படலாம்.  

 *70. [ஒரு சட்டமூலத்தின் சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுசவான்றின் அல்லது 

விசசட குழுசவான்றின் அறிக்கைகயத் தவிசாைர் சமர்ப்பித்தல் 

சவண்டுசமன்பதுடன் பாராளுமன்றம் பைிப்புகர விடுக்கும் தினத்தில் பாிசீலகன 

சசய்யப்படுவதற்சைன ஒதுக்ைப்படல் சவண்டும். சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுவின் 

அல்லது விசசடகுழுவின் அறிக்கை பாிசீலகன சசய்யப்பட்டபின் பாராளுமன்றம் 

அக்குழு சசய்திருக்கும் திருத்தங்ைகை மட்டுசம பாிசீலிக்கும். ஆயினும் 

அத்திருத்தங்ைகை சமலும் திருத்தலாம். அவ் அறிக்கைகயப் பாிசீலிக்கும்சபாது 

திருத்தங்ைைின் விகைவாை குழுவால் முனகவக்ைப்பட்டு பாராளுமன்றத்தால் 

ஏற்றுக்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தங்ைள் தவிர பாராளுமன்றத்தால் புதிய திருத்தங்ைள் 

எகதயும் சசய்ய முடியாது. ஆனால் குழுவால் சசய்யப்பட்ட திருத்தங்ைகைப் பற்றிய 

சட்டமூலம் மீண்டும் அக் குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்ைப்படலாம்.] 
 

மூன்றாம் மதிப்பீடு 

 71. ஒரு சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவால் நிகறசவற்றப்பட்ட அல்லது 

ஒரு விசசட குழுவால் திருத்தமின்றி பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடப்பட்ட ஒரு 

பிசரரகையின் அடிப்பகடயில் உடசன மூன்றாம் மதிப்பீடு சசய்யப்பட்டு 

நிகறசவற்றப்படலாம்; அல்லது பாராளுமன்றம் பைித்தால் மூன்றாம் மதிப்பீடு 

பிற்சபாடப்படலாம். 

 *72. [(1) சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுவினால் திருத்தங்ைைின்றிப் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடப்பட்ட சட்டமூலசமான்று சட்டவாக்ை 

நிகலயியற் குழு அல்லது விசசட குழுவினால் பாிசீலகனக்சைன நியமிக்ைப்பட்ட 

நாைன்று உடனடியாை மூன்றாம் முகறயாை மதிப்பிடப்பட்டு நிகறசவற்றப்படலாம்; 

                                                           
* 2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 
 

* 2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 

*2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

அல்லது மூன்றாம் மதிப்பீடு பிற்சபாடப்பட சவண்டுசமனப் பாராளுமன்றம் 

பைித்தால் பிற்சபாடப்படலாம். 

 (2) சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு அல்லது விசசடகுழு சட்டமூலத்கதத் 

திருத்தியிருந்தால் குழுவினால் சசய்யப்பட்ட திருத்தங்ைகைப் பாராளுமன்றம் 

பாிசீலகன சசய்து முடித்தவுடன் மூன்றாவது முகறயாை மதிப்பிடப்பட்டு 

நிகறசவற்றப்படலாம்; அல்லது மூன்றாவது மதிப்பீடு பிற்சபாடப்பட 

சவண்டுசமனப் பாராளுமன்றம் பைித்தால் பிற்சபாடப்படலாம்.] 

 73. ஒரு சட்டமூலத்தின் மூன்றாவது மதிப்பீட்டின்சபாது அறிவித்தலின் 

பின்னரான பிசரரகையின்சமல் வார்த்கதைைில் அல்லது வகரவுத் 

சதகவப்பாடுைைிற்கு ஏசதனும் திருத்தங்ைள் சசய்யப்படலாம். சபாநாயைாினால் 

சட்டமூலத்தில் சான்றுகர எழுதப்படுவதற்கு முன்னர் சட்டமூலத்திலிருக்ைக் கூடிய 

இலக்ைைப் பிகழ அல்லது தட்சடழுத்துப் பிகழ எதகனயும் திருத்துவதற்குச் 

சபாநாயைருக்குத் தத்துவம் உண்டு.  

சபாநாயைாின் சான்றுகர 

 74. பாராளுமன்றத்தினால் சட்டமூலசமான்று நிகறசவற்றப்பட்ட பின்னர் 

அரசியலகமப்பின் 79 ஆம் உறுப்புகரயில் குறித்துகரக்ைப்பட்ட சான்றுகரகய 

இயன்றைவு விகரவாை சபாநாயைர் சிங்ைை, தமிழ் சமாழிமூல சட்டமூலத்தில் 

புறக்குறிப்பிடுதல் சவண்டும்.  
 

ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலத்திற்ைாைக் குறித்சதாதுக்ைப்பட்ட நாட்ைள் 

75. (1) ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலத்கதப் பாிசீலிப்பதற்சைன திசசம்பர் 31 ஆம் திைதிக்கு 

முன்பாை (இதனைத்துப் பின்னர் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டாலன்றி) இருபத்தாறு 

நாட்ைைிற்கு சமற்படாத நாட்ைள் ஒதுக்ைப்படல் சவண்டும்:  

ஆயினும், ஏதாவது குகறநிரப்பும் ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலத்கதப் 

பாிசீலிப்பதற்ைாை எடுக்ைப்பட்ட நாட்ைள் சமற்குறிப்பிட்ட இருபத்தாறு நாட்ைகைக் 

ைைக்ைிடுவதில் சசாோ்த்துக் சைாள்ைப்படலாைாது.  

(2) அவ்வாறு ஒதுக்ைப்பட்ட நாட்ைைில், சவள்ைிக்ைிழகம தவிர்ந்த ஏகனய 

நாட்ைைில் அமர்வு சநரம் மு.ப. 9.30 மைியிலிருந்து பி.ப. 12.30 மைிவகரயும்        

பி.ப. 1.00 மைியிலிருந்து பி.ப. 6.30 மைிவகரயுமாை இருத்தல் சவண்டும். 

சவள்ைிக்ைிழகமைைில் அமர்வு சநரம் மு.ப. 9.30 மைியிலிருந்து பி.ப. 12.30 

மைிவகரயும் பி.ப. 1.30 மைியிலிருந்து பி.ப. 6.30 மைிவகரயுமாை இருத்தல் 

சவண்டும்: 

ஆயினும், பி.ப. 6.00 மைிக்கு 8 ஆம் இலக்ை நிகலயியற் ைட்டகையின் (4) ஆம், 

(5) ஆம் மற்றும் (6) ஆம் பந்திைைின் ஏற்பாடுைள் சசயற்படல் சவண்டும்.  

(3) அவ்வாறு ஒதுக்ைப்பட்ட ஒரு நாைில் சபாது அலுவல்ைைின் முதலாவது 

விடயமாை ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலம் இடம்சபற சவண்டுசமன்பதுடன் அத்தகைய ஒரு 

நாைில் பி.ப. 6.00 மைிக்கு முன்பு சவசறந்தப் சபாது அலுவலும் 

எடுக்ைப்படுதலாைாது. 
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(4)  சட்டமூலத்தின் இரண்டாவது மதிப்பீட்டிற்கு ஏழு நாட்ைைிற்கு சமல் 

ஒதுக்ைப்படலாைாது. இரண்டாம் மதிப்பீட்டின் மீதான நடவடிக்கைைள் ஏற்ைனசவ 

முடிவுற்றிருந்தாலன்றி ஒதுக்ைப்பட்ட ஏழாம் நாைன்று பி.ப. 6.00 மைிக்குச் 

சபாநாயைர் அதகன நிகறசவற்றத் சதகவயான எப்பிசரரகைகயயும் 

உடனடியாைப் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். அத்தகைய 

பிசரரகைைள் யாவும் நிகறசவற்றப்படும்வகர பாராளுமன்றம் 

ஒத்திகவக்ைப்படலாைாது. 

(5) இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் சமற்படி (1) ஆம் பந்தியில் ஏற்பாடு 

சசய்யப்பட்டவாறு தவிர ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலத்தின் குழுநிகல பாிசீலகனக்சைன 

இருபத்திரண்டு நாட்ைைிற்கு சமல் ஒதுக்ைப்படலாைாது. அவ்வாறு ஒதுக்ைப்பட்ட 

நாட்ைைில் ைகடசி நாைன்று பி.ப. 6.00 மைிக்கு சட்டமூலம் ஏற்ைனசவ 

அறிக்கையிடப்பட்டிருந்தாலன்றி அப்சபாது விவாதத்திலிருக்கும் எகவசயனும் 

திருத்தங்ைைின் மீதான பிசரரகைைகையும் அதகனத் சதாடர்ந்து 

அத்தகலப்புக்ைான அரசாங்ைத் திருத்தங்ைைின் மீதான பிசரரகைைகையும் 

அத்தகலப்கப நிகறசவற்றத் சதகவயான பிசரரகைைகையும் தவிசாைர் 

உடனடியாைச் சகபக்கு விடுதல் சவண்டும். அதன் பின்னர் ஒவ்சவாரு அகமச்சின் 

தகலப்புைள் சதாடர்பாைவும் அவ்வகமச்சின் மதிப்பீடுைைின் எஞ்சியுள்ை 

தகலப்புைைின் சமாத்தத் சதாகைைள் அம்மதிப்பீடுைைில் வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ை 

சசகவக்சைன அட்டவகையில் சசர்க்ைப்படுவதாை எனவும், பின்னர் பல்சவறு 

அட்டவகைைளும் முகறசய சட்டமூலத்தின் ஒரு பகுதியாை இருக்ை 

சவண்டுசமனவும் பிசரரகைகய உடனடியாைச் சகபக்கு விடுதல் சவண்டும். 

அச்சட்டமூலம் அறிக்கையிடப்படும்வகர பாராளுமன்றம் ஒத்திகவக்ைப்படலாைாது. 

(6) இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் ைீழ் இடம்சபறும் நடவடிக்கைைகை 

முடிவிற்குக் சைாண்டுவரும் எந்நாைன்றும் அந்நடவடிக்கைைைின் பாிசீலகன 

ஒத்திகவப்புப் பிசரரகைமூலம் எதிர்சநாக்ைப்படசவா இகடநிறுத்தப்படசவா 

ஆைாது என்பதுடன் சமலும் இந்நடவடிக்கைைைின்மீது தடங்ைற் பிசரரகைைள் 

எகவயும் சைாண்டுவரப்படுதலுமாைாது: 

ஆயினும், 19 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகையின் ைீழ் ஒத்திகவப்பு பிசரரகைக்ைாை 

அனுமதி வழங்ைப்பட்டிருந்தால் அத்தகைய பிசரரகை, ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலத்தின் 

மீதான நடவடிக்கைைள் முடிவுறும்வகர நிறுத்திகவக்ைப்படுதல் 

சவண்டுசமன்பதுடன் பாராளுமன்றம் ஏற்ைனசவ ஒத்திகவக்ைப் 

பட்டிருந்தாசலாழிய, பி.ப. 8.00 மைிக்குச் சபாநாயைர் வினாவின்றிசய 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தல் சவண்டும்.  

ஒழுங்குசபைல் விதிைைிற்ைான சபாறுப்பு 

 76. (1) பாராளுமன்றத்தில் சபாநாயைரும் ஏசதனும் குழுவில் அக்குழுவின் 

தவிசாைரும் முகறசய பாராளுமன்றத்திலும் குழுக்ைைிலும் ஒழுங்குவிதிைகைக் 

ைகடப்பிடிப்பதற்குப் சபாறுப்புகடசயாராவார். எந்தவிதமான ஒழுங்குப்பிரச்சிகன 

மீதும் இவர்ைைின் முடிவு சமன்முகறயீட்டிற்கு உட்படலாைாது என்பதுடன் 

முன்னறிவித்தலின் பின் சசய்யப்படும் தன்னிகலப் பிசரரகை ஒன்றின் மீதன்றி இது 

பாராளுமன்றத்தினால் மீைாய்வு சசய்யப்படுதலுமாைாது.  

(2) ஒரு விவாதத்தின்சபாது சபாநாயைசரா அல்லது தவிசாைசரா குறுக்ைீடு 

சசய்து ஏசதனும் கூறும் சந்தர்ப்பத்தில் உகரயாற்றிக்சைாண்டிக்கும் அல்லது 
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உகரயாற்றவிருக்கும் உறுப்பினசரவரும் தமது இருக்கையிலமர 

சவண்டுசமன்பதுடன் சபாநாயைர் அல்லது தவிசாைர் கூறுவகத எவ்விதக் 

குறுக்ைீடுமின்றிச் சசவிமடுக்ைக்கூடியதாைப் பாராளுமன்றசமா குழுசவா 

அகமதியாை இருத்தலும் சவண்டும். 

(3) ஒழுங்குப் பிரச்சிகனசயான்கற எடுத்துகரத்தபின் அதகன எடுத்துகரத்த 

உறுப்பினர் தமது இருக்கையில் அமர்தல் சவண்டுசமன்பதுடன் சபாநாயைசரா 

தவிசாைசரா ஒழுங்குப் பிரச்சிகனயில் தமது தீர்ப்பிகனக் கூறும்வகர சபாநாயைாின் 

அல்லது தவிசாைாின் அனுமதியின்றி சவசறந்த உறுப்பினரும் எழுந்து நிற்றலாைாது. 

தீர்ப்பைிக்ைப்பட்ட பின் ஒழுங்குப் பிரச்சிகன எழுப்பப்பட்ட சமயம் 

பாராளுமன்றத்தில் உகரயாற்றி நின்ற உறுப்பினர் அக்ைிராசனத்தின் 

தீர்ப்பிற்ைிைங்ைத் தமது உகரகயத் சதாடர்ந்து நிைழ்த்தத் தகுதியுகடயவராவார். 

பாராளுமன்றத்தில் ஒழுங்கு  

 77.  (1) ஓர் உறுப்பினர் அக்ைிராசனத்தின் அதிைாரத்கதப் புறக்ைைித்தல், 

சவண்டுசமன்றும் விடாப்பிடியாைவும் பாராளுமன்றத்தின் அலுவலுக்கு தகடயிகன 

ஏற்படுத்தல் அல்லது சவசறவ்வகையிலாவது பாராளுமன்றத்தின் விதிைகைத் 

துஷ்பிரசயாைம் சசய்தல் சபான்ற குற்றச்சாட்டுக்ைகைப் புாிந்தவுடன் சபாநாயைர் 

அவ்வுறுப்பினகரப் சபயர் குறிப்பிட்டு “குறித்த அவ்வுறுப்பினர் பாராளுமன்றத்தின் 

சசகவயினின்றும் இகடநிறுத்தி கவக்ைப்படல் சவண்டும்” என்ற பிசரரகைகய 

(விவாதசமா ஒத்திகவப்சபா திருத்தசமா அனுமதிக்ைப்படமாட்டாது) உடனடியாைச் 

சகபக்கு விட சவண்டும்.  

(2) அத்தகைய ஏசதனும் பிசரரகை நிகறசவற்றப்பட்டால் மற்றும் எவசரனும் 

உறுப்பினர் இந்நிகலயியற் ைட்டகையின்ைீழ் இகடநிறுத்தப்படும் சபாது முதலாவது 

சந்தர்ப்பத்தில் அத்தகைய உறுப்பினாின் இகடநிறுத்துகை 

இருவாரங்ைைிற்ைானதாதல் சவண்டும். அசத அமர்வுத்சதாடாின்சபாது 

இரண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் மூன்று வாரங்ைைிற்ைானதாதல் சவண்டும் என்பதுடன் 

அசத அமர்வுத்சதாடாின்சபாது மூன்றாவது அல்லது ஏசதனும் அடுத்துப்பின்னரான 

சந்தர்ப்பத்தில் நான்கு வாரங்ைைிற்ைானதாைவிருத்தல் சவண்டும்:  

ஆயினும், எவ்வுறுப்பினாின் சசகவைள் இகடநிறுத்தப்பட்டுள்ைனசவா 

அவ்வுறுப்பினருக்கு, அத்தகைய இகடநிறுத்துகைக் ைாலப்பகுதியின்சபாது 

ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலத்தின் இறுதி வாக்சைடுப்பில் மட்டும் வாக்ைைிப்பதற்குச் 

சபாநாயைாினால் அனுமதியைிக்ைப்படலாம்.  

(3) சமற்படி (1) ஆம் மற்றும் (2) ஆம் பந்திைைின் ஏற்பாடுைள் எவ்வாறிருப்பினும், 

சசங்சைால் சகபயில் கவத்திருக்ைப்படும்சபாது அதகனத் சதாடுைின்ற அல்லது 

அதகன உயர்த்துைின்ற எவசரனும் உறுப்பினர் பாரதூரமான ஒழுங்ைீனத்கதப் 

புாிைின்றார் என்பதுடன், அத்தகைய தவறு அவ்வுறுப்பினாினால் முதலாவது 

தடகவயாைப் புாியப்பட்டதாைவிருந்தாலும் அவர் நான்கு வாரக் ைாலப்பகுதிக்கு 

இகடநிறுத்தப்படுதல் சவண்டும்.  

(4) சமுைமாயிருக்கும் பல உறுப்பினர்ைள் கூட்டாை ஒன்று சசர்ந்து 

அக்ைிராசனத்தின் அதிைாரத்கதப் புறக்ைைித்தாசலாழிய ஒசரசநரத்தில் ஒன்றிற்கு 

சமற்பட்ட உறுப்பினர்ைள் சபயர் குறிப்பிடப்படுதலாைாது. 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

(5) இந்நிகலயியற் ைட்டகையின்ைீழ் பாராளுமன்றத்தின் சசகவயிலிருந்து 

இகடநிறுத்தி கவக்ைப்பட்ட ஓர் உறுப்பினர் அல்லது கூட்டாை இயங்கும் பல 

உறுப்பினர்ைள் இகடநிறுத்தி கவக்ைப்பட்ட ைாலவகரயகறயுள் பாராளுமன்ற 

வைசவல்கலயிலிருந்து சவைிசயற சவண்டும் என்ற சபாநாயைாின் ைட்டகைக்கு 

எந்சநரத்திலாவது ைீழ்ப்படிய மறுத்தால், தனது ைட்டகைகயச் சசயற்படுத்தத் 

சதகவயான நடவடிக்கைைகை சமற்சைாள்ளும்படி சபாநாயைர் பைிக்ைலாம்.  

(6) இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் (1) ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட 

குற்றசமான்று முழுப் பாராளுமன்றக் குழுநிகலயில் புாியப்படும்சபாது தவிசாைர் 

உடனடியாை குழுவின் நடவடிக்கைகய இகடநிறுத்தி அவ்வாறு இகடநிறுத்தி 

கவப்பதற்ைான சந்தர்ப்ப சூழ்நிகலைகைப் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவிக்ை 

சவண்டுசமன்பதுடன், பாராளுமன்றத்திசலசய அத்தகைய குற்றம் 

இகழக்ைப்பட்டதாைக்சைாண்டு அவ்வறிவித்தலின் சபாில் பிசராிக்ைப்படும் ஒரு 

பிசரரகையானது திருத்தம், ஒத்திகவப்பு அல்லது விவாதம் எதுவுமின்றி 

சபாநாயைாினால் சகபக்கு விடப்படுதல் சவண்டும். 

 78. ஒரு விவாதத்தின்சபாது தனது சசாந்த வாதங்ைகை அல்லது ஏகனய 

உறுப்பினர்ைைால் சமற்சைாள்ைப்பட்ட வாதங்ைகை சலிப்பூட்டும் முகறயில் 

மீட்டுகரப்பதிசலா அல்லது விவாதப் சபாருைிற்குப் சபாருத்தமற்ற வகையில் 

உகரயாற்றுவதிசலா ஓர் உறுப்பினர் விடாப்பிடியாயிருந்தால் சபாநாயைர் 

அவ்வுறுப்பினாின் நடத்கதகயப் பாராளுமன்றத்தின் ைவனத்திற்குக் சைாண்டுவந்த 

பின்னர் அவ்வுறுப்பினகர உகரயாற்றுவகத நிறுத்துமாறு பைிப்பதுடன் சநரடி 

ஒலி, ஒைிபரப்கப நிறுத்துமாறும் ைட்டகையிடலாம்.  

 79. (1) பாரதூரமான ஒழுங்ைற்ற முகறயில் சசயற்படும் உறுப்பினர் அன்கறய 

எஞ்சிய சநரக் கூட்ட அமர்விலிருந்து உடனடியாை சவைிசயற சவண்டுசமனச் 

சபாநாயைர் ைட்டகையிட சவண்டுசமன்பதுடன் அவரது ைட்டகைகயச் 

சசயற்படுத்த சதகவயான நடவடிக்கைைகை எடுக்குமாறும் சபாநாயைர் 

பைிக்ைலாம். பகடக்ைலச் சசவிதர் அத்தகைய உத்தரவின் பிரைாரம் சசயற்படுதல் 

சவண்டும்.  

(2) எச்சந்தர்ப்பத்திலாவது, சபாநாயைர் இந்நிகலயியற் ைட்டகையின்ைீழ் 

தமக்குள்ை அதிைாரங்ைள் சபாதியனவல்லசவனக் ைருதினால் அவர், 77 ஆம் 

நிகலயியற் ைட்டகைகயப் பின்பற்றி அத்தகைய உறுப்பினர்ைகைப் சபயர் 

குறிக்ைலாம்.  

 80. 77 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகையின் ைீழ் இகடநிறுத்தப்பட்ட அல்லது 79 ஆம் 

நிகலயியற் ைட்டகையின் ைீழ் சவைிசயறுமாறு பைிக்ைப்பட்ட எவசரனும் 

உறுப்பினர் பாராளுமன்ற வைசவல்கலயிலிருந்து உடனடியாை சவைிசயறுதல் 

சவண்டுசமன்பதுடன், அத்தகைய இகடநிறுத்துகைக் ைாலப்பகுதியின்சபாது 

குழுக்ைைிலிருந்தும் தகடசசய்யப்படுதல் சவண்டும்.  

இக்ைட்டகையின் சநாக்ைங்ைைிற்ைாை “பாராளுமன்ற வைசவல்கல” என்பது, 

பாராளுமன்றக் ைட்டிடங்ைகையும் பாராளுமன்றத்தின் 1 ஆம் இலக்ை வாயில் முதல் 3 

ஆம் இலக்ை வாயில் வகரயான நிலப்பரப்கபயும் உள்ைடக்கும். 

 81. பாராளுமன்றத்தில் பாரதூரமான ஒழுங்ைீனம் எழுைின்ற விடயத்தில், 

சபாநாயைர் அவசியசமனக் ைருதினால், வினாவின்றிசய பாராளுமன்றத்கத 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

ஒத்திகவக்ைலாம் அல்லது சபாநாயைாினால் தீர்மானிக்ைக்கூடியவாறான சநரத்திற்கு 

அமர்கவ இகடநிறுத்தி கவக்ைலாம்.  

 82. (1) ஒழுங்ைற்ற அல்லது மாமன்றப் பண்பிற்கு ஒவ்வாத தைாத வார்த்கதைகை 

விவாதத்தில் பயன்படுத்தியுள்ை அல்லது 83 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகைக்கு முரைாை 

அல்லது 91(ஊ) அல்லது (ஏ) என்னும் நிகலயியற் ைட்டகைைைிற்கு முரைாை 

எதகனயும் விவாதத்தில் கூறியிருந்து அதகன விலக்ைியிராத அல்லது மீட்டுப்சபறாத 

அல்லது அத்தகைய தைாத வார்த்கதைகைப் பயன்படுத்தியதற்ைாைப் பாராளுமன்றம் 

திருப்திப்படும் வகையில் மன்னிப்புக் சைாராத அல்லது இந்நிகலயியற் 

ைட்டகைைைில் குறித்துகரக்ைப்பட்ட ஏசதனும் ஒழுங்குசபணுகையின் மீறுகைகயப் 

புாிந்துள்ை எவசரனும் உறுப்பினருக்சைதிராைப் பாராளுமன்றம் தகுதிசயனக் 

ைருதுைின்ற ஏசதனும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்ைலாசமன்பதுடன், 

இந்நிகலயியற் ைட்டகைைைில் குறித்துகரக்ைப்பட்ட முகற தவிர்ந்த சவசறசதனும் 

முகறயில், இந்நிகலயியற் ைட்டகையில் குறித்துகரக்ைப்பட்ட 

ஒழுங்குசபணுகையின் மீறுகைக்ைாை, எவசரனும் உறுப்பினருக்சைதிராை 

நடவடிக்கை எடுப்பதிலிருந்து பாராளுமன்றத்கத இக்ைட்டகைைைில் எதுவும் 

தடுத்தலுமாைாது.  

(2) (அ)  எவசரனும் உறுப்பினர் இகயபற்ற முகறயில் அல்லது நிகலயியற் 

ைட்டகைைைிற்கு முரைாைத் சதாடர்ந்து சசயற்படுைின்றாசரனச் 

சபாநாயைர் அபிப்பிராயப்படும்சபாது, அவர் அப்பாராளுமன்ற 

நடவடிக்கைைைின் ஏசதனும் ஒலி, ஒைிபரப்பு உடனடியாை 

இகடநிறுத்தப்பட சவண்டுசமனக் ைட்டகையிடலாம்;  

 (ஆ) விவாதத்தில் ஒழுங்ைற்ற அல்லது மாமன்றப் பண்பிற்கு 

ஒவ்வாதனவாைவுள்ை தைாத வார்த்கதைள் உபசயாைப் 

படுத்தப்பட்டுள்ைனசவன அல்லது 83 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகை 

அல்லது 91 (ஊ) அல்லது (ஏ) என்னும் நிகலயியற் ைட்டகைைைிற்கு 

முரைான விவாதத்தில் எதுவும் கூறப்பட்டுள்ைசதனச் சபாநாயைர் 

அபிப்பிராயப்படும்சபாது அவர் தனது தற்றுைிபின்படி அத்தகைய 

சசாற்ைள் அல்லது அத்தகைய கூற்றுக்ைள் ஹன்சாட் 

அறிக்கையிலிருந்து நீக்ைிவிடப்படுதல் சவண்டுசமனக் 

ைட்டகையிடலாம் என்பதுடன், அத்தகைய வார்த்கதைள் அல்லது 

கூற்றுக்ைள் சசால்லப்படாத சசாற்ைைாைக் ைருதப்படுதலும் 

சவண்டும்.  

 83. (1) தன்னிகலப் பிசரரகை ஒன்றின் மீதன்றி சனாதிபதி, பதில் சனாதிபதி, 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள், நீதிபதிைள் மற்றும் நீதி நிருவாைத்தில் ஈடுபட்டுள்ை 

சவறு ஆட்ைைின் தனிப்பட்ட நடத்கத பற்றிப் பாராளுமன்றத்தில் வினாசவதுவும் 

எழுப்பப்படுதலாைாது; அத்துடன் எகவசயனும் நடவடிக்கைைைில், 

அகமச்சசராருவாிடம் சைட்ைப்படும் சைள்விசயான்று அல்லது ஏசதனும் விடயம் 

சதாடர்பான பிசரரகைசயான்றின் மீதான விவாதத்திலான குறிப்புைைில் 

அத்தகைய எவசரனும் ஆட்ைைின் நடத்கத பற்றிக் குறிப்பிடுதலும் ஒழுங்ைற்றதாகும்.  
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 (2) இந்நிகலயியற் ைட்டகையில் “நீதிபதி” என்பது குடியரசின் சனாதிபதி 

அவர்ைைால் அவரது கைப்பட எழுத்தாகைமூலம் நியமிக்ைப்பட்ட பிரதம நீதியரசர், 

சமன்முகறயீட்டு நீதிமன்றத் தகலவர், உயர் நீதிமன்றத்தினதும், சமன்முகறயீட்டு 

நீதிமன்றத்தினதும் மற்சறல்லா நீதிபதிைள் எனப் சபாருள்படும். 

தன்னிகலப் பிசரரகை மீது குறித்த சில ஆட்ைகை அைற்றுதல் 

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

துர்நடத்கத அல்லது தைவின்கம என்ற ஏதுவின்மீது பிரதம நீதியரசர், உயர்நீதிமன்ற 

நீதிபதிைள், சமன்முகறயீட்டு நீதிமன்றத்தின் தகலவர் மற்றும் சமன்முகறயீட்டு 

நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிைள் என்சபாகரப் பதவியிலிருந்து அைற்றுவதற்ைான 

பிசரரகைசயான்கறச் சனாதிபதிக்கு முன்கவப்பதற்ைான தீர்மானம் பற்றிய 

முன்னறிவித்தல் அரசியலகமப்பின் 107 ஆம் உறுப்புகரயின் பிரைாரம் 

சபாநாயைருக்கு சைாடுக்ைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் சபாநாயைர் அத்தகைய தீர்மானத்கத 

ஏற்றுக் ைவனித்து, அதகனப் பாராளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் இடம்சபறச் 

சசய்தல் சவண்டும்.  

(2) (அ) சமற்படி (1) ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு சசய்யப்பட்ட தீர்மானசமான்று 

பாராளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் இடப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், 

சபாநாயைர் பிரதம அகமச்சாினதும் பாராளுமன்றத்தின் 

எதிர்க்ைட்சித் தகலவாினதும் ைலந்தாசலாசகனயுடன் 

சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதியின் மீது சார்த்தப்பட்ட துர்நடத்கதகய 

அல்லது தைவின்கமகய நுண்ைாய்வு சசய்வதற்கு ஓய்வுசபற்ற 

மூன்று உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிைகைக் சைாண்ட விசாரகைக் 

குழாசமான்கற நியமித்தல் சவண்டும். 

 (ஆ) சபாநாயைர் அத்தகைய விசாரகைக் குழாத்தின் உறுப்பினர்ைளுள் 

ஒருவகர விசாரகைக் குழாத்தின் தவிசாைராை நியமித்தல் 

சவண்டும்.  

(3) அவ்வாறு நியமிக்ைப்பட்ட விசாரகைக் குழாம் விசாரகைகய இரண்டு 

மாதக் ைாலப்பகுதியினுள் முடிவுறுத்துதல் சவண்டுசமன்பதுடன் உாிய விசாரகை 

நகடமுகறயானது சட்டத்தினால் குறித்துகரக்ைப்படும். எவ்வாறாயினும், 

சபாநாயைர், விசாரகைக் குழாத்தின் சவண்டுசைாைின்சபாில் ஒரு தடகவயில் ஒரு 

மாதத்திற்கு சமற்படாத வகையில் அத்தகைய ைால எல்கலகய நீடிக்ைலாம்.  

(4) விசாரகையின் நடவடிக்கைைள் முடிவுற்ற பின்னர், அவ்வாறு 

நியமிக்ைப்பட்ட விசாரகைக் குழாம், அக்குழாத்தின் முன்னர் எடுக்ைப்பட்ட சான்றின் 

நிைழ்ச்சிக் குறிப்புைளுடன் அதன் ைாண்புைகைச் சபாநாயைருக்கு அறிக்கையிடுதல் 

சவண்டுசமன்பதுடன் சபாநாயைர், சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதி சார்த்தப்பட்ட 

துர்நடத்கதக்கு அல்லது தைவின்கமக்கு குற்றவாைியாை உள்ைாசரன விசாரகைக் 

குழாமானது ைண்டிருந்தால் மட்டுசம விசாரகைக் குழாத்தின் ைாண்புைகை 

பாராளுமன்றத்திற்கு முன்கவத்தல் சவண்டும். சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதி 

குற்றவாைியல்லசரன விசாரகைக் குழாம் ைண்டிருந்தால் அவர் அதகனப் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவித்து நடவடிக்கைைகை முடிவுறுத்துதல் சவண்டும்.  
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(5) சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதி சார்த்தப்பட்ட துர்நடத்கத அல்லது தைவின்கம 

சதாடர்பாைக் குற்றவாைியாை ைாைப்பட்டுள்ைாசரன்று விசாரகைக் குழாம் 

அறிக்கையிட்டிருந்தால், சபாநாயைர் பாராளுமன்றத்தின் அங்ைீைாரத்திற்ைாை 

அவ்வறிக்கைகய முன்கவத்தல் சவண்டும். அத்தகைய தீர்மானம் 

(சமுைமைிக்ைாசதார் உட்பட) பாராளுமன்றத்தின் சமாத்த உறுப்பினர்ைைின் 

சபரும்பான்கமசயாாினால் நிகறசவற்றப்பட்டால், எண்பிக்ைப்பட்ட துர்நடத்கத 

அல்லது தைவின்கம என்ற ஏதுவின்மீது சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதிகய அைற்றுவதற்ைாை 

அதகனச் சபாநாயைர் சனாதிபதிக்கு அனுப்பிகவத்தல் சவண்டும்.  

(6) பாராளுமன்ற அமர்வுைள் ஒத்திகவக்ைப்பட்டிருந்தாலும் அல்லது 

பாராளுமன்றம் ைகலக்ைப்பட்டிருந்தாலும் விசாரகைக் குழாம் தனது 

விசாரகைைகைத் சதாடர்ந்து நிைழ்த்தலாம். 

 85. (1) (அ) அரசியலகமப்பின் 65 ஆம் உறுப்புகரயின்ைீழ் நியமிக்ைப்பட்ட 

பாராளுமன்றச் சசயலாைர் நாயைம்; அல்லது 

  (ஆ) அரசியலகமப்பின் 104உ ஆம் உறுப்புகரயின்ைீழ் நியமிக்ைப்பட்ட 

சதர்தல்ைள் ஆகையாைர் தகலகமயதிபதி; அல்லது 

  (இ) அரசியலகமப்பின் 153 ஆம் உறுப்புகரயின்ைீழ் நியமிக்ைப்பட்ட 

ைைக்ைாய்வாைர் தகலகமயதிபதி; அல்லது 

  (ஈ) அரசியலகமப்பின் 156 ஆம் உறுப்புகரயின்ைீழ் நியமிக்ைப்பட்ட 

நிருவாைத்துக்ைான பாராளுமன்ற ஆகையாைர் (ஒம்புட்சுமான்), 

ஆைிசயாகரப் பதவியிலிருந்து அைற்றுவதற்ைான பிசரரகைசயான்கறச் 

சனாதிபதிக்கு முன்கவப்பதற்ைான தீர்மானசமான்று பாராளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப் 

பத்திரத்தில் இடம்சபறும் சந்தர்ப்பத்தில், அத்தகைய தீர்மானம் இந்நிகலயியற் 

ைட்டகையின் (2) ஆம் பந்தியின்ைீழ் நியமிக்ைப்பட்ட விசசட குழு 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கை சமர்ப்பித்த திைதியிலிருந்து ஒரு மாத ைாலப்பகுதி 

முடிவகடயும் வகர சதாடங்ைப்படலாைாது. 

(2) சமற்படி (1) ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடுசசய்யப்பட்ட தீர்மானசமான்று 

பாராளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் இடம்சபறும் சந்தர்ப்பத்தில், சபாநாயைர் 

அத்தகைய தீர்மானத்தில் தரப்பட்டுள்ை ைருமங்ைகை நுண்ைாய்வு சசய்து அவற்றின் 

மீது பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடுவதற்கு ஏழு உறுப்பினர்ைளுக்குக் 

குகறயாசதாகரக் சைாண்டுள்ை பாராளுமன்ற விசசட குழுசவான்கற நியமித்தல் 

சவண்டும்.  

(3) (அ) சமற்படி (2) ஆம் பந்தியின்ைீழ் நியமிக்ைப்பட்ட விசசட குழுசவான்று, 

எந்த ஆைின் பதவியைற்றுகை அதன் நுண்ைாய்வின் 

விடயப்சபாருைாைவுள்ைசதா அந்த ஆளுக்கு அத்தகைய விசசட குழு 

எந்தத் தீர்மானத்கதப் பின்பற்றி நியமிக்ைப்பட்டசதா அந்தத் 

தீர்மானத்தில் தரப்பட்டுள்ை விடயங்ைைின் பிரதிசயான்கற அனுப்புதல் 

சவண்டுசமன்பதுடன் விசசட குழு குறித்துகரக்ைக்கூடியவாறான 

அத்தகைய ைாலப்பகுதியினுள் எழுத்திலான எதிர்வாதக் கூற்சறான்கற 

அைிக்கும்படி அத்தகைய ஆகைத் சதகவப்படுத்துதலும் சவண்டும்.  
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 (ஆ) எந்த ஆைின் சார்த்தப்பட்ட துர்நடத்கத அல்லது தைவின்கம (2) ஆம் 

பந்தியின்ைீழ் நியமிக்ைப்பட்ட விசசட குழுவினாலான நுண்ைாய்வின் 

விடயமாைவுள்ைசதா அந்த ஆள் சநரடியாைசவா அல்லது ஒரு 

சட்டத்தரைிமூலமாைசவா விசசட குழுவின் முன்னர் சதான்றி 

அத்தகைய குழுவினால் சசவிமடுக்ைப்படுவதற்கும் அத்தகைய 

ஆளுக்சைதிராைச் சசய்யப்பட்ட சார்த்துகரைகை இல்கலசயன 

நிரூபிப்பதற்கு வாய்சமாழி மூலமான அல்லது ஆவைமுகறயான 

சான்கற அைிப்பதற்கும் உாிகம சைாண்டிருத்தல் சவண்டும்.  

(4) சமற்படி (2) ஆம் பந்தியின்ைீழ் நியமிக்ைப்பட்ட விசசட குழு, எவசரனும் 

ஆகைக் ைட்டகையிட்டகழப்பதற்கும் பத்திரங்ைகையும் பதிசவடுைகையும் 

சைாருவதற்கும் தத்துவங்சைாண்டிருத்தல் சவண்டுசமன்பதுடன், குழுவின் 

கூட்டநடப்சபண் உறுப்பினர்ைைின் எண்ைிக்கையில் அகரவாசிக்குக் 

குகறயாததாை அகமதலும் சவண்டும்.  

(5) இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் (2) ஆம் பந்தியின் ைீழ் நியமிக்ைப்பட்ட விசசட 

குழு, அதனாற் சசய்யப்படும் நுண்ைாய்வுைைின் முடிவில் அதன்முன் எடுக்ைப்பட்ட 

சான்றுக் குறிப்புக்ைளுடன் அதன் முடிசவடுப்புக்ைகையும் பாராளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்கையிடுவதுடன், பாராளுமன்றத்தின் ைவனத்திற்குக் சைாண்டுவருதல் 

தக்ைசதன அது ைருதக்கூடிய எவ்விடயங்ைள் பற்றியும் விசசட அறிக்கைகயயும் 

சமர்ப்பிக்ைலாம். 

(6) இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் (1) ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு சசய்யப்பட்டுள்ை 

பிசரரகைசயான்கறச் சனாதிபதிக்குச் சமர்ப்பிப்பதற்ைான தீர்மானசமான்று 

பாராளுமன்றத்தினால் நிகறசவற்றப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், சபாநாயைர், 

பாராளுமன்றத்தின் சார்பில் அப்பிசரரகைகயச் சனாதிபதிக்குச் சமர்ப்பித்தல் 

சவண்டும்.  
 

விவாத விதிைள் 

 86. ைீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுோ்ள்ை சந்தர்ப்பங்ைள் தவிர, பாராளுமன்றத்தினால் 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருக்கும் எந்த ஒரு விடயத்திலும் உறுப்பினசராருவர் ஒரு முகறக்கு 

சமல் உகரயாற்றலாைாது:- 

(அ) புதிய விடயசமகதயும் புகுத்தாமல் தமதுகரயில் தவறாை விைங்ைிக் 

சைாள்ைப்பட்ட சபாருட்பகுதிகய விைக்குவதற்ைாை உகரயாற்றுதல்; அல்லது 

(ஆ) ஒழுங்குப் பிரச்சிகன ஒன்றின்மீது உகரயாற்றுதல்.  

 87. ஏசதனும் பிசரரகைகய அல்லது திருத்தத்கதப் பிசராிக்ைின்ற உறுப்பினர் 

அதற்கு ஆதரவாை உகரயாற்றலாம். எவ்வாறாயினும், அப்பிசரரகை அல்லது 

திருத்தம் முகறயாை வழிசமாழியப்படும் வகர சமற்சைாண்டு விவாதம் 

அனுமதிக்ைப்படுதலாைாது என்பதுடன் அப்பிசரரகை சகபக்கு 

விடப்படுதலுமாைாது. 

 88. தமது இடத்தில் எழுந்து நின்று அக்ைிராசனத்திற்குத் தகலசாய்ப்பதன்மூலம் ஓர் 

உறுப்பினர் ஒரு பிசரரகைகயசயா திருத்தத்கதசயா வழிசமாழியலாம். இதனால் 

அவர் விவாதத்தில் பின்சனாரு ைட்டத்தில் உகரயாற்றும் உாிகமகய 

இழக்ைமாட்டார்.  
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 89. சபாநாயைரால் ஒரு பிசரரகை முழுகமயாைச் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட பின்னர் 

உறுப்பினர் எவரும் அப்பிசரரகை மீது உகரயாற்ற முடியாது. ஒரு பிசரரகையில் 

“ஆம்”, “இல்கல” எனும் குரல்ைைின் பின்னர் அந்தப் பிசரரகை முழுகமயாைச் 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டதாைிவிடும். 

 90. விவாதத்திற்குாிய ஒரு பிசரரகை பிசராிக்ைப்பட்டு விவாதித்து 

நிகறசவற்றப்பட்டால் அத்தகைய பிசரரகைகய மீண்டும் அசத அமர்வுத்சதாடாில் 

சபாநாயைாின் அனுமதியின்றிப் பிசராிக்ை எந்தசவார் உறுப்பினரும் தகுதியற்றவர் 

ஆவார். அத்துடன் பாராளுமன்றம் ஒரு அமர்வுத்சதாடாில் முடிவுசசய்த ஒரு 

விடயத்கத அசத அமர்வுத்சதாடாில் சபாநாயைாின் அனுமதியின்றி ஒரு விவாதத்தில் 

புதுப்பிக்ைவும் ஓர் உறுப்பினர் தகுதியற்றவராவார். 
 

பாராளுமன்றத்தில் உகரயாற்றுைின்ற உறுப்பினர்ைளுக்ைான விதிைள் 

 91. பாராளுமன்றத்தில் பாிசீலகனயில் இருக்கும் எந்தசவாரு விடயத்திலும் 

உகரயாற்றும்சபாது பின்வரும் விதிைள் ைண்டிப்பாைக் ைவனிக்ைப்படுதல் சவண்டும்:- 

(அ)  ஒவ்சவாரு உறுப்பினரும் சபாநாயைகர சநாக்ைிசய உகரயாற்ற 

சவண்டுசமன்பதுடன், சபாநாயைாின் அனுமதியுடனன்றி, தமக்கு 

ஒதுக்ைப்பட்ட ஆசனத்தினிலிருந்து எழுந்து நின்சற உகரயாற்ற சவண்டும்; 

(ஆ)  ஒழுங்குப் பிரச்சிகன ஒன்றின்மீது அல்லது உகரயாற்றும் உறுப்பினர் 

இடமைித்தாலன்றி உறுப்பினசராருவர் உகரயாற்றும்சபாது எவரும் 

இகடயில் குறுக்ைிடலாைாது; 

(இ) உறுப்பினசராருவர் தனது உகரகய முடித்ததும் தமது இருக்கையில் 

மீண்டும் அமர சவண்டுசமன்பதுடன் உகரயாற்ற விரும்பும் சவறு எந்த 

உறுப்பினரும் அப்சபாழுது எழுந்து நிற்ைலாம்; 

(ஈ) ஒசர சநரத்தில் இரண்டு உறுப்பினர்ைள் எழுந்து நின்றால் முதலில் தன் 

பார்கவயில் பட்ட உறுப்பினகர உகரயாற்றும்படி சபாநாயைர் அகழக்ை 

சவண்டும்; 

(உ) ஒவ்சவாரு உறுப்பினரும் ைலந்துகரயாடப்படும் விடயத்திற்குட்பட்சட தமது 

உகரகய நிைழ்த்த சவண்டும்; 

(ஊ) உறுப்பினசரவரும் ஏசதனும் பிசரரகையின் அல்லது விவாதத்தின்சபாது 

நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் ைீழுள்ை ஏசதனும் விடயம் அல்லது நீதித் 

தீர்ப்சபான்று நிகறவுசபறாதிருக்கும் ஏசதனும் விடயம் பற்றிக் குறிப்பீடு 

சசய்தலாைாது. குறித்த விதிகய மீறி நீதிமன்றத்தின் முன்னிகலயிலுள்ை 

விடயம் பற்றிக் குறிப்பிடுைின்ற எவசரனும் உறுப்பினகரச் சபாநாயைர் 

அல்லது தவிசாைர் அவரது ஆசனத்தில் அமருமாறு பைிக்ைலாம்: 

 ஆயினும், நீதிமன்றத்தின் முன்னிகலயிலிருக்கும் நீதி நடவடிக்கைைைின் 

விகைவுைைிற்கு உண்கமயான மற்றும் ைைிசமான ஆபத்கத அல்லது 

தீங்கை அந்த விடயம் ஏற்படுத்தாது எனச் சபாநாயைர் ைருதுவாரானால் 

அவர் அத்தகைய விடயத்கத அனுமதிக்ைலாம்; (நீதிமன்றத்தின் 

முன்னிகலயிலுள்ை விடயம் சதாடர்பான விதி) 
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(எ)  உகரயாற்றுைின்ற அல்லது சமுைமைித்திருக்ைின்ற உறுப்பினசராருவாினால் 

ஏசதனும் அவதூறான அல்லது ஒழுங்ைீனமான சசாற்ைள் 

பிரசயாைிக்ைப்பட்டால், சபாநாயைர் அவகர ஒழுங்கு சபணும்படி 

ைட்டகையிட சவண்டுசமன்பதுடன் அத்தகையகவ ஹன்சாட் 

அறிக்கையிலிருந்து நீக்ைப்பட சவண்டுசமனப் பைித்தலும் சவண்டும்; 

(ஏ) உறுப்பினசரவரும் மற்சறாரு உறுப்பினருக்சைதிராைத் தைாத சநாக்ைத்தில் 

குற்றம் சாட்டுதசலா அல்லது மற்சறாரு உறுப்பினாின் தனிப்பட்ட 

விடயங்ைள் பற்றிக் குறிப்பிடுதசலா ஆைாது; 

(ஐ)  உறுப்பினசராருவர்  பாராளுமன்றத்தின் முன்கவக்ைப்பட்டுள்ை 

விடயம் சதாடர்பில் மாத்திரசம உகரயாற்றுதல் சவண்டும்; 

(ஒ) பாராளுமன்றத்தின் முன் பிசரரகை இல்லாவிட்டாலும் 

பாராளுமன்றத்தின் இைக்ைத்துடன் ஓர் உறுப்பினர் தனது தனிப்பட்ட 

விடயங்ைகைப் பாராளுமன்றத்தில் விைக்ைலாம். ஆனால், அவ்விடயம் 

பற்றி விவாதம் எதுவும் அனுமதிக்ைப்படலாைாது என்பதுடன், அவர் 

ைண்டிப்பாைத் தனது நன்னடத்கதகய எடுத்துக்ைாட்டும் வகரயகறக்குள் 

நிற்றல் சவண்டும்; 

(ஓ) சட்டமூலம், தீர்மானம், ஒழுங்குவிதி அல்லது பிசரரகை ஒன்கறப் 

பிசராித்த உறுப்பினர் விவாத முடிவில் அது சதாடர்பாைப் பதிலைிக்ை 

உாிகமயுகடயவராை இருத்தல் சவண்டும்; 

(ஒை) விதிைகை மீறுைின்ற எவசரனும் உறுப்பினகரச் சபாநாயைர் உடனடியாை 

ஒழுங்கு சபணும்படி பைிக்ைலாம்;  

(ை) உறுப்பினர்ைள் வாக்ைைிக்கும் சநரம் தவிர, பாராளுமன்றச் சகபயினுள் 

நுகழயும்சபாதும் சவைிசய சசல்லும்சபாதும் அக்ைிராசனத்திற்குத் 

தகலசாய்த்து மதிப்பைித்தல் சவண்டும்; 

(ங) அமர்வு ஒன்றின் முடிவில் சபாநாயைர் அல்லது தகலகமதாங்கும் 

உறுப்பினர் பாராளுமன்றச் சகபகய விட்டு சவைிசயறவுள்ைசபாது, 

சபாநாயைர் அல்லது தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் பாராளுமன்றச் 

சகபகய விட்டு சவைிசயறும்வகர, உறுப்பினர்ைள் தமது 

ஆசனங்ைைிலிருந்து எழுந்துநிற்றல் சவண்டும்; 

(ச) இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் ஏற்பாடுைள் எவ்வாறிருப்பினும், 

நியாயமானதும் ஒப்புரவானதுமான முகறயில் உறுப்பினர்ைைிகடசய 

சநரத்கதக் குறித்சதாதுக்குவதற்குச் சபாநாயைர் சபாறுப்பாைவிருத்தல் 

சவண்டும். எவர் உகரயாற்ற சவண்டும் என்பகதத் தீர்மானிப்பதில் 

ஆளும் ைட்சியினதும் எதிர்க்ைட்சியினதும் முதற்சைாலாசான்ைள் அவ்வாறு 

உகரயாற்றுவதற்குச் சபாநாயைாினால் அகழக்ைப்பட சவண்டிய 

உறுப்பினர்ைைின் சபயர்ப்பட்டியகல வழங்குவதன் மூலம் சபாநாயைருக்கு 

உதவ சவண்டும். 
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உகரயாற்றாத உறுப்பினர்ைளுக்ைான விதிைள் 

 92. (1) பாராளுமன்றத்திசலா அல்லது முழுப் பாராளுமன்றக் 

குழுசவான்றிசலா விவாதம் நிைழும்சபாது எந்தசவாரு உறுப்பினரும் - 

(அ) பாராளுமன்றத்திற்குள் அல்லது குழுவிற்குள் பண்புடனும் ஒழுங்ைான 
முகறயிலும் பிரசவசிக்ை சவண்டும்; 

(ஆ) பாராளுமன்றச் சபாகூடத்தின் குறுக்சை சபாைக்கூடாது; 

(இ) பாராளுமன்றத்தின் முன்னிருக்கும் விடயத்திற்குத் சதாடர்பற்ற 
சசய்தித்தாள்ைள், நூல்ைள் அல்லது ைடிதங்ைள் முதலியனவற்கற 
வாசித்தலாைாது; 

(ஈ) புகைத்தலாைாது; 

(உ) இன்னுசமார் உறுப்பினர் உகரயாற்றும்சபாது அகமதியாயிருக்ை 
சவண்டுசமன்பதுடன் உகரயாற்றும் உறுப்பினர் இடமைித்தாலன்றி 
அவகர இகடமறித்தலுமாைாது; 

(ஊ) வாய்மூலத் சதாடர்பாடல் சாதனங்ைகைப் பயன்படுத்தி 
உகரயாடுதலாைாது; அத்துடன் 

(எ)  பாராளுமன்றச் சபாகூடத்தின் கமயப்பகுதியுள் பிரசவசித்தலாைாது.  
 

(2)  ஒழுங்குப் பிரச்சிகனைள் 

(அ) ஓர் உறுப்பினர் வாக்சைடுப்பு நடந்துசைாண்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் 

தவிர, சவறு எந்த சகப நடவடிக்கைமுகறைைிலும் உாிய நகடமுகற 

பின்பற்றப்பட்டதா அல்லது பின்பற்றப்படுைின்றதா என்பது சதாடர்பான 

வினாவிகன ஒழுங்குப் பிரச்சிகனசயான்றின்மூலம் முன்கவக்ைலாம்.  

(ஆ) ஒழுங்குப் பிரச்சிகனசயான்றின்சபாது குறிப்பிட்ட உறுப்பினர் ஒரு 

நிமிடத்திற்கு சமலாை சபச முடியாது என்பதுடன் 

பாிசீலகனக்குட்படுத்தப்பட்டிருக்கும் விடயம் சதாடர்பாைவும் 

சபசக்கூடாது. ஒழுங்குப் பிரச்சிகன பாிசீலகனக்குட்பட்டிருக்கும் 

விடயத்திகனவிட முன்னீடகடயுசமன்பதுடன் அகவ 

பாிசீலகனக்குட்டுத்தப்பட்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் உாிய விடயம் 

சதாடர்பான ைலந்துகரயாடலும் இகடநிறுத்தப்படும்.  

(இ) இந்நிகலயிற் ைட்டகைைைிற்ைிைங்ைச் சபாநாயைர் அல்லது 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் ஒழுங்குப் பிரச்சிகன சதாடர்பாை 

உடனடியாைத் தீர்மானசமான்றிகன எடுப்பார்; ஆனால் விசசடமான 

சந்தர்ப்பத்தில் அத்தீர்மானத்கதக் ைாலதாமதப்படுத்தலாம். சபாநாயைர் 

அல்லது தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் 

ைீழ் தமது தீர்மானத்கத அறிவிக்ைலாம் என்பதுடன் 

அத்தீர்மானத்தின்சமல் சமலதிை ைலந்துகரயாடசலதுவும் இடம்சபற 

அனுமதிக்ைப்படுதலாைாது.  
 

முழுப் பாராளுமன்றக் குழு 

 93.  (1) பாராளுமன்றத்தினால் சமற்சைாள்ைப்படும் தீர்மானம் ஒன்றின்மூலம் ஒரு 

முழுப் பாராளுமன்றக் குழு நியமிக்ைப்படுதல் சவண்டும். 

(2) அத்தகைய தீர்மானம் ஏற்றுக்சைாள்ைப்படும்சபாது வினா விடுக்ைாமசல 

சபாநாயைர் அக்ைிராசனத்கத விட்டைல சவண்டும். 

 94. சபாநாயைர் அல்லது அவர் சமுைமைித்திராத சந்தர்ப்பத்தில் பிரதிச் 

சபாநாயைர் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவின் தவிசாைராைத் தகலகம வைித்தல் 



44 
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சவண்டும். இருவரும் சமுைமைிக்ைாத சந்தர்ப்பத்தில் குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைர் 

தகலகம வைித்தல் சவண்டும். சபாநாயைரும், பிரதிச் சபாநாயைரும், குழுக்ைைின் 

பிரதித் தவிசாைரும் சமுைமைிக்ைாத சந்தர்ப்பத்தில் தவிசாைர் குழாமிலுள்ை 

உறுப்பினசராருவர் தகலகம வைித்தல் சவண்டும். 

 95. முழுப் பாராளுமன்றக் குழுநிகலயிலான வாக்சைடுப்பு, “சபாநாயைர்” 

என்னும் சசால்லுக்குப் பதிலாைத் “தவிசாைர்” என்னும் சசால்கல இடுவதன்மூலம், 47 

முதல் 49 வகரயிலான நிகலயியற் ைட்டகைைைின் ஏற்பாடுைைிற்ைிைங்ை 

நிகறசவற்றப்படுதல் சவண்டும். 

 96. ஏகனய உறுப்பினர்ைைின் வாக்குைள் சமமாைப் பிாிந்தாலன்றி முழுப் 

பாராளுமன்றக் குழுவின் தவிசாைர் வாக்ைைித்தலாைாது; வாக்குைள் சமமாைவிருக்கும் 

சந்தர்ப்பத்தில் தவிசாைர் தமது தீர்வு வாக்கை அைித்தல் சவண்டும். 

 97. பின்வரும் விடயங்ைள் தவிர, சபாநாயைர் தகலகமவைிக்கும் சந்தர்ப்பங்ைைில் 

சகப நகடமுகறைகைக் ைட்டுப்படுத்தும் விதிைள் முழுப் பாராளுமன்றக் குழு 

நடவடிக்கைைைிற்கும் சபாருந்தும்:- 

(அ) ஒரு பிசரரகைக்கு முன்னறிவித்தல் சதகவயில்கல. 

(ஆ) ஒரு பிசரரகை வழிசமாழியப்பட சவண்டியதில்கல. 

(இ) உறுப்பினசராருவர் ஒசர பிசரரகைமீது ஒரு முகறக்குசமல் உகரயாற்றலாம். 

 98. பாராளுமன்றத்தால் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட விடயங்ைகை மாத்திரசம ஒரு 

முழுப் பாராளுமன்றக் குழு பாிசீலகன சசய்தல் சவண்டும். 

 99. முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவின் நடவடிக்கைைள் பாராளுமன்றக் கூட்ட 

அறிக்கையில் பதியப்படல் சவண்டும். 

விசசட குழுக்ைள்  

 100. பாராளுமன்றத் தீர்மானத்தின்மூலம் விசசட குழுசவான்று 

நியமிக்ைப்படலாம். 

 101. விசசட குழுசவான்று பாராளுமன்றத்தின் அனுமதியின்றி 

பன்னிரண்டிற்கு சமற்பட்ட உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்டிருத்தலாைாது. அத்தகைய 

அனுமதி சைாரும் பிசரரகைக்கு முன்னறிவித்தல் சதகவப்படும். 

 102. ஒரு விசசட குழுவினாலான விசாரகைசயான்றின் சநாக்சைல்கல, அது 

எந்தக் ைட்டகையின் நியதிைைின்ைீழ் நியமிக்ைப்படுைின்றசதா அந்தக் 

ைட்டகையினால் தீர்மானிக்ைப்படுதல் சவண்டும்; ஆனாலும், அது 

பாராளுமன்றத்தின் பைிப்பினால் விாிவாக்ைப்படலாம் அல்லது 

மட்டுப்படுத்தப்படலாம். அத்தகைய ைட்டகை, குழுவின் இறுதியறிக்கை 

முன்கவக்ைப்படுவதற்ைான ைாலத்கதக் குறித்துகரத்தல் சவண்டும்; ஆயினும், 

பாராளுமன்றம், அத்தகைய ைாலப்பகுதிகய அது சபாருத்தமானதானசதனக் 

ைருதுைின்றவாறான குறித்துகரக்ைப்பட்ட திைதி வகர நீடிக்ைலாம்.  

 103. ஒவ்சவாரு விசசட குழுவினதும் தவிசாைரும் உறுப்பினர்ைளும் 

சபாநாயைாினால் நியமிக்ைப்படுதல் சவண்டும். தவிசாைர் இல்லாதிருக்கும் 
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சந்தர்ப்பத்தில், சமுைமைித்துள்ை உறுப்பினர்ைைினால் சதாிவுசசய்யப்பட்ட குழுவின் 

எவசரனும் உறுப்பினர் அக்கூட்டத்திற்ைான தவிசாைராைவிருத்தல் சவண்டும்.  

 104. தவிசாைர் நியமிக்கும் சநரத்திலும் இடத்திலும் குழு தனது முதற் 

கூட்டத்கத நடத்தும். முதற் கூட்டத்திற்குப் பின் நிைழும் கூட்டங்ைள் குழு 

தீர்மானிக்கும் சநரங்ைைிலும் இடங்ைைிலும் நிைழ்தல் சவண்டும்.  

 105. சவறுவகையாைக் ைட்டகையிடப்பட்டாசலாழிய, விசசட குழுவின் 

கூட்டநடப்சபண் நான்கு உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்டதாை அகமதல் சவண்டும்.  

 106. விசசட குழுசவான்றில் சவற்றிடசமான்று ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில், 

சபாநாயைர், ைாலத்திற்குக்ைாலம், அக்குழுவின் அத்தகைய உறுப்பினாின் இடத்தில் 

சசயலாற்றுவதற்கு இன்சனார் உறுப்பினகர நியமிக்ைலாம். விசசட குழுவின் 

முன்னனுமதிகயப் சபறாமல் அக்குழுவின் சதாடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்ைைிற்கு 

வருகைதராதுள்ை குழுவின் உறுப்பினர், அத்தகைய குழுவின் உறுப்பாண்கமகய 

இழந்துள்ைாசரனக் ைருதப்படுதல் சவண்டும். இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் ைீழான 

ஒவ்சவாரு நியமனமும் பாராளுமன்றத்தின் அடுத்த கூட்டத்தில் அறிவிக்ைப்படுதல் 

சவண்டும். 

 107. விசசட குழுசவான்றின் தவிசாைர் மூலவாக்சைான்கறக் 

சைாண்டிருத்தல் சவண்டும். அைிக்ைப்பட்ட வாக்குைள் சமமாைவிருக்கும் 

சந்தர்ப்பத்தில் அவர் அறுதியிடும் வாக்சைான்கறப் பிரசயாைிக்ைலாம். 

 108.  ஒரு விசசட குழுவிடம் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சட்டமூலத்திசலா 

அல்லது விடயத்திசலா அவ்விசசட குழு சாட்சியங்ைகை விசாாிக்ை வசதி சசய்ய 

சவண்டுசமன விரும்பினால், ஆட்ைகைசயா பத்திரங்ைகைசயா பதிசவடுைகைசயா 

அவ்விசசட குழு வரவகழப்பதற்கு ஒரு தீர்மானம்மூலம் பாராளுமன்றம் அதிைாரம் 

வழங்ைலாம். அத்தகைய அதிைாரம் வழங்ைப்பட்ட எந்த ஒரு குழுவும் தன்முன் 

அைிக்ைப்பட்ட சாட்சியத்தின் பதிவறிக்கையுடன் பாராளுமன்றத்திற்குத் தனது 

ைருத்துக்ைள், குறிப்புகரைள் பற்றி அறிக்கையிட அனுமதி சபற்றிருக்கும். அத்துடன் 

பாராளுமன்றத்தின் ைவனத்திற்குக் சைாண்டுவருவது தகுந்தசதனத் தான் ைருதும் 

எந்த விடயம் பற்றியும் ஒரு விசசட அறிக்கைகயச் சமர்ப்பிக்ைவும் அனுமதி 

சபற்றிருக்கும் 

 109. பாராளுமன்றம் ஒத்திகவக்ைப்பட்டாலும் அல்லது பாராளுமன்றக் 

கூட்டத்சதாடர் ஒத்திகவக்ைப்பட்டாலும் ஒரு விசசட குழு தனது புலனாய்வுைகைத் 

சதாடர்ந்து நிைழ்த்தலாம். தனது அறிக்கைகயக் குழு பாராளுமன்றத்திற்குச் 

சமர்ப்பிக்கும்வகர அல்லது பாராளுமன்றத்தின் பிசரரகை ஒன்றின் மீதன்றி ஒரு 

விசசட குழுகவக் ைகலக்ை முடியாது. 

 110. எந்தசவாரு விசசட குழுவினதும் கூட்டத்தில் ஒவ்சவாரு நாளும் 

சமுைமைிக்கும் உறுப்பினர்ைைின் சபயர்ைள், விசாாிக்ைப்பட்ட சாட்சிைைின் 

சபயர்ைள், வாக்சைடுப்பு எதுவும் நிைழ்ந்தால் அங்கு பிசராிக்ைப்பட்ட பிசரரகை, 

பிசராித்தவர் சபயர், அப்பிசரரகைமீது சமுைமைித்த உறுப்பினர்ைள் அைித்த 

வாக்குைள் ஆைியன விசசட குழுவின் கூட்ட அறிக்கையில் பதியப்படல் சவண்டும். 

அத்தகைய கூட்ட அறிக்கைைள் சாட்சியக் குறிப்புைளுடன் பாராளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்கையிடப்பட்டு குழுவின் அறிக்கையுடன் அச்சிடப்படல் சவண்டும். 
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துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைள் 

 *111. [(1) சதாிவுக் குழுவினால் தீர்மானிக்ைப்படக்கூடியவாறான 

விடயங்ைகையும் பைிைகையும் சைாண்ட துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைைின் 

எண்ைிக்கை இருபதுக்கு சமற்படலாைாது. 

 (2) துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைள் ஒரு பாராளுமன்றம் சதாடர்ந்திருக்கும் 

சபாது சசயலாற்றுதல் சவண்டுசமன்பதுடன், பாராளுமன்றம் ஒத்திகவக்ைப்பட்டாசலா 

அல்லது பாராளுமன்றக் கூட்டத்சதாடர் ஒத்திகவக்ைப்பட்டாசலா அதன் 

விசாரகைைகைத் சதாடர்ந்து நடாத்துதலும் சவண்டும். 

 (3) துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைள் அரசியலகமப்பின் 152 ஆம் 

உறுப்புகரயில் குறித்துகரக்ைப்பட்ட சட்டமூலங்ைள் தவிர குழுவிற்குப் பாிந்துகரக்ைப்படும் 

ஏசதனும் சட்டமூலம், சபாருத்தகன, குழுவின் விடயப்பரப்சபல்கலயினுள் வரும் 

வருடாந்த அறிக்கை மற்றும் சசயலாற்று அறிக்கை உட்பட மற்றும்/அல்லது ஏசதனும் குழு 

மற்றும்/ அல்லது அகமச்சசராருவர், எவ்விடயம் அல்லது தமது நியாயாதிக்ைத்திற்குள்ைான 

விடயங்ைளும் பைிைளும் சதாடர்பான சவசறசதனும் ைருமம் சதாடர்பாைப் 

பாிசசாதகன சசய்வதற்குத் தத்துவமுகடயனவாதல் சவண்டும். 

 (4) துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைள் அவற்றின் சபாறுப்புக்ைகைப் 

பிரசயாைிக்ைின்ற சந்தர்ப்பங்ைைில் அவசியமானகவ அல்லது சபாருத்தமானகவ 

என அகவ ைருதுைின்ற எவ்விடயம் சதாடர்பாைவும் அத்தகைய புலனாய்வுைகையும் 

ஆய்வுைகையும் நடாத்தலாம். 

 (5) ஒவ்சவாரு துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவும்  ஒவ்சவாரு மாதமும் இரண்டு 

நாட்ைளுக்கு குகறயாமல் கூடுதல் சவண்டும். 

 (6) துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைள் பின்வரும் விடயங்ைைில் 

பாராளுமன்றத்திற்கு உதவுவதற்சைன சபாதுவான சமற்பார்கவப் சபாறுப்புக்ைகைக் 

சைாண்டிருத்தல் சவண்டும்:— 

(அ) தற்சபாதுள்ை அரசாங்ை சைாள்கைைைின் பிரசயாைம், நிருவாைம், 

நிகறசவற்றுகை, மற்றும் பயனுகடகம ஆைியகவ பற்றிய அதன் 

பகுப்பாய்வு, ைைிப்பீடு மற்றும் மதிப்பீடுைகை சமற்சைாள்ைல்; 

(ஆ) மாற்றுக் சைாள்கைைகை வகுத்தகமப்பதற்ைான எதிர்ைால ஆராய்ச்சி 

மற்றும் எதிர்வுகூறலுக்ைான அதன் சசயற்பாடுைள்; 

(இ) பாராளுமன்றத்தினால் நிகறசவற்றப்பட்ட சட்டங்ைைின் பிரசயாைம், 

நிருவாைம், நிகறசவற்றுகை, மற்றும் பயனுகடகம சதாடர்பாைவும் 

ஏசதனும் புதிய அல்லது சமலதிைச் சட்டங்ைகை இயற்றுவதற்ைான 

அவசியத்கத அல்லது விருப்பிகனச் சுட்டிக் ைாட்டக்கூடிய 

நிகலகமைள், சூழ்நிகலைள் ஆைியகவ பற்றிய பகுப்பாய்வு, 

ைைிப்பீடு மற்றும் மதிப்பீடுைகை சமற்சைாள்ைல்; 

                                                           
* 2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 
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(ஈ) ஏசதனும் சட்டம் அத்துடன் அவசியமான அல்லது சபாருத்தமான 

சமலதிைச் சட்டவாக்ைங்ைகை வகுத்தகமத்தல் பாிசீலித்தல் மற்றும் 

சட்டமாக்குதல் அல்லது ஏசதனும் சட்டத்தில் மாற்றங்ைகை 

ஏற்படுத்துதல். 

(7) அந்தந்த துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவின் நியாயாதிக்ைத்தினுள் 

அகமச்சரகவயினால் தீர்மானிக்ைப்பட்ட ஏசதனும் பதவிக்கு நியமிக்ைப்பட்டுள்ை 

அல்லது ஏசதனும் பதவியிகன வைிப்பதற்குப் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்பட்டுள்ை 

எந்தசவாரு நபாினதும் தகுதியிகன பாிசசாதகன சசய்தலும் சபாருத்தமான 

அகமச்சுக்கு அத்தகைய ஆட்ைள் சதாடர்பான விதப்புகரைகைச் சசய்தலும்; 

(8) பின்வருசவார் தவிர்ந்த எல்லாப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளும் ஏசதனும் 

துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவின் உறுப்பினர்ைைாைச் சசகவயாற்றுவதற்குத் 

தகைகமயுகடசயாராதல் சவண்டும்:— 

(அ) சபாநாயைர்;  

(ஆ) பிரதிச் சபாநாயைர்;  

(இ) குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைர்; 

(ஈ) பிரதம அகமச்சர்; 

(உ) பாராளுமன்ற சகப முதல்வர்; 

(ஊ) பாராளுமன்ற எதிர்க்ைட்சித் தகலவர்; அத்துடன் 

(எ) அரசியலகமப்பின் 43(1) ஆம் உறுப்புகரயின்ைீழ் நியமிக்ைப்பட்ட 

அகமச்சரகவ அகமச்சர்ைள். 

(9) அரசியலகமப்பின் 45(1) ஆம் உறுப்புகரயின் ைீழ் நியமிக்ைப்பட்ட 

அகமச்சர்ைள், அத்துடன் பிரதி அகமச்சர்ைள் அத்தகைய அகமச்சர் அல்லது பிரதி 

அகமச்சர் எந்த அகமச்சரகவ அகமச்சாின் சநாக்சைல்கலயின் ைீழ் 

பைியாற்றுைின்றாசரா அந்த அகமச்சரகவயின் அகமச்சாின் ஏசதனும் விடயம், 

பைி, திகைக்ைைம் அல்லது நிறுவனம் என்பவற்கறப் சபான்ற அதன் 

நியாயாதிக்ைமும் சதாடர்புபட்ட பைிைளும் உள்ைனவான ஏசதனும் துகறசார் 

சமற்பார்கவக் குழுவில் சசகவயாற்றுவதற்குத் தகைகமயுகடசயாராதலாைாது: 

ஆயினும், சட்டமூலம் ஒன்று துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவில் 

ைலந்துகரயாடப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் குழுவிற்கு உதவுவதற்ைாை விடயத்திற்குப் 

சபாறுப்பான அகமச்சர், அகமச்சரகவயின் உறுப்பினர் அல்லாத அகமச்சகர 

அல்லது பிரதி அகமச்சகர குழுவானது அதன் கூட்டத்திற்கு அகழக்ைலாம். 

(10) சதாிவுக் குழுவானது துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைளுக்கு 

உறுப்பினர்ைகைப் சபயர்குறிக்கும் சபாது, பாராளுமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவம் 

வைிக்கும் அரசியற் ைட்சிைைினதும் சுசயச்கசக் குழுக்ைைினதும் உறுப்பினர்ைைின் 

எண்ைிக்கைக்கு உாிய ைவனம் சசலுத்தி, அத்தகைய அரசியற் ைட்சிைைினதும் 

சுசயச்கசக் குழுக்ைைினதும் தகலவர்ைைினால் சசய்யப்பட்ட சபயர் நியமனத்திற்கு 

இைங்ைச் சசயற்படல் சவண்டும். 
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(11) குறிப்பிட்ட துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவின் உறுப்பினரல்லாத 

எவசரனும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அக்கூட்டத்தில் நகடமுகறைகை 

அவதானிப்பதற்கு அக்குழுவின் தவிசாைரால் அனுமதிக்ைப்படலாம். 

(12) ஒவ்சவாரு துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவும் அதன் முதலாவது 

கூட்டத்திலும் அதன் பின்னர் தவிசாைர் பதவி வறிதாைிய பின்னர் கூடும் முதலாவது 

கூட்டத்திலும், துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவின் உறுப்பினர்ைைிகடசயயிருந்து 

தவிசாைசராருவகரத் சதர்ந்சதடுத்தல் சவண்டும். 

(13) ஏசதனும் துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவின் முன் அனுமதிகயப் சபறாமல் 

அத்தகைய குழுவின் சதாடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்ைைிற்கு வருகைதராதுள்ை 

குழுவின் உறுப்பினர், அத்தகைய குழுவின் உறுப்பாண்கமகய இழந்துள்ைாசரனக் 

ைருதப்படுதல் சவண்டும். 

(14) ஒவ்சவாரு துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவும் அது அவசியசமனக் 

ைருதுமிடத்து, அவசியமானகவசயனக் குழு ைருதக்கூடியவாறான அத்தகைய 

ைருமங்ைகைப் பாிசசாதகன சசய்து அத்தகைய குழுவிற்கு அறிக்கையிடுவதற்கு 

அதன் சசாந்த உறுப்பினர்ைைிலிருந்து உபகுழுக்ைகை நியமிக்ைலாம். 

(15) ஒரு துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட ஏசதனும் 

விடயம் ஆற்றுப்படுத்துகைத் திைதியிலிருந்து ஆறு வாரங்ைள் ைழியும்வகர,  

பாராளுமன்றம் சவறுவகையாைப் பைித்திருந்தாசலாழிய, பாராளுமன்றத்தினால் 

ைவனத்திற் சைடுக்ைப்படுதலாைாது. பாராளுமன்றமானது தீர்மானசமான்றின் மூலம் 

அத்தகைய ைாலப்பகுதிகய தீர்மானிக்ைலாம். 

(16) ஒவ்சவாரு துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவும், ஏசதனும் சட்டமூலம் 

அல்லது சவறு ஏசதனும் பைிரங்ை முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த ைருமம் சதாடர்பாை 

எவசரனும் பாதிக்ைப்பட்ட அல்லது அக்ைகறசைாண்ட எவசரனுமாைிடமிருந்து 

சான்று சைாரலாம். 

(17) ஒவ்சவாரு துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவும், ஆட்ைகை அகழப்பதற்கும் 

பத்திரங்ைகையும் பதிசவடுைகையும் சைாருவதற்கும் தத்துவமைிக்ைப்படுவதுடன் 

அவர்ைைின் முன்னர் எடுக்ைப்பட்ட சான்றின் நிைழ்ச்சிக் குறிப்புைளுடன் சசர்த்து 

அவர்ைைின் அபிப்பிராயங்ைகையும் அவதானிப்புக்ைகையும் உள்ைடக்ைிய 

அறிக்கைைகைப் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தலும் சவண்டும். 

(18) ஒரு துகறசார் சமற்பார்கவக் குழு சட்டத்கத இயற்ற அல்லது சட்டவாக்ைம் 

சாராத  அறிக்கைகய சமர்ப்பிக்ை நடவடிக்கை எடுக்கும் பட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்ட விடயம் 

குறித்துகரக்ைப்பட்ட மற்றும் அகமச்சுப் சபாறுப்கபக் சைாண்ட அகமச்சரகவயின் 

அகமச்சர் அல்லது அவ்வாறு ஒதுக்ைப்படாவிட்டால், பிரதமர் அறிக்கையில் சிபாாிசு 

சசய்யப்பட்ட பாிந்துகரைகை எட்டு வாரங்ைளுக்குள் நிகறசவற்றி, அந்த அவதானிப்புைள் 

சதாடர்பாை அவர் எடுக்ை உத்சதசித்துள்ை நடவடிக்கைைள் குறித்த அறிக்கைசயான்கற 

சமர்ப்பித்தல் சவண்டும் அல்லது குறிப்பிட்ட சிபாாிசுைள்  நிகறவுசசய்ய முடியாது என 

அகமச்சர் ைருதினால், அதற்ைான ைாரைங்ைகை அவர் எழுத்துமூலமாை விைக்ைி அவர் 

முன்சமாழிைின்ற மாற்று நடவடிக்கைைகை சுட்டிக்ைாட்டுதலும் சவண்டும். குழுவுக்குத் 

சதகவப்படின் நிகலப்பாட்கட சநாில் வந்து விைக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சகர 

குழுவிற்கு தனிப்பட்ட ாீதியில் அகழக்ை முடியும் என்பதுடன் அவ்வாறான விடயங்ைைால் 

எழும் சைள்விைளுக்கு எட்டு வாரங்ைளுக்குள் பதிலைிக்ைப்பட சவண்டும். 
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(19)  (அ) குழுவின் முன் விசாரகைக்ைாை எடுத்துக் சைாள்ைப்படும் ஒவ்சவாரு 

விடயத்திலும் குழுவிற்கு உதவுவதற்கு 18 வயதுக்கும் 35 வயதுக்கும் 

இகடப்பட்ட ஐந்திற்கு (5) சமற்படாத இகைஞர் பிரதிநிதிைகை 

தவிசாைர் அகழக்ைலாம். 

 (ஆ)  தவிசாைாின் அனுமதியுடன், அவ்வாறு அகழக்ைப்பட்ட இகைஞர் 

பிரதிநிதிைள், சாட்சிைைிடம் இருந்து சைள்விைகைக் சைட்பதற்கு 

சந்தர்ப்பம் வழங்ைப்படும் என்பசதாடு மற்றும் குழுவின் முன் 

ஆவைங்ைகைப் பாிசீலிக்ைலாம்: எவ்வாறாயினும், அந்த இகைஞர் 

பிரதிநிதிைள் குழுவில் வாக்ைைிக்ை மாட்டார்ைள்.   

 (இ) குழு தீர்மானிக்ைின்றவாறான எந்தசவாரு தீர்மானத்திற்கும் 

உட்பட்டு, அறிக்கைக்ைான அநுபந்தம் ஒன்றாை குழுவின் 

அறிக்கையில் இகைஞர் பிரதிநிதிைைின் ைருத்துைள், அவதானிப்புைள் 

மற்றும் அபிப்பிராயங்ைள் உள்ைடக்ைப்படுவதற்கு தவிசாைர் 

அனுமதியைிக்ைலாம். 

 (ஈ) இகைஞர் பிரதிநிதிைகை சதாிவு சசய்வதற்ைான அைவுசைால்ைள் 

சதாிவுக் குழுவினால் சசய்யப்பட்ட வழிைாட்டுதல்ைைின் 

அடிப்பகடயில் தீர்மானிக்ைப்படும்.] 

 

அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழுக்ைள் 

 *112. [(1) ஒவ்சவாரு பாராளுமன்ற அமர்வின் ஆரம்பத்திலும் ைாலத்திற்கு ைாலம் 

சதகவயானவாறு சதாிவுக்குழுவானது பின்வரும் உறுப்பினர்ைகை 

உள்ைடக்ைியவாறான அகமச்சரகவ அகமச்சுக்ைைின் எண்ைிக்கைக்கு சமமான  

அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழுக்ைகை நியமிக்ைலாம்:— 

 (அ) தவிசாைராை உாிய விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான அகமச்சரகவ 

அகமச்சர்; 

 (ஆ) இராஜாங்ை அகமச்சர்; 

 (இ) பிரதி அகமச்சர், அத்துடன்; 

   (ஈ) சதாிவுக்குழுவினால் நியமிக்ைப்படும் சவறு ஐந்து பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்ைள். 

 (2) தனது கைசயாப்பத்தின் ைீழான விண்ைப்பத்தின்மீது முன் 

அனுமதிசபறாமல் குழுவின் சதாடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்ைைிற்கு 

வருகைதராதுள்ை குழுவின் உறுப்பினர், அத்தகைய குழுவின் 

உறுப்பாண்கமகய இழந்துள்ைாசரனக் இழந்துள்ைாசரனக் 

ைருதப்படுவசதாடு சதாிவுக்குழுவினால்  இைக்ைம் ைாைப்பட்டாலன்றி 

அசத கூட்டத்சதாடாில் அத்தகைய குழுவுக்கு மீைநியமிக்ைப்படுதலுமாைாது:  

                                                           
* 2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 
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   ஆயின், முதலில் பாராளுமன்றத்தில் சபற்ற அனுமதியுடன் 

பாராளுமன்ற அமர்வுைைிலிருந்து சமுைமைிக்ைாதிருக்கும் அத்தகைய 

உறுப்பினர் அத்தகைய ைாலப்பிாிவில் வரும் ஒரு நாைில் இடம்சபறுைின்ற  

அத்தகைய குழுவின் எந்தசவாரு கூட்டத்திற்கும் முன்கனய ஏற்பாடுைள்  

ஏற்புகடயதாைாது. 

 (3) ஒரு அகமச்சுசார் ஆசலாகசனக் குழுவின் கூட்டத்திற்கு தான் 

உறுப்பினராைவில்லாத எவசரனுசமாரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் 

தவிசாைாின் அனுமதியுடன் ைலந்து சைாள்ைலாம் என்பசதாடு தவிசாைர் 

சைாருைின்றசபாது அதிலிருந்து நீங்ைிக்சைாள்ளுதலும்  சவண்டும். 

 (4) எவசரனும் பாராளுமன்ற உறுப்பினரால் குழுவிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ை விடயங்ைள் சதாடர்பில் பாிசீலகன சசய்வது 

மற்றும் தவிசாைர் அல்லது பாராளுமன்றத்தினால் குழுவிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படும் தீர்மானங்ைள், ைட்டகைைள் மற்றும் ஆவைங்ைள் 

உள்ைிட்ட எந்தசவாரு விடயங்ைள் சதாடர்பிலும் பாிசீலகனசசய்து அது 

சதாடர்பில்  அறிக்கையிடுவது அகமச்சுசார் ஆசலாகசனக் குழுவின் 

ைடகமயாகும். 

  (5) (அ) குழுவின் கூட்டமானது குறித்த அகமச்சின் சசயலாைருடனான 

ைலந்தாசலாசகனயுடன் கூட்டப்படலாம். 

   (ஆ) அகமச்சுசார் ஆசலாகசனக் குழுவானது தவிசாைர் ஊடாை 

எந்தசவாரு  சட்டமூலம் அல்லது பிசரரகைகய 

முன்சனடுப்பதற்கும் தத்துவத்கத சைாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

 (6) ஒவ்சவாரு அகமச்சுசார் ஆசலாகசனக் குழுவும் தவிசாைாினால் 

அகழக்ைப்படும் எச்சந்தர்ப்பத்திலும் கூட சவண்டும். தவிசாைர் மற்றும் 

பாராளுமன்ற சசயலாைர் நாயைத்துடன் ைலந்தாசலாசித்து 

தவிசாைாினால் ஆைக்குகறந்தது மாதத்திற்கு ஒருமுகறசயனும் 

கூட்டசமான்கற ஏற்பாடுசசய்வசதாடு அர்த்தமுள்ை 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்கத தயாாிப்பது சதாடர்பில் வகைகூறுதல் அகனத்து 

அகமச்சு சசயலாைர்ைைதும்  ைடகமயாை இருப்பசதாடு ைாலத்தற்கு 

ைாலம் அதன் சிபாாிசுைகை பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடலும் 

சவண்டும்: 

   ஆயின், அத்தகைய அகமச்சுசார் ஆசலாகசனக் குழுவின் 

ஆைக்குகறந்தது  மூன்று உறுப்பினர்ைைது எழுத்துமூல 

சவண்டுசைாைின் சபாில்  கூடிய விகரவில் ஒரு கூட்டம் கூட்டப்படுதல் 

சவண்டும். 

 (7) அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழுவானது எவசரனுமாகை அதன் 

முன்னர் அகழத்து விசாாிக்ைவும், ஆவைங்ைள் மற்றும் அறிக்கைைகை 

சபற்று பாிசீலகன சசய்வதற்கும் இடத்திற்கு இடம்சசல்வதற்கும் தமக்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படும் விடயங்ைகை பூரைமாை பாிசீலகன சசய்வதற்கு 

சதகவயான அகனத்து நடவடிக்கைைகை எடுப்பதற்கும் 

பாராளுமன்றம் ஒத்திகவக்ைப்பட்டிருப்பினும் கூடுவதற்கும் ஒவ்சவாரு 

அகமச்சுசார் ஆசலாகசனக் குழுவும்  அதிைாரமுகடயதாயிருத்தல் 

சவண்டும். 
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 (8) அகமச்சுசார் ஆசலாகசனக் குழுவின் கூட்டநடப்சபண் மூன்று 

உறுப்பினர்ைகை சைாண்டதாை இருக்ைசவண்டுசமன்பசதாடு உாிய 

கூட்டநடப்சபண் இல்லாதசபாது அத்தகைய அகமச்சுசார் 

ஆசலாகசனக் குழுவிகன சதாழிற்படுத்தாமலிருப்பது அதன் 

தவிசாைரது ைடகமயாதல் சவண்டும். 

 (9) குழுக்ைைிற்ைான சபாது விதிைள் அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் 

குழுக்ைைிற்கும் ஏற்புகடயதாகும்.] 

சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு  

113. (1) தவிசாைராை பிரதிச் சபாநாயைகரயும் குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைர் உட்பட 

சதாிவுக் குழுவினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்பட்ட சவறு பத்து 

உறுப்பினர்ைகையும் சைாண்டுள்ை சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு எனப் 

சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  

 

(2) சதாிவுக் குழுவானது அரசாங்ைத்கதயும் எதிர்க்ைட்சிகயயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இக்குழுவில் சசகவயாற்றுவதற்ைான 

சமலதிைமான உறுப்பினர்ைைின் எண்ைிக்கைகயத் தீர்மானிக்ைலாம்; சபாநாயைர் 

அத்தகைய சமலதிை உறுப்பினர்ைகை நியமிப்பதற்குத் தத்துவங் சைாண்டவராவார்.  

(3) குழுவின் கூட்டநடப்சபண் மூன்று உறுப்பினர்ைைாை இருத்தல் சவண்டும். 

(4) சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுசவான்றின் ைடகமயானது, பாராளுமன்றத்தினால் 

அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படும் உத்சதச நியதிச்சட்டங்ைகையும் சட்டமூலங்ைகையும் 

பாிசீலகன சசய்தலுடன் வகரயறுக்ைப்படும்.  

(5) தமது ைடகமைகைச் சசயற்படுத்துவதற்ைாை ஆட்ைகையும், 

பத்திரங்ைகையும், பதிசவடுைகையும் வரவகழப்பதற்கு குழு அதிைாரம் 

சைாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

(6) சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுசவான்றின் தவிசாைருக்கு மூலவாக்கு ஒன்றிருத்தல் 

சவண்டுசமன்பதுடன் வாக்சைடுப்பின்சபாது வாக்குைள் சமமாைவிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில், 

அறுதியிடும் வாக்சைான்றும் அவருக்கு இருத்தல் சவண்டும். 

(7) சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படும் சட்டமூலம் ஒன்றிற்குப் 

சபாறுப்பான ஓர் உறுப்பினர், அக்குழுவின் ஓர் உறுப்பினராை இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில், 

அத்தகைய சட்டமூலம் பாிசீலிக்ைப்படும் கூட்டம் எதற்கும் சமுைமைிக்ைவும், அச்சட்டமூலத்கதப் 

பற்றி உகர நிைழ்த்தவும், அத்தகைய சட்டமூலம் சதாடர்பாை எழும் எப்பிரச்சிகன குறித்தும் 

திருத்தங்ைகைப் பிசராித்து அக்குழுவின் ஓர் உறுப்பினர்சபான்று வாக்ைைிக்ைவும் 

உாிகமயுகடயவராவார்.  

(8) சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுவின் நகடமுகற, ஏறத்தாழ முழுப் 

பாராளுமன்றக் குழுவின் நகடமுகறகய ஒத்ததாை இருத்தல் சவண்டுசமன்பதுடன் 

நிகலயியற் குழுசவான்றின் கூட்ட அறிக்கைைள் முழுப் பாராளுமன்றக் 

குழுசவான்றின் கூட்ட அறிக்கைைள் பதியப்படுதல் சபான்சற பதியப்படுதலும் 

சவண்டும். அத்துடன் குழுவானது பாராளுமன்றத்தால் ஏசதனும் ைால எல்கல 

நிர்ையிக்ைப்பட்டிருந்தால் அக்ைாலசவல்கலக்குள் சட்டமூலத்கத அல்லது உத்சதச 
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நியதிச்சட்டத்கத உள்ைடக்ைிய குழுவின் அறிக்கையிகனப் பாராளுமன்றத்திற்குச் 

சமர்ப்பித்தல் சவண்டும்:  

ஆயினும், ஒரு அமர்வுத்சதாடாின் இறுதியில் சட்டவாக்ை நிகலயியற் 

குழுசவான்று அதன் ைலந்தாராய்விகன முடித்து அறிக்கைகயப் 

பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்ைாத சந்தர்ப்பத்தில் அக்குழுவின் நடவடிக்கைைள் 

பாராளுமன்றத்தின் அடுத்த அமர்வுத்சதாடாில் அச்சட்டமூலம் உத்சதச நியதிச்சட்டம் 

ஆற்றுப்படுத்தப்படும் சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படும். 

சிறப்பு சநாக்ைங்ைைிற்ைான குழுக்ைள் 

சதாிவுக் குழு 

114. (1) துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைள் மற்றும் அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் 

குழுக்ைைின் அகமப்புருவாக்ைம், எண்ைிக்கை, சதாழிற்பாடுைள் மற்றும் 

கூட்டநடப்சபண் என்பகவ பற்றி ைவனத்திற்சைாள்வதற்கும் அவற்றின் மீதான 

தனது அபிப்பிராயங்ைகை வசதியானவகர விகரவாைப் பாராளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்கையிடுவதற்கும் பின்வரும் குழுக்ைைில் சசகவயாற்றுவதற்கு 

உறுப்பினர்ைகைப் சபயர்குறித்து நியமிப்பதற்கும் ஒவ்சவார் அமர்வுத்சதாடாின் 

சதாடக்ைத்திலும் நியமிக்ைப்பட்ட சதாிவுக் குழு எனப் சபயர்குறிக்ைப்பட்ட 

குழுசவான்று இருத்தல் சவண்டும்:- 

(அ) பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழு; 

(ஆ) நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழு; 

(இ) சகபக் குழு; 

(ஈ) ஒழுக்ைவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமைள் பற்றிய குழு; 

(உ) சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு; 

(ஊ)  அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழுக்ைள்; 

(எ)  அரசாங்ை ைைக்குைள் பற்றிய குழு; 

(ஏ) அரசாங்ை சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழு; 

(ஐ) அரசாங்ை நிதி பற்றிய குழு; 

†(ஒ) வங்ைித்சதாழில் மற்றும் நிதிச் சசகவைள் பற்றிய குழு; 

†(ஓ) சபாருைாதார உறுதிப்படுத்தல் பற்றிய குழு; 

†(ஔ) வழிவகைைள் பற்றிய குழு; 

(ை) சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழு; 

(ங) உயர் பதவிைள் குழு; மற்றும் 

(ச) பின்வாிகச உறுப்பினர் குழு  

                                                           
† 2022 நவம்பர் 23 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் விகைவாை ஏற்பட்ட இகடசநர் திருத்தம். 
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(2) சதாிவுக் குழுவானது தவிசாைராைச் சபாநாயைகரயும் ஒவ்சவார் 

அமர்வுத்சதாடாினதும் சதாடக்ைத்தில் பாராளுமன்றத்தினால் சபயர்குறித்து 

நியமிக்ைப்பட சவண்டிய அரசியற் ைட்சிைைின் தகலவர்ைகைசயா அல்லது 

அவர்ைைின் நியமத்தர்ைகைசயா உள்ைடக்ைிய பன்னிசரண்டு உறுப்பினர்ைகையும் 

சைாண்டிருத்தல் சவண்டும். சதாிவுக் குழுவானது பாராளுமன்றம் 

ஒத்திகவக்ைப்பட்டிருந்தாலும் கூடுவதற்கும் ைாலத்துக்குக்ைாலம் அறிக்கையிடுவதற்கும் 

ஏசதனும் குழுவிற்கு எவசரனும் உறுப்பினர் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்பட்டுள்ைசபாது அது 

சதாடர்பாைப் பாராளுமன்றத்திற்குத் சதாிவிப்பதற்கும் தத்துவமுகடயதாதல் சவண்டும்.  

பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழு 

 115. தவிசாைராைச் சபாநாயைகரயும், பிரதிச் சபாநாயைர், குழுக்ைைின் பிரதித் 

தவிசாைர், பாராளுமன்றச் சகப முதல்வர், எதிர்க்ைட்சித் தகலவர், அரசாங்ைக் 

ைட்சியின் முதற்சைாலாசான், எதிர்க்ைட்சியின் முதற்சைாலாசான் உட்பட சதாிவுக் 

குழுவினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்படும் சவறு எட்டு உறுப்பினர்ைகையும் 

சைாண்டுள்ை பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழுசவனப் சபயர்குறிக்ைப்பட்ட 

குழுசவான்று இருத்தல் சவண்டும். சபாநாயைரால் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வாின் 

ைலந்தாசலாசகனயுடன் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தக்கூடிய, பாராளுமன்றம் 

சதாடர்பாைக் ைலந்துகரயாடுவதற்ைாைக் குறித்சதாதுக்ைப்படசவண்டிய 

சநரத்கதயும் அலுவல்ைகையும் குழுவின் சவறு அத்தகைய ைருமங்ைகையும் 

ைவனத்திற்சைாண்டு முடிவு சசய்வதும் குழுவின் ைடகமயாதல் சவண்டும். 

பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழுக் கூட்டங்ைைின் கூட்ட அறிக்கை சைல 

உறுப்பினர்ைளுக்கும் பைிர்ந்தைிக்ைப்படுதல் சவண்டும்.  

நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழு 

 116. தவிசாைராைச் சபாநாயைகரயும் பிரதிச் சபாநாயைர், குழுக்ைைின் பிரதித் 

தவிசாைர் மற்றும் சதாிவுக் குழுவினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்படும் சவறு ஆறு 

உறுப்பினர்ைகையும் சைாண்டுள்ை நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழுசவனப் 

சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று இருத்தல் சவண்டும். பாராளுமன்றத்தின் 

நடவடிக்கைமுகற மற்றும் அலுவல்ைகை நடாத்தும் ைருமங்ைகைக் ைவனத்திற் 

சைாள்வதும் அவசியசமனக் ைருதப்படக்கூடிய நிகலயியற் ைட்டகைைைிற்ைான 

எகவசயனும் திருத்தங்ைகை விதந்துகரப்பதும் பாராளுமன்றத்தினால் அதற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படக்கூடிய நிகலயியற் ைட்டகை சதாடர்பான எல்லாக் ைருமங்ைள் 

மீதும் அறிக்கையிடுவதும் நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழுவின் ைடகமயாதல் 

சவண்டும். 
 

சகபக் குழு 

 117. (1) தவிசாைராைச் சபாநாயைகரயும் சதாிவுக் குழுவினால் சபயர்குறித்து 

நியமிக்ைப்படும் ஒன்பது உறுப்பினர்ைகையும் சைாண்டுள்ை சகபக் குழுசவனப் 

சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  

 (2) உறுப்பினர்ைைின் வசதிைள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாக் ைருமங்ைகையும் 

ைவனத்திற்சைாள்வதும் அவற்றின்மீது மதியுகரயைித்தலும் சகபக் குழுவின் 

பைிைைாதல் சவண்டும். சகபக் குழுக் கூட்டங்ைைின் கூட்ட அறிக்கைைள் எல்லா 

உறுப்பினர்ைளுக்கும் பைிர்ந்தைிக்ைப்படுதல் சவண்டும்.  
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ஒழுக்ைவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமைள் பற்றிய குழு 

 †118.  [(1) சதாிவுக் குழுவினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்படும் பத்து 

உறுப்பினர்ைளுக்கு சமற்படாதவர்ைகைக் சைாண்ட ஒழுக்ைவியல் மற்றும் 

சிறப்புாிகமைள் பற்றிய குழுசவனப் சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று இருத்தல் 

சவண்டும்.  

 (2) ஒழுக்ைவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமைள் பற்றிய குழுவின் பைிைள் 

பின்வருவனவாகும்:- 

(அ) ஓர் உறுப்பினாின் நடத்கத மற்றும் நற்பண்பு பற்றிய விதிைைின் மீறுகை 

சதாடர்பான விடயங்ைள் அல்லது பாராளுமன்றத்தின் அல்லது 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவாின் சிறப்புாிகமைள் மீறப்பட்டுள்ைகம 

சதாடர்பில், உறுப்பினர் ஒருவரால் பாராளுமன்றத்திற்குச் 

சமர்ப்பிக்ைப்படுைின்ற முகறப்பாட்டின் முதல் சதாற்றத்தில் சிறப்புாிகம 

மீறப்பட்டுள்ைதாை சபாநாயைர் திருப்தியகடவாராயின் அத்தகைய ஒரு 

முகறப்பாட்கட விசாரகை சசய்தல்; மற்றும் 

(ஆ) ஒவ்சவாரு விடயம் சதாடர்பான நிைழ்வுைகை அடிப்பகடயாைக் 

சைாண்டு நடத்கத மற்றும் நற்பண்பு பற்றிய விதிைள் மீறப்பட்டுள்ைதா 

என்பகதயும் அவ்வாறு மீறப்பட்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் 

அம்மீறுகையின் தன்கம அத்தகைய மீறுகை ஏற்படக் ைாரைமாயிருந்த 

சூழ்நிகலைள் என்பவற்கறத் தீர்மானிப்பதுடன் குழு சபாருத்தசமனக் 

ைருதக்கூடிய விதப்புகரைகைச் சசய்தல். 

(3) குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படுைின்ற அவ்வாறான ஒரு முகறப்பாடு 

குழுவிற்குக் ைிகடத்த திைதியிலிருந்து இரண்டு வார ைாலத்தினுள், குழுவின் 

விதப்புகரைகை சபாநாயைருக்குச் சமர்ப்பித்தல் சவண்டும். ஆயினும், 

தனிச்சிறப்பான விடயங்ைைின் சபாில் சபாநாயைர் அக் ைாலப்பகுதிகய 

நீடிக்குமாறான சைாாிக்கைக்கு அனுமதியைிக்கும் தத்துவம் உகடயவராதல் 

சவண்டும். குழுவிற்கு அவ்வாறு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட ைருமங்ைகை விசாரகை 

சசய்வதற்கு அவசியமானவாறான ஆட்ைகை அகழத்து விசாாிக்ைவும் 

ஆவைங்ைகையும் சவறு பதிசவடுைகையும் வரவகழப்பதற்கும் சதகவயான சவறு 

சசயல்ைகைச் சசய்வதற்கும் தத்துவங்சைாண்டிருத்தல் சவண்டும்.  

(4) குழுவானது, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைைின் நடத்கதக்சைாகவ விதிைைின் 

மீறுகை அல்லது ைகடப்பிடிக்ைாகம சதாடர்பாை அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட 

ஏசதனும் ைருமத்கதயும் விசாரகை சசய்தல் சவண்டும். எல்லா உறுப்பினர்ைளும் 

சகபயின் அல்லது சகபயின் அதிைாரத்தின்ைீழான அத்தகைய ஏசதனும் 

விசாரகையின் எல்லாக் ைட்டங்ைைிலும் ஒத்துகழத்தல் சவண்டும். 

நடத்கதக்சைாகவ விதிைைின் சார்த்தப்பட்ட மீறுகை ஒன்கறப் பாிசீலிக்ைின்ற 

ைட்டத்தில் உறுப்பினசரவரும் அப்பாிசீலகன சதாடர்பாைச் சசல்வாக்குச் 

                                                           
† 2022 நவம்பர் 23 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

சசலுத்துைின்ற சநாக்ைத்தில் சவண்டுசமன்சறா அல்லது திட்டமிட்டவகையிசலா 

ஒழுக்ைவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமைள் பற்றிய குழுவின் உறுப்பினசராருவாின் 

ஆதரகவ நாடுதலாைாது.  

(5) குழுவானது அதன் பைிைகைச் சசயற்படுத்துவதற்ைாை நிபுைர்ைைின் 

சசகவைகைப் சபறலாசமன்பதுடன் ஆவைங்ைகை வரவகழத்தும் மற்றும் 

சாட்சிைகை அகழத்தும் விசாரகை சசய்யலாம்.  

(6) பாராளுமன்றம், ஒழுக்ைவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமைள் பற்றிய குழுவின் 

அறிக்கையில் சசய்யப்பட்ட முடிவுைகையும் விதப்புகரைகையும் 

ைவனத்திற்சைாண்டு, அவசியசமன அது ைருதுைின்ற சந்தர்ப்பத்தில் உாிய 

உறுப்பினர் மீது தண்டகன ஒன்கற விதிக்ைலாம்.  

(7) குழுவானது, ைாலத்திற்குக்ைாலம் அதன் நடவடிக்கைமுகறகய 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்ைான விதிைகை ஆக்ைலாம். 

(8) குழுவின் தவிசாைர், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைைின் ஒழுக்ைவியல்சார் 

மற்றும் சவறு துர்நடத்கத சதாடர்பான விடயங்ைகை விசாரகை சசய்வதுடன் 

சம்பந்தப்பட்ட எல்லாக் ைருமங்ைள் சதாடர்பிலுமான நடவடிக்கைமுகறகய 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்ைாை அவசியசமன அவர் ைருதக்கூடியவாறான அத்தகைய 

பைிப்புகரைகை வழங்ைலாம்.] 
 

அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழு 

 *119. [(1) சதாிவுக் குழுவினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்படும் அகமச்சரகவ 

அகமச்சர்ைள் அல்லாத பதினாறு உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்ட அரசாங்ைக் 

ைைக்குைள் பற்றிய குழுசவனப் சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று இருத்தல் 

சவண்டும். 

 (2) அரசாங்ைச் சசலவுைகை எதிர்சநாக்குவதற்ைாைப் பாராளுமன்றத்தால் 

வழங்ைப்பட்ட ஒதுக்ைீட்டுத் சதாகைைகைக் ைாட்டுைின்ற ைைக்குைகையும் குழு 

தக்ைசதனக் ைருதும் பாராளுமன்றத்தின் முன்னிடப்படும் பிற ைைக்குைகையும் 

ைைக்ைாய்வாைர் தகலகமயதிபதியின் உதவியுடன் பாிசசாதித்தல் அரசாங்ைக் 

ைைக்குைள் பற்றிய குழுவின் ைடகமயாதல் சவண்டும். 

 (3) அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழு, ஏசதனும் திகைக்ைைத்தின், 

உள்ளூரதிைாரசகபயின் பாிசசாதகன சசய்யப்பட்ட ைைக்குைள், நிதிைள், நிதிசார் 

நடவடிக்கைமுகறைள், சசயல்நிகறசவற்றம் மற்றும் சபாதுவான முைாகம என்பன 

பற்றியும் அவற்றிலிருந்து எழுைின்ற ஏசதனும் விடயம் பற்றியும் மூன்று மாதங்ைளுக்கு 

ஒருமுகற பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடுதல் சவண்டும். அறிக்கையானது 

நிவாரை நடவடிக்கை சதகவப்படுைின்ற விடயங்ைள் சதாடர்பான அவதானங்ைள் 

சபாதுநிதியின் முகறயான உபசயாைத்கத உறுதிப்படுத்துவதற்ைான சிபாாிசுைள் 

ஆைியவற்கற உள்ைடக்ைியிருத்தல் சவண்டும். 

 

                                                           
* 2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 

 



56 

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

 (4) அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய  குழுவின் அறிக்கைசயான்று சகபயில் 

சபாபீடத்தில் இடப்பட்டதும் அவ் அறிக்கை நிதி எனும் விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான 

அகமச்சருக்கும் உாிய நிறுவனங்ைளுக்குப் சபாறுப்பான அகமச்சர்ைளுக்கும் 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட சவண்டுசமன்பதுடன் அவர்ைள் தம் அவதானிப்புைகையும் அது 

சதாடர்பாை எடுத்த நடவடிக்கைைகையும் எட்டு வாரக் ைாலப்பகுதியினுள் 

பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பித்தல் சவைடும். அத்துடன் குறித்த அவதானிப்புைள்  

சதாடர்பில் எடுக்ைப்படசவண்டிய நடவடிக்கைமுகறைள் பற்றிய கூற்சறான்கற 

சமர்ப்பித்தல் சவண்டும் அல்லது அச் சிபாாிசுைகை  நகடமுகறப்படுத்த முடியாது 

என்பது அகமச்சாின் ைருத்தானால் அவர் அதற்ைான ைாரைங்ைகையும் அரசாங்ை 

நிதிகய முகறயாைக் கையாளுவதற்கு பின்பற்றப்படும் மாற்று 

நடவடிக்கைமுகறைகையும் எழுத்துமூலம் விைக்ைமைித்தல் சவண்டும். குழுவுக்குத் 

சதகவப்படின் நிகலப்பாட்கட சநாில் வந்து விைக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சகர குழுவிற்கு தனிப்பட்ட ாீதியில் அகழக்ை முடியும் என்பதுடன் 

அவ்வாறான விடயங்ைைால் எழும் சைள்விைளுக்கு எட்டு வாரங்ைளுக்குள் 

பதிலைிக்ைப்பட சவண்டும். பாராளுமன்றம் அவ்வாறு தீர்மானித்தால் சட்டமா 

அதிபாின் அவதானிப்புக்ைள் மற்றும் சதகவயான நடவடிக்கைைள் சதாடர்பில் 

சம்பந்தப்பட்ட அறிக்கை அவருக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படலாம். 

(5) (அ) அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழுவானது, திகைக்ைைங்ைைினதும் 

உள்ளூரதிைாரசகபைைினதும் எல்லாக் ைைக்குைைினதும் 

நிதிைைினதும் முைாகமயினதும் மீது பாிசசாதகன சசய்து குழுவிற்கு 

அறிக்கையிடுவதற்கு அவசியசமன அது ைருதும்சபாது அதன் சசாந்த 

உறுப்பினர்ைகை உள்ைடக்ைிய உபகுழுக்ைகை குழுவினால் 

பைிக்ைப்பட்டவாறு நியமிக்ைலாம். 

 (ஆ) அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழு அல்லது குழுவினால் 

நியமிக்ைப்பட்ட ஏதாவது உபகுழுக்ைள் சதகவயானவாறு 

பாராளுமன்றத்திசலா அல்லது குழுவினால் தீர்மானிக்ைப்படக் 

கூடியவாறான ஏதாவது சதாடர்புகடய நிறுவனங்ைைிசலா 

அமர்வுைகை  நடத்தலாம். 

 (இ) அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழுவின் உறுப்பினர்ைைாைவிராத 

பாராளுமன்றத்தின் சவறு உறுப்பினர்ைள் அத்தகைய குழுவின் 

நடவடிக்கைைகை அவதானிப்பதற்கு தவிசாைாின் அனுமதியுடன் 

அனுமதிக்ைப்படலாம். 

 (6) அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழு அல்லது அதன் உபகுழுக்ைைில் எதுவும் 

அதன் ைடகமைகைப் புாிவதற்ைாை எவசரனுமாகை அதன்முன்னர் அகழத்து 

வினவுவதற்கும் ஏசதனும் பத்திரத்கத, புத்தைத்கத, பதிசவட்கட அல்லது சவறு 

ஆவைத்கதக் சைாருவதற்கும், பாிசீலிப்பதற்கும் ைைஞ்சியங்ைள், சசாத்துக்ைள் 

என்பனவற்கறப் பார்கவயிடவும் அதிைாரமுகடயதாயிருத்தல் சவண்டும். 

 (7) அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழுவின் கூட்டநடப்சபண் ஐந்து 

உறுப்பினர்ைைாதல் சவண்டும். குழு ஏற்றுக்சைாள்ைத்தக்ை நியாயமான ைாரைமின்றி 

குழுவின் சதாடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்ைைிற்கு வருகைதராதுள்ை குழுவின் 

உறுப்பினர், அத்தகைய குழுவின் உறுப்பாண்கமகய இழந்துள்ைாசரனக் 

ைருதப்படுதல் சவண்டும்.] 
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அரசாங்ை சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழு 

 *120 [(1) சதாிவுக்குழுவினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்படும் அகமச்சரகவ 

அகமச்சர்ைள் அல்லாத பதினாறு உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்ட அரசாங்ை 

சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழுசவனப் சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று 

இருத்தல் சவண்டும்.  

 (2)  பாராளுமன்றத்தின் முன்னிடப்படும் பைிரங்ைக் கூட்டுத்தாபனங்ைள், 

அரசாங்ைத்தினால் முழுகமயாை அல்லது பகுதியைவில் நிதியைிக்ைப்பட்ட 

நிறுவனங்ைைின் ைைக்குைள் மற்றும் ஏசதனும் எழுத்திலான சட்டத்தினால் 

அரசாங்ைத்திற்கு உாித்தாக்ைப்பட்ட ஏசதனும் சதாழிலின் அல்லது சவறு 

சபாறுப்புமுயற்சியின் ைைக்குைகை ைைக்ைாய்வாைர் தகலகமயதிபதியின் 

உதவியுடன் பாிசசாதகன சசய்வது அரசாங்ை சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் 

ைடகமயாதல் சவண்டும். 

 (3)  அரசாங்ை சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழு, ஏசதனும் பைிரங்ைக் 

கூட்டுத்தாபனம் அல்லது ஏசதனும் எழுத்திலான சட்டத்தின்ைீழ் அரசாங்ைத்திற்கு 

உடகமயாக்ைப்பட்ட ஏசதனும் வியாபாரம் அல்லது சவறு சபாறுப்புமுயற்சிைள் 

என்பவற்றின் பாிசசாதகன சசய்யப்பட்ட ைைக்குைள், வரவுசசலவுத்திட்டங்ைள் 

வருடாந்த மதிப்பீடுைள், நிதிைள், நிதிசார் நடவடிக்கைமுகறைள், 

சசயல்நிகறசவற்றம் மற்றும் சபாதுவான முைாகம என்பன பற்றியும் 

அவற்றிலிருந்து எழுைின்ற ஏசதனும் ைருமம் பற்றியும் பாராளுமன்றத்திற்கு மூன்று 

மாதங்ைளுக்கு ஒருமுகற அறிக்கையிடுதல் சவண்டும். அவ் அறிக்கையானது 

நிவாரை நடவடிக்கை சதகவப்படுைின்ற விடயம் சதாடர்பான அவதானிப்புைள் 

சபாது நிதியின் முகறயான உபசயாைத்கத உறுதிப்படுத்துவதற்ைான சிபாாிசுைள் 

ஆைியவற்கற உள்ைடக்குதல் சவண்டும். 

 (4) அரசாங்ை சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கைசயான்று 

சகபயில் சபாபீடத்தில் இடப்பட்டதும் அவ் அறிக்கை நிதி எனும் விடயத்திற்குப் 

சபாறுப்பான அகமச்சருக்கும் உாிய நிறுவனங்ைளுக்குப் சபாறுப்பான 

அகமச்சர்ைளுக்கும் ஆற்றுப்படுத்தப்பட சவண்டுசமன்பதுடன் அவர்ைள் தம் 

அவதானிப்புைகையும் அது சதாடர்பாை எடுத்த நடவடிக்கைைகையும் எட்டு வாரக் 

ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பித்தல் சவைடும். அத்துடன் குறித்த 

அவதானிப்புைள்  சதாடர்பில் எடுக்ைப்படசவண்டிய நடவடிக்கைமுகறைள் பற்றிய 

கூற்சறான்கற சமர்ப்பித்தல் சவண்டும் அல்லது அச் சிபாாிசுைகை  

நகடமுகறப்படுத்த முடியாது என்பது அகமச்சாின் ைருத்தானால் அவர் அதற்ைான 

ைாரைங்ைகையும் அரசாங்ை நிதிகய முகறயாைக் கையாளுவதற்குப் பின்பற்றப்படும் 

மாற்று நடவடிக்கைமுகறைகையும் எழுத்துமூலம் விைக்ைமைித்தல் சவண்டும். 

குழுவுக்குத் சதகவப்படின் நிகலப்பாட்கட சநாில் வந்து விைக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சகர குழுவிற்கு தனிப்பட்ட ாீதியில் அகழக்ை முடியும் என்பதுடன் 

அவ்வாறான விடயங்ைைால் எழும் சைள்விைளுக்கு எட்டு வாரங்ைளுக்குள் 

பதிலைிக்ைப்பட சவண்டும். பாராளுமன்றம் அவ்வாறு தீர்மானித்தால் சட்டமா 
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அதிபாின் அவதானிப்புக்ைள் மற்றும் சதகவயான நடவடிக்கைைள் சதாடர்பில் 

சம்பந்தப்பட்ட அறிக்கை அவருக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படலாம் 

(5) (அ)  அரசாங்ை சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழுவானது, ஏசதனும் 

பைிரங்ைக் கூட்டுத்தாபனங்ைைின் அல்லது ஏசதனும் எழுத்திலான 

சட்டத்தின்ைீழ் அரசாங்ைத்திற்கு உகடகமயாக்ைப்பட்ட ஏசதனும் 

வியாபாரம் அல்லது சவறு சபாறுப்புமுயற்சிைள் என்பவற்றின் 

எல்லாக் ைைக்குைள், வரவுசசலவுத்திட்டங்ைள் வருடாந்த 

மதிப்பீடுைள், நிதிைள், முைாகம என்பகவ சதாடர்பாைப் பாிசசாதகன 

சசய்து குழுவிற்கு அறிக்கையிடுவதற்கு அவசியசமன அது 

ைருதும்சபாது அதன் சசாந்த உறுப்பினர்ைகை உள்ைடக்ைிய 

எகவசயனும் உபகுழுக்ைகை குழுவினால் பைிக்ைப்பட்டவாறு 

நியமிக்ைலாம். 

 (ஆ)  அரசாங்ை சபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழுவில் அல்லது குழுவினால் 

நியமிக்ைப்பட்ட எந்தசவாரு உப குழுவிற்கும் சதகவயானசபாது 

பாராளுமன்றத்தில் அல்லது குழுவினால் தீர்மானிக்ைப்படும் 

எந்தசவாரு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திலும் கூட்டத்கத 

நடாத்துவதற்கு சந்தர்ப்பமைிக்ை முடியும். 

 (இ)  அரசாங்ை சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் 

உறுப்பினர்ைைாைவிராத பாராளுமன்றத்தின் சவறு எவசரனும் 

உறுப்பினர்ைள் குழுவின் நடவடிக்கைைகை அவதானிப்பதற்கு 

தவிசாைாின் அனுமதியுடன் அனுமதிக்ைப்படலாம். 

(6) அரசாங்ை சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழு அல்லது அதன் உபகுழுக்ைைில் 

எகவயும் அதன் ைடகமைகைப் புாிவதற்ைாை எவசரனுமாகை அதன்முன்னர் 

அகழத்து வினவுவதற்கும் பாிசீலகன சசய்வதற்ைாை ஏசதனும் பத்திரத்கத, 

புத்தைத்கத, பதிசவட்கட அல்லது சவறு ஆவைத்கதக் சைாருவதற்கும் 

ைைஞ்சியங்ைள், சசாத்துக்ைள் என்பவற்கறப் பார்கவயிடவும் தத்துவமுகடயதாதல் 

சவண்டும். 

(7) அரசாங்ை சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் கூட்டநடப்சபண் ஐந்து 

உறுப்பினர்ைைாதல் சவண்டும். அரசாங்ை சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழுவின் 

அனுமதியின்றி சதாடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்ைைிற்கு வருகைதராதுள்ை குழுவின் 

உறுப்பினர், அத்தகைய குழுவின் உறுப்பாண்கமகய இழந்துள்ைாசரனக் 

ைருதப்படுதல் சவண்டும்.] 

அரசாங்ை நிதி பற்றிய குழு 

 *121. [(1) தவிசாைர் எதிர்க்ைட்சி உறுப்பினராைவிருத்தல் சவண்டுசமன்ற 

வகரயகறக்கு உட்பட்டு, சதாிவுக் குழுவினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்படும் 
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அகமச்சரகவ அகமச்சர்ைள் அல்லாத தவிசாைசராருவகரயும் பதிசனாரு 

உறுப்பினர்ைகையும் சைாண்டுள்ைதுமான அரசாங்ை நிதி பற்றிய குழுசவனப் 

சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று இருத்தல் சவண்டும். 

 (2) பின்வருவனவற்கறப் பாிசீலகன சசய்வது அரசாங்ை நிதி பற்றிய 

குழுவின் ைடகமயாதல் சவண்டும்:— 

 (அ) அரசியலகமப்பின் 148 ஆம் உறுப்புகரயின்ைீழ் வருமானங்கைச் 

சசைாித்தல்; 

 (ஆ) திரட்டுநிதியத்திலிருந்து சைாடுப்பனவு சசய்தல்; 

 (இ) குறித்துகரக்ைப்பட்ட சட்ட ாீதியான சதகவப்பாடுைளுக்ைாை 

அரசாங்ை நிதிைகைப் பயன்படுத்துதல்; 

 (ஈ) அரசாங்ை நிதிைகைப் பயன்படுத்துதல்; 

 (உ) நடப்பாண்டுக்ைாை ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டத்தில் உள்ைடக்ைப்பட்ட 

ஒதுக்ைீடுைைின் சபாருைாதார மந்தநிகலைள், ஒதுக்ைீட்கடக் 

மாற்றுதல் மற்றும் எதிர்பார்க்ைப்படாத மீதி; 

 (ஊ) நடப்பாண்டுக்ைாை ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்துதல்; 

 (எ) சபாதுக் ைடனும் ைடன் சசகவயும்;  

 (ஏ) 2003 ஆண்டின் 3 ஆம் இலக்ை, நிதி முைாகமத்துவப் (சபாறுப்புச்) 

சட்டத்தின்ைீழான அறிக்கைைளும் கூற்றுக்ைளும்; மற்றும் 

 (ஐ) அரசியலகமப்பின் 152 ஆம் உறுப்புகரயின் ைீழ் சட்டமூலங்ைள், 

பிசரரகைைள், பிசரரகைைளுக்ைான அங்ைீைாரம் மற்றும் ைட்டகைைள். 

(3) பாராளுமன்றம் அல்லது ஏசதனும் குழு அல்லது அகமச்சரால் எந்நசவாரு 

விடயத்கதயும் ஆராய்ந்து அறிக்கையிடுவதற்கு அரசாங்ை நிதி பற்றிய குழுவிற்கு 

முன்கவக்ைப்படலாம். 

(4) குழுவானது, சமற்படி (2) மற்றும் (3) ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு சசய்யப்பட்ட 

ைருமங்ைைில் இருந்து எழுைின்ற பிரச்சிகனைகைக் ைாலத்துக்ைாலம் பாராளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்கையிடுதல் சவண்டும். 

(5) ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலத்தின்  குழுநிகல ஆரம்பிப்பதற்குமுன் குழுவினால்—  

(i) சமாத்த மதிப்பிடப்பட்ட சசலவினத்கதயும் அரசிகறகயயும் 

 ைைக்ைிடுவதற்ைான அடிப்பகடயாை பயன்படுத்தப்பட்ட அரசிகற 

 நிதிசார் மற்றும் சபாருைாதார ஊைங்ைைின் மீதான; மற்றும் 

(ii) நிதி ஒதுக்ைீடு அரசாங்ைத்தின் சைாள்கைைளுடன் இகசவாதல் பற்றிய;  

அறிக்கை முன்கவக்ைப்பட சவண்டும். 

(6) அரசாங்ை நிதி பற்றிய குழுவினால் அறிக்கைசயான்று பாராளுமன்றத்திற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்படும்சபாது, அது நிதி விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான அகமச்சருக்கு  

அனுப்பிகவக்ைப்படுவதுடன் அதன் பின் அவ்வறிக்கை சதாடர்பில் நிதி விடயத்திற்குப் 

சபாறுப்பான அகமச்சாின் அவதானிப்புைள் மற்றும் நடவடிக்கைமுகறைள் எட்டு 

வாரங்ைளுக்குள் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட சவண்டும். 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

(7) அரசாங்ை நிதி பற்றிய குழுவினால் ஆட்ைகை அகழப்பதற்கும் ஆவைங்ைள் 

மற்றும் அறிக்கைைகை வரவகழப்பதற்கும் அதிைாரமைிக்ைப்பட்டுள்ைதுடன் 

பிசரரகைைள் மற்றும் அவதானிப்புைள் அடங்ைிய அறிக்கை சாட்சிக் குறிப்புைளுடன் 

பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட சவண்டும். 

(8) கூட்ட நடப்சபண் நான்கு அங்ைத்தவர்ைகைக் சைாண்டிருத்தல் சவண்டும்.] 

வங்ைித்சதாழில் மற்றும் நிதிச் சசகவைள் பற்றிய குழு 

†122. [(1)  சதாிவுக் குழுவினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்படும் அகமச்சரகவ 

அகமச்சர்ைள் அல்லாத பதினாறு உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்ட வங்ைித்சதாழில் 

மற்றும் நிதிச் சசகவைள் பற்றிய குழுசவனப் சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று 

இருத்தல் சவண்டும். 

(2)   வங்ைித்சதாழில் மற்றும் நிதிச் சசகவைள் பற்றிய குழுவானது பின்வரும் 

தத்துவங்ைகைக் சைாண்டிருத்தல் சவண்டும்:-  

(அ)  இலங்கையின் வங்ைித்சதாழில், ைாப்புறுதி மற்றும் ஏகனய 

நிதியியல்துகற சசகவைைின் சதாழில்வாண்கம ாீதியான நியமங்ைள் 

மற்றும் ைலாசாரம் பற்றி பாிசீலித்தல் மற்றும் அறிக்கையிடுதல்;  

(ஆ) சட்டவாக்ை மற்றும் ஏகனய ஒழுங்குமுகறப்படுத்தும் 

சசயற்பாடுைளுக்ைாை நியமங்ைகை சமம்படுத்துவதற்கும் 

விதப்புகரைகை ஏற்பாடு சசய்வதற்கும் இந்நிறுவனங்ைைின் 

நுைர்சவார்ைளுக்கு வலுவூட்டுவதற்கும் அதிைாித்த ஒழுக்ைசநறிகய 

ஏற்பாடு சசய்வதற்கும் சமம்பட்ட சதாழிற்பாடு மற்றும் 

பன்முைத்தன்கமயான வங்ைித்சதாழில், ைாப்புறுதி மற்றும் ஏகனய 

நிதித்துகறைகை உருவாக்குவதற்குமான மறுசீரகமப்புைள் பற்றிய 

விதப்புகரைகை சமற்சைாள்ளுதல்; 

(இ)  சர்வசதச சபாருைாதார சைாள்கை, சவைிநாட்டு நிதிச் சசகவைள் 

ஒழுங்குவிதிைள் ஆைியவற்றுடன் சதாடர்புகடய விடயங்ைள் மற்றும் 

இலங்கையின் நாைய விவைாரங்ைள், ைடன் மற்றும் நிதிச் சசகவைள் 

மற்றும் சபாருைாதார வைர்ச்சி மீதான அவற்றின் விகைவுைள் பற்றி 

ஒரு விாிவான அடிப்பகடயில் ைற்கைகய சமற்சைாள்ளுதல் மற்றும் 

மீைாய்வு சசய்தல்;  

(ஈ)  இலங்கை மத்திய வங்ைி ஒதுக்கு முகறகம, ஏற்றுமதி மற்றும் 

சவைிநாட்டு வர்த்தை ஊக்குவிப்பு, ஏற்றுமதிக் ைட்டுப்பாடுைள், 

இறக்குமதிக் ைட்டுப்பாடுைள், வைிை, கைத்சதாழில் மற்றும் சிறிய 

மற்றும் நடுத்தர அைவிலான சதாழில்முயற்சிைளுக்ைான நிதியுதவி, 

நிதியியல் சந்கத, நிதி நடவடிக்கைமுகறைள், நிதி நிறுவனங்ைைின் 

                                                           
† 2022 நவம்பர் 23 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை புதிய பாராளுமன்ற நிகலயியற் 

ைட்டகை உட்புகுத்தப்பட்டது. 
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சசயலாற்றுகை மற்றும் முைாகமத்துவம், நாையத் தாள்ைள், நாையக் 

குற்றிைள் மற்றும் நாையம் ஆைியவற்றிகன பைிர்ந்தைித்தல் மற்றும் 

மீட்பு, ைடன் சைாடுத்தல் மற்றும் அறவிடல் சதாடர்பான விடயங்ைள் 

ஆைியகவ உள்ைடங்ைலாை நாையக் சைாள்கையுடன் சதாடர்பான 

விடயங்ைகை சதாடர்ச்சியான ஓர் அடிப்பகடயில்  மீைாய்வு 

சசய்வதற்கும் மற்றும் நிதியியல் துகறயின் உறுதிப்பாட்கடயும் 

சதாடர்ச்சிகயயும் உறுதிப்படுத்துவதற்கும்  விதப்புகரைகை ஏற்பாடு 

சசய்தல் உட்பட நாையக் சைாள்கை சதாடர்பான விடயங்ைகை 

சதாடர்ச்சியான அடிப்பகடயில் மீைாய்வு சசய்தல்; 

(உ)  இலங்கையில் வங்ைிைளுக்ைிகடயிலான வட்டி வீதங்ைகை (Sri Lanka 

Inter Bank Offered Rate (SLIBOR)) நிர்ையிக்கும் சசயற்பாட்டின் சபாது 

ஒழுங்குமுகறப்படுத்தல் மற்றும் வைிைப் சபாட்டி சதாடர்பாை 

விசாரகனைகை சமற்சைாள்ளுதல் மற்றும் பாிசீலித்தல்;  

(ஊ)  ைாப்புறுதி உள்ைடங்ைலாை அரச நிதி நிறுவனங்ைள் மற்றும் நிதிச் 

சசகவைகை ஏற்பாடு சசய்தல் சதாடர்பாை கூட்டிகைந்த ஆளுகை, 

சசயலாற்றுகை மற்றும் முைாகமத்துவம், சவைிப்பகடத்தன்கம 

மற்றும் அக்ைகறைைின் முரண்பாடு ஆைியவற்கற மீைாய்வு சசய்தல்;  

(எ)  ைாப்புறுதி உள்ைடங்ைலாை நிதிக் சைாள்கை மற்றும் நிதி நிறுவனங்ைள் 

சதாடர்பாை அரசாங்ைம் மற்றும் எதிர்ைால அரசாங்ைங்ைள் மற்றும் 

பாராளுமன்றத்தின் சபாறுப்புைகைப் பற்றி சைாள்கை மீைாய்வுைகை 

சமற்சைாள்ளுதல்;  

(ஏ)  பிகையங்ைள் மற்றும் பாிவர்த்தகன ஆகைக்குழுவின் 

சசயலாற்றுகை மற்றும் முைாகமத்துவம் மற்றும் மூலதனச் சந்கத 

முன்சனற்றங்ைள் பற்றி பாிசீலித்தல் மற்றும் அறிக்கையிடுதல்; மற்றும் 

(ஒ) சைாழும்புப் பங்குப் பாிவர்த்தகனயின் சசயலாற்றுகை மற்றும் 

முைாகமத்துவம் பற்றி பாிசசாதகன சசய்தல் மற்றும் அறிக்கையிடுதல்.   

(3)  அரசுக்குச் சசாந்தமான ஏசதனும் வங்ைி அல்லது ைாப்புறுதி உட்பட 

நிதிச்சசகவைகை வழங்கும் ஏசதனும் சவறு நிறுவனம் அல்லது ஏசதனும் 

எழுத்திலான சட்டத்தின் ைீழ் அரசாங்ைத்துக்கு உாித்தாக்ைப்பட்டுள்ை சவறு 

நிறுவனங்ைள் பற்றிய ைண்டறிதல்ைகையும் அத்துடன் அதிலிருந்து எழும் ஏசதனும் 

விடயத்கதயும் குழு மூன்று மாதங்ைளுக்சைாரு தடகவ பாராளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்கையிடுதல் சவண்டும். இவ்வறிக்கை பாிைார நடவடிக்கைைள் சதகவப்படும் 

விடயங்ைள் மற்றும் ஏசதனும் விதப்புகரைள் இருப்பின் அகவ பற்றிய 

அவதானிப்புக்ைகை உள்ைடக்ைியிருத்தல் சவண்டும்.  

(4)  வங்ைித்சதாழில் மற்றும் நிதிச் சசகவைள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கைசயான்று 

சகபயில் சபாபீடத்தில் இடப்பட்டதும் அவ் அறிக்கை நிதி எனும் விடயத்திற்குப் 

சபாறுப்பான அகமச்சருக்கும் உாிய நிறுவனங்ைளுக்குப் சபாறுப்பான 

அகமச்சர்ைளுக்கும் ஆற்றுப்படுத்தப்பட சவண்டுசமன்பதுடன் அவர்ைள் தம் 

அவதானிப்புைகையும் அது சதாடர்பாை எடுத்த நடவடிக்கைைகையும் எட்டு வாரக் 
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ைாலப்பகுதியினுள் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பித்தல் சவைடும். அத்துடன் குறித்த 

அவதானிப்புைள்  சதாடர்பில் எடுக்ைப்படசவண்டிய நடவடிக்கைமுகறைள் பற்றிய 

கூற்சறான்கற சமர்ப்பித்தல் சவண்டும் அல்லது அச் சிபாாிசுைகை  

நகடமுகறப்படுத்த முடியாது என்பது அகமச்சாின் ைருத்தானால் அவர் அதற்ைான 

ைாரைங்ைகையும் அரசாங்ை நிதிகய முகறயாைக் கையாளுவதற்குப் பின்பற்றப்படும் 

மாற்று நடவடிக்கைமுகறைகையும் எழுத்துமூலம் விைக்ைமைித்தல் சவண்டும். 

குழுவுக்குத் சதகவப்படின் நிகலப்பாட்கட சநாில் வந்து விைக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சகர குழுவிற்கு தனிப்பட்ட ாீதியில் அகழக்ை முடியும் என்பதுடன் 

அவ்வாறான விடயங்ைைால் எழும் சைள்விைளுக்கு எட்டு வாரங்ைளுக்குள் 

பதிலைிக்ைப்பட சவண்டும். 

(5) (அ)  குழு, சதகவக்சைற்றவாறு ஏகனய நிறுவனங்ைகைப் பாிசீலிப்பதற்கு 

அதன்    உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்ட உப குழுக்ைகை நியமித்தல் 

சவண்டும். இருப்பினும், ஏகனய குழு உறுப்பினர்ைள் விரும்பினால் 

இவ்வாறான ஏதாவது குழுக் கூட்டங்ைைில் ைலந்துசைாள்ைலாம். குழு 

அவசியமானது எனக் ைருதும் அவ்வாறான விடயங்ைள் சதாடர்பில் 

அவ்வாறான உப குழுக்ைள் குழுவிற்கு அறிக்கையிடுதல் சவண்டும். 

(ஆ)  குழு அல்லது குழுவினால் நியமிக்ைப்படும் உப குழு 

சதகவக்சைற்றவாறு குழுவினால் தீர்மானிக்ைப்படும் சம்பந்தப்பட்ட 

ஏதாவது நிறுவனங்ைள் சதாடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் அமர்வுைகை 

நடாத்துதல் சவண்டும். 

(6)  குழுவின் உறுப்பினர்ைைாைவிராத பாராளுமன்றத்தின் சவறு 

உறுப்பினர்ைள் அத்தகைய குழுவின் நடவடிக்கைைகை அவதானிப்பதற்கு 

தவிசாைாின் அனுமதியுடன் அனுமதிக்ைப்படலாம். 

(7)  வங்ைித்சதாழில் மற்றும் நிதிச் சசகவைள் பற்றிய குழு அல்லது அதன் உப 

குழு எதுவும் அதன் ைடகமைகைப் புாிவதற்ைாை எவசரனுமாகை அதன் முன்னர் 

அகழத்து வினவுவதற்கும் ஏசதனும் பத்திரத்கத, புத்தைத்கத, பதிசவட்கட 

அல்லது சவறு ஆவைத்கதக் சைாருவதற்கும், பாிசீலிப்பதற்கும் ைைஞ்சியங்ைள், 

சசாத்துக்ைள் என்பனவற்கறப் பார்கவயிடவும் அதிைாரமுகடயதாயிருத்தல் 

சவண்டும். 

(8)  வங்ைி மற்றும் நிதிச் சசகவைள் குழுவின் கூட்ட நடப்சபண் ஆனது ஐந்து 

உறுப்பினர்ைைாை இருக்கும். குழுவால் ஏற்றுக்சைாள்ைப்படக்கூடிய உாிய 

ைாரைமின்றி அக்குழுவின் சதாடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்ைைிற்கு 

வருகைதராதுள்ை குழுவின் உறுப்பினர், அத்தகைய குழுவின் உறுப்பாண்கமகய 

இழந்துள்ைாசரனக் ைருதப்படுதல் சவண்டும்.] 
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சபாருைதார உறுதிப்படுத்தல் பற்றிய குழு 

 †123. [(1) சதாிவுக் குழுவினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்படும் அகமச்சரகவ 

அகமச்சர்ைள் அல்லாத பதினாறு உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்ட சபாருைாதார 

உறுதிப்படுத்தல் பற்றிய குழுசவனப் சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று இருத்தல் 

சவண்டும். 

(2) சபாருைாதார உறுதிப்படுத்தல் பற்றிய குழுவிோ்ன் பைிைைாவன:– 

(அ)  அரசுக்குச் சசாந்தமான சதாழில்முயற்சிைைின் சசயலாற்றுகை, 

முைாகமத்துவம், சதாழிற்பாட்டு விகனத்திறன், சைாள்கைச் சட்டைம், 

சட்டச் சட்டைம் மற்றும் இடர் முைாகமத்துவம் ஆைியவற்கறப் 

பாிசீலித்தல்; 

(ஆ)  அரசுக்குச் சசாந்தமான சதாழில்முயற்சிைைின் நிதி உறுதிப்பாடு, ைடன் 

முைாகமத்துவம், இலாபம் மற்றும் முதலீட்டு முைாகமத்துவம் 

ஆைியவற்கறப் பாிசீலித்தல்; 

(இ)  சசாத்துக்ைைின் உாிகம நீக்ைத்துக்ைான சதகவப்பாடுைகையும் அரச – 

தனியார் பங்குகடகமைளுக்ைான வாய்ப்புைகையும் இழப்புைகைக் 

குகறத்து அரசுக்குச் சசாந்தமான சதாழில்முயற்சிைைின் இலாபங்ைகை 

அதிைாிப்பதற்ைான உபாயமார்க்ைங்ைகையும் பாிசீலித்தல்;  

(ஈ) அரசுக்குச் சசாந்தமான சதாழில்முயற்சிைைால் சதாழிலுக்கு 

அமர்த்தப்பட்டுள்ைவர்ைள் சதாடர்பான மனித வை முைாகமத்துவம், 

மிகை அல்லது சதகவக்கு சமற்பட்ட பைியாைர் குகறப்பு, ஊதியங்ைள் 

மற்றும் நியதிச்சட்டக் சைாடுப்பனவு நிலுகவைகை சசலுத்தாதிருத்தல் 

மற்றும் ஊதியங்ைள் மற்றும் படிைகை சமலதிைமாைச் சசலுத்துதல் 

ஆைியவற்கறப் பாிசீலித்தல். 

(3) 1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இலக்ை நிதிச் சட்டத்தினாலும் 2007 ஆம் 

ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்ைக் ைம்பனிைள் சட்டத்தினாலும் ஆளுகை சசய்யப்படும் 

அரசுக்குச் சசாந்தமான ஏசதனும் சதாழில்முயற்சிைள் பற்றிய ைண்டறிதல்ைகை, குழு 

மூன்று மாதங்ைளுக்கு ஒரு தடகவ பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடுதல் சவண்டும். 

(4) சபாருைாதார உறுதிப்படுத்தல் பற்றிய குழுவின் அறிக்கைசயான்று சகபயில் 

சபாபீடத்தில் இடப்பட்டதும் அவ் அறிக்கை நிதி எனும் விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான 

அகமச்சருக்கும் உாிய நிறுவனங்ைளுக்குப் சபாறுப்பான அகமச்சர்ைளுக்கும் 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட சவண்டுசமன்பதுடன் அவர்ைள் தம் அவதானிப்புைகையும் அது 

சதாடர்பாை எடுத்த நடவடிக்கைைகையும் எட்டு வாரக் ைாலப்பகுதியினுள் 

பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல் சவைடும். அத்துடன் குறித்த அவதானிப்புைள்  

சதாடர்பில் எடுக்ைப்பட சவண்டிய நடவடிக்கைமுகறைள் பற்றிய கூற்சறான்கற 

                                                           
† 2022 நவம்பர் 23 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை புதிய பாராளுமன்ற நிகலயியற் 

ைட்டகை உட்புகுத்தப்பட்டது 
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சமர்ப்பித்தல் சவண்டும் அல்லது அச் சிபாாிசுைகை  நகடமுகறப்படுத்த முடியாது 

என்பது அகமச்சாின் ைருத்தானால் அவர் அதற்ைான ைாரைங்ைகையும் அரசாங்ை 

நிதிகய முகறயாைக் கையாளுவதற்குப் பின்பற்றப்படும் மாற்று 

நடவடிக்கைமுகறைகையும் எழுத்துமூலம் விைக்ைமைித்தல் சவண்டும். குழுவுக்குத் 

சதகவப்படின் நிகலப்பாட்கட சநாில் வந்து விைக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சகர குழுவிற்கு தனிப்பட்ட ாீதியில் அகழக்ை முடியும் என்பதுடன் 

அவ்வாறான விடயங்ைைால் எழும் சைள்விைளுக்கு எட்டு வாரங்ைளுக்குள் 

பதிலைிக்ைப்பட சவண்டும்.    

(5) (அ) குழு சதகவக்சைற்றவாறு, ஏகனய நிறுவனங்ைகைப் பாிசீலிப்பதற்கு 

அதன் உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்ட உப குழுக்ைகை நியமித்தல் 

சவண்டும். இருப்பினும், ஏகனய குழு உறுப்பினர்ைள் விரும்பினால் 

இவ்வாறான ஏதாவது குழுக் கூட்டங்ைைில் ைலந்துசைாள்ைலாம். குழு 

அவசியமானது எனக் ைருதும் அவ்வாறான விடயங்ைள் சதாடர்பில் 

அவ்வாறான உப குழுக்ைள் குழுவிற்கு அறிக்கையிடுதல் சவண்டும். 

 (ஆ) குழு அல்லது குழுவினால் நியமிக்ைப்படும் உப குழு சதகவக்சைற்றவாறு 

குழுவினால் தீர்மானிக்ைப்படும் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது நிறுவனங்ைள் 

சதாடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் அமர்வுைகை நடாத்துதல் சவண்டும்.  

 (6) குழுவின் உறுப்பினர்ைைாைவிராத பாராளுமன்றத்தின் சவறு 

உறுப்பினர்ைள் அத்தகைய குழுவின் நடவடிக்கைைகை அவதானிப்பதற்கு 

தவிசாைாின் அனுமதியுடன் அனுமதிக்ைப்படலாம். 

 (7) சபாருைாதார உறுதிப்படுத்தல் பற்றிய குழு அல்லது அதன் உப குழு 

எதுவும் அதன் ைடகமைகைப் புாிவதற்ைாை எவசரனுமாகை அதன் முன்னர் 

அகழத்து வினவுவதற்கும் ஏசதனும் பத்திரத்கத, புத்தைத்கத, பதிசவட்கட அல்லது 

சவறு ஆவைத்கதக் சைாருவதற்கும், பாிசீலிப்பதற்கும் ைைஞ்சியங்ைள், சசாத்துக்ைள் 

என்பனவற்கறப் பார்கவயிடவும் அதிைாரமுகடயதாயிருத்தல் சவண்டும். 

 (8) சபாருைாதார உறுதிப்படுத்தல் பற்றிய குழுவின் கூட்ட நடப்சபண் ஐந்து 

உறுப்பினர்ைைாதல் சவண்டும். குழுவினால் ஏற்றுக்சைாள்ைத்தக்ை நியாயமான 

ைாரைமின்றி அக்குழுவின் சதாடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்ைைிற்கு 

வருகைதராதுள்ை குழுவின் உறுப்பினர், அத்தகைய குழுவின் உறுப்பாண்கமகய 

இழந்துள்ைாசரனக் ைருதப்படுதல் சவண்டும்.] 
வழிவகைைள் பற்றிய குழு 

†124. [(1) நாட்டின் சபாருைாதார ஸ்திரத்தன்கமகய வலுப்படுத்துகையில் 

அரசாங்ைத்திற்கு சமலதிை வருவாகயத் திரட்டுவதற்கும் அரசாங்ைத்தின் 

சசலவினங்ைகைக் ைருத்தில் சைாள்வதற்கும் சதகவயான நடவடிக்கைைகைப் 

பாிந்துகரக்கும் சநாக்ைத்திற்ைாை சதாிவுக் குழுவினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்படும் 

                                                           
† 2022 நவம்பர் 23 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை புதிய பாராளுமன்ற நிகலயியற் 

ைட்டகை உட்புகுத்தப்பட்டது 
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அகமச்சரகவ அகமச்சர்ைள் அல்லாத பதினாறு உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்ட 

வழிவகைைள் பற்றிய குழுசவனப் சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று இருத்தல் 

சவண்டும். 

(2) அரசாங்ை வாிவிதிப்பு, இறுப்பு மற்றும் அரசாங்ைத்தின் வருமானங்ைகை 

அதிைாிக்கும் வழிைள் சதாடர்பான அகனத்து விடயங்ைகையும் பாிசீலகன 

சசய்வதற்கும் அவசியம் ஏற்படும் சபாது சதகவயானவிடத்து வாிவிதிப்பு மற்றும் 

இறுப்புைள் பற்றிய தற்சபாதுள்ை சைாள்கைைளுக்ைான மாற்றங்ைகை 

முன்சமாழிவதற்ைான தத்துவத்கதயும் இக்குழு சைாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

(3) குழுவின் ைடகமைகை நிகறசவற்றும் சபாது, குழு பின்வருவன பற்றி 

பாிசீலகனகய சமற்சைாண்டு விதப்புகரைகை வழங்குதல் சவண்டும்:— 

(அ) பயனுறுதியான வருமானச் சசைாிப்புப் சபாறிமுகறைள்; 

(ஆ)  உள்நாட்டு இகறவாிச் சட்டங்ைளுடன் சதாடர்புகடய விடயங்ைள் மற்றும் 

ஏகனய சட்டங்ைைில் குறித்துகரக்ைப்பட்டுள்ை வருமான வழிைள்; 

(இ)  இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிைைில் ஏற்புகடயதாைவுள்ை இறுப்பு, சுங்ைச் 

சட்டங்ைள், சைாள்கைைள் மற்றும் வழிைாட்டல்ைகை உள்ைடக்ைிய சுங்ைம் 

மற்றும் சுங்ை நிர்வாைம் சதாடர்பான விடயங்ைள்; 

(ஈ)  அகனத்து வகையான வர்த்தை உடன்படிக்கைைள், பண்ட 

உடன்படிக்கைைள் மற்றும் அவற்றின் நகடமுகறப்படுத்தல் 

அசதசபான்று இவ்வுடன்படிக்கைைைின் சர்வசதச விதிைள் மற்றும் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அம்சங்ைள் சதாடர்புகடய விடயங்ைள்; 

(உ)  இறக்குமதிக் கைத்சதாழிலின் தாக்ைங்ைள், இறக்குமதிக் சைாள்கைைள், 

சபாட்டித்தன்கமயான இறக்குமதிச் சந்கதகய ஊக்குவிப்பதற்ைான 

சபாறிமுகறைள் மற்றும் தீங்கு விகைவிக்கும் மற்றும் சநர்கமயற்ற 

இறக்குமதிைள் மற்றும் அத்தகைய இறக்குமதி நகடமுகறைகை 

உள்ைடக்ைிய இறக்குமதிக் கைத்சதாழிலுடன் சதாடர்புகடய 

விடயங்ைள்; 

(ஊ)  ஏற்றுமதிக் சைாள்கைைள், ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்புப் சபாறிமுகறைள், சந்கத 

நுகழவு மற்றும் சபாட்டி, கைத்சதாழில்ைளுக்குத் சதகவயான 

மூலப்சபாருட்ைைின் சதாடர்ச்சியான விநிசயாைம், இருதரப்பு மற்றும் 

பல்சதசீய வர்த்தை உறவுைகை உள்ைடக்ைிய வர்த்தைக் கைத்சதாழிலுடன் 

சதாடர்புகடய குறித்த விடயங்ைள்; 

(எ)  அகனத்து அரசாங்ை ஓய்வூதியங்ைள், சுைாதாரப் பராமாிப்பு, நலன்புாி மற்றும் 

சமூைப் பாதுைாப்பு நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள், அவற்றின் சைாடுப்பனவுைள் 

மற்றும் சைாள்கைைள், சிறுவர்பராமாிப்பு நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகை உள்ைிட்ட 

அரசாங்ை சமூை சசகவ நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள், உடல் அல்லது உை 

குகறபாடுள்ை ஆட்ைளுக்ைான நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள், புனர்வாழ்வு 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளுடன் சதாடர்பான விடயங்ைள்; 
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(ஏ)  அவசரைால நிவாரைங்ைகை வழங்குதல் மற்றும் சதாடர்பான 

சைாள்கைைள் சம்பந்தமான விடயங்ைள். 

(4) தற்சபாதுள்ை சட்டங்ைளுக்கு வகரயறுக்ைப்பட்டு குழுவின் 

சநாக்சைல்கலக்குள் அடங்கும் அகனத்து விடயங்ைள் மீதும் குழு சபாதுவான 

சமற்பார்கவ சதாடர்பில் தத்துவமுகடயதாை இருத்தல் சவண்டும்: 

ஆயினும், குழுவின் சநாக்சைல்கலக்குள் வரும் விடயங்ைள் பற்றிய 

தற்சபாதுள்ை சட்டங்ைைில் திருத்தங்ைகை அறிமுைம் சசய்வதற்கு அல்லது 

நீக்குவதற்கு புதிய சட்டவாக்ைம் பற்றிய விதப்புகரைகை குழு சமற்சைாள்ைலாம்.  

(5) குழு தமது ைண்டறிதல்ைள் பற்றிய அறிக்கைகய மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு 

தடகவ பாராளுமன்றத்துக்குச் சமர்ப்பிப்பதுடன் ஏதாவது பாிைார நடவடிக்கை 

மற்றும் விதப்புகரைள் சதகவப்படும் விடயங்ைள் ஏசதனும் இருப்பின் அகவ பற்றிய 

அவதானிப்புைகையும் அவ்வறிக்கை உள்ைடக்குதல் சவண்டும். 

(6)  வழிவகைைள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கைசயான்று சகபயில் சபாபீடத்தில் 

இடப்பட்டதும் அவ் அறிக்கை நிதி எனும் விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான 

அகமச்சருக்கும் உாிய நிறுவனங்ைளுக்குப் சபாறுப்பான அகமச்சர்ைளுக்கும் 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட சவண்டுசமன்பதுடன் அவர்ைள் தம் அவதானிப்புைகையும் அது 

சதாடர்பாை எடுத்த நடவடிக்கைைகையும் எட்டு வாரக் ைாலப்பகுதியினுள் 

பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பித்தல் சவைடும். அத்துடன் குறித்த அவதானிப்புைள்  

சதாடர்பில் எடுக்ைப்படசவண்டிய நடவடிக்கைமுகறைள் பற்றிய கூற்சறான்கற 

சமர்ப்பித்தல் சவண்டும் அல்லது அச் சிபாாிசுைகை  நகடமுகறப்படுத்த முடியாது 

என்பது அகமச்சாின் ைருத்தானால் அவர் அதற்ைான ைாரைங்ைகையும் அரசாங்ை 

நிதிகய முகறயாைக் கையாளுவதற்குப் பின்பற்றப்படும் மாற்று 

நடவடிக்கைமுகறைகையும் எழுத்துமூலம் விைக்ைமைித்தல் சவண்டும். குழுவுக்குத் 

சதகவப்படின் நிகலப்பாட்கட சநாில் வந்து விைக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சகர குழுவிற்கு தனிப்பட்ட ாீதியில் அகழக்ை முடியும் என்பதுடன் 

அவ்வாறான விடயங்ைைால் எழும் சைள்விைளுக்கு எட்டு வாரங்ைளுக்குள் 

பதிலைிக்ைப்பட சவண்டும்.  

(7)  குழு சதகவக்சைற்றவாறு, ஏகனய நிறுவனங்ைகைப் பாிசீலிப்பதற்கு 

அதன்    உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்ட உப குழுக்ைகை நியமித்தல் சவண்டும். ஆயின், 

ஏகனய உறுப்பினர்ைள் விரும்பினால் இவ்வாறான ஏதாவது குழுக் கூட்டங்ைைில் 

ைலந்துசைாள்ைலாம். அந்த உப குழு அவசியமானது எனக் ைருதும் அவ்வாறான 

விடயங்ைள் சதாடர்பில் அவ்வாறான உப குழுக்ைள் குழுவிற்கு அறிக்கையிடுதல் 

சவண்டும். 

(8)  வழிவகைைள் பற்றிய குழுவிற்கும் அல்லது குழுவினால் நியமிக்ைப்பட்ட 

எந்தசவாரு உப குழுவிற்கும் சதகவயானசபாது பாராளுமன்றத்தில் அல்லது 

குழுவினால் தீர்மானிக்ைப்படும் எந்தசவாரு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திலும் 

கூட்டத்கத நடாத்துவதற்கு சந்தர்ப்பமைிக்ை முடியும். 

(9)  குழுவின் உறுப்பினர்ைைாைவிராத பாராளுமன்றத்தின் சவறு 

உறுப்பினர்ைள் அத்தகைய குழுவின் நடவடிக்கைைகை அவதானிப்பதற்கு 

தவிசாைாின் அனுமதியுடன் அனுமதிக்ைப்படலாம். 
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(10)  வழிவகைைள் பற்றிய குழு அல்லது அதன் உப குழு எதுவும் அதன் 

ைடகமைகைப் புாிவதற்ைாை எவசரனுமாகை அதன் முன்னர் அகழத்து 

வினவுவதற்கும் ஏசதனும் பத்திரத்கத, புத்தைத்கத, பதிசவட்கட அல்லது சவறு 

ஆவைத்கதக் சைாருவதற்கும், பாிசீலிப்பதற்கும் ைைஞ்சியங்ைள், சசாத்துக்ைள் 

என்பனவற்கறப் பார்கவயிடவும் அதிைாரமுகடயதாயிருத்தல் சவண்டும். 

(11)  வழிவகைைள் பற்றிய குழுவின் கூட்ட நடப்சபண் ஐந்து 

உறுப்பினர்ைைாதல் சவண்டும். குழுவினால் ஏற்றுக்சைாள்ைத்தக்ை நியாயமான 

ைாரைமின்றி அக்குழுவின் சதாடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்ைைிற்கு 

வருகைதராதுள்ை குழுவின் உறுப்பினர், அத்தகைய குழுவின் உறுப்பாண்கமகய 

இழந்துள்ைாசரனக் ைருதப்படுதல் சவண்டும்.]    

சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழு 

 *125. [(1) சதாிவுக் குழுவினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்படும் அகமச்சரகவ 

அகமச்சர்ைள் அல்லாத பதிகனந்து உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்ட சபாது மனுக்ைள் பற்றிய 

குழுசவனப் சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று இருத்தல் சவண்டும். 

 (2) முப்பதாம் நிகலயியற் ைட்டகையின் (10) ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடுைைின்ைீழ் 

குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட மனுக்ைகைக் ைவனத்திற்சைாள்ளுதல் அதன் 

ைடகமயாதல் சவண்டும். 

 (3) பைிரங்ை அலுவலசராருவரால் அல்லது பைிரங்ைக் கூட்டுத்தாபனம், 

உள்ளூரதிைாரசகப அல்லது அசதசபான்ற பிற நிறுவனசமான்றின் 

அலுவலசராருவரால் அடிப்பகட உாிகம மீறப்படுதகல அல்லது சவறு அநீதி 

இகழக்ைப்படுதகல ஏசதனும் மனு சவைிக்ைாட்டுைின்றசதன சபாது மனுக்ைள் 

பற்றிய குழு ைருதுமிடத்து, சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழு அத்தகைய மனுபற்றி 

விசாரகை சசய்யலாம் அல்லது அத்தகைய மனுகவ விசாாித்து 

அறிக்கையிடுவதற்ைாை நிருவாைத்துக்ைான பாராளுமன்ற ஆகையாைருக்கு 

(ஒம்புட்சுமான்) ஆற்றுப்படுத்தலாம். 

 (4) சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழு, மனு ஒன்கற விசாரகை சசய்த பின்னர் 

அல்லது சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழுவினால் நிருவாைத்துக்ைான பாராளுமன்ற 

ஆகையாைாிற்கு (ஒம்புட்சுமான்) ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட மனுசவான்று சதாடர்பில் 

அவரது நுண்ைாய்வு முடிவுற்றதன்சமல் அவரால் குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட 

அறிக்கைகயக் ைவனத்திற் சைாண்டதன்பின்னர், அத்தகைய மனு அல்லது 

அறிக்கைமீது எடுக்ைப்பட சவண்டிய நடவடிக்கைபற்றி அதன் அபிப்பிராயத்கதப் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடலாம். 

 (5) சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழு, அதற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட மனுக்ைள் 

சதாடர்பில் எடுக்ைப்படசவண்டிய நடவடிக்கை பற்றிய அதன் அபிப்பிராயத்கத, 

ைாலத்துக்குக்ைாலம் தகுதியானகவசயன அது ைருதக்கூடியவாறான அத்தகைய 

                                                           
* 2022 ஒக்சடாபர் 05 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் ஊடாை ஏற்ைனசவ வலுவில் இருந்த 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகை நீக்ைப்பட்டு அதற்குப் பதிலாை பதிலீடு சசய்யப்பட்டது. 
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மனுக்ைள் மீதான அத்தகைய சவறு அவதானிப்புக்ைளுடன் சசர்த்து மூன்று 

மாதங்ைளுக்கு ஒருமுகற   பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடுதல் சவண்டும். 

 (6) அறிக்கையானது சபாபீடத்தில் இடப்படும்சபாது, சபாநாயைர் அத்தகைய 

அறிக்கையின் உள்ைடக்ைத்திகன உாிய அகமச்சருக்கு அவரது அவதானிப்பு 

ைளுக்ைாை அனுப்புவதற்ைான நடவடிக்கைைகை எடுத்தல் சவண்டுசமன்பதுடன் 

அவ்வவதானிப்புைள் எட்டு வாரக் ைாலப்பகுதியினுள் அகமச்சாினால்   எழுத்துமூலம் 

சபாநாயைருக்கு அனுப்பிகவக்ைப்படுதலும் சவண்டும். 

 (7) உாிய அகமச்சாின் அவதானிப்புைகைப் சபற்றபின்னர் சபாநாயைர் 

அத்தகைய அவதானிப்புைைின் பிரதிசயான்கறத் தவிசாைருக்கும் மனுகவச் 

சமர்ப்பித்த பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் அனுப்பிகவத்தல் சவண்டும். 

வழங்ைப்பட்ட பதில் சதாடர்பில் திருப்தியகடய முடியாதவிடத்து தகுந்த தீர்வுைகை 

முன்சனடுக்குமாறு அகமச்சாிடம்  சைாரப்பட சவண்டும். அகமச்சாினால் ஒரு 

மாதைாலத்திற்குள் தீர்மானங்ைள் முன்சனடுக்ைப்பட சவண்டுசமன்பதுடன் அதகன 

நிகறசவற்றாகமக்ைான ைாரைங்ைகை எழுத்துமூலம் முன்கவப்பதுடன் நிவாரைம் 

வழங்குவதற்ைாைக் ைருத்திற்சைாள்ைப்படும் மாற்று நடவடிக்கை குறிப்பிடப்பட 

சவண்டும். 

 (8) சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழு, அவசியசமன அது ைருதும்சபாது 

அக்குழுவின் உறுப்பினர்ைைிலிருந்து சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழுவினால் 

பைிக்ைக்கூடியவாறான அத்தகைய மனுக்ைகை அல்லது அறிக்கைைகைப் 

பாிசசாதகன சசய்து அறிக்கையிடுவதற்ைாை சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழுவின் 

அங்ைத்துவ உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்ட உபகுழுக்ைகை நியமிக்ைலாம். 

 (9) சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழு அல்லது அதன் உபகுழு ஏசதனும் அதன் 

ைடகமைகைப் புாிவதற்ைாை எவசரனுமாகை அதன் முன்னர் அகழத்து 

விசாாிக்ைவும், ஏசதனும் பத்திரத்கத, புத்தைத்கத, பதிசவட்கட அல்லது சவறு 

ஆவைத்கதக் சைட்டுப் சபறுவதற்கும் பாிசீலகன சசய்வதற்கும், ைைஞ்சியங்ைள், 

சசாத்துக்ைள் என்பனவற்கறப் பார்கவயிடுவதற்கும் அதிைாரமுகடயதாயிருத்தல் 

சவண்டும். 

 (10) சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழுவின் கூட்டநடப்சபண் ஐந்து 

உறுப்பினர்ைைாதல் சவண்டும். சபாது மனுக்குழுவின் அனுமதியின்றி 

சதாடர்ச்சியான மூன்று கூட்டங்ைைிற்கு வருகைதராதுள்ை குழுவின் உறுப்பினர், 

அத்தகைய குழுவின் உறுப்பாண்கமகய இழந்துள்ைாசரனக் ைருதப்படுதல் 

சவண்டும் எனப் பிசரரகை சைாண்டுவரப்பட்டு எடுத்தியம்பப்சபற்றது. 

அரசியலகமப்பு அலுவல்ைள் பற்றிய குழு 

 126. (1) சபாநாயைகரத் தவிசாைராைவும் மற்றும் பிரதம அகமச்சர், 

பாராளுமன்றச் சகப முதல்வர், பாராளுமன்ற எதிர்க்ைட்சித் தகலவர் உட்பட 

சபாநாயைாினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்படும் சவறு மூன்று உறுப்பினர்ைகையும் 

சைாண்டுள்ைதுமான அரசியலகமப்பு அலுவல்ைள் பற்றிய குழுசவனப் 

சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  

(2) அரசியலகமப்பு அலுவல்ைள் பற்றிய குழுவின் கூட்டநடப்சபண் மூன்று 

உறுப்பினர்ைைாதல் சவண்டும்.  
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(3) அரசியலகமப்பின் 41ஆ ஆம் உறுப்புகரயின் அட்டவகையின் ைீழ் 

தாபிக்ைப்பட்டுள்ை அகனத்து சுயாதீன ஆகைக்குழுக்ைளும் அவற்றின் 

அதிைாரங்ைள், ைடகமைள் மற்றும் பைிைள் ஆைியவற்றின் பிரசயாைம், 

சசயலாற்றுகை மற்றும் நிகறசவற்றுகை உள்ைடங்ைலாை அவற்றின் சசயற்பாடுைள் 

பற்றிய அறிக்கையிகன ஒவ்சவாரு பஞ்சாங்ை வருடத்திற்ைாைவும் 

பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்ை சவண்டும்.  

(4) குழு, ஆகைக்குழுக்ைைின் வருடாந்த அறிக்கைகயப் பாிசீலிக்ை 

சவண்டுசமன்பதுடன் அதன் ைடகமகய நிகறசவற்றும்சபாது ஆகைக்குழுக்ைைின் 

தவிசாைர்ைகையும் உறுப்பினர்ைகையும் அலுவலர்ைகையும் அகழப்பதற்கும் 

அதிைாரம் சைாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

(5) இக்குழு, சந்சதைங்ைகைத் தவிர்த்துக்சைாள்வதற்ைாை, ஆகைக்குழுவினால் 

நீதிமன்ற நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்ட அல்லது எடுக்ைப்படவுள்ை விடயங்ைள் 

எகவசயனுமிருப்பின் அகவ சதாடர்பான எந்த விைக்ைத்கதயும் சைாராது. 
 

உயர் பதவிைள் பற்றிய குழு 

 127. (1) சதாிவுக் குழுவினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்படும் பன்னிசரண்டு 

உறுப்பினர்ைளுக்கு சமற்படாத உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்ட உயர் பதவிைள் பற்றிய 

குழுசவனப் சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  

(2) அகமச்சரகவயினால் தீர்மானிக்ைப்பட்ட ஏசதனும் பதவிக்கு நியமிக்ைப்பட்ட 

அல்லது ஏசதனும் பதவியில் பதவி வைிப்பதற்குப் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்பட்ட 

எவசரனும் ஆைின் தகுதிகய ஆராய்ந்து அத்தகைய ஆட்ைள் சதாடர்பாை 

விதப்புகரைள் சசய்தல் உயர் பதவிைள் பற்றிய குழுவின் பைியாகும். 

(3) அகமச்சுக்ைைின் சசயலாைர்ைள், சவைிநாட்டு தூதரைங்ைைின் தகலவர்ைள் 

மற்றும் உயர் பதவிைள் மீதான குழுவின் தீர்மானத்திற்சைற்ப சதாிவுசசய்யப்பட்ட 

கூட்டுத்தாபனங்ைைின் தகலவர்ைள் சபான்ற பதவிைைிற்கு நியமிக்ைப்பட்ட அல்லது 

சபயர் குறிப்பிடப்பட்ட ஆட்ைைின் தகுதி சதாடர்பாை மூன்று மாத ைாலப்பகுதியினுள் 

பாிசீலகன சமற்சைாள்ைப்பட சவண்டும் 

(4) உயர் பதவிைள் பற்றிய குழு அதன் ைடகமைகைப் புாிவதற்ைாை, 

எவசரனுமாகை அதன்முன்னர் அகழத்து விசாரகை சசய்வதற்கும் ஏசதனும் 

பத்திரத்கத, புத்தைத்கத, பதிசவட்கட அல்லது சவறு ஆவைத்கத வரவகழத்துப் 

பாிசசாதகன சசய்வதற்கும் (2) ஆம் உட்பந்தியிற் குறிப்பீடு சசய்யப்பட்ட அத்தகைய 

எவசரனுமாைின் தகுதிகய முழுகமயாைப் பாிசீலகன சசய்வதற்கு 

அவசியமாைக்கூடியவாறான அத்தகைய எல்லாச் சசயல்ைகையும் சசய்வதற்கும் 

தத்துவங்சைாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

(5) பாராளுமன்றக் கூட்டத்சதாடர் ஒத்திகவக்ைப்பட்டிருந்தாலும், குழுவானது 

ைாலத்திற்குக்ைாலம் பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கை சசய்வதற்கும் அதன் 

பாிசசாதகனகயத் சதாடர்ந்து நடாத்துவதற்கும் தத்துவங்சைாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

(6) உயர் பதவிைள் பற்றிய குழுவின் கூட்டநடப்சபண் நான்கு 

உறுப்பினர்ைைாதல் சவண்டும். 
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இகைப்புக் குழு 

 128. (1) சபாநாயைர் புதிய பாராளுமன்றசமான்றின் சதாடக்ைத்தில் இகைப்புக் 

குழுகவ நியமித்தல் சவண்டும். 

(2)  இகைப்புக் குழு பின்வருசவாகரக் சைாண்டிருத்தல் சவண்டும்: - 

(அ) சபாநாயைர் - குழுவின் தவிசாைராை இருக்ை சவண்டும்; 

(ஆ) பிரதிச் சபாநாயைர்; 

(இ) குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைர்; 

(ஈ) பாராளுமன்றச் சகப முதல்வர்; 

(உ) பாராளுமன்ற எதிர்க்ைட்சித் தகலவர்; 

(ஊ) அரசாங்ைக் ைட்சியின் முதற்சைாலாசான்; 

(எ) எதிர்க்ைட்சியின் முதற்சைாலாசான்; 

(ஏ) ஒழுக்ைவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமைள் பற்றிய குழு, அரசாங்ை 

ைைக்குைள் பற்றிய குழு, அரசாங்ை சபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழு, 

அரசாங்ை நிதி பற்றிய குழு,† [வங்ைித்சதாழில் மற்றும் நிதிச் சசகவைள் 

பற்றிய குழு, சபாருைாதார உறுதிப்படுத்தல் பற்றிய குழு, வழிவகைைள் 

பற்றிய குழு], சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு, துகறசார் சமற்பார்கவக் 

குழுக்ைள், அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழுக்ைள், சபாது மனுக்ைள் 

பற்றிய குழு, உயர் பதவிைள் பற்றிய குழு மற்றும் பின்வாிகச 

உறுப்பினர் குழு என்பவற்றின் தவிசாைர்ைள். 

(3) இகைப்புக் குழுவானது பின்வருவனவற்கறக் ைவனத்திற் சைாள்ளுதல் 

சவண்டும்:- 

(அ) குழுக்ைைின் வசதிைள் மற்றும் அவற்றின் பைியாட்சடாகுதி பற்றிய 

எகவசயனும் ைருமங்ைள்; 

(ஆ) குழுக்ைைின் கூட்டங்ைைிற்ைாை குழு அகறைள் ைிகடக்ைக்கூடிய 

தன்கம;  

(இ) குழுக்ைைிற்ைான நிபுைர்ைளும் ஆராய்ச்சியாைர்ைளும் ைிகடக்ைக்கூடிய 

தன்கம; 

(ஈ) குழுக்ைைின் கூட்டங்ைைிற்கு குழு உறுப்பினர்ைைின் வருகை; 

அத்துடன் 

(உ) குழுக்ைைின் அறிக்கைைகை விவாதிப்பதற்ைான சநர ஒதுக்ைீடு. 

(4) இகைப்புக் குழுவானது, ஆைக்குகறந்தது இரண்டு மாதங்ைைிற்கு 

ஒருதடகவயாவது கூடுதல் சவண்டுசமன்பதுடன் தவிசாைர் குழுவின் கூட்டங்ைகை 

அகழப்பதற்ைான நடவடிக்கைைகை எடுத்தலும் சவண்டும்.  

                                                           
†  2022 நவம்பர் 23 ஆம் திைதி சமற்சைாள்ைப்பட்ட திருத்தங்ைைின் விகைவாை ஏற்பட்ட இகடசநர் 

திருத்தம். 
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(5) இகைப்புக் குழுவானது ஆட்ைகையும் பத்திரங்ைகையும் பதிசவடுைகையும் 

அகழப்பதற்கும், ைாலத்திற்குக்ைாலம் அமர்வதற்கும் பாராளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்கையிடுவதற்கும் தத்துவங்சைாண்டதாதல் சவண்டும்.  

பின்வாிகசக் குழு 

 129. (1) சதாிவுக் குழுவினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்படும் பின்வாிகசக் 

குழுசவனப் சபயர்குறிக்ைப்பட்ட குழுசவான்று இருத்தல் சவண்டும்.  

(2) பின்வாிகசக் குழு அரசாங்ைக் ைட்சியின் முதற்சைாலாசான், எதிர்க்ைட்சியின் 

முதற்சைாலாசான், அரசாங்ைக் ைட்சியின் மூன்று பின்வாிகச உறுப்பினர்ைள் மற்றும் 

எதிர்க்ைட்சியின் மூன்று பின்வாிகச உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்டகமதல் சவண்டும். 

(3) எதிர்க்ைட்சியிலிருந்து சதாிவுசசய்யப்படும் உறுப்பினர்ைைாை இருப்பின் ஓர் 

இடம் எதிர்க்ைட்சியிலுள்ை மிைப்சபாிய ைட்சிக்கு குறித்சதாதுக்ைப்படுதல் 

சவண்டுசமன்பதுடன், இன்சனாாிடம் எதிர்க்ைட்சியிலுள்ை இரண்டாவது 

மிைப்சபாிய ைட்சிக்குக் குறித்சதாதுக்ைப்படுதலும் சவண்டும். 

(4) அரசாங்ைக் ைட்சியின் முதற்சைாலாசான் தவிர அகமச்சரகவயின் 

அகமச்சர்ைள், அகமச்சரகவயின் உறுப்பினர்ைள் அல்லாத அகமச்சர்ைள், பிரதி 

அகமச்சர்ைள், பாராளுமன்றச் சகப முதல்வர், பாராளுமன்றத்தின் எதிர்க்ைட்சித் 

தகலவர் மற்றும் அரசியற் ைட்சிைைின் தகலவர்ைள் இக்குழுவின் 

உறுப்பினராைவிருப்பதற்கு தகுதியுகடயவர் அல்லர். 

(5) அரசாங்ைக் ைட்சியின் முதற்சைாலாசான் குழுவின் தவிசாைராைவிருத்தல் 

சவண்டுசமன்பதுடன், அவர் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்க்ைட்சியின் 

முதற்சைாலாசான் குழுவின் தவிசாைராைவிருத்தல் சவண்டும். 

(6) பின்வாிகசயாைர் அலுவல்ைைிற்ைாை குறித்சதாதுக்ைப்பட்ட நாட்ைைில் 

எடுக்ைப்படசவண்டிய அலுவல்ைகைத் தீர்மானித்தல் பின்வாிகசக் குழுவின் 

ைடகமயாதல் சவண்டும். 

(7) பின்வாிகசக் குழுவானது, விசசட சநாக்ைங்ைைிற்ைாைத் தாபிக்ைப்பட்ட 

சவசறசதனும் குழுவிற்ைான அசத தத்துவங்ைகையும் சிறப்புாிகமைகையும் 

உாிகமைகையும் சைாண்டிருத்தல் சவண்டுசமன்பதுடன், குழுக்ைைிற்ைான சபாது 

விதிைள் ஏற்ற மாற்றங்ைளுடன் இக்குழுவிற்கும் ஏற்புகடயனவாதல் சவண்டும்.  

(8) பின்வாிகசக் குழுவானது அதன் கூட்டங்ைைிற்கு வருகைதரும்படி அரசாங்ை 

அலுவலர்ைகை அகழக்ைலாம்.  

(9) ஏசதனும் ைருமத்தின்மீது விவாதசமான்கற விரும்புைின்ற பாராளுமன்றத்தின் 

எவசரனும் பின்வாிகச உறுப்பினர் பின்வருவனவற்கற எடுத்துக்ைாட்டி 

பின்வாிகசக் குழுவிற்கு எழுத்துமூலம் அறிவித்தல் சவண்டும்:- 

(அ) ஒரு விவாதத்கத நடாத்துவதற்ைான முக்ைியத்துவம்;  

(ஆ) பங்குபற்றக்கூடிய உறுப்பினர்ைைின் எண்ைிக்கை; அத்துடன் 

(இ) அக்ைருமமானது நடப்பு அமர்வுத்சதாடாில் பாராளுமன்றத்தில் 

விவாதிக்ைப்பட்டுள்ைதா அல்லது விவாதிக்ைப்படுவதற்கு 
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அட்டவகைப்படுத்தப்பட்டுள்ைதா அல்லது விவாதிக்ைப்படும் 

சாத்தியமுள்ைதாசவன்பது. 

(10) பின்வாிகசக் குழுவானது இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் (9) ஆம் 

பந்தியின்ைீழ் எவசரனும் உறுப்பினாினால் சசய்யப்பட்ட சவண்டுசைாள் 

சபாருத்தமானசதனக் ைருதினால், அத்தகைய ஒரு விவாதத்திற்ைான சநரத்கதக் 

குறித்சதாதுக்குமாறு பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழுவிகனக் 

சைாரசவண்டும்.  

(11) பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழு அதன்பின்னர், அத்தகைய 

விவாதத்திற்ைான சபாருத்தமான நாகையும் சநரத்கதயும் குறித்சதாதுக்குதல் 

சவண்டும்.  

சிறப்பு சநாக்ைங்ைைிற்ைான குழுக்ைைின் நகடமுகற 

 130. (1) நிகலயியற் ைட்டகைைைில் சவறுவகையாைக் 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலன்றி, சிறப்பு சநாக்ைங்ைைிற்ைான ஒவ்சவாரு குழுவும், அதன் 

முதலாவது கூட்டத்தில் அலுவல்ைகைத் சதாடங்குவதற்கு முன்னர், தவிசாைராை 

அதன் உறுப்பினர்ைளுள் ஒருவகரத் சதர்ந்சதடுத்தல் சவண்டும்.  

(2) தவிசாைருக்கு முதல் வாக்சைான்றும் அைிக்ைப்பட்ட வாக்குைள் 

சமமாைவிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் தீர்வு வாக்சைான்றும் இருத்தல் சவண்டும். 

(3) நிகலயியற் ைட்டகைைைில் சவறுவகையாைக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலன்றி, 

சவற்றிடங்ைள் சதாிவுக் குழுவினால் நிரப்பப்படுதல் சவண்டும். ஒரு குழுவில் 

ைாைப்படும் அத்தகைய ஒவ்சவாரு சவற்றிடமும் நிரப்பப்படும்சபாது அது பற்றிப் 

பாராளுமன்றத்தின் அடுத்துவரும் கூட்டத்தில் அறிவிக்ைப்படுதல் சவண்டும்.  

(4) நிகலயியற் ைட்டகைைைில் சவறுவகையாைக் குறிப்பிட்டிருந்தாலன்றி 

கூட்டநடப்சபண்ைானது மூன்று உறுப்பினர்ைைாதல் சவண்டுசமன்பதுடன், 

சதகவயான கூட்டநடப்சபண் இல்லாதசபாது கூட்டசமான்கற நடாத்தாமலிருப்பது 

அத்தகைய குழுவின் தவிசாைாினது ைடகமயாதலும் சவண்டும்.  

(5) குழுசவான்றின் கூட்டங்ைள் தவிசாைாினால் கூட்டப்படுதல் சவண்டும்.  

(6) தவிசாைர் இல்லாதசபாது குழுவினால் சதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட சவசறவசரனும் 

உறுப்பினர் தகலகமதாங்குதல் சவண்டும். 

(7) உாிய குழுவின் முன்னனுமதிகயப் சபறாமல் சதாடர்ச்சியான மூன்று 

கூட்டங்ைைிற்கு வருகைதராதுள்ை குழுவின் உறுப்பினர், அத்தகைய குழுவின் 

உறுப்பாண்கமகய இழந்துள்ைாசரனக் ைருதப்படுதல் சவண்டும்: 

ஆயினும், அவ்வுறுப்பினர் முன்கூட்டிசய சபறப்பட்ட பாராளுமன்ற 

அனுமதியுடன் பாராளுமன்றத்தின் அமர்வுைைிற்குச் சமுைமைிக்ைாதிருக்கும் 

ைாலப்பகுதிக்குள் ஒரு தினத்தில் அத்தகைய குழுவின் ஏதாவது கூட்டம் 

நகடசபறுமானால் முற்சபாந்த ஏற்பாடுைள் ஏற்புகடயனவாதல் ஆைாது. 

குழுக்ைைிற்ைான சபாது விதிைள் 

 131. (1) 85 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகையின் (1)(அ) பந்தியின் பிரைாரம் 

நியமிக்ைப்பட்ட குழுகவத் தவிர, சசயலாைர் நாயைம் அல்லது சசயலாைர் 

நாயைத்தினால் சபயர்குறித்து நியமிக்ைப்பட்ட பாராளுமன்றத்தின் சவசறவசரனும் 

உத்திசயாைத்தர் ஒவ்சவாரு குழுவிற்குமான சசயலாைராதல் சவண்டும். 
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(2) ஒவ்சவாரு குழுவும் அவசியசமன அது ைருதும்சபாது, அத்தகைய 

குழுவினால் குறித்துகரக்ைப்பட்ட ஒரு ைாலப்பகுதியினுள் அத்தகைய ைருமங்ைகைப் 

பாிசசாதகன சசய்து அத்தகைய குழுவிற்கு அறிக்கையிடுவதற்கு அதன் சசாந்த 

உறுப்பினர்ைகை உள்ைடக்ைிய உபகுழுக்ைகை நியமிக்ைலாம். அத்தகைய 

குழுவானது அவசியசமன அது ைருதும்சபாது உபகுழுவானது அதற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட ைருமங்ைகை முழுகமயாைப் பாிசீலிப்பதற்குத் சதகவயான 

ைடகமைகைப் புாிவதற்ைாை எவசரனுமாகை அதன்முன்னர் அகழத்து விசாரகை 

சசய்வதற்கும் ஏசதனும் பத்திரத்கத, பதிசவட்கட அல்லது ஆவைத்கத 

வரவகழத்துப் பாிசசாதகன சசய்வதற்கும் பாிசீலகனக்ைாை இடத்துக்ைிடம் 

சசல்வதற்கும் பாராளுமன்றம் ஒத்திகவக்ைப்பட்டிருந்தாலும் கூடுவதற்கும் 

அத்தகைய உபகுழுக்ைைிற்கு அதிைாரமைிக்ைலாம்.  

(3) சமற்படி இரண்டாம் பந்தியின்ைீழ் நியமிக்ைப்பட்ட ஒவ்சவார் உபகுழுவும் 

ஒரு தவிசாைகரயும் அதன் உறுப்பினர்ைைிகடசயயிருந்து குழுவினால் சபயர்குறித்து 

நியமிக்ைப்பட்ட இரண்டு அல்லது அதற்கு அதிைமான உறுப்பினர்ைகையும் 

சைாண்டிருத்தல் சவண்டும். அத்தகைய உபகுழுவின் கூட்டநடப்சபண் 

தவிசாைருட்பட இரு உறுப்பினர்ைகைக் சைாண்டகமதல் சவண்டும்.  

(4) ஏசதனும் குழுவிற்ைான சசயலாைர் குழுவின் 

பைியாட்சடாகுதியினாிகடசயயிருந்து ஒவ்சவார் உபகுழுவிற்கும் அலுவலர் 

ஒருவகரக் கையைிக்ைலாம் என்பதுடன், அவர் அத்தகைய ஒவ்சவார் 

உபகுழுவினதும் கூட்ட அறிக்கைைகைத் தயாாித்துப் சபணுதலும் சவண்டும்.  

(5) ஏசதனும் குழுவின் அல்லது உபகுழுவின் அறிக்கை தவிசாைாினால் 

பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்படுதல் சவண்டும் என்பதுடன், தவிசாைர் 

சமுைமைித்திராத சந்தர்ப்பத்தில், தவிசாைாினால் அதிைாரமைிக்ைப்பட்ட குழுவின் 

சவறு எவசரனும் உறுப்பினாினால் சமர்ப்பிக்ைப்படுதல் சவண்டும்.  

(6) ஓர் உபகுழுவின் தவிசாைராைப் பைியாற்றுைின்ற குழுவின் எவசரனும் 

உறுப்பினர் ஒசர சந்தர்ப்பத்தில் அசத குழுவின் சவசறசதனும் உபகுழுவில் 

தவிசாைராைப் பைியாற்றுதலாைாது.  

(7) குழுசவான்றின் ஏசதனும் அறிக்கை சபாபீடத்தில் இடப்படும்சபாது, 

பாராளுமன்றம் அத்தகைய அறிக்கையின் உள்ைடக்ைம் சதாடர்பாை உாிய 

அகமச்சரகவயின் அகமச்சர் எட்டு வாரக் ைாலப்பகுதியினுள் பதிலைித்தல் 

சவண்டுசமனக் ைட்டகையிடலாம். அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழுவினதும் 

அரசாங்ை சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழுவினதும் ஏசதனும் அறிக்கை சதாடர்பாை 

நிதி எனும் விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான அகமச்சர் அரசாங்ைத்தின் பதிகலச் 

சபாபீடத்தில் இடுதல் சவண்டும். ஏகனய குழுக்ைைின் அறிக்கைைள் சதாடர்பில் 

உாிய அகமச்சர்ைள் பதிலைித்தல் சவண்டும்.  

(8) ஒரு குழுவும் அத்தகைய குழுவினால் நியமிக்ைப்பட்ட ஏசதனும் உபகுழுவும் 

பாராளுமன்றத்திற்கு சவைிசய கூடுவதற்குச் சபாநாயைாிடம் அனுமதிசபறுதல் 

சவண்டும்.  

(9) குழுசவான்று அதன் ைட்டகை நியதிைைிற்குட்பட்ட விடயங்ைள் 

சதாடர்பாைத் தைவல் வழங்குவதற்சைா அல்லது சிக்ைலான ைருமங்ைகைத் 

சதைிவுபடுத்துவதற்சைா விசசட அறிகவக் சைாண்ட ஆட்ைகை சபாநாயைாின் 
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அங்ைீைாரத்திற்ைகமய நியமிப்பதற்கும் அத்தகைய ஆட்ைளுக்கு ஊதியமைிப்பதற்கும் 

தத்துவமுகடயதாதல் சவண்டும்.  

(10)  ஒவ்சவாரு குழுவும் அத்தகைய குழுவினால் நியமிக்ைப்பட்ட ஏசதனும் 

உபகுழுவும் குழுவினால் அவ்வாறு அதிைாரமைிக்ைப்பட்டசபாது, சபாநாயைாின் 

அங்ைீைாரத்துடன் தமது கூட்டங்ைைிற்குப் புறத்சதாகர அனுமதிப்பதற்ைான 

தத்துவத்கதக் சைாண்டிருத்தல் சவண்டும். அத்தகைய புறத்சதார் அக்குழு அல்லது 

உபகுழு ைலந்துகரயாடும்சபாது விலக்ைப்படலாம்.  

(11) அத்தகைய குழுவின் அல்லது உபகுழுவின் தவிசாைர், கூட்டத்திற்குப் 

புறத்சதாகர அனுமதிப்பதில் பின்பற்றப்படசவண்டிய நடவடிக்கைமுகறகயத் 

தீர்மானித்தல் சவண்டும்.  

(12) பாராளுமன்ற ைலாிக்கு வருைின்ற பார்கவயாைர்ைள் சதாடர்பில் 

பிரசயாைிக்ைப்படும் விதிைள், ஒரு குழுவின் அல்லது உபகுழுவின் கூட்டங்ைைிற்கு 

அனுமதிக்ைப்பட்ட புறத்சதாருக்கும் பிரசயாைிக்ைப்படல் சவண்டும்.  

(13) குழுவின் அல்லது உபகுழுவின் கூட்டங்ைைில் ஒழுங்கைப் சபணுவது 

சதாடர்பில் சபாநாயைருக்குள்ை அசத தத்துவங்ைகை விடயத்துக்சைற்ப ஒரு குழுவின் 

அல்லது உபகுழுவின் தவிசாைர் சைாண்டிருத்தல் சவண்டும். 

குழுக்ைைின் தவிசாைர்ைள் பதவி விலகுதல் அல்லது அைற்றப்படுதல் 

132. (1) விசசட குழு தவிர்ந்த சவறு ஒவ்சவாரு குழுவினதும் விடயத்தில்- 

(அ) தவிசாைாின் உறுப்பினர் பதவி முடிவுறுத்தப்பட்டால்; அல்லது 

(ஆ) தவிசாைர் பதவியிலிருந்து விலகுதல் சதாடர்பான தமது 

விருப்பத்கதத் தவிசாைர் எழுத்துமூலம் சபாநாயைருக்கு 

அறிவித்திருந்தால்; அல்லது 

(இ) இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் (2) ஆம், (3) ஆம் பந்திைைின் 

ஏற்பாடுைைிற்ைிைங்ை, குழுவானது, தவிசாைர் சதாடர்பில் 

நம்பிக்கையில்லாப் பிசரரகைசயான்கற ஏற்றுக்சைாண்டிருந்தால்,  

தவிசாைர் பதவி சவற்றானசதனச் சபாநாயைர் பிரைடனப்படுத்த 

சவண்டுசமன்பதுடன், சசயல்முகறக்குைந்தவகர விகரவாைவும் ஆனால், 

அப்பிரைடனத்தின் பின்னர் ஏழு அமர்வு நாட்ைைிற்குக் குகறவாைவில்லாமலும் 

அக்குழுவின் தவிசாைர் சதாிவு பற்றிய திைதிகய அறிவித்தல் சவண்டும்.  

(2) தவிசாைருக்சைதிரான நம்பிக்கையில்லாப் பிசரரகை, அப்பிசரரகை 

சைாண்டுவரப்படவுள்ை கூட்டத்திற்கு ஆைக்குகறந்தது ஏழு கூட்ட நாட்ைைிற்கு 

முன்னர் அப்பிசரரகை பற்றிய அறிவித்தல் அக்குழுவின் தவிசாைருக்கும் எல்லா 

உறுப்பினர்ைளுக்கும் பைிர்ந்தைிக்ைப்பட்டிருந்தாசலாழிய, சமர்ப்பிக்ைப்படுதலாைாது. 

(3) குழுசவான்றினால் அதன் தவிசாைருக்சைதிராை நம்பிக்கையில்லாப் 

பிசரரகை சதாடர்பான தீர்மானத்தின்சபாது,- 

(அ) வாக்சைடுப்பின்றி குழுவினால் ஏற்றுக்சைாள்ைப்பட்டாலன்றி; அல்லது 
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(ஆ) குழுவிலுள்ை அரசாங்ைத்தரப்பு உறுப்பினர்ைைில் ஆைக்குகறந்தது 

இருவர் மற்றும் எதிர்க்ைட்சி உறுப்பினர்ைைில் ஆைக்குகறந்தது ஒருவர் 

உட்பட, குழுவின் உறுப்பாண்கமயின் சபரும்பான்கமயாசனார் 

அப்பிசரரகைக்குச் சாதைமாை வாக்ைைித்திருந்தாலன்றி, 

அப்பிசரரகை இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் (1)(இ) பந்தியின் 

சநாக்ைங்ைைிற்ைாை பயசனதுவும் சைாண்டதாதலாைாது. 

(4) தவிசாைருக்சைதிரான நம்பிக்கையில்லாப் பிசரரகை, குழுவினால் 

தவிசாைர் ஒருவர் சதர்ந்சதடுக்ைப்பட்டதகன அடுத்துப் பின்வரும் ஆறு மாதங்ைைில் 

அல்லது அத்தவிசாைருக்சைதிரான அத்தகைய பிசரரகையின் மீதான 

வாக்சைடுப்கப அடுத்துப் பின்வரும் ஆண்டிற்குள் அல்லது தவிசாைர் சதாடர்பில் 

அவ்வாறான நம்பிக்கையில்லாப் பிசரரகைசயான்று குழுவினால் 

சசய்யப்படுதலாைாது.  

ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலத்தின் அட்டவகைைள் மீது முழுப் பாராளுமன்ற 

குழுவின் நகடமுகற  

 133. (1) ஒவ்சவாரு சசலவினத் தகலப்பின் ைீழுள்ை ஒவ்சவாரு 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தினதும் தகலப்கப தவிசாைர் குறிப்பிடும்சபாது அந்நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின்ைீழ் அச்சிடப்பட்ட மதிப்பீடுைைில் ைாைப்படும் ஏதாவசதாரு 

ைருத்திட்டத்திற்கு அல்லது சசலவுவிடயத்திற்குாிய சதாகைகயக் குகறக்குமாறு 

அல்லது நீக்குமாறு ஒரு பிசரரகைகயப் பிசராிக்ைலாம். அவ்வாறு பிசராிக்ைப்படும் 

பிசரரகை “............. என்னும் சசலவுவிடயத்திற்ைான (அல்லது......................... 

என்னும் ைருத்திட்டத்திற்ைான) ................. நிைழ்ச்சித்திட்டம் ................ ரூபாவால் 

குகறக்ைப்படுமாை” என அகமதல் சவண்டும். 

(2) ஒரு ைருத்திட்டத்திற்ைான அல்லது சசலவுவிடயத்திற்ைான சதாகை 

குகறக்ைப்பட சவண்டுசமன அல்லது நீக்ைப்படசவண்டுசமன ஒரு பிசரரகை 

பிசராிக்ைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அது முடிவுறும்வகர உறுப்பினர்ைள் அந்தப் 

பிசரரகைமீது மட்டுசம உகரயாற்ற சவண்டும். 

(3) ஒசர நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்குப் பல பிசரரகைைள் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ை 

சந்தர்ப்பத்தில் அச்சிடப்பட்ட மதிப்பீடுைைில் அக்குறிப்பிட்ட ைருத்திட்டங்ைசைா 

சசலவுவிடயங்ைசைா எவ்சவாழுங்கு முகறயில் ைாைப்படுைின்றசதா 

அவ்சவாழுங்குமுகறயிசலசய சமற்சைாள்ைப்படும். 

(4) ஒரு நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில் ஒசர ைருத்திட்டத்திற்கு அல்லது 

சசலவுவிடயத்திற்குப் பல பிசரரகைைள் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ை சந்தர்ப்பத்தில் 

மிைக்குகறந்த குகறப்பு சதாடர்பான பிசரரகை முதலில் முன்சமாழியப்பட 

சவண்டுசமன்பதுடன், குகறப்புக்ைைிற்ைான எல்லாப் பிசரரகைைளும் 

முடிவாக்ைப்பட்ட பின்னசர ஒரு ைருத்திட்டத்கத அல்லது சசலவுவிடயத்கத 

நீக்ைசவண்டுசமன்ற ஒரு பிசரரகை பிசராிக்ைப்படல் சவண்டும். 

(5) எந்தசவாரு ைருத்திட்டத்திற்ைான அல்லது சசலவுவிடயத்திற்ைான சதாகை 

குகறக்ைப்படசவண்டும் அல்லது நீக்ைப்படசவண்டுசமனத் தவிசாைரால் பிசரரகை 

ஒன்று எடுத்தியம்பப்பட்ட பின்னர் அதற்கு முந்திய ஏதாவசதாரு ைருத்திட்டத்தின் 

அல்லது சசலவு விடயத்தின்மீதான எந்தசவாரு பிசரரகையும் பிசராிக்ைப்படசவா 

விவாதிக்ைப்படசவா அனுமதிக்ைப்படுதலாைாது. 
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(6) எந்தசவாரு ைருத்திட்டத்திற்ைான சதாகை குகறக்ைப்படசவண்டும் அல்லது 

நீக்ைப்படசவண்டுசமன அக்ைிராசனத்தினால் பிசரரகை ஒன்று எடுத்தியம்பப்பட்ட 

பின்னர் அந்தக் ைருத்திட்டத்தில் எந்தசவாரு விடயத்திற்ைான சதாகையும் 

குகறக்ைப்படசவா நீக்ைப்படசவா சவண்டுசமனப் பிசரரகைசயதுவும் 

பிசராிக்ைப்படலாைாது. 

(7) ஒரு நிைழ்ச்சித்திட்டம், ைருத்திட்டம் அல்லது சசலவுவிடயத்திற்ைான சசலவுத் 

சதாகை அதிைாிக்ைப்படசவண்டுசமன்ற பிசரரகை, முன்னறிவித்தலின் பின்னர் ஓர் 

அகமச்சரகவயின் அகமச்சராலன்றி சவறு எவராலும் பிசராிக்ைப்படலாைாது 

என்பதுடன் அம்முன்னறிவித்தல், பிறவிடயங்ைைினூசட, அந்நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் 

சசலவினத்கத எவ்வைவு சதாகையால் அதிைாிக்ை பிசராிக்ைப்பட்டசதன்பகதயும் 

அவ்வதிைாிப்பிற்கு அகமச்சரகவயின் அங்ைீைாரம் சபறப்பட்டுள்ைது என்பகதயும் 

சைாண்டிருத்தலும் சவண்டும். 

(8) நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் எந்தசவாரு ைருத்திட்டத்தின் அல்லது 

சசலவுவிடயத்தின் சதாகைக் குகறப்பிற்ைான அல்லது நீக்ைத்திற்ைான பிசரரகை 

எதுவும் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது அத்தகைய பிசரரகைைள் அகனத்தும் 

முடிவாக்ைப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அக்ைிராசனத்திலிருந்து “................ 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைான சதாகையான ரூபா ................... (அல்லது ................. 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில் குகறக்ைப்பட்ட சதாகையான ரூபா .................) 

அட்டவகையில் சசர்க்ைப்படுமாை” எனும் பிசரரகை சகபக்கு விடப்படும். 

அப்பிசரரகை அக்ைிராசனத்திலிருந்து சகபக்கு விடப்பட்டபின் 

அந்நிைழ்ச்சித்திட்டத்திலுள்ை தனிப்பட்ட ைருத்திட்டங்ைள் அல்லது சசலவுவிடயங்ைள் 

மீது சமலும் விவாதிக்ை அனுமதிக்ைப்படுதலாைாது. 

(9) 28 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைகவ எவ்வாறிருப்பினும் 

எந்தசவாரு நிைழ்ச்சித்திட்டம், ைருத்திட்டம் அல்லது சசலவுவிடயம் சதாடர்பான 

சதாகைக் குகறப்பு பிசரரகைக்கு முன்னறிவித்தல் சதகவப்படும். 

மிகைச் சசலவுைள்  

 134. (1) இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் (5) ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 

சந்தர்ப்பங்ைைில் தவிர ஏற்ைனசவ முடிவுற்ற நிதியாண்டின் சசகவக்குப் பைம் 

வழங்குவது பற்றிய (இதனைத்துப் பின்னர் மிகைச் சசலவு எனப்படும்) பிசரரகை 

எதுவும் ஏற்றுக்சைாள்ைப்படமாட்டாது. 

(2) ஒரு நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஏசதனும் ைருத்திட்டத்தின்மீதான மிகைச்சசலகவ 

ஆராய்ந்து அம்மிகைச்சசலவு அந்நிைழ்ச்சித்திட்டதின் மீதானதா அல்லது அந்த 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு சமற்பட்ட ைருத்திட்டங்ைைின் 

மீதானதா என்பகதக் குழுவின் அறிக்கையில் சதாிவிக்ை சவண்டுசமன்பது 

அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழுவிற்கு வழங்ைப்பட்டுள்ை ைட்டகையாகும். 

(3) ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்குசமற்பட்ட ைருத்திட்டங்ைள்மீது மட்டுசம 

மிகைச்சசலவுைள் ஏற்பட்டிருந்தால் மிகைச்சசலவுைள் முகறயான அதிைாரத்துடனும் 

சபாருைாதாரத்திற்கு உாிய ைவனம் சசலுத்தியும் சசய்யப்பட்டனவா என குழு 

விசாாித்து அகவ பற்றித் திருப்தியகடந்தால் அவ்வாறு அறிக்கையிடசவண்டும்; 

அத்தகைய மிகைச்சசலவிற்கு சமற்சைாண்டு அங்ைீைாரம் சபறத்சதகவயில்கல: 

ஆயினும், ஆட்ைளுக்குாிய சவதனாதிைள் ைருத்திட்டம் எதன்மீதிலும் 

மிகைச்சசலவு எகவசயனும் சசய்யப்பட்டிருந்தால் அவ்வாறு சசய்யப்பட்ட சசலவு 

அப்சபாது நகடமுகறயிலுள்ை சம்பை அைவுத்திட்டங்ைைின்படி 

சசய்யப்பட்டுள்ைனசவன்றும் தனி ஒருவருக்கு நன்கம பயக்ைக்கூடிய வகையில் 
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சசய்யப்படவில்கல என்றும் குழு திருப்தியகடதல் சவண்டுசமன்பதுடன், அவ்வாறு 

திருப்தியகடந்தால் அப்படிசய அறிக்கையிடுதலும் சவண்டும். 

(4) அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழு அவ்வாறு திருப்தியகடயாவிட்டால் குழு 

தகுதியானசதனக் ைருதுைின்ற மிகைச்சசலவிற்கு அல்லது மிகைச்சசலவில் 

குறிப்பிட்ட சதாகைக்கு அனுமதி வழங்ைப்படவில்கலசயன அறிக்கையிடலாம். 

(5) ஒரு நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில் மிகைச்சசலவு ஏற்பட்டிருப்பதாைசவா குறித்த 

சசலவின விடயங்ைகை அனுமதித்திருப்பதாைசவா அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய 

குழு அறிக்கையிடும் சந்தர்ப்பத்தில் அம்மிகைச்சசலகவ அல்லது அனுமதிக்ைப்படாத 

அத்தகைய விடயங்ைள் மீதான சசலகவ ஈடுசசய்வதற்ைான வழங்குகைசயான்று 

அைிக்ைப்படுவதகனப் பாிசீலகன சசய்யும் வகையில் பாராளுமன்றத்கத ஒரு 

குழுவாைக் கூட்டுவதற்குத் தீர்மானிக்கும் பிசரரகை ஒன்று நிதி என்னும் 

விடயத்திற்குப் சபாறுப்பாைவுள்ை அகமச்சரால் நிர்ையிக்ைப்படும் ஒரு திைதியில் 

பாிசீலிக்ைப்படுவதற்ைாை ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் இடம்சபறல் சவண்டும்; 

ஆயினும், அத்தகைய பிசரரகையில் குறிப்பிடப்படும் மிகைச்சசலவு எதுவும் 

எவ்வாண்டிற்குாியசதா அகதயடுத்துவரும் ஆண்டிற்கு அடுத்த ஆண்டு திசசம்பர் 31 

ஆம் திைதிக்குப் பின் ஏற்றுக்சைாள்ைப்படமாட்டாது. 

(6) முகறயான அதிைாரம் சபறப்படாத சசலவு எகதயும், அது ஒரு மிகைச் 

சசலவு சம்பந்தப்பட்டதாை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அனுமதிக்ைாதிருப்பதற்கு 

அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழுவிற்குள்ை அதிைாரத்கத இந்த நிகலயியற் 

ைட்டகையில் குறிப்பிடப்படும் எதுவும் குகறக்ைாது என்பதுடன் (5) ஆம் பந்தியில் 

தரப்பட்டுள்ை நகடமுகற அத்தகைய அனுமதி மறுப்பிற்கு ஏற்புகடயதாகும். 

 135. (1) எந்த நிதியாண்டிலும் (இதனைத்துப்பின்னர் “முற்பைக் ைைக்கு 

எல்கலைைிற்கு இைங்ைிசயாழுைாகம” எனக் குறிப்பீடுசசய்யப்படும்) சட்டத்தால் 

அதிைாரமைிக்ைப்பட்டுள்ை முகறயில் ஆைக்கூடிய எல்கலைள் விஞ்சப்பட்டுள்ை 

அல்லது ஆைக்குகறந்த எல்கலைள் இைங்ைிசயாழுைப்படாத முற்பைக் ைைக்கு 

சசயற்பாடு எதனதும் சதாடர்பிலான பிசரரகைசயதுவும் இந்த நிகலயியற் 

ைட்டகையின் (4) ஆம் பந்தியிற் தரப்பட்டுள்ை சூழ்நிகலைைில் தவிர 

ஏற்றுக்சைாள்ைப்படமாட்டாது. 

(2) முற்பைக் ைைக்கு வகரயகறயுடன் இைங்ைிசயாழுைாகம பற்றிக் 

ைைக்ைாய்வாைர் தகலகமயதிபதியினால் அறிக்கையிடப்பட்ட ஒவ்சவாரு 

சந்தர்ப்பத்கதயும் பாிசீலகன சசய்வது அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழுவிற்ைான 

ைட்டகைசயான்றாதல் சவண்டும். அத்தகைய முற்பைக் ைைக்குச் சசயற்பாட்டு 

வகரயகறைளுடன் இைங்ைிசயாழுைாகம சட்டத்திற்ைிைங்ைவுள்ைதா என்பகதக் குழு 

தீர்மானித்தல் சவண்டும். அறிக்கையிடப்பட்ட முற்பைக் ைைக்கு 

வகரயகறைளுடன் இைங்ைிசயாழுைாகம சட்டத்திற்ைிைங்ைியிராத சந்தர்ப்பத்தில் 

அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழு அத்தகைய முற்பைக் ைைக்கு வகரயகறக்கு 

இைங்ைிசயாழுைாகமக்கு அதிைாரமைிக்ைப்பட சவண்டுமா, அல்லவா என்பகதத் 

தீர்மானித்தல் சவண்டும். 

(3) ைைக்ைாய்வாைர் தகலகமயதிபதி, பாராளுமன்றத்திற்குச் சசய்யும் 

அறிக்கையில் அறிக்கையிடும் நட்டங்ைள் எந்த நிதியாண்டிற்குாியனசவா அந்த 

நிதியாண்டு முடிவுறும் முன்னர் அத்தகைய நட்டங்ைள் முழுகமயாைக் சைாடுத்துத் 

தீர்க்ைப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் முற்பைக் ைைக்குச் சசயற்பாடுைள் மீதான 

எகவசயனும் அதிைாரம் சபறாத சதாழிற்பாட்டு நட்டங்ைகை அரசாங்ைக் 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

ைைக்குைள் பற்றிய குழு பாிசசாதகன சசய்யசவண்டுசமன்பது அக்குழுவிற்ைான 

ைட்டகையாதல் சவண்டும். 

(4) முற்பைக் ைைக்குச் சசயற்பாடு எதனதும் மீதான எல்கலைளுடன் 

இைங்ைிசயாழுைாகம எதற்கும் அதிைாரமைிக்ைப்பட சவண்டுமா, அல்லவா என்று 

அரசாங்ை ைைக்குைள் பற்றிய குழு விதந்துகரத்திருக்கும் சபாசதல்லாம், அல்லது 

முற்பைக் ைைக்குச் சசயற்பாடு எதனதும் மீதான அதிைாரம் சபறாத நட்டங்ைைிற்கு 

அதிைாரமைிக்ைப்பட சவண்டுமா, அல்லவா என்று குழு விதந்துகரத்திருக்கும்சபாது, 

அத்தகைய விதப்புகரைகைப் பாிசீலிப்பதற்ைாைப் பாராளுமன்றம் குழுசவான்றாை 

அகமதல் சவண்டும் என்று தீர்மானிப்பதற்ைான பிசரரகை ஒன்கற, நிதி என்ற 

விடயத்திற்குப் சபாறுப்பாயிருக்கும் அகமச்சர் தாம் நிர்ையிக்கும் ஒரு திைதியில் 

பாிசீலிப்பதற்சைன ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் இடலாம். 

அரசாங்ைப் பைம் 

 136. குடியரசின் திரட்டு நிதியத்கத அல்லது சவறு நிதியங்ைகைக் 

கையாளுவதற்கு அல்லது அவற்றின்மீது சபாறுப்புைகைச் சுமத்துவதற்கு அல்லது 

ஏசதனும் வாிகய விதிப்பதற்கு, அல்லது அச்சந்தர்ப்பத்தில் வலுவிலிருக்கும் ஏசதனும் 

வாிகய நீக்குவதற்கு, கூட்டுவதற்கு அல்லது குகறப்பதற்கு அதிைாரமைிக்கும் 

பிசரரகை, சட்டமூலம் அல்லது அதற்ைான திருத்தம் எதுவும் அகமச்சரகவயின் 

அகமச்சர் ஒருவரால் மாத்திரசம சமர்ப்பிக்ைப்படலாம். அவர் அத்தகைய 

பிசரரகைகய, சட்டமூலத்கத அல்லது திருத்தத்திகனக் சைாண்டுவருவதன் 

முன்னர் அத்தகைய பிசரரகைக்சைா, சட்டமூலத்திற்சைா, திருத்தத்திற்சைா 

அகமச்சரகவயால் அங்ைீைாரமைிக்ைப்பட்டசதனக் குறிப்பிட்டாலன்றி அவற்கறப் 

பாராளுமன்றம் பாிசீலகன சசய்யாது. பாராளுமன்றத்தின் ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 

குறிப்பிட்ட விடயம் சதாடர்பாை “அகமச்சரகவ அங்ைீைாரம் சபறப்பட்டுள்ைது” 

எனக் குறிப்பிட்டிருந்தால் இத்சதகவப்பாட்டிகனப் பூர்த்திசசய்ததாைக் ைருதப்படும். 

நிகலயியற் ைட்டகைைைில் திருத்தம் 

 137. நிகலயியற் ைட்டகைைகைத் திருத்துவதற்ைாை எந்தசவார் உறுப்பினரும் 

ஒரு பிசரரகை முன்னறிவித்தல் சைாடுக்ைலாம். அத்தகைய முன்னறிவித்தலுடன் 

உத்சதசிக்ைப்பட்டுள்ை திருத்தங்ைகைக் சைாண்ட ஒரு வகரவு நிகலயியற் ைட்டகை 

இகைக்ைப்படல் சவண்டுசமன்பதுடன் இப்பிசரரகை முன்சமாழிந்து 

வழிசமாழியப்பட்டதும் அது சகபக்கு விடப்படாமல் நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படும். அத்தகைய பிசரரகை எகதப்பற்றியும் நிகலயியற் 

ைட்டகைைள் குழு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும்வகர அதில் சமற்சைாண்டு நடவடிக்கை 

எதுவும் எடுத்தலாைாது. 

நிகலயியற் ைட்டகைைகை இகடநிறுத்துதல் 

 138. ஏசதனும் விசசட அலுவகலப் பாிசீலிக்ை அல்லது முடிவாக்ை இயலும் 

வகையில் முன்னறிவித்தல் வழங்ைப்பட்ட ஒரு பிசரரகைகய சபரும்பான்கம 

உறுப்பினர்ைள் ஆதாிப்பதன்மூலம் எந்தசவாரு கூட்டத்திலும் ஒரு நிகலயியற் 

ைட்டகைகய அல்லது ஒன்றிற்கு சமற்பட்ட நிகலயியற் ைட்டகைைகை 

இகடநிறுத்தி கவக்ைலாம்: 

ஆயினும், அகமச்சரகவயின் ஓர் அகமச்சரால் பிசராிக்ைப்பட்டாலன்றி 

இந்நிகலயியற் ைட்டகையின் ைீழ்வரும் ஒரு பிசரரகை வாக்சைடுப்பு வாயிலாைத் 

தீர்மானிக்ைப்படும். வாக்சைடுப்பில் பிசரரகைகய ஆதாித்து இருபதிற்குக் 
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குகறவான உறுப்பினர்ைசை சபரும்பான்கமயினராை வாக்ைைித்தார்ைசைனக் 

ைாைப்பட்டால் பிசரரகை சதால்வியுற்றதாைப் பிரைடனப்படுத்தப்பட சவண்டும். 

சபாநாயைாின் சபாது அதிைாரம் 

 139. நிகலயியற் ைட்டகைைைில் ஏற்பாடு சசய்யப்சபறாத எவ்விடயம் 

சதாடர்பாைவும் பாராளுமன்ற அலுவகல நடாத்தும் முகறகய ஒழுங்குபடுத்தும் 

அதிைாரம் சபாநாயைருக்கு உண்டு. 

 140. (1) சபாநாயைர், சகபயில் ஒழுங்கைப் சபணுவதற்ைாை, அவசியசமனக் 

ைருதினால் பாராளுமன்ற அமர்கவ இகடநிறுத்தலாம் அல்லது சகபகய 

ஒத்திகவக்ைலாம். 

(2) சபாநாயைரால் பாராளுமன்ற அமர்சவான்று இகடநிறுத்தப்படும் 

சபாசதல்லாம், பாராளுமன்ற அமர்வானது மீண்டும் எப்சபாது சதாடங்ைப்பட 

சவண்டுசமன்பதும் சபாநாயைரால் முடிவுசசய்யப்படல் சவண்டும். சபாநாயைரால் 

சகப ஒத்திகவக்ைப்படும் சபாசதல்லாம், அது அடுத்த பாராளுமன்ற அமர்வு 

நாள்வகர ஒத்திகவக்ைப்பட்டதாதல் சவண்டும். 

 141. பாராளுமன்றக் ைட்டட நிர்வைிப்பு, பாதுைாப்பு ஒழுங்குைள் மற்றும் 

பாராளுமன்றச் சகபயின் சபாது நிருவாைம் என்பவற்றிற்கு சபாநாயைர் 

சபாறுப்பாைவிருத்தல் சவண்டும். 

 142. இந்த நிகலயியற் ைட்டகைைைினால் சபாநாயைாினால் ஆற்றப்படக்கூடிய 

எதுவும், அரசியலகமப்பின் 159 ஆம் உறுப்புகரயின் ஏற்பாடுைைிற்குட்பட்டு, பிரதிச் 

சபாநாயைாினால் அல்லது குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைாினால் அல்லது 

சபாநாயைாின் ஆசனத்தில் தகலகமதாங்குவதற்குப் பாராளுமன்றத்தினால் 

சதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட உறுப்பினசராருவாினால் ஆற்றப்படலாம்.  
 

தவிசாைர் குழாம் 

 143. சபாநாயைர் ஒவ்சவாரு அமர்வுத்சதாடாின் ஆரம்பத்திலும் பிரதிச் 

சபாநாயைராசலா, பிரதிச் சபாநாயைர் சமுைமைிக்ைாதசபாது குழுக்ைைின் பிரதித் 

தவிசாைராசலா சைட்டுக்சைாள்ைப்படும்சபாது தற்ைாலிைமாைக் குழுக்ைைின் 

தவிசாைராைக் ைடகமயாற்றுவதற்கு நான்கு உறுப்பினர்ைளுக்குக் குகறயாத ஒரு 

தவிசாைர் குழாத்கத நியமித்தல் சவண்டும். ைாலத்திற்குக்ைாலம் தவிசாைர் குழாத்தின் 

அகமப்கப அவர் மாற்றலாம். பிரதிச் சபாநாயைருக்குப் பதிலாை ஒரு தற்ைாலிைத் 

தவிசாைர் தகலகமவைிக்கும்சபாது அவர் பிரதிச் சபாநாயைர் ஆற்றக்கூடிய எகதயும் 

ஆற்றலாம். 
 

உறுப்பினர்ைள் சட்டத்தரைியாை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட முடியாகம  

 144. உறுப்பினசரவரும் சட்டத்தரைி என்ற அவரது பதவியில் 

பாராளுமன்றத்தின் முன்னசரா அல்லது அதன் ஏசதனும் குழுவின் முன்னசரா 

எந்தசவாரு ைட்சிக்ைாரருக்ைாைவும் சவதனம் அல்லது சவகுமதி சபறவிருக்கும் 

சட்டத்தரைியாைசவா சவசறந்த முகறயிசலா சசயற்படலாைாது.  
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சாட்சிைள் மற்றும் நிபுைர்ைைின் சசலவுைள் 

 145. (1) அக்ைாலத்தில் வலுவிலிருக்கும் ஒழுங்குவிதிைைிற்ைகமய ஒரு 

சாட்சியாை நீதிமன்றத்தில் சமுைமைிக்கும் ஒருவருக்கு வழங்ைசவண்டிய சதாகைசய 

ஓர் ஆவைத்கதச் சமர்ப்பிக்கும்படி அல்லது சநாில் சமுைமைிக்கும்படி 

அகழப்பாகை அனுப்பப்படும் ஒருவாின் சசலவுைைிற்ைாை வழங்ைப்படலாம். 

(2) ஏசதனும் நிபுைர் அல்லது ஏசதனும் சதாழில்நுட்பப் பைியாட்ைைின் 

சசகவைள் பாராளுமன்றக் குழுக்ைைிற்கு சதகவப்படும்சபாது, அவர்ைைால் 

வழங்ைப்பட்ட சசகவைைிற்ைாைப் பாராளுமன்றப் பைியாட்சடாகுதி ஆசலாசகனக் 

குழுவினால் தீர்மானிக்ைப்பட்டவாறு அத்தகைய சசகவ வழங்குனர்ைளுக்கு ஊதியம் 

வழங்ைப்படல் சவண்டும்.  

எஞ்சிய அதிைாரங்ைள்  

 146. இந்நிகலயியற் ைட்டகைைைில் திட்டவட்டமாைக் குறிப்பிடப்படாத எல்லா 

விடயங்ைளும் இந்நிகலயியற் ைட்டகைைகை விாிவாைச் சசயற்படுத்தல் 

சதாடர்பான எல்லாப் பிரச்சிகனைளும் ைாலத்திற்குக்ைாலம் சபாநாயைர் பைிக்ைின்ற 

முகறப்படி ஒழுங்குபடுத்தப்படல் சவண்டும். 

 

******************** 
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விடய அட்டவகை 

நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ை இலக்ைம்  
 

அக்ைிராசனத்திலிருந்து சகபக்கு விடப்படும் பிசரரகை 

திருத்தம் சசய்தல் 18, 43-44, 45         9, 22-23 

முழுகமயாைச் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டதாதல் 89 41 

விவாத முற்றுக்ைள் சதாடர்பாை 46 23-24 

 

அட்டவகைைள் 

(‘சட்டமூலங்ைள்’ மற்றும் ‘ஒதுக்ைீட்டுச் சட்ட மூலங்ைள்’  

தகலப்புக்ைைின் ைீழ் பார்க்ைவும்). 

 

அகமச்சுசார் கூற்று 

நகடமுகற 27(7) 14 

 

அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழுக்ைள்  112 49-50 

அதிைாரம் 112(6) 50 

உறுப்பினர்ைள் 112(1) 49 

ைடகமைள் 112(2) 49 

கூட்டம் 112(4)(5) 50 

விதிைள்  112(7), 131, 50, 72-73 

 

அரசாங்ை அலுவல்ைள் 23(3),(4),(5) 12 

 சபாது அலுவல்ைைின் ைீழ் பார்க்ை. 

 

அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழு 

அதிைாரங்ைள் 119(6) 56 

அறிக்கையிடல் 119(3) (4) 55-56 

உபகுழுக்ைள் 119(5) 56 

உாிய அகமச்சாின் அவதானிப்பும் நடவடிக்கையும் 119(4) 56 

உறுப்பினர்ைள் நியமனம் 119(1) 55 

ைடகமைள்  119(2) 55 

கூட்டநடப்சபண் 119(7) 56 

 

அரசாங்ை நிதி பற்றிய குழு 

அறிக்கைையிடல் 121(3)-(5),(7) 59-60 

இகடக்ைால அறிக்கைைள் 121(7) 60 

ைடகமைள் 121(2) 59 

கூட்டநடப்சபண் 121(8) 60 

தவிசாைர் 121(1) 58-59 
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விடய அட்டவகை 

நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ை இலக்ைம்  

அரசாங்ை சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழு 

அதிைாரங்ைள் 120(6) 58 

அறிக்கை பற்றிய அவதானிப்புைள், நடவடிக்கைைள் 120(4) 57 

அறிக்கையிடல் 120(3),(4) 57 

உப குழுக்ைள் 120(5) 58 

உறுப்பபினர் எண்ைிக்கை 120(1) 57 

ைடகமைள் 120(2),(3) 57 

கூட்டநடப்சபண் 120(7) 58 

 

அரசியலகமப்பு அலுவல்ைள் பற்றிய குழு 126 68-69 

அதிைாரங்ைள் 123(4) 69 

அறிக்கை சமர்ப்பித்தல் 123(3) 69 

உறுப்பினர்ைள் 123(1) 68 

கூட்ட நடப்சபண் 123(2) 68 

தவிசாைர் 123(1) 68 
 

அறிக்கைைள் 

அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு 112(4) 50 

அரசியலகமப்பு அலுவல்ைள் பற்றிய குழு 126(3) 69 

குழுக்ைள், சட்டமூலங்ைள் மீதான 67-70 31-32 

சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு 113(8) 51 

சிறப்பு சநாக்ைங்ைைிற்ைான குழுக்ைள்: 

அரசாங்ை நிதி பற்றிய குழு 121(3) 59 

இகடக்ைால அறிக்கை 121(7) 60 

ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலம் மற்றும் மதிப்பீடுைள் மீது 130(4) 72 

அரசாங்ை சபாறுப்பு முயற்சிைள் பற்றிய குழு 120(3),(4) 57-58 

அரசாங்ைக் ைைக்குப் பற்றிய குழு 119(3),(4) 55-56 

சபாருைாதார உறுதிப்படுத்தல் பற்றிய குழு 123(3),(4) 63-64 

வங்ைித்சதாழில் மற்றும் நிதிச் சசகவைள் பற்றிய குழு 122(3),(4) 61-62 
வழிவகைைள் பற்றிய குழு 124(3),(4) 65-66 

இகைப்புக் குழு 128(5) 71 

உயர் பதவிைள் பற்றிய குழு 127(5) 69 

ஒழுக்ைவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமைள் பற்றிய குழு 118(3) 54 

சதாிவுக் குழு 114(2) 53 

நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழு 116 53 

சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழு 125(5),(6) 67-68 

தனியார் உறுப்பினர்ைள் சட்டமூலங்ைள் மீதான: 

சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு 53(4) 28 

துகறசார் சமற்பார்கவக் குழு 111(16) 48 

நிருவாைத்திற்ைான பாராளு. ஆகையாைர் (ஒம்புட்சுமான்) 125(4) 67 

விசசட குழு 102, 108, 110 44, 45 

சட்டமூலங்ைள் மீதான 68-69 32, 33 

ஹன்சாட் (பாராளுமன்ற விவாத அதிைார அறிக்கை) 13(இ),(ஈ) 8 
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விடய அட்டவகை 

நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ை இலக்ைம்  

இகைப்புக் குழு 128 70 

அங்ைத்தவர்ைள் 128(2) 70 

அதிைாரங்ைள் 128 71 

ைடகமைள் 128(3) 70 

கூட்டங்ைகை அகழத்தல் 128(4) 70 

 

உயர் நீதிமன்றம் 

சட்டமூலங்ைள் மீதான 

தீர்மானம் 55(2)(ஆ),(இ) 29 

மனுத் தாக்ைல் 55(2) 29 

 

உயர் பதவிைள் பற்றிய குழு 

உறுப்பினர்ைள் எண்ைிக்கை 127(1) 69 

கூட்டநடப்சபண் 127(6) 69 

தத்துவங்ைள் 127(4),(5) 69 

பைிைள் 127(2) 69 

பதவிைளுக்ைான தகுதி சதாடர்பான பாிசீலகன 127(3) 69 

 

உகரைள் 

சமைால உகரசபயர்ப்பு 13(ஆ) 7 

சபாருத்தமற்ற உகரைகை நிறுத்துதல் 78 36 

ஹன்சாட் அறிக்கையில் பதிவு சசய்தல் 13 7-8 

சசாற்ைள்/கூற்றுக்ைகை நீக்குதல் 82(2)(ஆ) 37 

 

உறுதியுகர (அல்லது பதவிச் சத்தியம்) 

உறுப்பினர்ைள் 1(இ), 5 3-4 

சபாநாயைர் 1(ஆ), 5 1-3 

புத்தைத்தில் கைசயாப்பமிடல் 5(2),(3) 4 

 

உறுப்பினர்ைள் 

இருக்கை ஒழுங்குைள் 3 1 

சட்டத்தரைியாை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட முடியாகம 144 79 

சசகவயின்றும் இகடநிறுத்தி கவக்ைப்படல் 77, 80 35,36 

தனிப்பட்ட விைக்ைம் 27(8), 91(ஒ) 15, 42 

பதவிச் சத்தியம் அல்லது உறுதியுகர 1(இ), 5 1, 3 

பாராளுமன்ற அமர்விலிருந்து சவைிசயற்றுதல் 79 36 

பாராளுமன்றத்திலிருந்து சவைிசயறுதல் 77(5), 80 36 

சபயர் குறிப்பிடுதல், சசகவயிலிருந்து இகடநிறுத்துதல் 77, 80 35-36 

இகடநிறுத்துகைக் ைாலம் 77(2)-(3) 35 

குழுக்ைைிலிருந்து 77(6), 80 36 

பாராளுமன்றத்திலிருந்து 77(1)-(5), 80 35-36 

பிசரரகைக்கு முன்னறிவித்தல் அவசியமில்கல 28(உ) 15 
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விடய அட்டவகை 

நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ை இலக்ைம்  

விதிைள்: 

உகரயாற்றாத சபாது 92 43 

உகரயாற்றுைின்ற சபாது 91 41-42 

தைாத வார்த்கதைள் பயன்படுத்துதல் சதாடர்பாை 82 37 

விதிைள் வசதியைிக்ைாதசபாது உறுப்பினர் சதாடர்பாை  

நடவடிக்கை எடுப்பதற்ைான உாிகம 82 37 

விவாதம் சதாடர்பானகவ 86-90 40-41 

 

எதிர்சநாக்ைல் 42 21 

ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலம் 75(6) 34 

 

ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலம் 75 33-34 

(‘சட்ட மூலங்ைள்’ தகலப்பின் ைீழ் பார்க்ைவும்.) 

 

ஒழுக்ைவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமைள் பற்றிய குழு 118 54-55 

அறிக்கை 118(3),(6) 54-55 

உறுப்பினர்ைள் எண்ைிக்கை 118(1) 54 

தண்டகன 118(6) 55 

தத்துவங்ைள் 118(3) 54 

நடத்கதக்சைாகவ விதிைகை மீறுதல் 118(4) 54-55 

நிபுைர்ைைின் சசகவ மற்றும் சாட்சிைகை அகழத்தல் 118(5) 55 

பைிைள் 118(2) 54 

பைிப்புைகை வழங்தல் 118(2)(ஆ),(6),(8) 54, 55 

விதிைகை ஆக்குதல் 118(7) 55 

 

ஒழுங்கு 

பாராளுமன்றத்திலும் குழுவிலும் 76-82 34-37 

 

ஒழுங்குப் பத்திரம்  

தனியார் உறுப்பினர் சட்டமூலங்ைகை சசாோ்த்தல் 52(5) 27 

சவைியிடல் 13(அ) 7 

 

ஒழுங்குப் பிரச்சிகன 

எழுப்புதல் 92(2) 43 

மீதான முடிவு மீைாய்வு சசய்யப்படுதலாைாது 76(1) 34 

 

ஒழுங்குப் புத்தைம் 

உள்ைடக்ைமும் தயாாிப்பும் 10(3) 6 

சைள்விைள் சசர்க்ைப்படுதல் 27(2) 14 

தனியார் உறுப்பினர் பிசரரகைகை சசாோ்த்தல் 24(2) 12-13 

முன்னறிவித்தல் சைாடுக்ைப்பட்ட பிசரரகைைகை சசாோ்த்தல் 27(3) 13 
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விடய அட்டவகை 

நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ை இலக்ைம்  

குழுக்ைள் 

அரசியலகமப்பு அலுவல்ைள் பற்றிய குழு 126 68-69 

இகைப்புக் குழு 128 70-71 

சிறப்பு சநாக்ைங்ைைிற்ைான குழுக்ைள்: 

அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழுக்ைள் 112 49-51 

அரசாங்ை நிதி பற்றிய குழு 121 58-60 

அரசாங்ைக் ைைக்குைள் பற்றிய குழு 119 55-56 

சபாருைாதார உறுதிப்படுத்தல் பற்றிய குழு 123 63-64 

வங்ைித்சதாழில் மற்றும் நிதிச் சசகவைள் பற்றிய குழு 122 60-

62  

வழிவகைைள் பற்றிய குழு 124 64-67 

அரசாங்ைப் சபாறுப்புமுயற்சிைள் பற்றிய குழு 120 57-58 

உயர் பதவிைள் பற்றிய குழு 127 69 

ஒழுக்ைவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமைள் பற்றிய குழு 118 54-55 

சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு 113 51-52 

சகபக் குழு 117 53-55 

சதாிவுக் குழு 114 52-53 

நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழு 116 54-55 

பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழு 115 53 

பின்வாிகசக் குழு 129 71-72 

சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழு 125 67-68 

துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைள் 111 46-49 

முழுப் பாராளுமன்றக் குழு 93-99 43-44 

விசசட குழுக்ைள் 100-110 44-45 
 

குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைர் 

சதர்வு 1(உ), 6(1) 1, 4 

நகடமுகற 6(2) 4 

சபாது அதிைாரம் 139-142 79 
 

குழுக்ைைிற்ைான சபாது விடயங்ைள் 

ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூல அட்டவகைைள் மீதான நகடமுகற 133  75-76 

குழுக்ைைின் தவிசாைர் பதவி விலகுதல் அல்லது அைற்றுதல் 129 74-75 

சபாநாயைாின் அறிவிப்பு 132(1) 74 

நம்பிக்கையில்லாப் பிசரரகை 132(1)(இ)(3)(4) 74-75 

பிசரரகை மீதான வாக்சைடுப்பு 132(3) 74-75 

குழுக்ைைின் முன் சாட்சிைள் சாட்சியம் 54 29 

சட்டமூலங்ைள் சதாடர்பான குழுக்ைைின் அறிக்கைைள் 67-70 31-32 

சசயலாைர் நாயைத்தின் ைடகமைள் 10(1),(2),(4) 6-7 

சபாது விதிைள்: 

அதிைாரங்ைள் 131(2), (9),(10),(13) 73-75 

அறிக்கைைள் சதாடர்பாை உாிய அகமச்சாின் பதில் 131(7) 73 

அறிக்கைைள் 131(4),(5) 73 

உப குழுக்ைைில் கூட்டநடப்சபண் 131(3) 73 

உப குழுக்ைள் 131(2) 73 

கூட்டங்ைைிற்குப் புறத்சதாகர அனுமதித்தல் 131(10),(11),(12) 74 

சட்டமூலசமான்றின் விசசட குழுவின் அறிக்கைகய  

சமர்ப்பித்தல் 69 32 

சசயலாைர் 131(1) 72 
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பாராளுமன்றத்திற்கு சவைிசய கூடுதல் 131(8) 73 

விசசட அறிகவக் சைாண்ட ஆட்ைகை நியமித்தல் 131(9) 73-74 

கூட்ட அறிக்கைைள் 

சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு 113(8) 51-52 

சகபக் குழு 117(2) 53 

பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழு 115 53 

பாராளுமன்ற சசயலாைர் நாயைத்தின் ைடகமைள் 10(1),(2),(4) 6-7 

பிகழைகைத் திருத்துதல் 10(2) 6 

முழுப் பாராளுமன்றக் குழு 99 44 

விசசட குழுக்ைள் 110 45 
 

கூட்டநடப்சபண் 

இல்லாதசபாது நகடமுகற: 

பாராளுமன்றத்தின் 11 7 

முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவின் 12 7 

உப குழுக்ைைின் 131(3) 73 

சிறப்பு சநாக்ைங்ைளுக்ைான குழுக்ைைின் 130(4) 72 

வாக்ைகழப்பு மைி அடித்தல் 11 7 

விசசட குழுக்ைைின் 105 45 
 

சைள்விைள் 

அவசரப் சபாது முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த விடயம் பற்றிய  

சைள்விைள் 27(2) 14 

சைட்கும் உறுப்பினர் 27(2) 14 

முன்னறிவித்தல் 27(2) 14 

எழுத்துமூலம் விகட சைாரும் சைள்விைள்: 32(5) 17 

விகடகய ஹன்சாட் அறிக்கையில் அச்சிடல் 32(5) 17 

ஒத்திகவப்புசவகை சைள்விைள் (அல்லது பிசரரகைைள்): 20 10 

சபாநாயைரால் அனுமதி மறுத்தல் 20(ஆ) 10 

சநர ஒதுக்ைீடு 20, 20(இ) 10 

பிரதம அகமச்சாிடம் சைட்ைப்படும் சைள்விைள் 38 19 

எண்ைிக்கை 38(1),(4),(5)  19,20 

ஒதுக்ைப்பட்ட நாள் மற்றும் சநரம் 38(1) 19 

குகறநிரப்புக் சைள்விைள் 38(7) 20 

சசாற்ைைின் எண்ைிக்கை 38(5) 20 

சபாதுவான விடயங்ைள்: 

ஒழுங்குப் புத்தைத்தில் சசர்க்ைப்படுதல் 27(2) 14 

சபாநாயைாினால் சசய்யப்படும் திருத்தம் 37(2) 19 

சபாநாயைர் அனுமதி மறுத்தல் 37(1) 19 

மீைப்சபறுதல் 27(6) 14 

முன்னறிவித்தல் 27(1),(2) 14 

சநாக்ைம் 34(1) 18 

விதிைைிற்கு உட்பட்டதாயிருத்தல் 36 18-19 

விவாதத்திற்குச் சாட்டாக்குவது பற்றியது 34(2) 18 
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நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ை இலக்ைம்  

வாய்மூல விகடக்ைான சைள்விைள் 32 17 

அலுவல்ைள் ஒழுங்குமுகற 22(7) 11 

குகறநிரப்புக் சைள்விைள் 33 17 

சபாநாயைர் அனுமதி மறுத்தல் 33(1) 17 

சநர ஒதுக்ைீடு 35 18 

ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூல குழுநிகல விவாத தினம்  35 18 

விகடயைித்தல் 32(1)-(4) 17 

சட்டத்துகறத் தகலகமயதிபதி 

அவர், அவரது பிரதிநிதி புறத்சதாராை ைருதப்படார் 21(4) 11 

சட்டமூலசமான்றின் திருத்தத்கத பாிசீலகன சசய்தல் 43(3) 21 

தனியார் உறுப்பினர் சட்டமூலம் சதாடர்பாை ைருத்து 52(3) 27 

 

சட்டமூலங்ைள் 

அரசியலகமப்புக்ைான ஒன்பதாம் அட்டவகையின் நிரல்  

III இல் தரப்பட்டுள்ை விடயங்ைள் சதாடர்பான நகடமுகற 51(1) 26 

இரண்டாம் மதிப்பீடு 55, 56 29-30 

உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மனுத் தாக்ைல் 55(2) 29 

உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு 55(2)(ஆ),(இ) 29 

ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலம் 

அட்டவகைைள் மீது முழு பாராளு. குழுவின் நகடமுகற 133 75-76 

ஒதுக்ைப்பட்ட நாட்ைள் 75 33 

குழு நிகல 57, 58 30 

குழுக்ைைின் அறிக்கை 67-70 31-32 

குழுநிகலயிலுள்ைன மீதான நகடமுகற 59-66 30-31 

குழுநிகலயில் சைாள்கை ஆராய்தல் பற்றியது 62 31 

சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு நகடமுகறைள் 53(3), (4) 28-29 

சபாநாயைாின் சான்றுகர 74 33 

தனியார் உறுப்பினர் சட்டமூலங்ைள் 52,53 27-29 

அறிக்கை 52(7) 28 

ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் சசாோ்க்ைப்படுதல் 52(5) 27 

சட்டத்துகற தகலகமயதிபதியின் ைருத்து 52(3) 27 

சநாக்ைத்கத சதாிவித்தல் 52(1) 27 

முதலாம் மதிப்பீடு சார்பாை சகபயின் அனுமதி 52(6) 27 

வர்த்தமானியில் சவைியிடுதல் 52(4),(5) 27 

திருத்தம்: 

குழுவினால் 72(2) 32-33 

சட்டப்சபயாில் 66(4) 31 

வாசைத்திற்கு/வாசைங்ைைிற்கு 61, 64 30-31 

துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்துதல் 50(2) 25 

நிதி சம்பந்தபட்ட சட்டமூலங்ைள் முதலியன சமர்ப்பித்தல் 136 78 

முதலாம் மதிப்பீடு 50 25 

முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்துதல் 57 30 

முன்னறிவித்தல், சமர்ப்பித்தல், அச்சிடுதல்  50(1) 25 
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முன்னுகர 66(3) 31 

மூன்றாம் மதிப்பீடு 71-73 32-33 

 

சாட்சிைள் 

குழுக்ைைின் முன் சாட்சியம் 54, 108 29,45 

சம்பந்தமான சசலவு 145 80 

விசாாித்தல் மற்றும் சான்று பதிவு சசய்தல் நகடமுகற 54, 108 29,45 

 

சாட்சிைள் மற்றும் நிபுைர்ைைின் சசலவுைள் 145 80 
 

சட்டவாக்ை நிகலயியற் குழு: 

அதிைாரம் 113(5) 51 

அறிக்கைைள்: 

பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பித்தல் 68 32 

பாிசீலகன சசய்தல் 70 32 

உறுப்பினர்ைள் 113(1) 51 

ைடகம 113(4) 51 

ைலந்தாராய்விகன முடிக்ைாதசபாது அடுத்த  

கூட்டத்சதாடாின் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தப்படல் 113(8) 51-52 

கூட்ட அறிக்கைைள் பதியப்படுதல்  113(8) 51-52 

கூட்டநடப்சபண் 113(3) 51 

சட்டமூலத்திற்கு சபாறுப்பான உறுப்பினர் அக் குழுவின்  

உறுப்பினர் சபான்று சசயலாற்றுவதற்ைான உாிகம 113(7) 51 

தவிசாைாின் வாக்கு  113(6) 51 

சமலதிை உறுப்பினர்ைள் 113(2) 51 
 

சபாநாயைர் 

அவசர சபாது முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த விடயத்திற்கு இைக்ைம் 19(2) 9-10 

தன்னிகலப் பிசரரகைசயான்றின் மீதன்றி முடிவு மீைாய்வு  

சசய்யப்படுதலாைாது 76(1) 34 

தீர்வு/அறுதியிடும் வாக்கு: 

குழுவில் 96 44 

பாராளுமன்றத்தில் 47(3) 24 

சதர்வு 1(அ),2,4 1, 2 

சதர்வு நகடமுகற 4 2-3  

இரைசிய வாக்சைடுப்பு  4(இ)-(ஊ)i 2 – 3 

திருவுைச்சீட்டின் மூலம்  4(ஊ)(ii), (iii) 3 

பதவிச் சத்தியம் அல்லது உறுதியுகர 1(ஆ), 5(1),(2) 1-4 

சவற்றிடம் 2 1 
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நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ை இலக்ைம்  

சபாநாயைாின் அதிைாரங்ைள் 

இலத்திரனியல் சாதனங்ைள் மூலம் ஒலிபரப்பு, ஒைிபரப்பு 14 8 

உகரயாற்றுவதற்ைான சநரத்கத குறித்சதாதுக்குதல் 91(ச) 42 

உகரயாற்றுவகத நிறுத்துதல் 78 36 

உறுப்பினர் சபயர் குறிப்பிடப்படல், இகடநிறுத்தி கவத்தல் 77, 79(2) 35-36 

சசய்தி ஊடைத்திற்கு அனுமதி அல்லது இரத்துசசய்தல் 21(5) 11 

தைாத சசாற்ைகை அல்லது கூற்றுக்ைகை ஹன்சாட்  

அறிக்கையிலிருந்து நீக்ைிவிடல் 82(2)(ஆ) 37 

தடங்ைற் பிசரரகைைள் 17 9 

நிகலயியற் ைட்டகைைைில் ஏற்பாடு சசய்யப்சபறாத  

விடயங்ைகை நடாத்த ஒழுங்குபடுத்தல் 139,146 79, 80 

நீதிமன்றத் தீர்ப்பு நிகறவுசபறாதிருக்கும் விடயங்ைைிற்கு 

அனுமதிக்ைாகம  91(ஊ) 41  

சநரடி ஒலி, ஒைிபரப்கப நிறுத்துமாறு ைட்டகையிடல்  78, 82(2)(அ) 36, 37 

பாராளுமன்றக் ைட்டட நிர்வைிப்பு, பாதுைாப்பு முதலியன 141 79 

பாராளுமன்றத்திலிருந்து சவைிசயறுமாறு ைட்டகையிடல்: 

உறுப்பினர்ைகை 77(5), 79(1) 36 

புறத்சதாகர 21(2),(3) 11 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தல்/அமர்கவ இகடநிறுத்துதல்  81,140(1) 36-37, 79 

முதலில் தன் பார்கவயில் பட்ட உறுப்பினகர  

உகரயாற்றும்படி அகழத்தல்  91(ஈ) 41 

விசசட குழுக்ைைில் ஏற்படும் சவற்றிடங்ைகை நிரப்புதல் 106 45 

விசசட குழுக்ைளுக்கு தவிசாைர், உறுப்பினர்ைகை நியமித்தல்  103 44-45 

விதிைளுக்கு ஒழுைிநடக்குமாறு உறுப்பினர்ைகை பைித்தல்  91(ஔ) 42 

 

சபாநாயைாின் ைடகமைள் 

உகர நிைழ்த்தப்படும் சமாழிகயப் புாிந்துசைாள்ை  

முடியாத உறுப்பினர்ைளுக்ைான ஏற்பாடுைள் 13 7-8 

உறுப்பினர் இருக்கை ஒழுங்கு/ ஆசனம் ஒதுக்குதல்  3 1-1 

ஒத்திகவப்புக் ைாலத்தில் பிரதம அகமச்சாின் சவண்டுதலில்  

பாராளுமன்றத்கதக் கூட்டுதல் 16 8 

ஒழுங்குசபைல் விதிைைிற்ைான சபாறுப்பு 76 34-35 

பிரதிச் சபாநாயைர், குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைர் சதாோ்வு 6 4 

புறத்சதார்ைளுக்கு இருக்கை ஒதுக்ைப்படுதல்  21(1) 11 

விவாத முற்றுக்ைான பிசரரகை 46 23 

வினாவின்றிப் பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தல்: 

8 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகையின் ைீழ் விலக்குப்  

சபறும் அலுவலின் முடிவில் 8(4), 9 4-5, 6 

பாரதூரமான ஒழுங்ைீனம் எழுைின்றசபாது  81,140(1) 36-37, 79 

பாராளுமன்றத்தில் கூட்டநடப்சபண் இல்லாதசபாது  11 7 

முழு பாராளுமன்றக் குழுவில் கூட்டநடப்சபண்  

இல்லாதசபாது  12 7 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

விடய அட்டவகை 

நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ை இலக்ைம்  

சகபக் குழு 

கூட்ட அறிக்கைைள் 117(2) 53 

தவிசாைர் மற்றும் உறுப்பினர்ைள் 117(1) 53 

பைிைள் 117(2) 53 

 

சமைால உகரசபயர்ப்பு 

ஏற்பாடுைகை சசய்தல் 13(ஆ) 7 

 

சனாதிபதிசயாருவகர சதாோ்ந்சதடுத்தல் 

 வாக்குச்சீட்டுப் பத்திரம், இரைசிய வாக்சைடுப்பு 7 4 

 

சிறப்பு சநாக்ைங்ைைிற்ைான குழுக்ைள்   

உறுப்பாண்கமகய இழந்துள்ைாசரனக் ைருதப்படல் 130(7) 72 

குழுக்ைள் பற்றிய விபரம் 114-129 52-72 

கூட்ட நடப்சபண் 130(4) 72 

கூட்டங்ைள் 130(5) 72 

தவிசாைாின் முதல் வாக்கு, தீர்வு வாக்கு 130(2) 72 

தவிசாைர் 130(1),(6) 72 

நகடமுகறைள் 130 72 

சவற்றிடங்ைள் நிரப்பப்படுதல் 130(3) 72 

 

சசய்திைள் 

சனாதிபதியிடமிருந்து 22(2) 11 

 

சசய்தி ஊடைங்ைள் 

பிரதிநிதிைளுக்கு அனுமதி வழங்ைலும், இரத்துச்சசய்தலும்  21(5) 11 

வாசனாலி, சதாகலக்ைாட்சி மூலம் ஒலிபரப்பு, ஒைிபரப்பு: 

குழு நடவடிக்கைைள் 14(3) 8 

சகப நடவடிக்கைைள் 14(1),(2) 8 

சபாருத்தமற்ற உகரயின்/நடத்கதயின் சபாது நிறுத்துதல் 78, 82(2)(அ) 36, 37 

 

சசயலாைர் நாயைம் 

ைடகமைள் 10 6-7 

பதவியிலிருந்து அைற்றுதல் 85(1)(அ),(2)-(6) 39,40 

 

தவிசாைர் குழாம் 143 79 

 

தனிப்பட்ட விைக்ைங்ைள் 27(8), 91(ஒ) 15, 42 

  



91 

இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

விடய அட்டவகை 

நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ை இலக்ைம்  

சகபக் குழு 

கூட்ட அறிக்கைைள் 117(2) 53 

தவிசாைர் மற்றும் உறுப்பினர்ைள் 117(1) 53 

பைிைள் 117(2) 53 

 

சமைால உகரசபயர்ப்பு 

ஏற்பாடுைகை சசய்தல் 13(ஆ) 7 

 

சனாதிபதிசயாருவகர சதாோ்ந்சதடுத்தல் 

 வாக்குச்சீட்டுப் பத்திரம், இரைசிய வாக்சைடுப்பு 7 4 

 

சிறப்பு சநாக்ைங்ைைிற்ைான குழுக்ைள்   

உறுப்பாண்கமகய இழந்துள்ைாசரனக் ைருதப்படல் 130(7) 72 

குழுக்ைள் பற்றிய விபரம் 114-129 52-72 

கூட்ட நடப்சபண் 130(4) 72 

கூட்டங்ைள் 130(5) 72 

தவிசாைாின் முதல் வாக்கு, தீர்வு வாக்கு 130(2) 72 

தவிசாைர் 130(1),(6) 72 

நகடமுகறைள் 130 72 

சவற்றிடங்ைள் நிரப்பப்படுதல் 130(3) 72 

 

சசய்திைள் 

சனாதிபதியிடமிருந்து 22(2) 11 

 

சசய்தி ஊடைங்ைள் 

பிரதிநிதிைளுக்கு அனுமதி வழங்ைலும், இரத்துச்சசய்தலும்  21(5) 11 

வாசனாலி, சதாகலக்ைாட்சி மூலம் ஒலிபரப்பு, ஒைிபரப்பு: 

குழு நடவடிக்கைைள் 14(3) 8 

சகப நடவடிக்கைைள் 14(1),(2) 8 

சபாருத்தமற்ற உகரயின்/நடத்கதயின் சபாது நிறுத்துதல் 78, 82(2)(அ) 36, 37 

 

சசயலாைர் நாயைம் 

ைடகமைள் 10 6-7 

பதவியிலிருந்து அைற்றுதல் 85(1)(அ),(2)-(6) 39,40 

 

தவிசாைர் குழாம் 143 79 

 

தனிப்பட்ட விைக்ைங்ைள் 27(8), 91(ஒ) 15, 42 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

விடய அட்டவகை 

நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ைம் இலக்ைம்  

தனியார் உறுப்பினர்ைைின் பிசரரகைைள் 

ைாலவாிகச ஒழுங்குமுகறயில் பாிசீலகனக்கு எடுத்தல் 24(2) 12-13 

ைாலாவதியாைல் 40(2) 20-21 

சட்ட மூலங்ைள் (‘சட்ட மூலங்ைள்’ தகலப்பின் ைீழ் பார்க்ைவும்) 52, 53 27-28 

‘தனியார் உறுப்பினர்’ என்பதில் உள்ைடங்ைாதவர்ைள் 24(3) 13 

மாதத்தின் முதலாவது சவள்ைிக்ைிழகம முன்னீடகடதல் 24(1) 12 

மீைப்சபறல் 27(6), 41 14,21 

 

திரட்டு நிதியம்  

சபாறுப்புக்ைகைச் சுமத்துதல் 136 78 

 

திருத்தங்ைள் 

அக்ைிராசனத்திலிருந்து சகபக்கு விடப்படும்  

பிசரரகைைள் மீது 43, 44 21-22 

சட்டமூலங்ைைின் வாசைத்திற்கு/வாசைங்ைைிற்கு: 

குழுநிகலயில் 61, 63, 64 30-31 

துகறசார் சமற்பார்கவ/விசசட/நிகலயியற் குழுவினால் 72(2) 33 

சட்டமூலத்தின் சட்டப்சபயாில் 66(4) 31 

சட்டமூலசமான்றுக்ைான 43(1)-(4),(6)-(9) 21-22 

சம்பந்தமான விதிைள் 43-44 21-23 

திரட்டு நிதியத்கத அல்லது சவறு நிதியங்ைகைக்  

கையாளுதல் பற்றிய சட்டமூலம்  136 78 

திருத்தத்திற்கு திருத்தம் 43(9) 22 

நிகலயியற் ைட்டகைைைிற்கு 137 78 

பிசரரகைைள் சம்பந்தமான 43(1)-(8), 44 21-22 

 

தினப் பைி  

 விைக்ைம் 23(2) 12 

 

துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுக்ைள் 111 46 

எண்ைிக்கை 111(1) 46 

பாராளுமன்ற ஒத்திகவப்பின் சபாது 111(2) 46 

அறிக்கை 111(18) 48 

உபகுழுக்ைள் 111(14) 48 

உறுப்பாண்கமகய இழந்துள்ைாசரனக் ைருதப்படுதல் 111(13) 48 

உறுப்பினராை சசகவயாற்றுவதற்குத் தகைகமயுகடசயார் 111(8),(9) 47 

உறுப்பினாின் அபிப்பிராயத்கத அறிக்கையுடன் இகைத்தல் 111(18) 48 

உறுப்பினகர குழுவிலிருந்து விலக்குதல் 111(13) 48 

எண்ைிக்கை 111(1) 46 

சான்றுைகை சைாருதல் 111(17) 48 

தத்துவம் 111(16),(17) 48 
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விடய அட்டவகை 

நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ை இலக்ைம்  

 

தவிசாைசராருவகரத் சதர்ந்சதடுத்தல் 111(12) 48 

நியமனம் 111(1) 46 

சபாதுவான சமற்பார்கவ சபாறுப்புக்ைள் 111(6) 46 

 நியமிக்ைப்பட்டவர்ைைின் தகுதிகயப் பாிசசாதித்தல் 111(7) 47 

 குழு அங்ைத்தவர்ைைின் சதாிவு 111(10) 47 

 சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சகர குழுவிற்கு அகழத்தல் 111(18) 48 

 இகைஞர் பிரதிநிதிைகை குழுவிற்கு அகழத்தல் 111(19)(அ) 49 

 இகைஞர் பிரதிநிதிைைின் ைருத்துக்ைகை அறிக்கையில் 

 உள்ைடக்குதல் 111(19)(இ) 49 

 இகைஞர் பிரதிநிதிைகை சதாிவுசசய்வதற்ைான  

 அைவுசைால் 111(19)(ஈ) 49 
 

சதாிவுக் குழு 114(1) 52 

தத்துவங்ைள் 114(1) 52 

தவிசாைர் மற்றும் உறுப்பினர்ைள் 114(2) 53 

 

நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

இகடநிறுத்துதல் 138 78-79 

குழு சதாடர்பானது 117 53 

திருத்தம் 137 78 

 

நிகலயியற் ைட்டகைைள் பற்றிய குழு 

ைடகமைள், தவிசாைர் மற்றும் உறுப்பினர்ைள் 116 53 

 

நிருவாைத்துக்ைான பாராளுமன்ற ஆகையாைர் (ஒம்புட்சுமான்) 

பதவியிலிருந்து அைற்றுதல் 85(1)(ஈ),(2)-(6) 39 - 40 

சபாது மனுக்ைள் சதாடர்பாை: 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடல் 125(4) 67 

விசாரகைக்ைாை ஆற்றுப்படுத்தல் 125(3) 67 

 

நீதிபதி 

விைக்ைம் 83(2) 38 

 

பத்திரங்ைள், ஆவைங்ைள், முதலியன 

அச்சிடக் சைாரல்: 

பிசரரகை முன்னறிவித்தல் அவசியமில்கல 28(இ) 15 

சமர்ப்பித்தல், சபாபீடத்தில் இடுதல், அச்சிடுதல் 26 13 
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இலங்கைச் சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசின் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகைைள் 

விடய அட்டவகை 

நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ை இலக்ைம்  

 

பதவிச் சத்தியம் அல்லது உறுதியுகர 

உறுப்பினர்ைள் 1(இ), 5 1, 3-4 

சபாநாயைர் 1(ஆ), 5 1, 3-4 

புத்தைத்தில் கைசயாப்பமிடல் 5(2),(3) 4 

 

பதவியிலிருந்து அைற்றுதல்  

ைைக்ைாய்வாைர் தகலகமயதிபதி 85(1)(இ),(2)-(6) 39-40 

சதாோ்தல்ைள் ஆகையாைர் 85(1)(ஆ),(2)-(6) 39-40 

நிருவாைத்துக்ைான பாராளு. ஆகையாைர் (ஒம்புட்சுமான்) 85(1)(ஈ),(2)-(6) 39-40 

பாராளுமன்றச் சசயலாைர் நாயைம் 85(1)(அ),(2)-(6) 39-40 

பிரதம நீதியரசர், நீதிபதிைள் 84 38-39 

 

பிரதிச் சபாநாயைர்  

சதர்வு 1(ஈ), 6(1) 1, 4 

நகடமுகற 6(2) 4 

சபாது அதிைாரம் 139-142 79 

 

பிசரரகைைள் 

அமர்வு சநரத்கத நீடித்தல் 8(7) 5 

அவசர சபாது முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த விடயம் 19 9-10 

ஒத்திகவப்பு (‘ஒத்திகவப்பு’ தகலப்பின் ைீழ் பார்க்ைவும்)  

ஒத்திகவப்பு சவகை 20 10-11 

ஒழுங்குப் புத்தைத்தில் சசாோ்த்தல் 27(2),(3) 14 

ைாலாவதியாைல் 40 20-21 

சிறப்புாிகம விடயம் முன்னீடகடதல் 29(1) 15 

தடங்ைற் பிசரரகைைள் 8(5),17,18 5, 9 

தனியார் உறுப்பினர்ைைின் 24(1) 12 

திருத்தசமா விவாதசமா இன்றித் தீர்மானிக்ைப்படுவன: 

அரசாங்ை அலுவல்ைள் முன்னீடகடதல் பற்றியது 23(3),(4) 12 

உறுப்பினசராருவகர சசகவயிலிருந்து இகடநிறுத்துதல் 77 35-36 

8 ஆம் நிகலயியற் ைட்டகையின் ஏற்பாடுைைிலிருந்து  

விலக்குப்சபறும் அலுவல்ைள் 9 6 

பத்திரங்ைள் அச்சிடுதல் 26(4) 13 

முற்றுக்ைள் 46(4) 23 

சபாதுமக்ைள் நலன் சதாடர்பான விடயம் பற்றிய 39 20 

மீைப்சபறல் 27(6), 41 14, 21 

முற்றுைளுக்ைான 46 23 

முன்னறிவித்தல் (‘சபாது அலுவல்’ தகலப்பின் ைீழ் பார்க்ைவும்) 84(1) 38 

முன்னறிவித்தல் சதகவப்படாத பிசரரகைைள் 28 15 
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நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ை இலக்ைம்  

பின்வாிகசக் குழு: 

உறுப்பினர்ைள் 129(2) 71-72 

ைடகமைள் 129(6) 71 

தத்துவங்ைள் 129(10) 72 

தவிசாைர் 129(5) 71 

விவாதம் சம்பந்தமான அறிவித்தல் 129(9) 71-72 

நாள் மற்றும் சநரம் 129(11) 72 

சநரத்கதக் குறித்சதாதுக்குதல் 129(10) 72 
 

பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் 

அலுவல் நடாத்தப்படும் ஒழுங்குமுகற 22 11-12 

இகடநிறுத்தப்படல் 8(3),(5), 29 5, 15 

இகடநிறுத்தத்திலிருந்து விலக்குப்சபற்ற அலுவல் 9 6 

உறுப்பினாின் எதிர்ப்புத் சதாிவித்தல் 8(6) 5 

ஒத்திகவக்ைப்படும்சபாது எஞ்சிநிற்கும் அலுவல் 25 13 

ஒத்திகவப்பு சவகையில் பிசரரகை அல்லது சைள்வி 20 10-11 

ஒலிபரப்பு, ஒைிபரப்பு: 

சபாருத்தமற்ற சநரடி ஒலி, ஒைி பரப்புக்ைகை நிறுத்தல் 78 36 

வாசனாலி, சதாகலக்ைாட்சி அல்லது சவறு  

இலத்திரனியல் சாதனங்ைள் மூலம் 14 8 

சபாது அலுவல்ைள் 23 12 

மாதத்தின் முதலாவது சவள்ைிக்ைிழகம முன்னீடகடதல் 24(1) 12 

சமாழி 13 7-8 

கூட்டங்ைள்: 

ஒத்திகவப்பு (‘ஒத்திகவப்பு’ தகலப்பின் ைீழ் பார்க்ைவும்) 

சனாதிபதியின் அகழப்பாகையில் 8(2) 5 

நாட்ைளும் சநரமும் 8(1)-(4) 4-5 

சநரத்கத நீடிக்கும் பிசரரகை 8(7) 5 

பிரதம அகமச்சாின் சவண்டுதலில்  16 8 

சபாதுத் சதர்தல் ஒன்றின் பின்னர் நிைழும் முதற்கூட்டம் 1 1 

ஹன்சாட் அறிக்கையில் பதிவு சசய்தல் 13 7-8 

 

பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழு 115 53 

 ைடகமைள், கூட்ட அறிக்கை, தவிசாைர் மற்றும் உறுப்பினர்ைள் 115 53 

 

பாராளுமன்ற ஒத்திகவப்பு  

அவசரப் சபாது முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த விடயத்திற்ைாை  19 9-10 

ஒத்திகவப்புக் ைாலத்தில் பாராளுமன்றத்கதக் கூட்டுதல்  16 8 

சபாநாயைரால் வினாவின்றி ஒத்திகவக்ைப்படுதல்  8(4), 9, 11, 12 5, 6, 7 

பாராளுமன்றத்தில் பாரதூரமான ஒழுங்ைீனம் எழுைின்ற சபாது  81 36-37 

சபாதுத் சதாோ்தலின் பின்னர் முதல் நாள் கூட்டம் 1 1 

விைக்ைம்  15 8 
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நிகலயியற் ைட்டகை  பக்ை இலக்ைம்  

 

பாராளுமன்றச் சசயலாைர் நாயைம் 

ைடகமைள் 10 6-7 

பதவியிலிருந்து அைற்றுதல் 85(1)(அ),(2)-(6) 39,40 

 

பாராளுமன்றம் 

ைட்டட நிர்வைிப்பு, பாதுைாப்பு ஒழுங்குைள் முதலியன 141 79 

சசங்சைாகல சதாடுதல், உயர்த்துதல் பற்றிய ஒழுங்ைீனம் 77(3) 35 

பாராளுமன்ற வைசவல்கல 80 36 

 

பாராளுமன்ற விவாத அதிைார அறிக்கை (ஹன்சாட்) 13 7-8 

உகரயாற்றப்படும் சமாழியில் பதிதல் 13, 13(ஈ) 7-8 

தைாத சசாற்ைகை அல்லது கூற்றுக்ைகை நீக்ைிவிடல்  82(2)(ஆ) 37 

நடவடிக்கைைகை/விவாதங்ைகை பதிவு சசய்தல் 13 7-8 

 

புறத்சதார் 21 11 

குழுக் கூட்டங்ைைிற்கு அனுமதித்தல் அல்லது விலக்குதல் 131(10) 74 

சட்டத்துகறத் தகலகமயதிபதி, அவரது பிரதிநிதி: 

புறத்சதாராை ைருதப்படார் 21(4) 11 

பாராளுமன்றச் சகபக்கு சமூைமைித்தல் 21(1) 11 

சவைிசயற்றுதல்: 

குழுக் கூட்டங்ைைிலிருந்து 131(10) 74 

பாராளுமன்ற சகபயின் சபாது/குழுநிகலயின்சபாது 21(2),(3) 11 

சவைிசயற்றும் சைள்வி குறிப்பிடாத சபாதிலும் 21(3) 11 

 

சபாது அலுவல்ைள் 23 12 

சபாருைாதார உறுதிப்படுத்தல் பற்றிய குழு 123 63 

அங்ைத்தவர்ைள் 123(1) 63 

பைிைள் 123(2) 63 

அறிக்கையிடுதல் 123(3), (4) 63-64 

உப 

குழுக்ைள் 123(5) 64

  

கூட்ட நடப்சபண் 123(8) 64 

சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழு 125 67-68 

அகமச்சாின் அவதானிப்புைள்  125(6),(7) 68 

உப குழுக்ைள் 125(8) 68 

உறுப்பினர்ைள் 125(1) 67 

ைடகம 125(2) 67 

கூட்ட நடப்சபண் 125(10) 68 

நிருவாைத்துக்ைான பாராளு. ஆகையாைர் (ஒம்புட்சுமான்): 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடல் 125(4) 67 

விசாரகைக்ைாை ஆற்றுப்படுத்தல் 125(3) 67 

விசாரகை சசய்தல்/ பாிசீலகன சசய்தல் 125(9) 68 

மனுக்ைள், சபாது 

குழு 125 67-68 

சமர்ப்பிக்ைப்படும் நகடமுகற 30 16 
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மிகைச் சசலவுைள் 134 76-77 
 

முழுப் பாராளுமன்றக் குழு 93-99 43-44 

அறிக்கையிடுதல் 67 31-32 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட விடயங்ைள் பற்றிய பாிசீலகன 98 44 

இரண்டாம் மதிப்பீட்டின் பின்பு ஆற்றுப்படுத்தப்படல்: 

ஒதுக்ைீட்டுச் சட்டமூலம் 57 30 

சட்டமூலங்ைள் 57 30 

குழு நியமிக்ைப்படுதல் 93 43 

கூட்ட அறிக்கை 10(1), 99 6, 44 

தவிசாைாின் தீர்வு வாக்கு 96 44 

தவிசாைர் சமூைமைிக்ைாத சபாது தகலகம வைித்தல் 94 43-44 

நகடமுகறைள் சம்பந்தமான விதிைள் 97 44 

முன்னறிவித்தல் சைாடுக்ை சவண்டப்படாத பிசரரகைைள்: 

பிசராிக்ைப்படும் பிசரரகை 28(அ) 15 

விசசட குழுசவான்றின் அறிக்கைகய ஆற்றுப்படுத்தல் 28(இ) 15 

வாக்சைடுப்பு 95 44 
 

முற்பைக் ைைக்கு 135 77-78 
 

முற்றுக்ைள் 46 23 
 
 

முன்னறிவித்தல்  

அகமச்சுசார் கூற்றுக்ைள் 27(7) 14-15 

உறுப்பினர்ைைின் தனிப்பட்ட விைக்ைம் 27(8) 15 

சைள்விைள் மற்றும் பிசரரகைைள் சதாடர்பான 27 14-15 

சதகவப்படும் மற்றும் சதகவப்படாத பிசரரகைைள் 28,130(9) 15, 75-76 

சபாது அலுவல் ஆரம்பத்தில் பிசராிக்ைப்படும் பிசரரகைைள் 23(1) 12  
 

முன்னீடகடதல்  

அரசாங்ை அலுவல்ைள் 23(3),(4) 12 

சிறப்புாிகம பற்றிய பிசரரகைைள் 29 15 

தனியார் உறுப்பினர் அலுவல்ைள்/பிசரரகைைள் 24(1) 12 
 

வங்ைித்சதாழில் மற்றும் நிதிச் சசகவைள் பற்றிய குழு 122 60-

62  

அங்ைத்தவர்ைள் 122(1) 60 

தத்துவங்ைள் 122(2) 60-61 

அறிக்கையிடுதல் 122(3),(4) 61-62 

உப குழுக்ைள் 122(5) 62 

கூட்ட நடப்சபண் 122(8) 62 
 

வழிவகைைள் பற்றிய குழு 124 64-67 

அங்ைத்தவர்ைள் 124(1) 64-65 

தத்துவங்ைள் 124(2),(4) 65-66 

ைடகமைள் 124(3) 65-66 

அறிக்கையிடுதல் 124(5),(6) 66 

உப குழுக்ைள் 124(7) 66 

கூட்ட நடப்சபண் 124(11) 67 

வாி 

விதிப்பு/மாற்றம் சம்பந்தமான சட்டமூலம் 136 76 
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வாக்சைடுப்பு 

அறுதியிடும்/தீர்வு வாக்கு:  

குழுத் தவிசாைாின் 96,107,113(6),130(2)     44,45,51,72 

சபாநாயைாின் 47(3) 24 

இலத்திரனியல் வாக்குப் பதிைருவி மூலம் 47(2)(ஆ) 24 

இன்சனாரு (மீள்) வாக்சைடுப்பு 48 25 

உறுப்பினர்ைள் எழுந்துநிற்பதன் மூலம் 47(2)(அ) 24 

குரல்ைைின் மூலம் 47(1) 24 

தவகற திருத்திக்சைாள்ைல் 49 25 

சபயர்ைைின் மூலம் 47(2)(இ) 24 

முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவில் 95, 96 44 

வாக்ைகழப்பு மைி அடித்தல் 47(2) 24 

 

வாக்சைடுப்பின் மூலம் சதாோ்வுசசய்தல் 

குழுக்ைைின் பிரதித் தவிசாைர் சதர்வு: 

நகடமுகற 6(2) 4 

சபாநாயைர் சதர்வு: 

இரைசிய வாக்சைடுப்பு  4(இ)-(ஊ)(i) 2–3 

திருவுைச்சீட்டின்மூலம்  4(ஊ)(ii),(iii) 3  

நகடமுகற 4(இ)-(எ) 2-3 

வாக்குச் சீட்டுப்பத்திரங்ைகை அழித்தல் 4(எ) 3 

சனாதிபதி: 

இரைசிய வாக்சைடுப்பு  7 4 

நகடமுகற 7 4 

பிரதிச் சபாநாயைர் சதர்வு: 

நகடமுகற 6(2) 4 

 

விசசட குழுக்ைள் 100-110 44-45 

அதிைாரம் 108 45 

அறிக்கைைள் 69, 108, 110 32, 45 

உறுப்பாண்கமகய இழத்தல் 106 45 

உறுப்பினர்ைள் 101, 103 44,45 

ஒத்திகவப்பின் சபாதும் புலனாய்வுைகை நிைழ்த்துதல் 109 45 

ைகலத்தல் 109 45 

கூட்ட நடப்சபண் 105 45 

கூட்டங்ைைின் சநரங்ைளும் இடங்ைளும் 104 45 

சாட்சியக் குறிப்புக்ைகை பதிதல் 110 45 

சாட்சியங்ைைின் விசாரகை மற்றும் அறிக்கையிடல் 108 45 

தவிசாைாின் வாக்கு 107 45 

தவிசாைர் 103 44-45 
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பாராளுமன்றத்தினால் வழங்ைப்படும் பைிப்பு 102 44 

விசாரகையின் சநாக்சைல்கல 102 44 

சவற்றிடம் 106 45 

 

விதிைள்: 

ஒழுங்குசபைல் 76 34-35 

குழுக்ைைிற்ைான சபாது விதிைள் 131 72-74 

பாராளுமன்றத்தில் உகரயாற்றாத சபாது 92 43 

பாராளுமன்றத்தில் உகரயாற்றுைின்ற சபாது 91 41-42 

விவாதம் சதாடர்பானகவ 86-90 40-41 

 

விவாதம் 

தினப் பைி, பிசரரகைைள் சம்பந்தமாை எதிர்சநாக்ைலாைாது 42(2) 21 

நிைழும்சபாது உறுப்பினர்ைைின் ஒழுங்கு நடத்கதைள் 92(1) 43 

விதிைள்: 

உகரயாற்றாத உறுப்பினர்ைளுக்ைானகவ 92(1) 43 

உகரயாற்றும்சபாது ைவனிக்ைப்பட சவண்டியன 91 41-44 

ஒரு கூட்டத்சதாடாில் நிகறசவற்றப்பட்ட பிசரரகைகய  

அசத கூட்டத்சதாடாில் மீண்டும் பிசராித்தல் பற்றியது  90 41 

ஒரு முகறக்கு சமல் உகரயாற்றுதல் 86 40 

சனாதிபதி, பதில் சனாதிபதி, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள், 

நீதிபதிைள் மற்றும் நீதி நிருவாை ஆட்ைள் ஆைிசயாாின்  

நடத்கத பற்றி வினா எழுப்புதல் ஆைாது 83 37-38 

பிசரரகை சகபக்கு சமர்ப்பித்த பின் உகரயாற்றுதல் 89 41 

பின்னர் உகரயாற்றும் உாிகமகய இழக்ைாமல்  

பிசரரகைகய வழிசமாழியலாம் 88 40 

 

விவாதம் அனுமதிக்ைப்படாத விடயங்ைள் மற்றும் சந்தர்ப்பங்ைள் 

உறுப்பினசராருவகர சபயர் குறிப்பிட்டு  

சசகவயினின்றும் இகடநிறுத்துதல் 77(1) 35 

ஒழுங்குப் பிரச்சிகன மீதான தீர்ப்பு 76(1),(3) 34-35 

சபாநாயைர் சதர்வின் சபாது 4(ஆ) 2 

தனிப்பட்ட விைக்ைம் 91(ஒ) 42 

புறத்சதாகர சவைிசயற்றுவதற்ைான பிசரரகை 21(2) 11  

வழிசமாழியப்படாத பிசரரகைைள் 87 40 

வாய்மூல விகடக்ைான சைள்விைள்  34(2) 18 
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விவாத ஒத்திகவப்பு பிசரரகை 

பாராளுமன்றத்தில், முழுப் பாரளுமன்றக் குழுநிகலயில்  17, 18 9 

 

விவாதமுற்றுக்ைள் 

அலுவகல இகடநிறுத்துகையில் விவாதமுற்று 8(5) 5 

 

ஹன்சாட் (பாராளுமன்ற விவாத அதிைார அறிக்கை) 

உகரயாற்றப்படும் சமாழியில் பதிதல் 13, 13(ஈ) 7-8 

தைாத சசாற்ைகை அல்லது கூற்றுக்ைகை நீக்ைிவிடல்  82(2)(ஆ) 37 

நடவடிக்கைைகை/விவாதங்ைகை பதிவு சசய்தல் 13 7-8 

 


