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நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்

ெபா த் ேதர்தல் ஒன்றின்பின் நிக ம் இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்
பாரா மன்றத்தின் தற்கூட்ட நைட ைறகள்
1. ெபா த் ேதர்தல் ஒன்றின் பின்னர் நைடெப ம் இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக்
கு யரசின் (இதன் பின்னர் “பாரா மன்றம்” என அைழக்கப்ப ்ம்) பாரா மன்றத்தின்
கூ தல் ஒன்றின் தல் நாளில், ைறப்ப நியமித்த ேநரத்தி ம் இடத்தி ம் உ ப்பினர்
ஒன்
கூ , 2ஆம் நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா க க்கைமய இ க்ைககளில்
அமர்ந்த ம் கூட்டத்திைனக் கூட் வித்தல்பற்றிய (இதன் பின்னர் “சனாதிபதி” என அைழ
க்கப்ப ம்) இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதியின பிரகடனத்ைத
(இதன் பின்னர் “ெசயலாளர் நாயகம்” என அைழக்கப்ப ம்) பாரா மன்றச் ெசயலாளர்
நாயகம் வாசித்தல் ேவண் ம். அதைனய த் அத்தின அ வல் ஒ ங்குகள் பின்வ மா
அைமதல் ேவண் ம் :(அ)

சபாநாயகர் ெதாி ,

(ஆ)

சபாநாயக ம் அவைரய த்
ச கமாயி க்கும் உ ப்பினர் அைனவ ம்
அரசியலைமப் க்கு அைமய சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல
உ திப்பிரமாணம்
ெசய்தல்,

(இ)

(இதன் பின்னர் “பிரதிச் சபாநாயகர் ” என அைழக்கப்ப ம்)
சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள மானவாின் ெதாி ,

(ஈ)

கு க்களின் பிரதித் தவிசாளாின் ெதாி .

இவ்வ வல்
ற்ற ம் பாரா
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம்.

பிரதிச்

மன்றம் நிர்ணயித்த ேததி ம் ேநர ம் வ ம்வைர

உ ப்பினர் இ க்ைக ஒ ங்கு
2. (1) ெபா த்ேதர்தல் ஒன்றின் பின்னர் நிக ம் பாரா மன்றத்தின்
தல் நாட்
கூட்டத்தி ம் அதைனய த்
உ ப்பினர் ஒவ்ெவா வ க்கும் ஒவ்ேவார் இ க்ைக
ஒ க்கப்ப ம்வைரயி ம் உ ப்பினர் தைட எல்ைலக்குள் எந்த இ க்ைகயி ம்
அமரலாம்.
(2) தம ெதாி க்குப் பின்னர் சபாநாயகர் தாம் தக்கெதனக் க திய டன் ஒவ்ேவார்
உ ப்பின க்கும் இ க்ைகைய ஒ க்குவார்; தாம் தக்கெதனக் க தம் பட்சத்தில்
இவ்வி க்ைக ஒ க்கீட்டைன அவர் காலத்திற்குக் காலம் மாற்றலாம்.
(3) சபாநாகாின் தற் ணி க்கைமய இ க்ைககள் ஒ க்கப்படேவண் ம்; இவ்விடயத்தில்
அவர
ேப இ தியான .
சபாநாயகர் ெதாி
3. பாரா மன்றம் கைலக்கப்பட்டதன் விைளவாக அல்ல ேவ விதமாக சபாநாயகர்
பதவி ெவ ைமயாகும் ேவைளகளில் பாரா மன்றமான
ெவற்றிடேமற்பட்டதன்
பின்னர் கூ ம் தலாவ கூட்டத்தின்ேபா கூட்டநடப்ேபண் காணப்ப ம் பட்சத்தில்
சபாநாயகர் ஒ வைரத் ெதாி ெசய்வதற்கு ற்பட ேவண் ம்.

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
4.

சபாநாயகர் ெதாிவிற்கான நைட ைற பின்வ மா

மன்றத்தின்

2

அைம ம்:-

(1) சபாநாயராகத் ெதாி ெசய்யபப்ப வதற்ெகன ஓர் உ ப்பினைர
ன்ெமாழிய
வி ம் ம் உ ப்பினர் ஒவ்ெவா வ ம் சம்பந்தப்பட்ட உ ப்பினர் ெதாி
ெசய்யப்ப ம் பட்சத்தில் அப்பதவிைய வகிக்க அவர் சம்மத ைடயர் என்பைத
ன்கூட் ேய நிச்சயப்ப த்திக்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
(2) உ ப்பினர்
ஒ வர்
ெசயலாளர்
நாயகத்ைத
விளித் ,
அப்ெபா
ச கமாயி க்கும் இன்ேனார் உ ப்பிைரச் சபாநாயகராகப் பாரா மன்றத்
திற்கு
ன்ெமாழிந்
“........... (உ ப்பினாின் ெபயைரக் குறிப்பிட் )
சபாநாயகராக இப்பாரா மன்றத்தின் அக்கிராசனத்தில் அமர்வாராக” எனப்
பிேராித்தல் ேவண் ம். இப்பிேரரைண வழிெமாழியப்படல் ேவண் ம். ஆனால்
இதனில் விவாதம் அ மதிக்கப்படலாகா .
(3) ஒேரேயார் உ ப்பினேர இவ்வா சபாநாயகராக ன்ெமாழிந் வழிெமாழியப்
ப ன் அவர் ெதாிவானாெரன ெசயலாளர் நாயகம் வினாவின்றிேய பிரகடனம்
ெசய்தல் ேவண் ம். ஒன் க்குேமற்பட்ட உ ப்பினர்கள் அவ்வா
ன்ெமாழி
யப்பட்
வழிெமாழியப்ப ன் இரண்
நிமிடங்க க்கு வாக்கைழப் மணி
அ த்த பின்னர் குடேவாைல லம் சபாநாயகர் ஒ வைரத் ெதாி ெசய்வதற்கு
பாரா மன்றம் ற்ப ம்.
(4) குடேவாைல வாக்ெக ப்
ஒன்றின் ெபா ட் ச் ெசயலாளர் நாயகம்,
ச கமளித் ள்ள உ ப்பினர் ஒவ்ெவா வ க்கும் தாம் வாக்களிக்க வி ம் ம்
உ ப்பினாின் ெபயைர எ தலாெமனக் குடேவாைல ஒன்றிைனக் ெகா த்தல்
ேவண் ம். வாக்களிக்கும் உ ப்பினர் குடேவாைலயில் எ திய ெபயர்
ெவளிேய ெதாியாவண்ணம் குடேவாைலயிைன ம ப்ப டன் அதில்
ைகெயாப்பமிட ம் ேவண் ம்.
(5) குடேவாைல ெசயலாளர் நாயகத்தால் அல்ல
அவர் பதிலாளராக்கும்
பாரா மன்றத்தின்
பிறிேதார்
உத்திேயாகத்தரால்
ேசகாிக்கப்பட் ச்
ெசயலாளர்
நாயகத்தால்
பாரா மன்றத்தின்
சபாபீடத்தில்
ைவத்
எண்ணப்படல் ேவண் ம். அந்த வாக்ெக ப்பின்
ைப ெசயலாளர் நாயகம்
பிரகடனம் ெசய்தல் ேவண் ம்.

(6) (அ) இரண் க்கு ேமற்பட்ட ேவட்பாளர்கள்
ன்ெமாழியப்ப மிடத் ,
தலாவ
குடேவாைல வாக்ெக ப்பில் ஓர் ேவட்பாளர் ஏைனய ேவட்பாளர்கள் ஒ மித் ப்
ெபற்ற வாக்குகளி ம் பார்க்கக் கூ தலான வாக்குகைளப் ெபறத் தவறினால்
மிகக்குைறந்த வாக்குகைளப் ெபற்ற ேவட்பாளர் சபாநாயகர் ெதாிவி
ந்
விலக்கப்பட் குடேவாைல வாக்ெக ப் ேம ம் ெதாட தல் ேவண் ம். ஒ
ேவட்பாளர் (சந்தர்ப்பத்திற்கைமய) எஞ்சும் ஒ
ேவட்பாளாி ம் கூ தலான
வாக்குகைள அல்ல எஞ்சிய ேவட்பாளர்கள் ஒ மித் ப்ெபற்ற வாக்குகளி ம்
பார்க்கக் கூ தலான வாக்குகைளப் ெப ம்வைர ஒவ்ெவா
குடேவாைல
வாக்ெக ப்பி ம் மிகக் குைறந்த வாக்குகள் ெப ம் ேவட்பாளர் விலக்கப்பட்
வ வார்.
(ஆ)

ன்
அல்ல
அதற்கு ேமற்பட்ட ேவட்பாளர்க க்கிைடேய குடேவாைல
வாக்ெக ப் நிக மிடத் இரண் அல்ல அதற்கு ேமற்பட்ட ேவட்பாளர்கள்
சம அளவான வாக்குகைளப் ெபற, அவர்க ள் ஒ வர், இதன் (அ) பிாிவி்ன்ப
ெதாிவி
ந் ம் விலக்கப்பட ேவண் மாயின், அத்தைகய சம அளவான
வாக்குகைளப் ெபற்றவர்களில் எவைரத் ெதாிவி
ந் ம் விலக்குவெதன்பைதச்
சீட்
ப்பின்
லம் நிர்ணயித்தல் ேவண் ம். சீட்
ப் எவ்வா
நைடெபற
ேவண் ெமன்ப ெசயலாளர் நாயகத்தின் தீர்ப்ைபச் சார்ந்த .
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(இ) இ ேவட்பாளர்க க்கிைடேய நிக ம் குடேவாைல வாக்ெக ப்பில் சம அள
வாக்குகள் கிைடக்குமிடத் ேம ெமா குடேவாைல வாக்ெக ப் நடத் தல்
ேவண் ம். அக்குடேவாைல வாக்ெக ப்பின் இ தியி ம் வாக்குகளின்
எண்ணிக்ைக சம அளவினதாயி ந்தால் அவ்ேவட்பாளர்க ள் எவைரத்
ெதாிவி
ந் விலக்க ேவண் ெமன்ப சீட்
ப்பின் லம் நிர்ணயிக்கப்படல்
ேவண் ம். அச்சீட்
ப் எவ்வா
நைடெபற ேவண் ெமன்ப
ெசயலாளர்
நாயகத்தின் தீர்ப்ைபச் சார்ந்த .
(7) குடேவாைலகள் எண்ணப்பட்ட ம் அவற்ைற ஒ
ேபைழயி ட ேவண் ம்.
உ ப்பினர் ஒ வர் சபாநாயகராகத் ெதாி ெசய்யப்பட்டார் எனப் பிரகடனமான ம்
பாரா மன்றத்தின்
ன்னிைலயில் ஆப்ேபைழைய
த்திைரயிட்
ஒ
பஞ்சாங்க மாதத்திற்குச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் பா காப்பில் ைவத்தல் ேவண் ம்.
பின்னர் பாரா மன்றத்தி
ந்
தமக்குக் கிைடக்கும் பணிப்ெபதற்கும் அைமயச்
ெசயலாளர் நாயகம் இக் குடேவாைலகைள எாித் விட் அவ்வா
ெசய்யப்பட்ட
தாகப் பாரா மன்றத்திற்கு அத்தாட்சிப்ப த்தல் ேவண் ம்.
சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல

உ திப்பிரமாணம்

5. (1) தாம் சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல
உ திப்பிரமாணம் ெசய் ெகாண்டதன்
பின்னர்
சபாநாயகர்
அங்கு
ச கமளித்தி க்கும்
உ ப்பினர்
அைனவ ம்
சத்தியப்பிரமாணத்ைத
அல்ல
உ திப்பிரமாணத்ைதச்
ெசய் ெகாள்வதற்கும்
ைகெயாப்பமி வதற்கும்
வைகெசய்தல்
ேவண் ம்.
ெசயலாளர்
நாயகத்தால்
சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல உ திப்பிரமாணம் ெசய் ைவக்கப்ப தல் ேவண் ம்.
(2) சத்தியப்பிரமாணத்ைத அல்ல
உ திப்பிரமாணத்ைதச் ெசய் ெகாண்ட டன்
சபாநாயகர் தலாக ஒவ்ேவார் உ ப்பின ம் ெசயலாளர் நாயகம் அதற்ெகனைவத்தி க்க
ேவண் ய த்தகத்தில் ைகெயாப்பமிடல் ேவண் ம்.
(3) ஏற்கனேவ சத்தியப்பிரமாணத்ைத அல்ல உ திப்பிரமாணத்ைதச் ெசய் ெகாள்ளாத
ஓர் உ ப்பினர் பாரா மன்றம் கூ கின்ற எத்தினத்தி ம் 19ஆம் நிைலயியற்
கட்டைளயின் கீழ் நியமிக்கப்ப ம் ேநரத்தில் சபாபீடத்தில் ச கமளிக்கலாம். அவ க்கு
சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல உ திப்பிரமாணம் ெசய் ைவக்கப்ப ம்; இதன்பின்னர் அவர்
த்தகத்தில் ைகெயாப்பமி தல் ேவண் ம்.
பிரதிச் சபாநாயகர், கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் ெதாி
6. (1) 1ஆம் நிைலயியற் கட்டைளயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பிரகாரம், திதாகத் ெதாி
ெசய்யப்பட்ட பாரா மன்றத்தின் தலாவ அமர்வின்ேபா அல்ல பிரதிச் சபாநாயகர்
அல்ல கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் பதவியில் ஒ ெவற்றிடம் ஏற்பட்டதன் பின்னர்
நிக ம் தலாவ கூட்டத்தின் ெபா அ வல் ஆரம்பத்தின்ேபா சந்தர்ப்பத்திற்கைமய
பிரதிச் சபாநாயகெரா வைர அல்ல கு க்களின் பிரதித் தவிசாளெரா வைரத் ெதாி
ெசய்வதற்குப் பாரா மன்றம் ற்ப ம்.
(2) பிரதிச் சபாநாயகர ம், கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர ம் ெதாி
ைற, ெதாிைவச்
சபாநாயகர் நடாத் வைதத் தவிர்ந்த மற்ெறல்லா விதத்தி ம், கூ மானவைர சபாநாயகர்
ெதாி
ைறைய ஒத்தி த்தல் ேவண் ம்.
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7. <*(1) பாரா
மாதத்தி

ம்

அ த்த

வாரத்தி

அத்தைகய
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மன்றம் ேவ விதமாகத் தீர்மானித்தாலன்றி, மாதந்ேதா ம் ஒவ்ெவா

தலாவ

ஞாயிற் க்கிழைமைய அ த் வ ம் வாரத்தி

மாக

இ

தலாவ

வாரங்களி

ன்றாவ

ஆகிய நாட்களில் பாரா
(2) பாரா

மன்றத்தின்

ம்

பாரா

மன்றம்

வாரங்களில் ெசவ்வாய்,

ம் ஒன் விட்ட

அமர்தல்

ேவண் ம்.

தன், வியாழன், ெவள்ளி

மன்றம் அமர்தல் ேவண் ம்.

மன்றம் அமர்

சனாதிபதியால்

.ப. 9.00 மணிக்கு ஆரம்பிக்க ேவண் ெமனி

அைழக்கப்பட்ட

ன்னறிவித்தல்

கூட்டெமான் ,

ெகா க்கும்ேபா

சனாதிபதியால்

நிர்ணயிக்கப்படக்கூ ய

ம்,

கூட்ட

அத்தைகய

ேநரத்தில் ஆரம்பித்தல் ேவண் ம்.
(3) பாிசீலைனயி
க்கும் எவ்வ வ ன் மீதி மான நடவ க்ைககள் பாரா
மன்றம் ேவ விதமாகத் தீர்மானித்தாலன்றி நண்பகல் 12.00 மணிக்கு வினா
வின்றி இைடநி த்தப்பட் பி.ப. 1.30 மணிக்கு மீளத் ெதாடங்குதல் ேவண் ம்.
(4)

சபாநாயகர் பி.ப. 4.30 மணிக்கு வினாவின்றிப் பாரா
ைவப்பார்.

மன்றத்ைத ஒத்தி

(5) பி்.ப. 3.30 மணிக்கு பாிசீலைனயி
க்கும் எவ்வ வ ன் மீதி மான
நடவ க்ைககள் இைடநி த்தப்படல் ேவண் ம். அவ்ேவைளயில் பாரா மன்றம்
கு நிைலயி
ந்தால்,
தவிசாளர்
அக்கிராசனத்ைத
விட்டகன்
பாரா மன்றத் க்கு
அறிக்ைகயிடல்
ேவண் ம்.
பாரா மன்றத்ைதேயா
விவாதத்ைதேயா ஒத்தி ைவக்கெவன ம் அல்ல
கு நிைலயியல் “தவிசாளர்
ன்ேனற்றத்ைத அறிவிக்குக” அல்ல
“அவர் அக்கிராசனத்ைத விட்டக க”
என ம் பிேரரைணெயான் பிேராிக்கப்பட்டால், அத்தைகய தடங்கற் பிேரரைண
ஒவ்ெவான் ம் வினாவின்றிேய வ விழக்கும்.
எனி

ம் அ

வைல இைடநி த் ைகயில் எப்ெபா

நிைலயியற் கட்டைளயின் கீழ் விவாதம்
அவ்வா

பிேராிக்கப்பட்டால் அல்ல

நடவ க்ைககள் நிகழ்ந்
விடய ம்

அேத

ேவெறந்தப்

ெகாண்

நிைலயியற்

பிேரரைணயின ம்

ம் 41ஆம் இலக்க

தல் பிேராிக்கப்பட்டலாம்.
அந்நிைலயியற் கட்டைளயின் கீழ்

ந்தால், அந்நடவ க்ைககள் விைளவான
கட்டைளயில்

ஏற்பா

ெசய்யப்பட் ள்ள

தீர்

காணப்ப ம்வைர

விடய ம்

சபாநாயகேரா தைலவேரா ஆசனத்ைத விட்டகலலாகா .
(6) பாிசீலைனயி

க்கும் அ

வல் பி.ப. 3.30 மணிக்கு

உ ப்பினெரா வர் எதிர்ப் த் ெதாிவிக்கும் அ

வெல

வாக்கப்பட்ட பின்னர்
ம் பாிசீலைனக்குட்

ப த்தலாகா .]

<*

1985 சனவாி 8 ஆந் ேததிய பதிேனாராவ தி த்தத்தால் ல நிைலயியற் கட்டைள நீக்கப்பட்
அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட்ட
பின்னர் 1989 ெசப்ெதம்பர் 6 ஆந் ேததிய இ பத்தி
ன்றாவ தி த்தத்தால் மீண் ம் நீக்கப்பட் அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்
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<* 8. [ெபா
அ வல்களின் ெதாடக்கத்தில் அைமச்சரைவயின் அைமச்சர் ஒ வர்
தி த்தேமா விவாதேமா இன்றித் தீர்மானிக்கப்ப வதற்காகப் பின்வ ம்
க த் ப்பட ஒ பிேரரணைணையக் ெகாணரலாம்:“இன்ைறய அமர்வில் குறித்த ஒ
அ
நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களி

வல் மீதான நடவ க்ைககள் 7ஆம்
ந் விலக்குப் ெப வதாக”

ேம ம், அத்தைகய பிேரரைண ஏற் க்ெகாள்ளப்ப மிடத் குறித்த அவ்வ வல்
இைடநி த்தத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ேநரத்தில் விவாதத்திற்குட்பட்
க்கும்
பட்சத்தில் அதைன இைடநி த்தலாகா ; அத் டன் எதிர்ப்பி ப்பி ம்
எந்ேநரத் ம் அவ்வ வல் எ க்கப்படலாம்.
எனி ம் இந்நிைலயியற் கட்டைளயின் ெசயற்பாட்
ந் விலக்குப் ெபற்ற
அ வல் பி.ப.4.30 மணிக்குப் பின்னர்
ம்ேபா , விலக்குப்ெபற்ற
அ வ ன் இ தி விடயம்
ற்ற ம் சபாநாயகர் வினாவின்றிப்
பாரா மன்றத்ைத உடன யாக ஒத்திைவத்தல் ேவண் ம்.]
ெசயலாளர் நாயகத்தின் கடைமகள்
9. (1) பாரா மன்றத்தின ம்
ப்பாரா மன்றக் கு க்களின ம் நடவ க்ைக
கைளச் ெசயலாளர் நாயகம் அறிக்ைகப்ப த்தி ைவப்ப டன் அத்தைகய பிரதிெயான்ைற
இய மானால் பாரா மன்றக் கூட்டத்திற்கு அ த்த தினேம உ ப்பினாிைடேய சுற்றிப்
பரப்ப ேவண் ம். ச கமளித்த உ ப்பினாின் ெபயர்க ம் பாரா மன்றத்தால்
ெசய்யப்பட்ட எல்லா
க ம் இவ்வறிக்ைகயில் பதிவாகியி த்தல் ேவண் ம்.
(2) பாரா மன்றத்திேலா
அல்ல
ப்
பாரா மன்றக்
கு விேலா
வாக்ெக ப் கள் நிக ம் சந்தர்ப்பங்களில் பிேரரைணக்குச் சார்பாக ம் எதிராக ம்
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்ைக ம் 42 ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைளயின்
கீழ் வாக்ெக ப் நிகழ்ந்தால், அவ்வா
வாக்களிக்கும் உ ப்பினர்களின் ெபயர்க ம்
வாக்ெக ப்பினின் ம் ஒ ங்கி நிற்கும் உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக ம் ெபயர்க ம்
அறிக்கைகயில் இடம்ெபறல் ேவண் ம்.
(3) கூட்ட அறிக்ைக உ த்திப்ப த்தப்படத் ேதைவயில்ைல. ஆனால் அறிக்ைகயில்
பிைழகளி ப்பின், பாரா மன்றத்தின் அ மதி டன் பிேராிக்கப்ப ம் பிேரரைண லம்
அைவ தி த்தப்படலாம்.
(4) நா க்கு நாள் ெசயலாளர் நாயகம் ஒ ங்குப் த்தகெமான்றிைனத் தயாாித்
பாரா மன்றச்
சபாபீடத்தி ம்
ல்
நிைலயத்தி ம்
ைவத்தல்
ேவண் ம்.
இவ்ெவா ங்குப் த்தகத்தில் எதிர்வ ம் எந்தெவா
தினத்திற்குெமன நியமிக்கப்பட்ட
எல்லா அ வல்க ம் குறித்த அல்ல
குறிக்காத ஓர் எதிர்வ ம் தினத்திற்ெகன
ஒத்திைவக்கப்பட்ட வினாக்களின் அல்ல
பிேரரைணகளின்
ன்னறிவித்தல்க ம்
இடம்ெபற்றி த்தல் ேவண் ம்.
(5) குறிப்பிட்ட ஒ தினத்திற்ெகன அ
த்தகத்தில் குறிப்பிடப்படல் ேவண் ம்.
<*

வல் ஒ க்கப்படலாம். அவ்வா

ஒ ங்குப்

1985 சனவாி 8 ஆந் ேததிய பன்னிரண்டாவ
தி த்தத்தால்
ல நிைலயியற் கட்டைள
நீக்கப்பட் அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட்ட . பின்னர் 1989 ெசப்ெதம்பர் 6 ஆந் ேததிய
இ பத்தி
நான்காவ
தி த்தத்தால்
மீண் ம்
நீக்கப்பட்
அதற்குப்
பதிலாகச்
ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்
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(6) பாரா மன்றத்தின் ன் இடப்பட்ட கூட்ட அறிக்ைககள், பதிேவ கள், சட்ட ல
ங்கள் ஏைனய ஆவணங்கள் அைனத்தின ம் பா காப்பிற்கும் ெசயலாளர் நாயகம் ெபா
ப்பாவார். சபாநாயகர் அ மதிக்கும் ஒ ங்கு வசதிகளின்கீழ் பாரா மன்ற உ ப்பின ம்
மற்ைறேயா ம் இவற்ைறப் பாிசீலைன ெசய்வதற்கு வசதியளித்தல் ேவண் ம்.
கூட்ட நடப்ெபண்
10. இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 73 ஆம் உ ப்
ைரயின்ப பாரா மன்றத்தின் கூட்ட நடப்ெபண் தைலைம வகிப்பவர் உட்பட இ ப
உ ப்பினர்களாகும். எந்ேநரத்திலாவ கூட்ட நடப்ெபண் இல்ைல என்ப சபாநாயக
ாினேதா அல்ல தைலைம வகிப்பவாினேதா கவனத்திற்குக் ெகாண் வரப்பட்டால் அவர்
வாக்கைழப் மணி அ க்கக் கட்டைளயி வார். ஐந்
நிமிடங்களின்
வில் கூட்ட
நடப்ெபண் காணப்படாத பட்சத்தில் அவர் வினாவின்றிப் பாரா மன்றத்ைத ஒத்தி
ைவத்தல் ேவண் ம்.
11.
ப் பாரா மன்றக் கு விற்குாிய கூட்ட நடப்ெபண் இ பாதாகும்.
ப்
பாரா மன்றக் கு வில் கூட்ட நடப்ெபண் இல்ைலெயன்ப
அவதானிக்கப்பட்டால்
தவிசாளர் இதன்
ன் ள்ள கட்டைளயில் விதிக்கப்பட் ள்ளப
நடவ க்ைக ேமற்
ெகாள்வார். கூட்ட நடப்ெபண் காணப்படாதவிடத் அவர் அக்கிராசனத்ைத விட்டகன் ,
பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ய ம், உடன யாகப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் எண்ண
ப்ப வர். அப்ெபா ம் கூட்ட நடப்ெபண் இல்லாதி ப்பின் இதன்
ன் ள்ள கட்ட
ைளயில் விதிக்கப்பட் ள்ளப பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப தல் ேவண் ம். ஆனால்
கூட்ட நடப்ெபண் இ ப்பதாக உ திப்ப த்தப்பட்டால் பாரா மன்றம் உடேன
கு நிைலக்கு மா ம்.
பாரா

மன்ற நடவ க்ைககள்

* 12. [பாரா மன்ற அ வல்கள் சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகளில்
நடத்தப்ப தல்
ேவண் ம்.
பாரா மன்றத்தில்
நிகழ்த்தப்ப ம்
உைரெய
ம்
உைரயாற்றப்ப ம் ெமாழியிேலேய பாரா மன்ற விவாதங்கைளப் பதி ெசய் ம் அதிகார
அறிக்ைகயில் (ஹன்சாட்) பதி ெசய்யப்ப ம். அத்தைகய ெமாழியிைன அறியாத
உ ப்பினர்க க்குத் தகுந்த ஏற்பா கைளச் ெசய்தல் சபாநாயகாின் கடைமயாகும்.
அவ்ேவற்பா களில் அடங்கேவண் யன –
(1) ஒ ங்குப்பத்திரம் சிங்கத்தி
(2) உைரகைள ம்

மற் ம்

ம், தமிழி

ம் ஆங்கிலத்தி

நிகழ்ச்சிகைள ம்

ம் ெவளியிடப்ப தல்;

மற்ைறய

இ

ெமாழிகளி

ம்

சமகாலத்தில் உைரெபயர்தல்;
(3) பாரா மன்ற விவாதங்கைளப் பதி ெசய் ம் அதிகார அறிக்ைகயின்
பக்கம் சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகளில் அச்சிடப்ப தல்;

கப் ப்

(4) உைரகள் அைவ நிகழ்த்தப்ப ம் ெமாழிகளிேலேய பாரா மன்ற விவாதங்
கைளப் பதி
ெசய் ம் அதிகார அறிக்ைகயில் (ஹன்சாட்) பதி ெசய்யப்ப வ டன்,
உைர நிகழ்த் பவாின் ெபயர் சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகளி ம் பதி
ெசய்யப்ப தல்.]
•

1993 ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய இ பத்ெதட்டாவ தி த்தத்தால்
நீக்கப்பட் அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்த் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ள .

ல நிைலயியற் கட்டைள

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
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ஒத்திைவப்
13.
ன்னறிவித்த ன் பின் பிேராிக்கப்ப ம் பிேரரைணயின்
லம் ேவெறா
குறிப்பிட்ட தினத்திற்குப் பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவக்கும்ப பாரா மன்றம் கட்டைள
யிட்டாெலாழிய பாரா மன்றத்தின் ஒத்திைவப் என்ப அ த் வ ம் சாதாரண அமர்
தினம் வைர எனப் ெபா ள்ப ம். காலவைரயைறயின்றி ஒத்திைவக்கக்ேகா ம்
பிேரரைண அ மதிக்கப்படமாட்டா .
14. நாற்பத்ெதட்

மணித்தியாலத்திற்கு ேமற்பட்ட ஓர் ஒத்திைவப் க் காலத்தில்,

பிரதம அைமச்சர் ேவண் னால், அவ்ேவண் த ல் குறிப்பிடப்பட்ட ம் ஏற்கனேவ ஒத்தி
ைவக்கப்பட்ட தினத்திற்கு
ன்ன மான ஒ
தினத்தில், பாரா மன்றத்ைதக்
கூட் வதற்கு சபாநாயகர் அறிவித்தல் வி ப்பார். அதைனய த்
சபாநாயகாின்
அறிவித்த ல் குறிப்பிட்டப்பட்ட தினத்தி ம் ேநரத்தி ம் பாரா மன்றம் கூ ,
ைறப்ப அந்தத் தின ம் ேநர ம் வைர ேம பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட
ேபால் க தி அன்ைறய அ வல்கைளக் கவனிக்கும். சபாநாயகர் இத்தைகய ஓர்
அறிவித்தைல வி க்கும்ெபா
பாரா மன்றம் கூட்டப்ப ம் தினத்ைத ம் ேநரத்ைத ம்
உ ப்பினர்க்கு அறியத்த வதற்கான நைட ைறச் சாத்தியமான நடவ க்ைககள்
அைனத்ைத ம் ேமற்ெகாள் தல் ேவண் ம்.
தடங்கற் பிேரரைணகள்
15. ஒ விவாதத்ைதேயா ஒ விவாதத்தின்ெபா
பாரா மன்றத்ைதேயா ஒத்தி
ைவக்குமா , அல்ல
ப் பாரா மன்றக் கு நிைலயிலாயின், கு நிைலயில் ஏற்பட்ட
ன்ேனற்றம் பற்றித் தவிசாளர் அறிவிக்க ேவண் ெமன்ேறா அல்ல அவர் அக்கிராசன
த்ைத விட்டகல ேவண் ெமன்ேறா ஒ
பிேரரைண பிேராிக்கப்பட்டால் அ பற்றிய
விவாதம் அத்தைகய பிேரரைண டன் ெதாடர் ள்ள விடயத்திற்குட்பட்டதாகேவ இ த்தல்
ேவண் ம். ஒ விவாதத்தின்ேபா அத்தைகய பிேரரைணெயான்ைறப் பிேராித்த அல்ல
வழிெமாழிந்த உ ப்பினெரா வர் மீண் ம் ஒ
ைற அேத விவாதத்தில் அத்தைகய
பிேரரைணெயான்ைறப் பிேராிக்கேவா வழிெமாழியேவா அ கைதயற்றவராவார்.
16. ஒ விவாதம் நைடெபற் க் ெகாண்
க்ைகயில் அவ்விவாதத்திைன அல்ல
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவக்க ேவண் ெமன்ேறா அல்ல
ப் பாரா மன்றக்
கு நிைலயிலாயின் கு நிைலயில் ஏற்பட்ட
ன்ேனற்றம் பற்றித் தவிசாளர் அறிவிக்க
ேவண் ெமன்ேறா அல்ல
அவர் அக்கிராசனத்ைத விட்டகல ேவண் ெமன்ேறா
பிேராிக்கப்பட்ட பிேரரைணெயான்
பாரா மன்றத்தின் விதிகைளத்
ர்ப்பிரேயாகம்
ெசய்வதா ள்ள
என்
சபாநாயகர் அல்ல
தைலைமதாங்கும் ேவ
உ ப்பினர்
அல்ல
ப் பாரா மன்றக் கு த் தவிசாளர் க
மிடத்
அவர் உடன யாகேவ
அக்கிராசனத்தி
ந் அப்பிேரரைணைய பாரா மன்றத்திற்கு விடலாம்; அல்ல அப்
பிேரரைணைய பாரா மன்றத்திற்கு எ த்தியம்பாமல் இ க்கலாம்.

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
அவசர ெபா
y 17. [(1) ெபா

க்கியத் வம் வாய்ந்த விடயத்ைதெயாட்
அ

மன்றத்தின்
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ஒத்திைவப்

வல் எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம்வைர (அைமச்சரைவ அைமச்ச

ெரா வராலன்றி) பாரா மன்ற ஒத்திைவப்பிற்கான பிேரரைணெயான்ைறச் சமரப்பிக்க
யா . ஆனால், ேகள்விகளின் இ தியில் உ ப்பினெரா வர் தம
இ க்ைகயி
ந் எ ந் நின் திட்டவட்டமான அவசர ெபா
க்கியத் ம் வாய்ந்த விடயெமான்
றிைன எ த் ைரத் , அவ்வ வைல விவாதிப்பதற்காக பாரா மன்றத்ைத ஒத்தி
ைவக்கும் பிேரரைணையப் பிேராிக்க அ மதி ேகட்கும் பட்சத்தில் பாரா மன்ற
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண பிேராிக்கப்படலாம்.
(2) (அ)

சம்பந்தப்பட்ட பிேரரைணையப் பிேராிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள
தினத்தன்
அமர்
ஆரம்பிப்பதற்கு
ன்னர் அப் பிேரரைண பற்றிச்
சபாநாயக க்கு எ த்
லம் அறிவித்
அவர
இணக்கத்ைதப்
ெபற்றாலன்றி;

(ஆ)

உ ப்பினர் பாரா

மன்றத்தின் அ

மதிையப் ெபற்றலான்றி; அல்ல

(இ)

பாரா மன்றத்தின்
அ மதி
வழங்கப்படாதவிடத்
இ ப க்குக்
குைறயாத
உ ப்பினர்கள்
அவ்
ப்பினைர
ஆதாித் த்
தத்தம்
இடங்களில் எ ந் நின்றாலன்றி;

உ ப்பினெரா வர் அத்தைகய பிேரரைணெயான்ைறப் பிேராிக்க இயலா .
எனி ம், சபாநாயகர் இணங்க ம க்குமிடத் அல்ல விவாதிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்
பட்ட பிேரரைண ஒ ங்கற்றெதன அபிப்பிராயப்ப மிடத் அவர் அப் பிேரரைண பற்றிய
ன்னறிவித்தைல வாசிப்பதற்கு அ மதி வழங்கி அதன்பின்னர் சபாநாயகர் அதற்கு
இணங்க ம த்தைமக்கான அல்ல
ஒ ங்கற்றெதன அபிப்பிராயப்பட்டைமக்கான
காரணங்கைளக் குறிப்பிடலாம்.]
அ

<* [(3) பிேரரைண அவ்வா ஆதாிக்கப்பட்டால் அல்ல அதற்குப் பாரா மன்றம்
மதி வழங்கினால் அ பி.ப. 2.30 மணிவைர தள்ளிைவக்கப் ெப தல் ேவண் ம்.]

(4) எந்த ஒ
ேகாரலாகா .

தினத்தி

ம் ஒன் க்கு ேமற்பட்ட அத்தைகய பிேரரைணக்கு அ

மதி

<* [(5) அரசாங்க அ வல்க க்கு
ன்னிடம் அளிக்கப்ப ம் தினங்களில், இக்
கட்டைளயின்ப
ெகாண் வரப்ப ம் பிேரரைணையத் தவிர அத்தினத்திற் குறிக்கப்
பட் ள்ள அ வல்க க்கிைடேய பி.ப. 3.30 மணிக்கு
ன்பாக பாரா மன்றத்ைத
ஒத்திைவப்பதற்கான எப்பிேரரைணைய ம் அைமச்சரைவயின் அைமச்சர் ஒ வர்
ெகாணர்ந்தாலன்றிப் பிேராிக்கவியலா ;]
றத்ேதார்
18. (1) சபாநாகயகர் இதற்ெகன வகுக்கும் விதிக க்குைமய தமக்கு ஒ க்கப்ப ம்
இடங்களில் “ றத்ேதார்” பாரா மன்றச் சைபயில் ச கமாயி க்கலாம்.
y 1985 சனவாி 8 ஆந் ேததிய பதின் ன்றாம் தி த்தத்தால்
அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .
<* 1989 ெசப்ெதம்பர் 06 ஆந் ேததிய இ பத்ைதந்தாவ
நீக்கப்பட் அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

ல நிைலயியற் கட்டைள நீக்கப்பட்

தி த்தத்தால்

ல நிைலயியற் கட்டைள

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
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(2) பாரா மன்றத்தின் எவ்வமர்வின்ேபாதாவ அல்ல கு நிைலயின்ேபாதாவ
றத்ேதார் ச கமாயி க்கின்றனெரன எவ்
ப்பினராவ குறிப்பிட்டால், (சந்தர்ப்பத்திற்
கைமய) சபாநாயகர் அல்ல
தவிசாளர் “ றத்ேதார் பாரா மன்றச் சைபைய விட்ட
க மா கட்டைளயிடப்ப வதாக” என்ற ேகள்விைய விவாதத்ைதேயா தி த்தத்ைதேயா
அ மக்கா உடன யாக வி த்தல் ேவண் ம்.
எனி ம், சபாநாயகேரா அல்ல தவிசாளேரா தாம் உகந்தெதனக் க
ம் எவ்ேவைள
யி ம் பாரா மன்றச் சைபயின் எப்பகுதியி
ந் ம் றத்ேதார் ெவளிேயற ேவண்
ெமனக் கட்டைளயிடலாம்.
எனி ம், அரசியலைமப்பின் 77ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் பாரா மன்றத்தில்
கடைமகைள ேமற்ெகாண்
க்கும் சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதி அல்ல
அவர
பிரதிநிதி றத்ேதார் எனக் க தப்படமாட்டார்.
(3) சபாநாயகர் எந்தெவா
ெசய்திச் சாதனத்தின் பிரதிநிதிக்ேகா அல்ல
பிரதிநிதிக க்ேகா பாரா மன்றம் அம ம் நாட்களில் ச கமளிப்பதற்குப் ெபா அ மதி
ஒன்ைற வழங்கலாம். சபாநாயகர
க த் ப்ப
கூட்ட நடவ க்ைககள் பற்றி
அச்ெசய்திச்சாதனம் ேநர்ைமயற்ற அறிக்ைககைய ெவளியிட்டால் அத்தைகய அ மதிைய
இல்லாமலாக்கலாம்.
பாரா
* 19.
(1)

[பாரா

மன்றத்தின் அ

மன்ற அ

வல்

வல் பின்வ ம் ஒ ங்கு ைறயில் நடாத்தப்ப ம் :-

திய உ ப்பினர்கள் சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல

உ திப்பிரமாணம் ெசய்தல்.

(2) சனாதிபதியின் ெசய்திகள்.
(3) சபாநாயகாின் அறிவித்தல்கள்.
(4) பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல்.
(5) கு க்களின் அறிக்ைககள் சமர்ப்பித்தல்.
(6) ம

க்கள்.

(7) ேகள்விகள்.
(8) அ

தாபம் ெதாிவிக்கும் தீர்மானங்கள்.

(9) ச கமளிக்காதி ப்பதற்கு அ

மதிேகா ம் பிேரரைணகள்.

(10) அைமச்சு சம்பந்தப்பட்ட கூற் க்கள்.
(11) தனிப்பட்ட விளக்கங்கள்.
(12) சிறப் ாிைமக் ேகள்விகள்.
(13)

ன்னறிவித்தல் ேதைவப்படாத ெபா

(14)

ன்னறிவித்தல் ேதைவப்ப கின்ற ெபா

(15) ெபா

அ

அ

வல் ஆரம்ப ேநரப் பிேரரைணகள்.
அ

வல் ஆரம்ப ேநரப் பிேரரைணகள்.

வல்கள்.]

y 1981, நவம்பர் 3 ஆந் ேததிய நான்காவ
அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

தி த்தத்தால்

ல நிைலயியற் கட்டைள நீக் கப்பட்

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
ெபா
20. (1) ெபா
கைள ம் ெகாண்

அ
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வல்

அ வல் தினப் பணிகைள ம் பிேரரைணகளின்
க்கும்.

ன்னறிவித்தல்

(2) குறித்த ஒ தினத்தில் ப சீலைனக்கு எ ப்பதற்குப் பாரா மன்றம் பணித்த ஒ
சட்ட லேமா ேவ விடயேமா தினப் பணி ஆகும். அவ்வா நியமிக்கப்பட்ட தினத்திற்கு
ன்ைனய தினெமான் பதிலீ ெசய்யப்படலாகா .
(3) ஒவ்ெவா
மாதத்தி ம்
தலாவ
ெவள்ளிக்கிழைம
ஒவ்ெவா நாளி ம் அராசங்க அ வல் ன்னீடைட ம்.

அமர்ைவத்

தவிர்ந்த

(4) ஒவ்ெவா மாதத்தி ம்
தலாவ ெவள்ளிக்கிழைம அமர்வின்ேபா
“இன்
அரசாங்க அ வல் ன்னீடைட மாக” என்ேறா “இன் அரசாங்க அ வ ல் குறிப்பிட்ட
ஒ விடயம் ன்னீடைட மாக” என்ேறா ெபா அ வல் ஆரம்பிக்ைகயில் ன்னறிவித்
த ன்றி ஒ
பிேரரைணையத் தி த்தேமா விவாதேமா இன்றித் தீர்மானிப்பதற்கு
அைமச்சரைவயின் ஓர் அைமச்சர் பிேராிக்கலாம். அப்பிேரரைண நிைறேவறின், அரசாங்க
அ வல் அல்ல அ வ ன் குறிப்பிட்ட ஒ விடயம் ன்னீடைடதல் ேவண் ம்.
(5) அரசாங்க அ

வல், அரசாங்கம் உகந்தெதனக் க

ம் ஒ ங்கில் வகுக்கப்ப ம்.

(6) பாரா மன்றம் பிறவா
பணித்தாலன்றி ஒவ்ெவா
மாதத்தி ம்
தலாவ
ெவள்ளிக்கிழைம அமர் களில் அரசாங்க அ வ
ம் பார்க்கத் தனியார் உ ப்பினர்
அ வல் ன்னீடைய ம்; அத்தினங்களில் தி ப்பணிகைள விடப் பிேரரைண ன்னறி
வித்தல்கள் ன்னீடைட ம்.
(7) தனியார் உ ப்பினர் பிேரரைண ன்னறிவித்தைல ெகா க்கும் ஓர் உ ப்பினர்
குறிப்பிட்ட ஒ தனியார் உ ப்பினர்களின் தினத்திற்கு அந்தப் பிேரரைண ஒ க்கப்பட
ேவண் ெமன்ற
அவர
வி ப்பத்ைதத்
ெதாிவித்தாலன்றி
எல்லாத்
தனியார்
உ ப்பினர்களின் பிேரரைணக ம் அ த் வ ம் தனியார் உ ப்பினர்கள் தினத்திற்கு
ஒ க்கப்பட ேவண் ம். அத்தைகய எல்லாப் பிேரரைணக ம் ஒ ங்குப் பத்திரத்தில்
அைவ காணப்ப ம் ஒ ங்கில் எ க்கப்படல் ேவண் ம்.
21. பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம்ெபா
எஞ்சிநிற்கும் எல்லாத் தினப்
பணிகைள ம் அ த்த அமர் தினம் வைர அதற்கான ஒ
பிேரரைண இன்றிேய
பிற்ேபாடல்
ேவண் ம்.
பாிசீலைனக்கு
எ படாத
எல்லாப்
பிேரரைண
ன்னறிவித்தல்க ம் அம் ன்னறிவித்தல் எவ்
ப்பினர ெபயாில் உள்ளேதா அவாின்
குறிப்பான பணிப்ெப
ம் இல்லாதவிடத்
ஓர் அைமச்ச ைடய அல்ல
பிரதி
அைமச்ச ைடய ெபயாில் இ க்குமாயின் அ த்த அமர்
தினத்திற்கும் தனி
உ ப்பினெரா வாின் ெபயாில் இ க்குமாயின் அ த்த மாதத்தில் பாரா மன்றம் அம ம்
தலாவ ெவள்ளிக்கிழைம அமர் க்கும் குறிப்பிடப்படல் ேவண் ம்.
பத்திரங்கள்
22. (1) சபாநாயகர், அைமச்சர் அல்ல
சமர்ப்பிக்கலாம்.

பிரதி அைமச்சர் மாத்திரேம பத்திரங்கைளச்

(2) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் அைனத் ம் கூட்ட அறிக்ைகயில் பதி
படல் ேவண் ம்.

ெசய்யப்

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
கூற்

மன்றத்தின்

11

(3) பத்திரங்கள் சமர்ப்பிக்ைகயில் அவற்றின் உள்ளடக்கம் பற்றிச் சிறிய விளக்கக்
சமர்ப்பிக்கப்படலாம். ஆனால் சமர்ப்பிக்கும்ேபா விவாதம் நிகழலாகா .

(4) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் அைனத் ம் சபாபீடத்தில் இடப்ப மா
கட்டைளயானைவயாகக் க தப்ப வ டன் அவற்ைற அச்சிடக்ேகா ம் எப்பிேரர
ைண ம் தி த்தேமா விவாதேமா இன்றித் தீர்மானிக்கப்ப ம்.
ன்னறிவித்தல்கள்
23. (1)
ன்னறிவித்தல்
ெகா க்கும்
உ ப்பினரால்
ைகெயாப்பமிடப்பட்ட
ேகள்விகள் அல்ல பிேரரைணகள் பற்றிய ன்னறிவித்தல்கள், எ த்
லம் ெசயலாளர்
நாயகத் க்கு
கவாியிட் க் ெகா க்கப்படல் ேவண் ம். பாரா மன்றம் அம ம்
நாட்களில் எந்ேநரத்தி ம் அத்தைகய
ன்னறிவித்தல்கைளச் ெசயலாளர் நாயகத்திடம்
ெகா க்கலாம்; அல்ல
எந்ேநரத்தி ம் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகத்திற்கு
அ ப்பலாம்; அல்ல அங்கு ெகா க்கலாம்.
(2) சபாநாயகர் ஒ ங்கற்றெதனத் தீர்ப்பளித்தாலன்றிச் ெசயலாளர் நாயகத் க்கு
ன்னறிவித்தல் ெகா க்கப்பட்ட எல்லாக் ேகள்விக ம் அத்தைகய அறிவித்தல் ெகா த்த
தினத்தி
ந் ஏ
நாட்க க்கு ற்படாத ஒ தினத்திற்கு விைடயளிக்கப்ப தற்
ெபா ட் ஒ ங்குப் த்தகத்தில் ேசர்க்கப்ப தல் ேவண் ம்.
எனி ம், ெபா
க்கியத் வம் வாய்ந்த விடயெமான் டன் ெதாடர் ள்ள
ேகள்விெயான்
ேகள்விகள்
வைட ம் ேபா
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்ச க்குப்
ேபா மான
ன்னறிவித்தல் ெகா க்கப்பட்ட பின்னர் எதிர்க்கட்சித் தைலவாினாேலா
அல்ல அங்கீகாிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி ஒன்றின் தைலவாினாேலா ேகட்கப்படலாம்.
(3) சபாநாயகர் ஒ ங்கற்றெதனத் தீர்ப்பளித்தாலன்றி ெசயலாளர் நாயகத் க்கு
ன்னறிவித்தல் ெகா க்கப்பட்ட எல்லாப் பிேரரைணகைள ம் ஒ ங்குப் த்தகத்தில்
ேசர்த்தல் ேவண் ம். ஆனால் பாரா மன்றம் பிறவா
கட்டைளயிட்டாலன்றி
ன்னறிவித்தல் ெசய் ஐந்
நாட்கள் கழி
ன் அவற்றின் மீ விவாதெம
ம்
நிகழ
யா . இப்பந்தியின் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம் ெபா
அ வல்
ஆரம்பத்தின் ேபா
பிேராிக்கப்பட ள்ள பிேரரைணகளின்
ன்னறிவித்தல்கள்
ன்ைனய
அமர் நாளில்
சபாபீடத்தில்
கிைடக்கப்ெபற்றி ப்பின்
அவற்ைற
ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் ேசர்த்தல் ேவண் ம்.
(4) எவ்விடயத்திற்கும்

ன்னறிவித்தல் ெகா ப்பதில் விவாதம் நிகழலாகா .

(5) இந்நிைலயியற் கட்டைளகள் பிறவா
அ மதித்தாெலாழிய ஒ ங்குப்
பத்திரத்திற் காணப்ப ம் ஒ
பிேரரைண மீேதா அல்ல
ஒ
தினப்பணிப் மீேதா
அல்லா ஒ விவாதம் நிகழலாகா .
(6) ேகள்வி அல்ல பிேரரைண பற்றிய ன்னறிவித்தல் ெகா த்த ஒ உ ப்பினர்
அதைனச் ெசயலாளர் நாயகத் க்கு எ த்
லம் ன்னறிவித்தல் ெகா த் மீட்கலாம்.
24. நிைலயியற் கட்டைளகள் பிறவா பணித்தாலன்றிச் சமர்ப்பிக்க உத்ேதசித் ள்ள
எப்பிேரரைணக்கும் ன்னறிவித்தல் ெகா க்க ேவண் ம். பின்வ வன றநைடகளாகும்.(1)

ப் பாரா

மன்றக் கு வில் பிேராிக்கப்ப ம் ஒ

(2) பாரா மன்றத்ைத அல்ல
பிேரரைண;

ஏதாவ

பிேரரைண;

விவாதத்ைத ஒத்திைவப்பதற்கான

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
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(3) ெதாிகு ெவான்றின் அறிக்ைகைய
ப் பாரா மன்றக் கு விற்கு
ஆற் ப்ப த்தேலா அல்ல அச்சிடேவா ேகா ம் ஒ பிேரரைண;
(4)

றத்ேதாைர ெவளிேயற் வதற்கான ஒ

பிேரரைண;

(5) ஓர் உ ப்பினைர இைடநி த்தி ைவக்கக் ேகா ம் ஒ
(6) ஒ

சிறப் ாிைம விடயத்ைதெயாட்

ஒ

பிேரரைண;

பிேரரைண;

(7) ஒ தினத்தில் அ வெலான்
வாக்கப்பட்ட ட ம் ேவ
திய விடய
ங்கள் ஆரம்பிக்கப்ப
ன்ன ம் அவ்வ வ
ந்
விைள ம் ஒ
பிேரரைண;
(25) மற்ெறல்லாப்
பிேரரைணகள்
தினப்பணிகள்
ஆகியவற்றி ம்
பார்க்கப்
பாரா மன்றத்தின் சிறப் ாிைமகைள ேநர யாகத் த விய ஓர் அவசரப் பிேரரைண
ன்னீடைட ம். வாக்ெக ப் நிகழ்ந் ெகாண்
க்கும் சந்தர்ப்பத்ைதத் தவிர்ந்த ேவ
எச்சந்தர்ப்பத்தி ம் பாரா மன்றத்தின் சிறப் ாிைமகைள ேநர யாகத் த விய ஒ
விடயம் அண்ைமயில் ேதான்றியி க்கும்ேபா
சிறப் ாிைமைய அ ப்பைடயாகக்
ெகாண்ட ஒ பிேரரைண லம் பாரா மன்ற நடவ க்ைக இைட மறிக்கப்படலாம்.
ம

க்கள்

* [25அ. (1) பாரா மன்றத்திற்குச் ெசய்யப்ப ம் ஒவ்ெவா
விண்ணப்ப ம்
சபாநாயக க்கு கவாியிடப்பட்ட ஒ ம
வ வத்தி
த்தல் ேவண் ம் என்ப டன்,
அத்தைகய ஒவ்ெவா ம
ம் ஓர் உ ப்பினரால் சமர்ப்பிக்கப்ப தல் ேவண் ம்.
(2) ஒவ்ெவா ம
ம் மதிப்பான வார்த்ைதகளில் இ த்தல் ேவண் ெமன்ப டன்,
ெபா த்தமற்ற கூற் க்கைளக் ெகாண்
த்த மாகா .
(3) ஒவ்ெவா ம
ம் ெதளிவாக ம் வாசிக்கக் கூ யதாக ம் இ த்தல் ேவண்
ெமன்ப டன், ேகா வதான நிவாரணத்ைத எ த் ைரக்கும் ேவண் தல் ஒன் டன் அ
த ம் ேவண் ம்.
(4) ேநாய் காரணமாக இயலாைம விடயத்தில் தவிர, ஒவ்ெவா ம
ம், ம தாரரால்
அல்ல ம தாரர்களால் ஒப்பமிடப்ப தல் ேவண் ம். எ த இயலாத ஆள் ஒ வர், சாட்சி
ெயா வாின் ன்னிைலயில் தன அைடயாளத்ைத இ தல் ேவண் ம். ம
ஒன்றின்
ைகெயாப்பக்காரர் ஒவ்ெவா வாின ம்
ப்ெபய ம்
கவாி ம் அதில் குறிப்பிடப்
ப தல் ேவண் ம்.
(5) ம
எதேனா ம் க தங்கள், சத்தியக்கடதாசிகள் அல்ல
எதைன ம் இைணத்தல் ஆகா .
(6) ம

ெவான்றில் பாரா

பிற ஆவணங்கள்

மன்ற விவாதம் எதைன ம் குறிப்பி தலாகா .

(7) உ ப்பினர் ஒ வர் தன் ைடய ம ெவான்ைறச் சமர்ப்பிக்கத்
வாய்ந்தவராதலாகா . ஆனால் அதைனப் பிறிேதார் உ ப்பினர் சமர்ப்பிக்கலாம்.

தகுதி

(8) ஒவ்ெவா ம
ம் சமர்ப்பிக்கப்ப
ன்னர், அதன் ஆரம்பத்தில் அதற்குப் ெபா
ப்பாயி க்கும் உ ப்பினரால் ஒப்பமிடப்ப தல் ேவண் ெமன்ப டன் குைறந்தபட்சம்
இ
நாட்க க்குச் ெசயலாளர் நாயகத்திடம் அதைன இட் ைவத்தல் ேவண் ம்.
ெசயலாளர் நாயகம் அதைன அங்கீகாரத் க்ெகனச் சபாநாயக க்குச் சமர்ப்பித்தல்
ேவண் ம். இவ்வா அங்கீகாிக்கப்பட்டாலன்றி ம எ
ம் சமர்ப்பிக்கப்ப தலாகா .

y 1981, நவம்பர் 3 ஆந் ேததிய இரண்டாவ

தி த்தத்தால் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்

(9)
ம
ஒன்ைறச் சமர்ப்பிக்கும் உ ப்பினர் ஒ வர் பின்வ ம்
கூற்ெறான் க்கு தம்ைமக் கட் ப்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.
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ைறயிலான

“சபாநாயகர் அவர்கேள ! ................................. என் ம் இடத்ைதச் ேசர்ந்த
( கவாி)
................................* என்பவாிடமி ந் / ஏைனய .............. ஆட்களிடமி ந் ம் வந் ள்ள
(ம தாராின் ெபயர்)
ம

ஒன்ைறச் சமர்ப்பிக்கிேறன்.

இக்கூற்றின்மீ

விவாதம் எைத ம் அ

மதித்தல் ஆகா .

(10) ம
ஒன் பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் அ
விற்கு ஆற் ப்ப த்தியதாதல் ேவண் ம்.]

ெபா

ம

க்கு

ேகள்விகள்
26. அ வல் ஒ ங்கில் இந்நிைலயியற் கட்டைளகள் வசதியளிக்கும் கட்டத்தில்
ேகள்வி ேகட்கப்ப ம் அைமச்ச டன் அைமச்சுாீதியில் ெபா ப்பா ள்ள விடயங்கள்,
சனாதிபதியினால் அவ க்கு ஒ க்கிக்ெகா க்கப்பட் ள்ள க மங்கள் ெதாடர்பான ெபா
விடயங்கைளெயாட் ய ேகள்விகைளப் பிரதம அைமச்சாிடேமா அல்ல
ேவ
அைமச்சாிடேமா ேகட்கலாம்.
27. (1) ேகள்விெயான் க்கு வாய் ல விைட ேகா மிடத் , ஒ ங்குப் பத்திரத்தில்
அக்ேகள்விக்குாிய ைற வந்த ம் சபாநாயகர் அக்ேகள்விக்குாிய உ ப்பினாின் ெபயைர
அைழக்க ேவண் ம்; அவ்வண்ணம் அைழக்கப்பட்ட உ ப்பினர் தம இடத்தில் எ ந்
நின்
ஒ ங்குப்பத்திரத்தி ள்ள அக்ேகள்வியின் இலக்கத்ைதக் குறிப்பி வதன்
லம்
ேகள்வியிைனக் ேகட்டல் ேவண் ம்; அதன் பின் அக்ேகள்விக்குாிய விைட அக்ேகள்வி
ேகட்கப்ப ம் பிரதம அைமச்சரால் அல்ல அைமச்சரால் அளிக்கப்ப ம்.
(2) ேகள்விெயான் க்கு எ த்
லம் விைட ேகா மிடத்
அக்ேகள்வி
ேகட்கப்ப ம் பிரதம அைமச்சர் அல்ல அைமச்சர் அதற்குாிய விைடையப் பாரா மன்ற
விவாதங்கள் பதி
ெசய்யப்ப ம் அதிகார அறிக்ைகயில் (ஹன்சாட்) அச்சி வதற்கு
வைகெசய்தல் ேவண் ம்.
28. (1) வாய் ல விைடயளிக்கப்பட்ட எவ்விடயத்தின ம் ெபா ைள
விளங்கிக் ெகாள் ம் ெபா ட் எவ்
ப்பின ம் உப ேகள்விையக் ேகட்கலாம்.
எனி

ம், எவ்விைட மீ ம்

ேம

ம்

ன் க்கு ேமற்பட்ட உப ேகள்விகள் ேகட்கப்படலாகா .

எனி ம், ேகள்விகைள அ மதித்தல் பற்றிய விதிகைள எந்தெவா உபேகள்வி ம்
மீ வதாகச் சபாநாயகர் க தினால் அவ் பேகள்விைய அவர் ம க்க ேவண் ம்.
(2)
லக் ேகள்வியில் உள்ளடக்கப்படாத விடயத்திைன ஓர் உபேகள்வி
குத்தக் கூடா .

லம்

29. (1) ேகள்வி ேகட்கப்ப ம் அைமச்சாின் தனி அறிவிற்குட்பட்ட ஓர் உண்ைமயான
விடயத்திைனப் பற்றிய தகவைலப் ெப தல் அல்ல நடவ க்ைக எ க்கும்ப
ண் தல்
ஒ ேகள்வியின் தகுந்த ேநாக்கமாகும்.
(2) ேகள்விெயான்றிைன விவாதத்திற்குச் சாட்டாக்கிக் ெகாள்ளக் கூடா .

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்
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30. எந்த ஒ
தினத்தி ம் ேகள்விக க்ெகன அைரமணித்தியாலத்திற்குேமல்
ஒ க்கப்படலாகா . எந்தெவா
தினத்தி ம் ஓர் உ ப்பினர்
ன் க்கு ேமற்பட்ட
வாய் ல விைடக்கான ேகள்விகைளக் ேகட்கலாகா .
31. ேகள்வி ேகட்கும் உாிைம பின்வ ம் விதிக

க்குட்பட்டதாயி த்தல் ேவண் ம்:-

(1)

ஒ ேகள்வியில் ஒன் க்கு ேமற்பட்ட விடயம் இடம்ெபறலாகா . ஒ
150 ெசாற்க க்கு ேமற்படலாகா .

ேகள்வி

(2)

ேகள்விகைள விளங்கிக்ெகாள்வதற்குக் கண் ப்பாகத் ேதைவப்படாத ஒ
ெபயைரேயா கூற்ைறேயா அக்ேகள்வியில் ெவளியிடலாகா .

(3)

ேகள்விெயான்
கூற்ெறான்றிைன உள்ளடக்கியதாயி ந்தால் அத்தைகய
கூற் ச் சாியானதா என்பதற்கு அக்குள்வியிைனக் ேகட்கும் உ ப்பினேர
ெபா ப்ேபற்றல் ேவண் ம்.

(4)

வாதம், ஊகம், காரணம்கற்பித்தல், அைடெமாழி, வஞ்சப்
கழ்ச்சியான
ெசாற்ெறாடர் ஆகியன ஒ ேகள்வியில் இடம் ெபற்றி த்தலாகா .

(5)

கு ெவான்றின் அறிக்ைக
லம் பாரா மன்றத்திற்கு ன்னிடப்படாத அக்
கு வின் நிகழ்ச்சிகைளெயாட் ஒ ேகள்வி ேகட்கப்படலாகா .

(6)

சட்ட நீதிமன்றெமான்றின் தீர்ப் க்குட்பட் ள்ள அல்ல
சட்ட
எதிர்ேநாக்கி ள்ள எவ்விடய ம் ஒ ேகள்வியில் இடம்ெபறலாகா .

(7)

க த் த் ெதாிவிக்கும்ப ேயா, யதார்த்தமற்ற ஒ
சட்டப் பிரச்சிைனக்கு
அல்ல
ஓர் அ மான நிைலக்கு பாிகாரம் ேகாாிேயா ேகள்வி
ேகட்கலாகா .

(8)

தனிப்பட்ட ஒ வர
ெபா
அல்ல
உத்திேயாக
ைற சம்பந்தப்படாத
ஒ க்கத்ைதேயா நடத்ைதையேயா ஒட் ய ேகள்வி ேகட்கலாகா .

(9)

ஒ
தன்னிைலப் பிேரரைணயினால் மட் ேம வினாெவ ப்பபக்கூ ய
எந்தேவார் ஆளின ம் ஒ க்கத்ைத அல்ல
நடத்ைதையப் பிரதிப க்கக்
கூ ய ேகள்வி ேகட்கலாகா .

ைவ

(10) ஒ வாின் ெசாந்த ஒ க்கம் பற்றி ேநர யாகேவா உள்ளார்த்தமாகேவா
குற்றம் சுமத் ம் ேகள்வி அ திக்கப்படமாட்டா .
(11) ஒ கூட்டத்ெதாடாில் ற்றாக விைடயி க்கப்பட்ட ஒ
கூட்டத்ெதாடாில் மீண் ம் ேகட்கலாகா .

ேகள்விைய அேத

32. (1) இந்நிைலயியற் கட்டைளகளின் கீழ் ஒ
ேகள்விைய அ மதிக்கலாமா
இல்ைலயா என்பைதச் சபாநாயகர் தீர்மானிப்பார். ேகள்வி ேகட்கும் உாிைமையத்
ர்ப்பிேரேயாகம் ெசய்வதா ள்ளெதன்ேறா பாரா மன்றத்தின் நடவ க்ைகையத் தைடப்
ப த் ம் அல்ல குந்தகமான
ைறயில் பாதிக்கும் ேநாக்கம் ெகாண்டெதன்ேறா தாம்
அபிப்பிராயப்ப ம் எந்ெதாவ
ேகள்விக்கும் சபாநாயகர் அ மதி ம க்கலாம்.
இந்நிைலயியற் கட்டைளகள் எவற்ைறயாவ மீ ம் எந்தெவா ேகள்விக்கும் சபாநாயகர்
அ மதி ம க்க ேவண் ம். சபாநாயகர் ஒ ேகள்விக்கு அ மதி ம த்தால் அம்ம ப்ைப
அதற்குாிய காரணத்ேதா , ெசயலாளர் நாயகம் சம்பந்தப்பட்ட உ ப்பின க்கு எ த்
லம் அறிவித்தல் ேவண் ம்.

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்
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(2)
ன்னறிவித்தெலதி ம் தகாத ெசாற்ெறாடர்கள் இ ந்தால் அல்ல
அ
பாரா மன்றத்தின் நிைலயியற் கட்டைளக க்கு
ரணானதாயி ந்தால் ஒ ங்குப்
த்தகத்தில்
இடப்ப
ன்னர்
ேகள்விேகட்கும்
உ ப்பினாின்
உடன்பாட் டன்
சபாநாயகர் அைதத் தி த்தியைமக்கலாம்.
விவாதத்திற்குாிய விடயங்கள்
33. ெபா மக்களின் அக்கைறெயாட் ய எவ்விடயம் பற்றி ம் எந்தெவா
பிேரரைணைய ம் உ ப்பினெரா வர் பிேராிப்பதற்குத் தகுதி ைடயர். அத்தைகய
பிேரரைண இந்நிைலயியியற்கட்டைளக க்கைமய விவாதிக்கப்படேவா ேவெறவ்வழியி
ேல ம்
காணப்படேவா ேவண் ம்.
34. (1) இந்நிைலயியற் கட்டைளக க்கைமய ஒ
பிேரரைணேயா தி த்தேமா
வழிெமாழியப்படேவண் யததானால் அவ்வா
வழிெமாழியப்படாத பட்சத்தில் அ
காலாவதியாகும்.
(2) தம
ெபயாி
க்கும் ஒ
பிேரரைணையப் பிேராிக்கும்ப
அைழக்கப்ப
மிடத் ஒ தனியார் உ ப்பினர் அவ்வா பிேராிக்கா விட்டால் அ காலாவதியாகும்;
ஆனால் அவர் எ த்
லம் அதிகாரம் அளித்த இன்ெனா உ ப்பினர் அவ க்காக
அப்பிேரரைணையப் பிேராிக்கலாம்.
எனி ம், ஒ
தினப்பணிப் க்குப் ெபா ப்பா ள்ளள ஓர் உ ப்பினர் பிறிேதார்
தினத்திற்கு அத்தினப் பணிப்ைபப் பின்ேபாடேவண் ெமன்ற தம
வி ப்பத்ைத
ன்
கூட் ேய ெசயலாளர் நாயகத் க்குத் ெதாிவித்தி ந்தாலன்றி எந்த ஒ
உ ப்பின ம்
அத்தினப் பணிப்ைபப் பிேராிக்கலாம்.
அ

35. ஒ
பிேரரைணையப் பிேராித்த
மதி டன் அப்பிேரரைணைய மீட்கலாம்.

ஓர்

உ ப்பினர்

பாரா

மன்றத்தின்

எதிர்ேநாக்கல்
36. (1) பாிசீலைனக்குக் குறிக்கப்பட்ட ஒ
சட்ட லத்தின் அல்ல
தினப்
பணிப்பின் ெபா ைள அ சாித்த ஒ பிேரரைணையச் சமர்ப்பிப்பேதா அல்ல தி த்
தத்ைதப் பிேராிப்பேதா ஒ ங்கற்றதாகும். ன்னறிவித்தல் ெகா த்த ஒ பிேரரைணயின்
ெபா ைள அ சாித் ப் பிேராிக்கப்ப ம் ஒ தி த்த ம் ஒ ங்கற்றதாகும்.
(2) ஒ
தினப்பணி பிேரரைண
ன்னறிவித்தல் அல்ல
ன்னறிவித்தல்
ெகா க்கப்பட்ட தி த்தப் பிேரரைண ஆகியவற்ைறப் பாரா மன்ற ஒத்திைவப் ப்
பிேரரைணயின் மீேதா அல்ல ேவேற ம் விவாதத்தின் மீேதா எதிர்ேநாக்கலாகா .
(3) எதிர்ேநாக்க ன் காரணத்ைதக் ெகாண் ஆராய்ெவான்ைற ஒ ங்கற்றெதனச்
சபாநாயகர் தீர்மானிக்ைகயில் அவ்வா எதிர்ேநாக்கப்பட்ட விடயம் ஒ குறிப்பிட்டகால
ெவல்ைலக்குள் பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படக்கூ ய வாய்ப் க்கள் உண்டாெவ
ன்பைத அவர் க த்திற் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
தி த்தங்கள்
37. அக்கிராசனத்தி

ந்

எ த்தியம்பப்ப மிடத்

-

(அ) ேவ
சில ெசாற்கைளச் ேசர்ப்பதற்காகச் சில ெசாற்கைள நீக்கேவண்
ெமன்ேறா;
(ஆ) சில ெசாற்கைள நீக்கேவண் ெமன்ேறா;
(இ) ேவ ெசாற்கள் குத்தப்பட அல்ல
அப்பிேரரைண தி த்தப்படலாம்.

ேசர்க்கப்பட ேவண் ெமன்ேறா

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்

38. (1) ஒவ்ெவா தி த்த ம் அதைனப் பிேராிக்கும் உ ப்பினரால் எ த்
ெசயலாளர் நாயகத் க்குக் ெகா க்கப்படல் ேவண் ம்.
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(2) சட்ட லம்
ஒன்றின்மீ
ெகாண் வரப்ப ம்
ஒவ்ெவா
தி த்த ம்
அரசியலைமப்பின் 77ஆம் உ ப் ைரக்கைமயச் சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதியால்
பாிசீலைன ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம்.
(3) எ த்தியம்பப்ப ம் தி த்தெமான்
ைடயதாயித்தல் ேவண் ம்.

பிேராிக்கப்பட்ட பிேரரைணக்குப் ெபா த்த

(4) பாரா மன்றத்தின் விதிக க்கைமய ன்னறிவித்தல் ெபற்ற ஒ தன்னிைலப்
பிேரரைண லம் மாத்திரேம எ ப்பக்கூ ய ஒ பிரச்சிைனைய ஒ தி த்தப் பிேரரைண
லம் எ ப்பலாகா .
(5) ஒ
பிேரரைணயின்
ஏதாவ
ஒ
பகுதிக்குச்
தி த்தத்திற்குாிய
வழங்கப்பட்டதன் பின்னர் அப்பகுதிக்கு
பகுதிையத் தி த்த
யா .

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
ன்னதாக உள்ள

(6) இேதேபால், அக்கிராசனத்தி
ந் ஒ பிேரரைணயின் ஏதாவ பகுதிக்குத்
தி த்தம் எ த்தியம்பப்பட்டால் அத்தி த்தம் மீட்கப்பட்டாலன்றி அப்பகுதிக்கு ன்னதாக
ள்ள ஒ பகுதிையத் தி த்த
யா .
(7) ஒ பிேரரைண ெதாடர்பான தி த்தம் ஏதாவெதா சட்ட லத்தில் அல்ல ஒ
விடயத்தின் குறிப்பிட்ட ஒ
ப வத்தில் அ ேபான்ற ஒ
தி த்தம் ெதாடர்பாக ஏற்
ெகனேவ ெசய்யப்பட்ட ஒ
க்கு ரணானதாயி த்தலாகா .
(8) அக்கிராசனத்தி
ந் தி த்தெமான்
திற்குத் தி த்தம் பிேராிக்கப்படலாம்.

எ த்தியம்பப்ப மிடத்

அத்தி த்தத்

39. (1) ேவ ெசாற்கைளப் குத் வதற்காகச் சில ெசாற்கைள நீக்கிவிடேவண்
ெமன்பேத தி த்தமாயின், சபாநாயகேரா அல்ல
தவிசாளேரா, அத்தி த்தத்திைனக்
குறிப்பிட்
”நீக்கப்படேவண் ெமனப் பிேராிக்கப்பட்ட ெசாற்கள் பிேரரைணயின்
அல்ல

வாசகத்தின் ஒ பகுதியாக இ க்குமாக” என

ரைண சமர்ப்பிக்கப்பட்

த ல் எ த்தியம் வார். அப்பிேர

நிராகாிக்கப்பட்டால் “தி த்தத்தில் பிேராிக்கப்பட்ட அச்ெசாற்

கள் அங்கு ேசர்க்கப்ப மாக” என்ற பிேரரைணைய அவர் எ த்தியம் தல் ேவண் ம்.

எனி ம், ஒ ங்கின்பாற்பட் இதன்பின்னர் பிேராிக்கக்கூ யதான ஒ தி த்தத்தி
ைனத் தைடெசய்யாத் தன்ைமயினவாய ெசாற்கைள மாத்திரேம ஒ
தி த்தத்தில்
சாத்தியமானால் சபாநாயகேரா அல்ல
தவிசாளேரா பாீட்சார்த்தப் பிேரரைணயாகச்
சைபக்கு விடேவண் ம். அவ்வா எ த்தியம்பப்பட்ட பிேரரைண நிராகாிக்கப்பட்டால்
நீக்கப்படேவண் ெமனப் பிேராிக்கப்பட்ட தி த்தத்தின் எஞ்சிய ெசாற்கள் ேம ெமா
பிேரரைணயின்றிேய நீக்கப்பட்டதாகக் க தப்ப ம்.
(2) சில ெசாற்கைள நீக்கிவிடேவண் ெமன்பேத தி த்தமாயின், சபாநாயகேரா
அல்ல தவிசாளேரா அத்தி த்தி த்திைனக் குறிப்பிட் “நீக்கப்படேவண் ெமனப் பிேராி
க்கப்ப ம் ெசாற்கள் பிேரரைணயின் அல்ல

வாசகத்தின் ஒ

பகுதியாக இ க்குமாக”

என்ற பிேரரைணைய எ த்தியம்ப ேவண் ம்.
(3) ேவ
ெசாற்கள்
குத்தப்பட அல்ல
ேசர்க்கப்பட ேவண் ெமன்ப
தி த்தமாயின் சபாநாயகேரா அல்ல
தவிசாளேரா அத்தி த்தத்திைனக் குறிப்பிட்
“பிேராிக்கப்பட்ட ெசாற்கள் அங்கு குத்தப்படேவண் ம் அல்ல ேசர்க்கப்படேவண் ம்”

என்ற பிேரரைணைய எ த்தியம்ப ேவண் ம்.

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்
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(4) இக்கட்டைளயின்
ற்ேபாந்த பந்திகளின் ஏற்பா களினாற்றைடெபறாமல்
அவற்றில் குறிப்பிடப்பட்ட பிேரரைண அல்ல பிேரரைணக க்குப் பதிலாக “தி த்தம்

ஏற் க்ெகாள்ளப்ப மாக” என்ற பிேரரைணைய சபாநாயகர் எ த்தியம்பலாம்.

(5) பிேராிக்கப்பட்ட ஒ
தி த்தத்திற்கு ேவெறா
தி த்தம் பிேராிக்கப்பட்டால்
ன் கூறப்பட்ட தி த்தத்தின் மீதான எல்லாத் தி த்தங்க ம்
வாக்கப்ப ம்வைர
அ ேவ லப்பிேரரைணயாகக் க தப்ப ம்.
40. ஒ
பிேரரைணயின் மீதான விவாத
வில் சந்தர்ப்பத்திற்கைமய அப்
பிேரரைணயின்
ல அைமப்பிேலா அல்ல தி த்தப்பட்டவாேறா அப்பிேரரைணையச்
சபாநாயகர் அல்ல தவிசாளார் குறிப்பிட் அதைனச் சைபக்கு விடேவண் ம்.
விவாத ற் க்கள்
41. (1) ஒ பிேரரைண பிேராிக்கப்பட்டதன்பின்னர் ஓர் உ ப்பினர் தன இட
த்தில் எ ந் நின் “பிேரரைண இப்ேபா
சைபக்கு விடப்ப மாக” எனப் பிேராிக்க
உாிைம ேகாரலாம். அப்பிேரரைண பாரா னம்றதின் விதிகைளத்
ர்ப்பிரேயாகம்
ெசய்வதாகேவா சி பான்ைமயினாின் உாிைமகைள மீ வதாகேவா அக்கிராசனத்திற்குத்
ேதான்றினாலன்றி “பிேரரைண இப்ெபா
சைபக்கு விடப்ப மாக” என்ற பிேரரைண

உடன யாக சைபக்கு விடப்படல் ேவண் ம்.
(2) “பிேரரைண இப்ெபா

சைபக்கு விடப்ப மாக” என்ற பிேரரைண நிைறேவற்

றப்பட் அதன்விைளவான பிரச்சிைன தீர்க்கப்பட்ட ம் ஏற்கனேவ அக்கிராசனத்தால்
எ த்தியம்பப்ெபற்ற எந்தெவா பிேரரைணயி ம் தீர் காணத் ேதைவப்ப ம் ேமற்ெகா
ண்ட பிேரரைணெய
ம் பிேரராிக்கப்படலாம். ( ன்கூறப்பட்டப
அக்கிராசனத்தின்
இணக்கம் ம க்கப்படாத பட்சத்தில் மாத்திரேம இந்நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படலாம்).
(3) ஒ
பட் ள்ள

வாசகத்திைனப் பாிசீலைன ெசய் ம்ேபா

சில

ெசாற்கள்

“அவ்வாசகம் சட்ட

அவ்வாசகத்தின்

லத்தின் ஒ

ஒ

“பிேரரைணயில் வைரய க்கப்

பகுதியாக

இ க்குமாக”

பகுதியாக இ க்குமாக” அல்ல

ேசர்க்கப்ப மாக” என்ற பிேரரைண இப்ெபா

“சட்ட

அல்ல

லத்தில்

சைபக்கு விடப்படேவண் ெமனப்

பிேராிக்கலாம். ( ன்கூறப்பட்டப அக்கிராசனத்தின் இணக்கம் ம க்கப்படாத பட்சத்தில்
மாத்திரேம இந்நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படலாம்).
(4) இக்கட்டைளயின்கீழ் பிேராிக்கப்ப ம் ஒவ்ெவா பிேரரைண ம் உடன யாகச்
சமர்ப்பிக்கப்பட் தி த்தேமா விவாதேமா இன்றித் தீர்மானிக்கப்படல் ேவண் ம்.
(5) பார மன்றத்தில் அல்ல
ப் பரா
கீழான பிேரரைணெயான்றில் வாக்ெக க்கும்ெபா
குைறவான
உ ப்பினர்
ெப ம்பான்ைமயாக
அப்பிேரரைண நிைறேவறியதாகா .

மன்றக் கு வில் இக்கட்டைளயின்
அதற்குச் சாதகமாக இ ப க்குக்
வாக்களித் ள்ளதாகத்
ெதாிந்தால்

(6) நிைலயியற் கு ெவான்றில் இக்கட்டைளயின் கீழான பிேரரைணெயான்
பிேராிக்கப்படலாம். ஆனால் வாக்ெக ப்பில் அதற்குச் சாதகமாக அக்கு வின் கூட்டநடப்
ெபண் க்குக் குைறவான உ ப்பினர்கள் ெப ம்பான்ைமயாக வாக்களித் ள்ளதாகத்
ெதாிந்தால் அப்பிேரரைண நிைறேவறியதாகா .

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்

18

வாக்களிப்
42. சபாநாயகர் ஒ

பிேரரைணையச் சைபக்குவிட்

‘ஆம்’, ‘இல்ைல’ என்ற குரல்க

ளி
ந்
வாக்ெக ப்பின்
ைவப் பிரகடனப்ப த்தலாம். பிேரரைணயின்
பற்றிய சபாநாயகாின் அபிப்பிராயத்ைத ஓர் உ ப்பினர் ஏற்க ம க்குமிடத் இ நிமிடங்
க க்கு வாக்கைழப் மணி அ க்கப்பட் 43 ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைளயின்
ஏற்பா க க்கைமயப் பின்வ ம் வைககளில் வாக்ெக ப் நைடெபற ேவண் ம்:(1) ஒவ்ெவா
உ ப்பின ம் எவ்வா
வாக்களிக்க வி ம் கின்றெரன்பைதச்
ெசயலாளர் நாயகம் தனித்தனிேய ேகட் அத்தைகய வாக்குகைளப் பதி
ெசய்வதன்
லம் வாக்ெக த்தல் ேவண் ம்.
தலாவ
பிதம அைமச்ச
ைர ம் பின்னர் அைமச்சரைவயின் அைமச்சர்கள், ஏைனய அைமச்சர்கள்,
பிரதி அைமச்சர்கள் ஆகிேயாைர அவர்கள
ெபயர்களின் அகர
வாிைசப்ப
ம் அதன் பின்னர் ஏைனய உ ப்பினர்கைள அவர்கள
ெபயர்களின் அகர வாிைசப்ப
ம் வாக்களிக்கும்ப ெசயலாளர் நாயகம்
ேகட்பார். ஓர் உ ப்பினர் தாம் வாக்ெக ப்பில் கலந் ெகாள்ளவில்ைல
எனக் கூறலாம். அத்தைகய விடயத்தில் ெசயலாளர் நாயகம் அவர
ெபயைர அவ்வாேற பதி ெசய்தல் ேவண் ம்.
(2) ெசயலாளர் நாயகம் வாக்குகளின் எண்ணிக்ைகைய அறிவிப்பார். அவ்வாக்குகள்
சம அளவானைவயாயி ப்பின் சாபநாகர் தம தீர் வாக்ைக அளிப்பார்.
வாக்ெக ப்பின்
ைப அதன்பின்னர் சபாநாயகர் பிரகடனஞ் ெசய்வார்.
43. தம அபிப்பிராயத்தில் ஒ வாக்ெக ப் அனாவசியமாகக் ேகாரப்ப கின்ற
ெதனச் சபாநாயகர் க தினால், வாக்கைழப் மணி அ த்
ந்த ம் தம தீர்மானத்ைத
ஆதாிப்பவர்கைள ம் ஏற்க ம ப்பவர்கைள ம் ைறேய தத்தம் இடங்களில் எ ந் நிற்கு
ம்ப அைழத் வாக்ெக த் த் தாம் உகந்தெதனக் க
ம்வைகயில் ஒன்றில் வாக்குகைள
எண்ணியதன்பின் பாரா மன்றத்தின்
ைபப் பிரகடனஞ்ெசய்வார். அல்ல உ ப்பின
ாின் ெபயர்கைள அைழத் வாக்ெக க்கும்ப ெசயலாளர் நாயகத்ைதப் பணிப்பார்.
44. ஓர் உ ப்பினர் தாம் தவறாக வாக்களித் விட்தாகேவா தம் ைடய வாக்குப்
பிைழயாக எண்ணப்பட் விட்டாதகேவா கூறினால், தம் ைடய வாக்ைகத் தி த்திக்ெகா
ள்ள அவர் உாிைம ேகாரலாம். ஆனால் வாக்குகளின் எண்ணிக்ைக அறிவிக்கப்பட்ட ட
ம் சபாநாயகர் வாக்ெக ப்பின்
ைபப் பிரகடனம் ெசய்ய ன்ன ம் அவ்வா ேகார
ேவண் ம்.
சட்ட

லங்கள் சமர்ப்பிக்கப்ப வதற்கான நைட ைற

45. அரசியலைமப்பின் 78ஆம் உ ப் ைரயின் ஏற்பா
க்கைமய,
ன்னறிவித்
த ன் பின்னர் அைமச்சரைவயின் ஓர் அைமச்சர் அல்ல பிரதி அைமச்சர், சமர்ப்பிப்பதற்
காய பாரா மன்றத்தின் கடைளயின்றிேய ஒ
சட்ட லத்ைதச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
இவ்வா
ஒ
சட்ட லத்ைதப் ெபா
அ வல் ஆரம்பத்தில் சமர்பிக்கும்ெபா
ெசயலாளர் நாயகம் சட்ட லத்தின் சட்டப்ெபயைர வாசிப்பார். இ
அந்தச்
சட்ட லத்தின்
தல் மதிப்பீெடன ம் அைத அச்சி ம்ப கட்டைளயிடப்பட்டதாக ம்
க தப்பட் , சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேததியி
ந் ஒ வாரத்திற்கு ற்படாத ஒ ேததியில்
அ இரண்டாம் மதிப்பீட்ைட எதிர்ேநாக்கி நிற்றல் ேவண் ம்.
எனி ம், அரசியலைமப்பின் 122 ஆம் உ ப் ைரயில், குறிப்பிடப்பட் ள்ள அவசரச்
சட்ட லெமான்றின் விடயத்தில் அைமச்சரைவயின் ஓர் அைமச்சர் அல்ல
பிரதி
அைமச்சர் நியமிக்கும் ஒ நாளில் அச்சட்ட லம் இரண்டாம் மதிப்பீட்ைட எதிர்ேநாக்கி
நிற்றல் ேவண் ம்.

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
அவசரச் சட்ட

மன்றத்தின்
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46. ஒ
சட்ட லம் ெதாடர்பாக சனாதிபதி பிரதம நீதியரசர க்குச் ெசய்த
ஆற் ப்ப த்த ன் பிரதி ஒன்
சபாநாயக க்குக் கிைடக்கும்ேபா அரசியலைமப்பின்
122 (1) ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் ேதசிய நலைனக்க தி அவசரமான என அைமச்சரைவ
க
மிடத் , அத்தைகய சட்ட லம் அரசியலைமப்பின் 122(1) (இ) உ ப் ைரயில்
ஏற்பா ெசய்யப்பட் ள்ளவாறான அறி ைர உயர் நீதிமன்றத்திடமி ந்
சபாநாயக
க்குக் கிைடக்கும்வைர ஒ ங்குப் பத்திரத்தில் இடப்ப தல் ஆகா .
ஒ ங்கிைய நிர

*[46. அ

(1)

ள்ள விடயங்கள் சம்பந்தான சட்ட
நியதிச்சட்டங்க ம்

லங்க

ம் உத்ேதச

அரசியலைமப் க்கான ஒன்பதாம் அட்டவைணயின் 3ஆம் நிர ல் தரப்பட்
ள்ள ஏேத ம் விடயம் சம்பந்தமான ஒ சட்ட லம் பாரா மன்றத்தில்
சமர்ப்பிக்கப்ப ம்ெபா
, பாரா மன்றம் ேவ விதமாகத் தீர்மானித்தா
லன்றி, இந்தக் கட்டைளயின் 2ஆம் பந்தியில் விதிக்கப்பட் ள்ள நடவ
க்ைக ைற பின்பற்றப்ப தல் ேவண் ம்.

(2) (அ) சபாநாயகர், ெசால்லப்பட்ட சட்ட லத்தின் பிரதிகள் ஒவ்ெவா மாகாண
சைபக்கும் அ ப்பப்பட்ட திகதியி
ந் ஒ மாத காலத் ள் அல்ல
பாரா மன்றம் குறித் ைரக்கக் கூ ய அத்தைகய காலப்பகுதிக்குள், அச்
சட்ட லம்பற்றிய அதன் க த் க்கைள அம்மாகாணசைப பாரா ம
ன்றத் க்கு அறிக்ைக ெசய்வதற்ெகன அச்சட்ட லத்தின் பிரதிகைள
அம்மாகாண சைபக்கு அ ப் மா
ெசயலாளர் நாயகத் க்குப் பணிப்
ைர வழங்குதல் ேவண் ம்.
(ஆ) ேமற்காட் ய (அ) இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட காலம்
வைடவதன்ேமல்
அல்ல
மாகாணசைபயின் க த் க்கள் கிைடக்கப்ெப வதன்ேமல்,
இவற் ள் எ
ந்தியேதா அப்ெபா
, பாரா மன்றம் அச்சட்ட லம்
சம்பந்தமாக நடவ க்ைகெய க்க ற்படலாம்.
(3) (அ) ஒ மாகாணசைப, அரசியலைமப் க்கான ஒன்பதாம் அட்டவைணயின்
3ஆம் நிர ல் காட்டப்பட் ள்ள ஏேத ம் உத்ேதச நியதிச் சட்டம் பற்றிப்
பாரா மன்றத்தின் ஆேலாசைனையப்ெபற விைழவதாக எப்ெபா தா
யி ம் அச்சைபயிடமி ந்
ெசய்தி கிைடக்கும்ெபா
சபாநாயகர்,
கிைடக்கக்கூ ய தல் சந்தர்ப்பத்திேலேய, அந்தச் ெசய்தி கிைடத்தைம
பற்றி அறிவித்தல் ேவண் ம். அவ்வா அறிவிக்கப்பட்ட ம் அச்ெசய்தி
ஒ நிைலயியற் கு
க்கு அ ப்பப்ப தல் ேவண் ம்.
(ஆ) பாரா மன்றம், ஆக்கு வின் அறிக்ைகைய ஆராய்ந்தபின்னர், உத்ேதச
நியதிச்சட்டம்பற்றிய பாரா மன்றத்தின் க த் க்கைளச் சம்பந்தப்பட்ட
மாகாணசைபயின் ெசய்தி கிைடத்த ஒ மாத காலத் ள் அ ப் மா
ெசயலாளர் நாயகத் க்கு பணிப் ைர வழங்குதல் ேவண் ம்.]

y 1989,

சம்பர் 29 ஆந் ேததிய இ பத்தாறாவ

தி த்தத்தால் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
தனியார் உ ப்பினாின் சட்ட
47. (1)
சட்ட

ஒ

சட்ட
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லங்கள்

லத்ைதச் சமர்ப்பிக்க வி ம் ம் தனியார் உ ப்பினர் எவ ம்,

லத்தின் ேநாக்கம்,

க்கிய அம்சங்கள் ஆகியவற்ைறத் ெதாிவித்

ைதச் சமர்ப்பிப்பதற்குப் பாரா

மன்றத்தின் அ

விண்ணப்பிக்கும் அவ்

அச்சட்ட

லத்

மதி ேகாாி விண்ணப்பித்தல் ேவண் ம்.

(2) அத்தைகய விண்ணப்பம் ஒவ்ெவான் ம் ஒ
வ டன் அவ்வா

மன்றத்தின்

பிேரரைண உ வில் தயாாிக்கப்ப

ப்பினர் அேதசமயத்தில் உத்ேதசச் சட்ட

லத்தின் ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப் டன் சிங்களத்தி

ம், தமிழி

ம் பிரதிெயான்ைற

அப்பிேரரைணயின் பிரதி டன் ெசயலாளர் நாயகத்திடம் ஒப்பைடத்தல் ேவண் ம்.
(3) அச்சட்ட

லம் சிங்களத்தி

ம், தமிழி

ம் அதன் ெமாழிெபயர்ப்

ஆங்கிலத்தி

ம் கெசற்றில் ெவளியிடப்ப வதற்குச் ெசயலாளர் நாயகம் வைகெசய்தல் ேவண் ம்.
(4) சட்ட

லம் கெசற்றில் ெவளியிடப்பட்ட ேததியில் இ ந்

கழிந்ததன் பின்னர் ஏேத

ெமா

தினத்தில் இக்கட்டைளயின் (2) வ

டப்பட் ள்ள பிேரரைண பாரா

ஏ

நாட்கள்

பந்தியில் குறிப்பி

மன்றத்தின் ஒ ங்குப் பத்திரத்தில் ேசர்க்கப்ப தல்

ேவண் ம்.
(5) பிேரரைண
பாரா

ஒன்

மன்றத்தின் அ

சைபக்கு

விடப்பட் ,

மதி வழங்கப்பட்ட ம், சட்ட

அ

லம்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் ப்
தல் மதிப்பீ

அச்சி வதற்குக் கட்டைளயிடப்பட்டதாகக் க தப்ப வ டன், அதன்மீ
ேமற்ெகாள்ளப்படா , சட்ட
அைமச்சரைவயின்

லம் விளக்கும் விடயங்கள் க மங்க

அைமச்ச க்ேகா

அல்ல

பிரதி

ெசய்யப்பட்
விவாதெம

டன் சம்பந்தப்பட்ட

அைமச்ச க்ேகா,

அைமச்சரைவயின் அைமச்சேரா அல்ல

பிரதி அைமச்சேரா இல்லாதவிடத்

நியமிக்கும் அைமச்சரைவயின் ேவெறா

அைமச்ச க்ேகா அல்ல

ஆற் ப்ப த் வ டன், அவ்வா
அல்ல
மீ

பந்தியில்

குறிப்பிட்ட

உ ப்பினர்

லம் ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட ேததியி
சமர்ப்பிக்கப்படாவி ன்,

வி ம் ம்

ஒ க்கப்படல் ேவண் ம்.

ஒ

லத்தின்

அறிக்ைக

அைமச்சரைவயின் அைமச்ச க்கு அல்ல
ந்

ஆ

ந்த பின் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சரைவயின் அைமச்சரால் அல்ல
ம்

பிரதி அைமச்ச க்ேகா

மன்றத்திற்கு அறிக்ைகயி ம்வைர அச்சட்ட

ற்ேபாந்த

சமர்ப்பிக்கப்பட்டதன் பின் அல்ல

அறிக்ைகெய

சபாநாயகர்

ம் ேமற்ெகாள்ளப்படலாகா .

(6) இக்கட்டைளயின்
அைமச்ச க்கு சட்ட

அத்தைகய

ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட அைமச்சரைவயின் அைமச்சேரா

பிரதி அைமச்சேரா பாரா

ேமல்நடவ க்ைககள் எ

ம்

ேததிக்கு

அச்சட்ட

இரண்டாம்

மாதங்கள்

பிரதி
வைட

பிரதி அைமச்சரால்

லத் க்குப்

மதிப்பீட் ற்கு

ெபா ப்பான
அச்சட்ட

லம்

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
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48. (1) குறிப்பிட்ட ஓர் ஆைள, சங்கத்ைத அல்ல
கூட்
நி வனத்ைதப்
பாதிக்கும் அல்ல
நலன் விைளவிக்கும் ேநாக்குடன் ஒ
சட்ட லம் பிேராிக்கப்ப
மிடத் கெசற்றில் சிங்கத்தி ம், தமிழி ம், ஆங்கிலத்தி ம் இலங்ைகக் கு யரசில் விற்ப
ைனயி ள்ள குைறந்த ஒ சிங்கள , ஒ தமிழ், ஒ ஆங்கிலச் ெசய்தித் தாள்களி மா
வ அச்சட்ட லத்தின் ெபா இயல் கைள ம் ேநாக்கங்கைள ம் ெகாண்ட ஓர் அறிக்
ைகைய விளம்பரப்ப த் வதன் வாயிலாக
ன்னறிவித்தல் ெகா படல் ேவண் ம்;
அத்தைகய விளம்பரம், சட்ட லத்ைதச் சமர்ப்பிப்பதற்கு அ மதிேகா ம் விண்ணப்பம்
ெசய்யப்ப வதற்குக் குைறந்த ஒ மாதத்திற்கு ன்னர் பிரசுாிக்கப்படல் ேவண் ம்.
(2) “அத் டன் நிைலயியற் கட்டைள 48 இன் கீழ் பிரசுாிக்கப்பட்ட விளம்பரங்களி
ன் ஒ பிரதிைய ம் ெகா க்க ேவண் ம்” என் ம் ெசாற்கைள நிைலயியற் கட்டைள 47
இன் (2) ஆம் பந்தியின் ஈற்றில் ேசர்த் க்ெகாண்டால் அப்பந்தி இத்தைகய சட்ட லம்
ஒவ்ெவா க்கும் ெபா ந் ம்.
(3) இரண்டாம் மதிப்பீ ெசய்யப்பட்ட ஒவ்ெவா சட்ட ல ம் சபாநாயகரால் ஒ
நிைலயியற் கு விற்ேகா, அைமச்சரைவயின் ஓர் அைமச்சரால் அல்ல பிரதி அைமச்ச
ரால் பிேராிக்கப்ப ம் பிேரரைணைய பாரா மன்றம் அங்கீகாிக்கும் பட்சத்தில் சாபாநாய
கரால் நியமிக்கப்ப ம் ஒ ெதாிகு விற்ேகா ஆற் ப்ப த்தப்ப ம்.
(4) சட்ட லம் நிைறேவற்றப்ப வ
உகந்தேத என்பைதக் காட் ம் வண்ணம்
சட்ட லத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உண்ைமப் ெபா ள்கைள ம் பிற குற்றச்சாட் க்
கைள ம் நி பிக்குமா
கு
ேகா வ டன், அ
ேதைவெயனக் க
ம் வாய் ல
அல்ல
பிற சான் கைள ம் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். அைதய த் க் குறிப்பிட்ட
உண்ைமப் ெபா ள்க ம் குற்றச்சாட் க்க ம் நி பிக்கப்படவில்ைலெயன்
கு
கா மிடத் அங்ஙனேம அ அறிக்ைக சமர்ப்பிக்கும்; ஆனால் குறிப்பிட்ட உண்ைமப்
ெபா ள்க ம் குற்றச்சாட் க ம் நி பிக்கப்பட்டனெவன்
கு
கா மிடத்
அ
சட்ட லத்தின் பல்ேவ
வாசகங்கைள ம் பாிசீலைன ெசய்ய ேவண் ம். அ
வாசகங்கைள நீக்கலாம்;
வாசகங்கைளச் ேசர்க்கலாம். அத் டன் தான் ேதைவெயனக்
க
ம் ேவ தி த்தங்கள் எவற்ைற ம் ெசய்யலாம். அத்தைகய
வாசகங்கள், ஏைனய
தி த்தங்கள் அைனத் ம் பாரா மன்றத்திற்கு அறிவிக்கப்படல் ேவண் ம். இந்நிைலயி
யற் கட்டைளயின் (1) ஆம் பந்தியில் ேகாரப்ப ம் ன்னறிவித்த ல் குறிக்கப்ப ம் இயல்
க க்கும், ேநாக்கங்க க்கும் றம்பாக எந்தெவா வாசகத் க்கும் இத்தைகய சட்ட ல
த்தில் இடமளிக்கலாகா . ஒ வாசகம் நியாயமா ம் உகந்த ேமெயன எ த் க்காட் ம்
சந்தர்ப்ப சூழ்நிைலகைளச் சட்ட லத்தில் குறிப்பிட்டாலன்றி இத்தைகய சட்ட லத்தில்
தனியார் உாிைமையேயா நலைனேயா பாதிக்கும் எந்தெவா வாசக ம் அ மதிக்கப்பட
லாகா .
பாதிக்கப்பட்ட கட்சிக்காரர், சாட்சிகள், சாட்சியம்
49. (1) தனிப்பட்டவர்களின்
சட்ட லத்தி ம் தனித்தன்ைமயதாய்
ண்ணம் பாதிக்கப்ப ம் கட்சிக்காரர்
கு
க்கு ம ச்ெசய்
ெதாிவிக்கும்
லமாகேவா அக்கு வினால் ெசவிம

உாிைமகேளா,
நலன்கேளா
எந்தெவா
பாதிக்கப்ப ம் எந்தச் சந்தர்ப்பத்தி ம், அவ்வ
அைனவ ம் சட்ட லம் ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட
குைறகள் ேநர் கமாகேவா சட்ட ஆேலாசகர்
க்கப்படலாம்.

(2) சாட்சிகள் எவைரயாவ
விசாரைண ெசய்யக் க தினால் அந்தச் சாட்சிகள்
ேதைவெயனக் ேகா ம் ம தாரேரா, பாரா மன்ற உ ப்பினேரா விசாரைணக்ெகன
நியமிக்கப்பட்ட தினத்தி
ந்
ஆகக் குைறந்த
இரண்
நாட்க க்கு
ன்னர்
அச்சாட்சிகளின் ெபயர்கள், வசிப்பிடம், ெதாழில் ஆகியவற்ைறக் ெகாண்டெவா
பட் யைலச் ெசயலாளர் நாயகத்திடம் ெகா த்தல் ேவண் ம்.
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(3) ஒவ்ெவா சாட்சியின் சாட்சியத்ைத ம் எ த்திற் பதிந் அைத அச்சாட்சிக்கு
வாசித் க்காட்டல் ேவண் ம். அவர் அப்ெபா
வி ம்பினால் அதில் எந்தத் தி த்தத்
ைத ம் ெசய்யலாம். தி த்தெம
ம் ெசய்யப்படாதவிடத் பதியப்ெபற்ற சாட்சியம் அப்ப
ேய நிைலெப ம்; இதன்பின்னர் அதைன மாற்றவியலா .
இரண்டாம் மதிப்பீ
50. (1) அரசியலைமப்பின் 122 ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் உள்ள ஒ சட்ட லம்
தவிர்ந்த சட்ட லெமான் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேததியி
ந் ஒ வாரத்திற்கு ற்படாத
ஒ ேததிக்கு இரண்டாம் மதிப்பீட் ற்கு ஒ க்கப்படல் ேவண் ம்.
(2) ஏதாவ
சட்ட லேமா
அல்ல
அதி ள்ள
ஏதாவ
ஏற்பாேடா
அரசியலைமப் டன் ஒத் ப்ேபாகாததா என்பைதத் தீர்மானிக்க அரசியலைமப்பின் 121
ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப் க் ேகாரப்பட் ஆற் ப்ப த்த ன்
அல்ல ம வின் பிரதி ஒன் சபாநாயகாிடம் வழங்கப்ப மிடத் (அ) அத்தைகய ஆற் ப்ப த்தல் அல்ல ம
ஒன்றின் தாக்கல், அவ்வா
ஆற் ப்ப த்தப்பட்டதன் பின்னர் அல்ல அத்தைகய ம தாக்கல் ெசய்
யப்பட்டதன் பின்னர் கூ ம் பாரா மன்றத்தின் தலாவ நாட்கூட்டத்
தின்ேபா
சபாநாயகரால் பாரா மன்றத்திற்கு அறிவிக்கப்படல்
ேவண் ம்.
(ஆ) உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப் சபாநாயக க்குத் ெதாிவிக்கப்ப ம்வைர
அல்ல அத்தைகய ஆற் ப்ப த்தேலா, ம த்தாக்கேலா ெசய்யபட்ட
ேததிய
ந்
ன் வாரங்கள்
ம்வைர இவற் ள் எ
த ல்
நிக கின்றேதா அ வைர அத்தைகய சட்ட லம் ெதாடர்பாக எந்நடவ
க்ைக ம் எ க்கப்படலாகா .
(இ)

உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப் ெபறப்பட்டதன் பின்னர் கூ ம் பாரா மன்
றத்தின்
தலாவ
நாட் கூட்டத்தின் ேபா
உயர்நீதிமன்றத்தின்
தீர்ப்பிைனச் சபாநாயகர் பாரா மன்றத்தில் அறிவித்தல் ேவண் ம்.
அவ்வறிவித்த ன் மீ விவாதெம
ம் அ மதிக்கப்படலாகா .
இரண்டாம் மதிப்பீட் ல் விவாதம்

51. சட்ட லம் ஒன்றின் இரண்டாம் மதிப்பீட் ன் ெபா
சட்ட லத்தின் ெபா த்
தைகைமகைள ம் ெகாள்ைககைள ம் உள்ளடக்கிய விவாதம் ஒன் எழலாம்.
சட்ட

லம் மீதான கு

52. அைமச்சரைவயின்
ஒ
அைமச்சாின்
அல்ல
பிரதி
அைமச்சாின்
பிேரரைணயின்மீ
சட்ட லம் ஒன்
இரண்டாம் மதிப்பீ
ெபற்ற ம்,
ப்
பாரா மன்றக் கு விற்குச் சட்ட லம் ஆற் ப்ப த்தப்படல் ேவண் ம்.
எனி ம், வ டாந்த அல்ல குைறநிரப் ம் ஒ க்கீட் ச் சட்ட லங்கள் தவிர்ந்த ஒ
சட்ட லம் சபாநாயகரால் நியமிக்கப்ப ம் ஒ ெதாிகு விற்ேகா அல்ல ஒ நிைலயியற்
கு விற்ேகா ஆற் ப்ப த்தப்படேவண் ெமன்
அைமச்சரைவயின் ஒ
அைமச்சேரா
அல்ல
ஒ
பிரதி அைமச்சேரா பிேராிக்கும் ஒ
பிேரரைணையப் பாரா மன்றம்
ஏற்குமாயின் அச்சட்ட லம் அவ்வா ஆற் ப்ப த்தப்படலாம்.

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்

53. ஒ
நிைலயியற் கு விற்ேகா ஒ
ெதாிகு விற்ேகா ஒ
ஆற் ப்ப த்தப்பட்டால் அக்கு
அறிக்ைக சமர்ப்பிக்கும்வைர அச்சட்ட
ேமற்ெகாண் நடவ க்ைககள் எ
ம் எ க்கப்படலாகா .
கு நிைலயில் சட்ட
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சட்ட லம்
லத்தின்மீ

லங்கள் மீதான நைட ைற

54. சட்ட லம்
ஒன்ைறப்
ப சீ குமா
கு ெவான்றிடம்
அ
ைகயளிக்கப்பட்டால், அக்கு அச்சட்டத்தின் பல்ேவ ஏற்பா கைள ம் பிேராிக்கப்பட்ட
தி த்தங்கள் எ ேவ ம் இ ந்தால் அவற்ைற ம் ஆரா ம்; அக்கு
தன
கூட்ட
அமர் கைள ஒத்திைவக்கலாம்;
ப் பாரா மன்றக் கு வாயின் பாிசீலைனயில்
ஏற்பட்ட ன்ேனற்றத்ைதக் காலத்திற்குக்காலம் சந்தர்ப்பம் எ ம்ேபா அறிவிக்கலாம்.
55. ஒவ்ெவா
வாசகத்திற்கு ாிய இலக்கத்ைத கு க்களின் தவிசாளர் அல்ல
ெசயலாளர் நாயகம் ஒன்றின்பின் ஒன்றாக வாசித்தல் ேவண் ம்.
56. சட்ட லத்திலடங்கிய ெபா
க்குப் ெபா த்தமானதாக ம் அல்ல
ேவ
வைககளில் நிைலயியற் கட்டைளக க்கிைசந்ததாக ம் சட்ட லத்தின் ஒ வாசகத்தில்
தி த்தங்கள் எ
ம் ெசய்யலாம் அல்ல வாசகங்கைள நீக்கலாம் அல்ல
வாசகங்
கைள ேசர்க்கலாம்.
57. சட்ட லத்தின் அ ப்பைடக் ெகாள்ைக கு நிைலயில் ஆராயப்படல் ஆகா ;
விபரங்கள் மட் ேம ஆராயப்படலாம்.
58. ஒ சட்ட லத்தின்
ற்பகுதியில் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
எந்தெவா தி த்த ம் பிற்பகுதியில் பிேராிக்க
யா .

க்கு

ரணான

59. ஒ
சட்ட லம் கு நிைலயில் மதிப்பிடப்ெபற்
ந்த ம் அச்சட்ட லம்
ெதாடர்ந்
கு நிைலயி ள்ளேபா
தவிசாளாின் அ மதி டன் எந்தெவா
உ ப்பி
ன ம் ஏற்கனேவ ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட எந்த ஒ வாசகத்திற்கும் தி த்தம் பிேராிக்கலாம்.
60. (1) ஒ
வாசகத்தின்
ைமயாகச் சமர்ப்பிக்காதவிடத்

தி த்தெமான்றில் அக்கிராசனம்
அவ்வாசகம் பின்ேபாடப்படலாம்.

பிேரரைணைய

(2) சட்ட லத்தின் எஞ்சிய வாசகங்கள் பாிசீ க்கப்பட்ட பின்ன ம்
வாசகங்
கள் சமர்ப்பிக்கப்ப
ன்ன ம் பின்ேபாடப்பட்ட வாசகங்கள் பாிசீலைன ெசய்யப்படல்
ேவண் ம்.
61. (1) சட்ட லத்தின் அட்டவைணகைளப் பாிசீ க்கு ன் அச்சட்ட லத் க்குப்
வாசகங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படலாம். அவ்வா சமர்ப்பிக்கப்ப ம்
வாசகங்கள் தல்
மதிப்பீ ெபற்றைவயாகக் க தப்படல் ேவண் ம். அைதய த்
ைறேய “அந்த வாசகம்
இரண்டாம் மதிப்பீ
வாசகம்) சட்ட

ெப க” என் ம் “அந்த வாசகம் (அல்ல

தி த்தப்பட்டவாறான

லத் டன் ேசர்க்கப்ப வதாக” என் ம் பிேரரைணகள் பிேராிக்கப்படல்

ேவண் ம்.
(2) சட்ட லத்திற்குாிய அட்டவைணகள் பாிசீ க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
ம்
அட்டைவைணகள் சமர்ப்ப்பிக்கப்படலாம். அங்ஙனம் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் அட்ட
வைணகள்
வாசகம் எவ்வா
பாிசீ க்கப்ப ேமா அவ்வா
பாிசீ க்கப்ப தல்
ேவண் ம்.

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்
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(3) ஒவ்ெவா வாசக ம் அட்டவைண ம் பிேராிக்கப்பட்ட
வாசகேமா அல்ல
அட்டவைணேயா பாிசீ க்கப்பட்ட ம் சட்ட லத்திற்குப் பாயிரம் ஒன்
இ ப்பின்
அப்பாயிரம் பாிசீ க்கப்பட்
“இ
சட்ட லத்தின் பாயிரமாக இ க்குமாக” என்ற

பிேரரைண பிேராிக்கப்ப தல் ேவண் ம்.

(4) சட்ட லத்தின் சட்டப்ெபய க்கு ஏதாவ
தி த்தம் ேதைவப்ப ன் ேமேல
விபாிக்கப்பட்ட நைட ைறகளின் ஈற்றில் அத்தி த்தம் பிேராிக்கப்படல் ேவண் ம்.
சட்ட

லங்கள் மீதான கு க்களின் அறிக்ைகககள்

62.
ப் பாரா மன்றக் கு ெவான்
ஒ சட்ட லத்ைதப் பாிசீலைனெசய்
த்த ம் தி த்தப்பட்டவாறான அல்ல தி த்தங்களற்ற அச்சட்ட லத்ைத தவிசாளர்
பாரா மன்றத்திற்கு அறிவித்தல் ேவண் ம்.
63. ஒ
சட்ட லம் பாிசீலைனக்ெகன ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட ஒ
நிைலயியற்
கு ேவா அல்ல ஒ ெதாிகு ேவா தன விதப் ைரக டன் பாரா மன்றத்திற்கு ஓர்
அறிக்ைக சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். அவ்வறிக்ைகயின் பிரதிெயான்
ஒவ்ெவா
உ ப்பின க்கும் வழங்கப்படல் ேவண் ம்.
64. ஒ
சட்ட லத்தின் ெதாிகு வின் அறிக்ைகையத் தவிசாளர் சமர்ப்பித்தல்
ேவண் ம். அவ்வறிக்ைக சபாபீடத்தில் இடப்ப வதாக எனக் கட்டைளயிடலாம்;
அன்ேறல் பாரா மன்றம் வழிப்ப த் ம் ேவெறவ்வைகயி ம் ைகயாளப்படலாம்.
எந்தேவார் உ ப்பின ம் பிேராிக்கும் பிேரரைண ஒன்றின் அ ப்பைடயில் சட்ட லத்ைத
ப் பாரா மன்றக் கு ெவான் க்கு ஆற் ப்ப த்தலாம்; அல்ல
ெதாிகு வின்
அறிக்ைகைய அச்சட்ட லத் க்குப் ெபா ப்பா ள்ள உ ப்பினர் நியமிக்கும் ஒ நாளில்
பாிசீலைன ெசய்வதற்ெகன ஒ க்கலாம்.
65. ஒ
சட்ட லத்தின் நிைலயியற் கு ெவான்றின் அறிக்ைகையத் தவிசாளர்
சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். அச்சட்ட லத் க்குப் ெபா ப்பா ள்ள உ ப்பினர் நியமிக்கும்
ஒ நாளில் அவ்வறிக்ைக பாிசீலைன ெசய்வெதற்ெகன ஒ க்கப்படல் ேவண் ம். ஒ
நிைலயியற் கு வின் அல்ல ெதாிகு வின் அறிக்ைக ப சீலைன ெசய்யப்ப மிடத்
கு வால் அச்சட்ட லத்தில் தி த்தங்கள் எ
ம் ெசய்யப்பட்
ப்பின் பாரா மன்றம்
அக்கு ெசய்தி க்கும் தி த்தங்கைள மட் ேம ப சீ க்கும்; ஆனால் அத்தி த்தங்கைள
ேம ம் தி த்தலாம். கு வால் ெசய்யப்பட் பாரா மன்றத்தால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
தி த்தங்களின் விைளவாக பின் ெதாடர்கின்ற தி த்தங்கைளத் தவிர அறிக்ைகையப்
பாிசீலைன ெசய்ைகயில் பாரா மன்றத்தால்
திய தி த்தங்கள் எைத ம் ெசய்ய
யா . ஆனால் கு வால் ெசய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட சில தி த்தங்கைளப் பற்றிய
குறிப் டன் சட்ட லம் அேத கு விற்கு ம பாிசீலைனக்காகச் சமர்ப்பிக்கப்படலாம்.
ன்றாம் மதிப்பீ
66.
ப் பாரா மன்றக் கு வால் நிைறேவற்றப்பட்ட அல்ல ஒ ெதாிகு வால்
தி த்தமின்றி
பாரா மன்றத்திற்கு
அறிக்ைகயிடப்பட்ட
ஒ
சட்ட லம்
ஒ
பிேரரைணயின்
அ ப்பைடயில்
உடேன
ன்றாம்
மதிப்பீ
ெபற்
நிைறேவற்றப்படலாம்; அல்ல
ன்றாம் மதிப்பீட்ைடப் பின்ேபாடேவண் ெமனப்
பாரா மன்றம் பணித்தால் பின்ேபாடலாம்.

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்
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67. (1) ஒ நிைலயியற் கு வால் தி த்தமின்றிப் பாரா மன்றத்திற்கு ஒ சட்ட
லம் அறிக்ைகயிடப்ப மிடத்
அவ்வறிக்ைகயின் ப சீலைனக்ெகன நியமிக்கப்ப ம்
நாளிேலேய
ன்றாம் மதிப்பீ ெபற் நிைறேவற்றப்படலாம்; அல்ல
ன்றாம் மதிப்
பீட்ைடப் பின் ேபாடேவண் ெமனப் பாரா மன்றம் பணித்தால் பின்ேபாடப்படலாம்.
(2) ஒ சட்ட லத்தில் ஒ நிைலயியற் கு ேவா ஒ ெதாிகு ேவா தி த்தங்கள்
ெசய்தி ந்தால் கு ெசய்த தி த்தங்கைளப் பாரா மன்றம் பாிசீலைனெசய்
த்த
டன் ன்றாம் மதிப்பீ ெபற் நிைறேவற்றப்படலாம்; அல்ல
ன்றாம் மதிப்பீட்ைடப்
பின்ேபாடேவண் ெமனப் பாரா மன்றம் பணித்தால் அவ்வா பின்ேபாடப்படலாம்.
**68.
[ஒ சட்ட லத்தின்
ன்றாம் மதிப்பீட் ன்ெபா
,
ன்னறிவித்த ல்
பின் ெகாணரப்ப ம் பிேரரைணயின் அ ப்பைடயில் வார்த்ைதகளில் அல்ல
வாசக
உ வில் தி த்தங்கள் ெசய்யலாம். சபாநாயகாின் சான் ைர சட்ட லத்தில் குறிக்கப்ப
ன் எந்ேநரத்தி ம், சட்ட லத்தி
க்கத்தக்க இலக்கணப் பிைழ அல்ல தட்ெட த் ப்
பிைழ எதைன ம் தி த் வதற்குச் சபாநாயக க்குத் தத் வ ண் .]
சபாநாயகர

சான் ைர

69. சட்ட லெமான்
பாரா மன்றத்தால் நிைறேவற்றப்பட்ட ம் அதிகூ ய
விைரவில் அரசியலைமப்பின் 79ஆம் உ ப் ைரயில் விதிக்கப்பட் ள்ள சான் ைரைய
சபாநாயகர் அச்சட்ட லத்தில் சிங்களத்தி ம் தமிழி ம் றக்குறிப்பி தல் ேவண் ம்.
ஒ க்கீட் ச் சட்ட
*70. [(1) ஒ க்கீட் ச் சட்ட

லத்திற்ெகன ஒ க்கப்பட்ட நாட்கள்
லத்ைத பாிசீ ப்பதற்ெகன திெசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு

ன்பாக (இதற்கு
ன்னர் ஏற்பா ெசய்யப்பட்டாலன்றி) இ பத்தா
ேமற்படாமல் ஒ க்கப்படல் ேவண் ம்.

நாட்க

க்கு

எனி ம், ஏதாவ
குைறநிரப் ம் ஒ க்கீட் ச் சட்ட லத்ைதப் பாிசீ ப்பதற்காக
எ க்கப்பட்ட நாட்கள் ேமற்குறிப்பிட்ட இ பத்தா நாட்கைளத் ெதாகுப்பதில் ேசர்த் க்
ெகாள்ளப்படலாகா .
(2) அங்ஙனம் ஒ க்கப்பட்ட ஒ நாளில் அமர் ேநரம் ற்பகல் 9.00 மணி தல்
நண்பகல் 12.00 மணிவைர ம், பிற்பகல் 1.30 மணி தல் பிற்பகல் 6.30 மணிவைர ெமன
இ த்தல் ேவண் ம்.
எனி ம், பிற்பகல் 6.00 மணிக்கு 7ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைளயின் (5)ஆம்,
(6) ஆம் பந்திகள் ெசயற்படல் ேவண் ம்.
(3) அங்ஙனம் ஒ க்கப்பட்ட ஒ
நாளில் ெபா
அ வல்களின்
தலாவ
விடயமாக ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் இடம்ெபறேவண் ய டன் அத்தைகய ஒ நாளில்
பிற்பகல் 6.00 மணிக்கு ன் ேவெறந்தப் ெபா அ வ ம் எ க்கப்படலாகா .
(4) சட்ட லத்தின் இரண்டாவ
மதிப்பீட் ற்கு ஏ
நாட்க க்கு ேமல்
ஒ க்கப்படலாகா . இரண்டாம் மதிப்பீட் ன் மீதான நடவ க்ைககள் ஏற்ெகனேவ
ற்றி ந்தாலன்றி ஒ க்கப்பட்ட ஏழாம் நாளன் பிற்பகல் 6.00 மணிக்குச் சபாநாயகர்
அதைன
நிைறேவற்றத்
ேதைவயான
எப்பிேரரைணைய ம்
உடன யாகப்
பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். அத்தைகய பிேரரரைணகள் யா ம்
நிைறேவற்றப்ப ம்வைர பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்படலாகா .
*

1985, சனவாி 8 ஆந் ேததிய பதிநான்காம் தி த்தத்தால்
அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

ல நிைலயியற் கட்டைள நீக்கப்பட்

** 1993, ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய இ பத்ெதான்பதாவ தி த்தத்தால்
நீக்கப்பட் அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள .

ல நிைலயியற் கட்டைள

(5) இக்கட்டைளயின் (1) ஆம் பந்தியில் ஏற்பா ெசய்யப்பட்டவா தவிர ஒ க்
கீட் ச் சட்ட லத்தின் கு நிைல ஆய் க்ெகன ஒ க்கப்பட்ட நாட்க ள் இ பத்திரண்
நாட்க க்கு ேமல் ஒ க்கப்படலாகா . அவ்வா ஒ க்கப்பட்ட நாட்களில் கைடசி நாள
ன்
பிற்பகல் 6.00 மணிக்கு சட்ட லம் ஏற்ெகனேவ அறிக்ைகயிடப்பட்
ந்தாலன்றி
அப்ேபா விவாதத்தி
க்கும் எைவேய ம் தி த்தங்களின் மீதான பிேரரைணகைள ம்
அதைனத் ெதாடர்ந் அத்தைலப் க்கான அரசாங்கத் தி த்தங்களின் மீதான பிேரரைணக
ைள ம் அத்தைலப்ைப நிைறேவற்றத் ேதைவயான பிேரரைணகைள ம் தவிசாளர்
உடன யாகச் சைபக்கு வி தல் ேவண் ம். அதன் பின்னர் ஒவ்ெவா
அைமச்சின்
தைலப் க்கள் ெதாடர்பாக ம் அவ்வைமச்சின் மதிப்பீ களின் எஞ்சி ள்ள தைலப் களின்
ெமாத்தத் ெதாைககள் அம்மதிப்பீ களில் வைரய க்கப்பட் ள்ள ேசைவக்ெகன
அட்டவைணயில் ேசர்க்கப்ப வதாக என ம், பின்னர் பல்ேவ
அட்டவைணக ம்
ைறேய சட்ட லத்தின் ஒ
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமன ம் பிேரரைணைய
உடன யாகச் சைபக்கு வி தல் ேவண் ம். அச்சட்ட லம் அறிக்ைகயிடப்ப ம்வைர
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்படலாகா .
(6) இக்கட்டைளயின் கீழ் இடம்ெப ம் நடவ க்ைககைள
க்குக் ெகாண்
வ ம் எந்நாளன் ம் அந்நடவ க்ைககளின் பாிசீலைன ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண லம்
எதிர்ேநாக்கப்படேவா இைடநி த்தப்படேவா ஆகா . ேம ம் இந்நடவ க்ைககளின்மீ
தடங்கற் பிேரரைணகள் எைவ ம் ெகாண் வரப்படலாகா .
எனி ம், 17ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைளயின்கீழ் ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண
ெயான்ைறக் ெகாண் வ வதற்கு அ மதி வழங்கப்பட்
ப்பின் ஒ க்கீட் ச் சட்ட லத்
தின் மீதான நடவ க்ைககள்
ம்வைர அப்பிேரரைண நி த்தி ைவக்கப்ப தல்
ேவண் ம். பாரா மன்றம் ஏற்கனேவ ஒத்திைவக்கப்பட்
ந்தாலன்றி பிற்பகல் 8.30
மணிக்கு, சபாநாயகர் வினாவின்றிப் பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தல் ேவண் ம்.]
ஒ ங்குவிதிப் ெபா ப்
71. (1) பாரா மன்றத்தில் சபாநாயக ம் கு க்களில் அவ்வவற்றின் தவிசாள ம்
ைறேய பாரா மன்றத்தி ம் அவ்வக்கு வி ம் ஒ ங்கு விதிகைளக் கைடப்பி ப்பதற்
குப் ெபா ப் ைடேயாராவர். எந்தவிதமான ஒ ங்குப்பிரச்சிைனமீ ம் இவர்களின்
ைப எதிர்த்
ம ப்பண்ண
யா ;
ன்னறிவித்த ன்பின் ெசய்யப்ப ம் ஒ
தன்னிைலப் பிேரரைணமீதல்லாமல் பாரா மன்றத்தால் இதைனப்
னராேலாசைன
பண்ண ம்
யா .
(2) ஒ விவாதத்தின்ேபா சபாநாயகேரா தவிசாளேரா தம இ க்ைகயினின் ம்
எ ந்தால் உைரயாற்றிக்ெகாண் க்கும் அல்ல உைரயாற்றவி க்கும் உ ப்பினெரவ ம்
தம இ க்ைகயிலமர ேவண் ம். சபாநாயகர் அல்ல தவிசாளர் கூ வைத எவ்விதக்
கு க்கீ மின்றிச் ெசவிம க்கக்கூ யதாகப் பாரா மன்றேமா கு ேவா அைமதியாக
இ த்தல் ேவண் ம்.
(3) ஒ ங்குப் பிரச்சிைனெயான்ைற எ த் ைரத்தபின் அதைன எ த் ைரத்த
உ ப்பினர் தம இ க்ைகயில் அமர்தல் ேவண் ம். சபாநாயகேரா தவிசாளேரா எ ந்
ஒ ங்குப் பிரச்சிைனயில் தம தீர்ப்பிைனக் கூ ம்வைர சபாநாயகாின் அல்ல தவிசாள
ாின் அ மதியின்றி ேவெறந்த உ ப்பின ம் எ ந் நிற்றலாகா . தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட
பின் ஒ ங்குப் பிரச்சிைன எ ப்பப்பட்ட சமயம் பார மன்றத்தில் உைரயாற்றி நின்ற
உ ப்பினர் தைலைம தாங்குபவாின் தீர்ப்ைப அ சாித் தம உைரையத் ெதாடர்ந்
நிகழ்த்த அ கைத ைடயவர்.

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
பாரா

மன்றத்தின்

27

மன்றத்தில் ஓ ங்கு

72. (1) ஓர் உ ப்பினர் ேவண் ெமன் ம் விடாப்பி யாக ம் பாரா மன்றத்தின்
அ வைல தைடப்ப த் வதன்
லேமா ேவெறவ்வைகயிேலா பாரா மன்றத்தின்
விதிகைளத்
ர்ப்பிரேயாகம் ெசய்வ ம் அக்கிராசனத்தின் அதிகாரத்ைத அவமதிப்ப
மான
குற்றமிைழத்தைல
உடன த்
சபாநாயகர்
அவ்
ப்பினைரப்
ெபயர்
குறிப்பிட்டால்
“குறித்த
அவ்
ப்பினர்
பாரா மன்றத்தின்
ேசைவயினின் ம்
இைடநி த்தி ைவக்கப்படல் ேவண் ம்” என்ற பிேரரைணைய உடன யாக சபாநாயகர்
சைபக்குவிட ேவண் ம். இப்பிேரரைணயில் விவாதேமா ஒத்திைவப்ேபா தி த்தேமா
அ மதிக்கப்பட மாட்டா .
(2) இக்கட்டைளயின் கீழ் அத்தைகய ஒ பிேரரைண நிைறேவற்றி ஓர் உ ப்பினர்
இைடநி த்தி ைவக்கப்ப மிடத் இந்த இைடநி த்தம்
தலாவ சந்தர்ப்பத்தில் ஒ
வாரமாக ம் அேத கூட்டத்ெதாடாில் இரண்டாவ சந்தர்ப்பத்தில் இ வாரங்களாக ம்
ன்றாவ
அல்ல
அதன் பின்வ ம் எந்தெவா
சந்தர்ப்பத்தி ம் ஒ
மாதமாக ம்
அைமதல் ேவண் ம்.
(3) ஒன்றாகச் ச கமாயி க்கும் பல உ ப்பினர்கள் ஒ மித்
அக்கிராசனத்தின்
அதிகாரத்ைத அவமதித்தலான்றி ஒேரேநரத்தில் ஒன் க்கு ேமற்பட்ட உ ப்பினர்களின்
ெபயர் குறிப்பிடப்படலாகா .
(4) இக்கட்டைளயின் கீழ் பாரா மன்றத்தின் ேசைவயினின் ம் இைடநி த்தி
ைவக்கப்பட்ட ஓர் உ ப்பினர் அல்ல
ஒ மித்
இயங்கும் பல உ ப்பினர்கள்
இைடநி த்தி ைவக்கப்பட்ட காலவைரயைற ள் பாரா மன்ற வளெவல்ைலயி
ந்
ெவளிேயற ேவண் ம் என்ற சபாநாயகாின் கட்டைளக்கு எந்ேநரத்திலாவ கீழ்ப்ப ய
ம த்தால், தன
கட்டைளையச் ெசயற்ப த்தத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள் ம்ப சபாநாயகர் பணிக்கலாம்.
(5) இக்கடைளயின்
தலாம் பந்தியில் விபாிக்கப்பட்ட
ேபான்ற ஒ
குற்றம்
ப் பாரா மன்றக் கு வில் இைழக்கப்பட்டால் தவிசாளர் உடன யாகக் கு வின்
நடவ க்ைககைள இைடநி த்தி ைவத் , அவ்வா
நி த்திைவப்பதற்கான சந்தர்ப்பச்
சூழ்நிைலகைளப் பாரா மன்றத்திற்கு அறிவிக்க ேவண் ம்; இந்த அறிவித்த ன் ேபாில்
பிேராிக்கப்பட் ம் ஒ பிேரரைண பாரா மன்றத்திேலேய குற்றம் இைழக்கப்பட்டதாகக்
ெகாண் தி த்தம், ஒத்திைவப் அல்ல விவாதம் எ
மின்றி சபாநாயகரால் சைபக்கு
விடப்படேவண் ம்.
73. ஒ விவாதத்தில் ஏைனய உ ப்பினர் காட் ய நியாயங்கைள அல்ல தன
ெசாந்த நியாயங்கைளத்தா ம் ச ப் ட் ம்
ைறயில் மீட் ைரப்பதிேலா அல்ல
விவாதப் ெபா
க்குப் ெபா த்தமற்ற வைகயில் உைரயாற் வதிேலா ஓர் உ ப்பினர்
விடாப்பி யாயி ந்தால் சபாநாயகர் அவ்
ப்பினாின் நடத்ைதையப் பாரா மன்றத்தின்
கவனத்திற்குக் ெகாண் வந்த பின்னர் அவ்
ப்பினர் உைரயாற் வைத நி த் மா
பணிக்கலாம்.
74. (1) பாரா மன்றக் கூட்டத்தில் ப ேமாசமாக ஒ ங்கற்ற ைறயில் ஒ கும்
உ ப்பினர்கள் அன்ைறய எஞ்சிய ேநரக் கூட்ட அமர்வி
ந் உடன யாக ெவளிேயற
ேவண் ெமனச் சபாநாயகர் கட்டைளயிட ேவண் ம். தன கட்டைளையச் ெசயற்ப த்த
உகந்த நடவ க்ைககைள எ க்குமா சபாநாயகர் பணிக்கலாம்.
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(2) எந்தச் சந்தர்ப்பத்திலாவ
இக்கட்டைளயின் கீழ் தமக்குள்ள அதிகாரங்கள்
ேபாதாெதனச் சபாநாயகர் க தினால் 72 ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைளயின் கீழ்
அவர் அவ்
ப்பினைர அல்ல அவ் றப்பினர்கைளப் ெபயர் குறிப்பிடலாம்.
**

[75. 72 ஆம் நிைலயியற் கட்டைளயின் கீழ் இைடநி த்தி ைவக்கப்ப ம்

அல்ல
74 ஆம் கட்டைளயின் கீழ் ெவளிேய மா
பணிக்கப்ப ம் உ ப்பினர்கள்,
பாரா மன்ற வளெவல்ைலயி
ந்
உடன யாக ெவளிேயற ேவண் ம் என்ப டன்
அவ்வா
இைடநி த்தஞ் ெசய்யப்பட்ட காலப்பகுதியில் அவர்கள் கு க்களி
ந் ம்
தைடெசய்யப்பட்
ப்பர்.

பாரா மன்ற வளெவல்ைல என்ப பாரா மன்றக் கட்டங்கைள ம் அைவ ட்பட
பாரா மன்றத்தின் 1 ஆம் இலக்க வாயி
ந்
3 ஆம் இலக்க வாயில் வைர ள்ள
நிலப்பரப்ைப ம் உள்ளடக்கிய பகுதியாகும்.]
76. பாரா மன்றத்தில் க ம் குழப்பநிைல ஏற்ப மிடத்
சபாநாயகர் அவசிய
ெமனக் க தினால் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவக்கலாம் அல்ல
தாம் குறிப்பி ம் ேநரம் வைர பாரா மன்றக் கூட்டத்ைத இைடநி த்தி ைவக்கலாம்.
*77. [(1) எவேர

ம் உ ப்பினர், விவாதத்தின்ேபா , ஒ ங்கற்ற அல்ல

மாமன்

றப் பண்பிற்கு ஒவ்வாதனவான தகாத வார்த்ைதகைள உபேயாகித்தி ந் அல்ல விவா
தத்தின்ேபா , 78 ஆம் நிைலயியற் கட்டைளையேயா அல்ல 84 (vi) அல்ல
(viii) ஆம்
இலக்க நிைலயியற் கட்டைளையேயா மீறி ஏேத ம் குறிப்பிட்
ந் அவ்வா உபேயா
கித்தற்கு அவ்
ப்பினர் பாரா மன்றம் தி ப்தி
ம் வைகயில் விளக்கம் தராம ம்
அல்ல
தவெறன அைத விக்கி்க்ெகாள்ளாம ம் அல்ல
மன்னிப் க் ேகாராம ம்
இ ந்தாெரனில் அல்ல இக்கட்டைளகளில் குறித் ைரக்கப்படாத கட்டைளைய மீறி ள்
ளாெரனில் பாரா மன்றம் தகுந்தெதனக் க
ம்
ைறயில் அ
ப்பின க்ெகதிராக
நடவ க்ைக எ க்கலாம் என்பேதா இக்கட்டைளகளில் குறித் ைரக்கப்பட்ட விதத்திலல்
லா
ேவெறந்தவிதத்தி ம், இ்க்கட்டைளகளில் குறித் ைரக்கப்பட் ள்ள கட்டைளைய
மீ கின்றைமக்காக எவேர ம் உ ப்பின க்ெகதிராக நடவ க்ைக எ ப்பதி
ந்
பாரா மன்றத்ைத, இக்கட்டைளகளில் எ
ம், இைடயிட் நி த்த
யா .
(2) (i)

(அ)

(ஆ)

ஒ ங்கற்ற அல்ல
மாமன்றப் பண்பிற்கு ஒவ்வாதனவான தகாத
வார்த்ைதகள் விவதத்தின்ேபா
உபேயாகிக்கப்பட்
ப்பதாக,
அல்ல
விவாதத்தின்ேபா , 78 ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைளைய
அல்ல 84 (vi) அல்ல
(viii) ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைள
ைய மீறி ஏேத

ம் குறிப்பிடப்பட்

ப்பதாக

சபாநாயகர் க தினால், அவர தற் ணிபில், அவர் அச்ெசாற்கைள அல்ல
அக்கூற் க்கைள பாரா மன்ற விவாதங்களின் அதிகார அறிக்ைகயி
ந்
(ஹன்சாட்) அகற் வதற்குக் கட்டைளயிடலாம் என்பேதா
அவ்வார்த்ைதகள்
அல்ல கூற் க்கள் ெசால்லப்படாத ெசாற்களாகக் க தப்ப த ம் ேவண் ம்.
(ii) பாரா மன்றத்தின் நடவ க்ைககளின் ேபாதல்லா
ேவ
சந்தர்ப்பங்களில்
சபாநாயகர் அவ்வா
கட்டைளயிட்டால், பாரா மன்றத்தின் அ ்த்த
அமர்வின் ேபா
சபாநாயகர் பாரா மன்றத்திற்கு அவ்வா
கட்டைளயிட்
டைம பற்றி அறிவித்தல் ேவண் ம்.]
* 1980, மார்ச் 5 ஆந் ேததிய
தலாம் தி த்தத்தால்
ல நிைலயியற் கட்டைள நீக்கப்பட்
அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .
** 1993, ெபப்ரவாி 26ஆந் ேததிய ப்பதாவ தி த்தத்தால் ல நிைலயியற் கட்டைள நீக்கப்பட்
அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .
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விவாத விதிகள்
78. தன்னிைலப் பிேரரைணெயான்றின் மீதன்றிச் சனாதிபதி அல்ல
பதில்
சனாதிபதி, பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், நீதிபதிகள் அல்ல
நீதி நி வாகப்
பணியாற் ம் ேவ
ஆட்கள் ஆகிேயாாின் நடத்ைதபற்றிப் பாரா மன்றத்தில்
வினாெவ ப் தல் ஆகா . ஒ தி த்தப் பிேரரைணயிேல ஓர் உ ப்பினாிடம் ேகட்கும்
ேகள்வியிேலா ேவ
எந்த ஒ
விடயத் ட ம் ெதாடர் ைடய ஒ
பிேரரைணயில்
நிக ம் வாதக் குறிப் ைரகளிேலா ேமற்கூறிய ஆட்களின் நடத்ைதபற்றிக் குறிப்பி வ
ஒ ங்கற்றதாகும்.
* [78அ. (1) நிைலயியற் கட்டைளகளில் ரணாக எ எப்ப யி ப்பி ம், நீதிபதி
ஒ வைரப் பதவியி
ந் அகற் வதற்கான பிேரரைண ஒன்ைறச் சனாதிபதிக்குச் சமர்ப்
பிப்பதற்கான தீர்மானம் ஒன் க்காய ன்னறிவித்தல், அரசியலைமப்பின் 107 ஆம் உ ப்
ைரக்கு இணங்கச் சபாநாயக க்குக் ெகா க்குமிடத் , சபாநாயகர் அத்தைகய தீர்மானத்
ைத ஏற் க் கவனித் அதைன பாரா மன்ற ஒ ங்குப் பத்திரத்தில் இடம்ெபறச் ெசய்தல்
ேவண் ம்; ஆயி ம் இந்நிைலயியற் கட்டைளயின் (2) ஆம் பந்தியின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட
ெதாிகு பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைகயிட்ட திகதியி
ந் ஒ மாதகாலம்
வதன்
பின்னர் வைர அத்தைகய தீர்மானம் மீதான நடவ க்ைக ெதாடரப்படலாகா .
(2) இந்நிைலயியற் கட்டைளயின் (1) ஆம் பந்தியிற் குறிப்பீ
ெசய்யப்பட்ட
தீர்மானம் ஒன்
பாரா மன்ற ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் இடம்ெப மிடத்
அத்தைகய
தீர்மானத்தில் குறி்ப்பிடப்பட்ட ர்நடத்ைத அல்ல தகவின்ைம பற்றிய குற்றச் சார்த்தல்
கைள ண்ணாய் ெசய் பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைகயி ம் ெபா ட் எ வ க்குக்
குையைறயாத உ ப்பினைரக் ெகாண்ட பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்ைறச் சபாநாயகர்
நியமித்தல் ேவண் ம்.
(3) இந்நிைலயியற் கட்டைளயின் (2) ஆம் பந்தியின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட ெதாிகு
எந்த நீதிபதியின்மீ சார்த்தப்பட்ட தவறான நடத்ைத அல்ல திறனின்ைம ண்ணாய்
க்குட்பட் ள்ளேதா அந்த நீதிபதிக்கு, அத்தைகைய நீதிபதிக்கு எதிராகச் ெசய்யப்பட்ட
ைவ ம், ெதாிகு எந்தத் தீர்மானத்ைதப் பற்றி நியமிக்கப்பட்ேதா அந்தத் தீர்மானத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டைவ மான ர்நடத்ைத அல்ல தகவின்ைம ெதாடர்பான குற்றச்சார்த்தல்
களின் பிரதி ஒன்ைற அ ப்பிைவத்தல் ேவண் ம் என்ப டன், ெதாிகு குறித் ைரக்கும்
அத்தைகய காலப்பகுதிக்குள் ஒ எ த்
லமான எதிர்வாதக்கூற்ைறச் சமர்ப்பிக்கும்ப
ேதைவப்ப த் த ம் ேவண் ம்.
**[(4)
இக்கட்டைளயின் (2)ஆம் பந்தியின் கீழ் நியமிக்கப்ப ம் ெதாிகு
ஆட்கைள அைழப்பதற்கும் பத்திரங்கைள ம் பதிேவ கைள ம் ேகா வதற்கும் தத் வம்
ெகாண்
த்தல் ேவண் ெமன்ப டன், ெதாிகு வின் கூட்ட நடப்ெபண் அதன்
உ ்பபிப்பினர்களின் எண்ணிக்ைகயில் அைரவாசிக்குக் குைறயாததாக இ த்த ம்
ேவண் ம்.]
(5) இந்நிைலயியற் கட்டைளயின் (2) ஆம் பந்தியின்கீழ் நியமிக்கப்ப ம் ெதாிகு
எந்த நீதிபதிமீ
சார்த்தப்பட்ட
ர்நடத்ைத அல்ல
தகவின்ைம விசாரைணக்குட்பட்
ள்ளேதா அந்த நீதிபதி அத்ெதாிகு
ன் ேநாிேலா பிரதிநிதி லேமா ேதான் வதற்கும்
அக்கு அவர வாதத்திற்குச் ெசவிம ப்பதற்கும் அத் டன் தனக்ெகதிராகச் சுமத்தப்ப
ட்ட குற்றச்சார்த்தல்கைளத் தகர்க்கும்ெபா ட் அவர் வாய் லமான அல்ல ஆவண ல
மான சான்றிைன ன்ைவப்பதற்கும், அந்நீதிபதி உாிைமெகாண்
த்தல் ேவண் ம்.
* 1984, ஏப்பிரல் 4 ஆந் ேததிய ஐந்தாவ தி த்தத்தால் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .
** 1985, சனவாி 8 ஆந் ேததிய பதிைனந்தாவ தி த்தத்தால்
ல 78(4) நீக்கப்பட்
பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

அதற்குப்
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(6) இந்நிைலயியற் கட்டைளயின் (2) ஆம் பந்தியின் கீழ் நியமிக்கப்ப ம் ெதாிகு
தான் நடாத் ம் ண்ணாய்
ற்ற ம் அதன் அமர் கள் ஆரம்பித்ததி
ந் ஒ
மாதத் க்குள் தன் ன் பதியப்பட்ட சான் பற்றிய குறிப் க்க டன் தன
ெவ ப் க்
கைளப் பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைகயிடல் ேவண் ம் என்ப டன், அக்கு , பாரா
மன்றத்தின் கவனத் க்குக் ெகாண் வ வ
தகும் எனத் தான் க
ம் எைவேய ம்
விடயங்கள் பற்றிய விேசட அறிக்ைக ஒன்ைற ஞ் ெசய்யலாம்:
ஆயின், எவ்வாறாயி ம் இதன்கண் குறித் க் கூறப்பட்ட கால எல்ைலக்குள்
ெதாிகு
தன
ெவ ப் க்கைளப் பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைகயிட
யாதி ந்
தால் அதற்கான காரணத்ைதக் குறிப்பிட் , அக்கு குறிப்பிட் க் கூறப்ப ம் ஒ எல்ைல
வைர ேம ம் ஒ
கால நீ ப் க்குப் பாரா மன்றத்தின் அ மதிையக் ேகா தல்
ேவண் ம். பாரா மன்றக் காலநீ ப் அவசியெமனக் க
ம்பட்சத்தில் அப்ப யான
நீ ப்ைப வழங்கலாம்.
(7) எண்பிக்கப்பட்ட
ர்நடத்ைத அல்ல
தகவின்ைமக்காக ஒ
நீதிபதிையப்
பதவியி
ந் அகற் வதற்காக சனாதிபதிக்கும் பிேரரைணெயான்ைறச் சமர்ப்பிப்பதற்
கான
தீர்மானம்
பாரா மன்றத்தில்
நிைறேவற்றப்பட்ட ம்
அப்பிேரரைணைய
பாரா மன்றத்தின் சார்பில் சபாநாயகர் சனாதிபதிக்குச் சமர்ப்பிப்பார்.
(8) இக்கட்டைளயின் பந்தி (2) இன்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட ெதாிகு வினால்
ெசய்யப்ப ம்
ண்ணாய் டன் ெதாடர் ைடய சகல நடவ க்ைகக ம், குறிப்பிட்ட
நீதிபதிக்கு எதிரான குற்றச்சாட் க ள் எதன ம்மீ
குற்றம் காணப்பட்
ெதாிகு
பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைகயி ம்வைர பகிரங்கப்ப த்தப்படலாகா .
(9) இந்நிைலயியற் கட்டைளயில் “நீதிபதி” என்ப
கு யாிசன் சனாதிபதி
அவர்களால் அவர
ைகப்பட எ த்தாைண லம் நியமிக்கப்பட்ட பிரதம நீதியரசர்,
ேம்ன் ைறயீட்
நீதிமன்றத் தைலவர், உயர் நீதிமன்றத்தின ம், ேமன் ைறயீட்
நீதிமன்றத்தின ம் மற்ெறல்லா நீதிபதிகள் ஆகிேயார் எனப் ெபா ளாகும்.]
*[78ஆ.

(1)

(அ) அரசியலைமப்பின் 65 ஆம் உ ப் ைரயின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட
பாரா

மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்ைத; அல்ல

(ஆ) அரசியலைமப்பின் 103 ஆம் உ ப் ைரயின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட
ேதர்தல் ஆைணயாளைர; அல்ல ,
(இ) அரசியலைமப்பின் 153 ஆம் உ ப் ைரயின்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதிைய; அல்ல
(ஈ)

அரசியலைமப்பின் 156 ஆம் உ ப் ைரயின்ப
பாரா மன்ற நிர்வாக ஆைணயாளைர,

நியமிக்கப்பட்ட

பதவியி
ந் அகற் ம்ப சனாதிபதிக்குப் பிேரரைணெயான்ைறச் சமர்ப்பிக்கும்
தீர்மானம் பாரா மன்ற ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் இடம்ெப மிடத் , இக்கட்டைளயின் பந்தி
(2) இன்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட ெதாிகு
பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைக சமர்ப்பித்த
திகதியி
ந் ஒ மாதம்
வைடவதன் பின்னர் வைர அத்தீர்மானம் ெதாடரப்படலா
கா .

* 1984, ஏப்பிரல் 4 ஆந் ேததிய ஆறாவ

தி த்தத்தால் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .
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(2) இந்நிைலயியற் கட்டைளயின் பந்தி (1) இன்கீழ் குறிப்பீ ெசய்யப்பட்ட ஒ
தீர்மானம் பாரா மன்ற ஒ ங்குப் பத்திரத்தில் இடம்ெபறின், அத்தீர்மானத்தில் கூறப்ப
ட்ட விடயங்கள் சம்பந்தமாக ண்ணாய் ெசய் பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைகயிட, ஏ
உ ப்பினர்க க்குக் குைறயாதவர்கைளக் ெகாண்ட பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்ைறச்
சபாநாயகர் நியமித்தல் ேவண் ம்.
(3) இக்கட்டைளயின் பந்தி (2) இன்கீழ் நியமிக்கப்பட்ட ெதாிகு
எந்த ஆளின்
பதவி அகற் ைக அதன் ண்ணாய் க்குட்பட்டாதாக ள்ளேதா அந்த ஆ க்கு, ெதாிகு
எத்தீர்மானத்ைதப் பின்பற்றி நியமிக்கப்பட்டேதா அந்தத் தீர்மனத்திற் கூறப்பட்ட
விஷயங்களின் பிரதிெயான்ைறக் ெகா த்தல் ேவண் ம் என்ப டன், அவ்வாைள நிர்ணயி
க்கப்பட்ட காலத்திற்குள் எ த்
லம் எதிர்வாதக் கூற்ெறான்ைறச் சமர்ப்பிக்கும்ப த்
ேதைவப்ப த் தல் ேவண் ம்.
**[(4)
இக்கட்டைளயின் (2) ஆம் பந்தியின்கீழ் நியமிக்கப்ப ம் ெதாிகு
ஆட்கைள அைழப்பதற்கும் பத்திரங்கைள ம் பதிேவ கைள ம் ேகா வதற்கும் தத் வம்
ெகாண்
த்தல் ேவண் ெமன்ப டன் ெதாிகு வின் கூட்ட நடப்ெபண் அதன் உ ப்பி
னர்களின் எண்ணிக்ைகயின் அைரவாசிக்குக் குைறயாததாக இ த்த ம் ேவண் ம்.]
(5) இக்கட்டைளயின் (2) ஆம் பந்தியின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட ெதாிகு , அதனாற்
ெசய்யப்ப ம் ண்ணாய் களின்
வில் அதன் ன் எ க்கப்பட்ட சான் க் குறிப் க்க
டன் அதன்
ெவ ப் க்கைள ம் பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைகயி வ டன்,
பாரா மன்றத்தின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வ தல் தக்கெதன அ
க தக்கூ ய எவ்
விடயங்கள் பற்றி ம் விேசட அறிக்ைக ம் ெசய்யலாம்.
(6) இக்கட்டைளயின் (1) ஆம் பந்தியிற் குறிப்பீ ெசய்யப்பட் ள்ள பிேரரைணெயா
ன்ைறச் சனாதிபதிக்குச் சமர்ப்பிப்பதற்கான தீர்மானெமான்
பாரா மன்றத்தினால்
நிைறேவற்றப்ப மிடத் , சபாநாயகர், பாரா மன்றத்தின் சார்பில் அப்பிேரரைணையச்
சனாதிபதிக்குச் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம்.]
79. பாரா மன்றத்தினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்
க்கும் எந்த ஒ
விடயத்தி ம் ஓர்
உ ப்பினர் ஒ
ைறக்கு ேமல் உைரயாற்றலாகா . பின்வ வன இக்கட்டைளக்குப்
றநைடயாகும் :(அ)

விடயெமைத ம்
குத்தாமல் தம ைரயில் தவறாக விளங்கிக்
ெகாள்ளப்பட்ட ெபா ட்பகுதிைய விளக்குவதற்காக உைரயாற் தல்;

(ஆ) ஒ ங்குப் பிரச்சிைன ஒன்றின்மீ

உைரயாற் தல்.

80. ஒ பிேரரைணைய அல்ல
தி த்தத்ைதப் பிேராிப்பவர் அதைன ஆதாித்
உைரயாற்றலாம். ஆனால் அப்பிேரரைணேயா அல்ல
தி த்தேமா
ைறப்ப
வழிெமாழியப்ப ம் வைர ேமற்ெகாண்
அதில் விவாதம் அ மதிக்கப்ப தலாகா ;
அப்பிேரரரைண சைபக்கு விடப்படலாகா .
81. தம இடத்தில் எ ந் நின் அக்கிராசனத்திற்கு தைலசாய்ப்பதன் லம் ஓர்
உ ப்பினர் ஒ பிேரரைணையேயா தி த்தத்ைதேயா வழிெமாழியலாம். இதனால் அவர்
விவாதத்தில் பின்ெனா கட்டத்தில் உைரயாற் ம் உாிைமைய இழக்கமாட்டார்.
** 1985, சனவாி 8 ஆந் ேததிய பதினாறாவ
பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

தி த்தத்தால்

ல 78ஆ (4) நீக்கப்பட்

அதற்குப்
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82. சபாநாயகர் ஒ பிேரரைணைய
ைமயாகச் சமர்ப்பித்தபின் உ ப்பினர் எவ
ம் அப்பிேரரைணமீ உைரயாற்ற
யா . ஒ பிேரரைணயில் “ஆம்” “இல்ைல” எ ம்
குரல்களின் பின்னர் அந்தப் பிேரரைண
ைமயாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாகிவி ம்.
83. விவாதத்திற்குாிய ஒ பிேரரைண பிேராிக்கப்பட் விவாதித் நிைறேவற்றப்
பட்டால் அத்தைகய பிேரரைணயைய மீண் ம் அேத கூட்டத்ெதாடாில் சபாநாயகாின்
அ மதியின்றிப் பிேராிக்க எந்தேவார் உ ப்பின ம் தகுதியற்றவர் ஆவார். அத் டன்
பாரா மன்றம் ஒ
கூட்டத்ெதாடாில்
ெசய்த ஒ
விடயத்ைத அேத கூட்டத்
ெதாடாில் சபாநாயகாின் அ மதியின்றி ஒ விவாதத்தில்
ப்பிக்க ம் ஓர் உ ப்பினர்
தகுதியற்றவராவார்.
பாரா

மன்றத்தில் உைரயாற் ம் உ ப்பினர்க

க்கான விதிகள்

84. பாரா மன்றத்தில் பாிசீலைனயில் இ க்கும் எந்தெவா
விடயத்தி
உைரயாற் ம்ெபா
பின்வ ம் விதிகள் கண் ப்பாகக் கவனிக்கப்படல் ேவண் ம்:-

ம்

(i) ஒவ்ெவா உ ப்பின ம் சபாநாயகைர ேநாக்கிேய உைரயாற்ற ேவண் ம்;
சபாநாயகாின் அ மதி டனன்றி எ ந் நின்ேற உைரயாற்ற ேவண் ம்.
(ii) அவர் உைரயாற் ம்ேபா
கு க்கிடலாகா .

ஒ ங்ைக மீறினாலன்றி எவ ம் இைடயில்

(iii) அவர் தன
உைரைய
த்த ம் தம
இ க்ைகயில் மீண் ம் அமர
ேவண் ம்; உைரயாற்ற வி ம் ம் ேவ எந்த உ ப்பின ம் அப்ெபா
எ ந் நிற்கலாம்.
(iv) ஒேர ேநரத்தில் இ உ ப்பினர்கள் எ ந்தால் த ல் தன் பார்ைவயில்
பட்ட உ ப்பினைர உைரயாற் ம்ப சபாநாயகர் அைழக்க ேவண் ம்.
(v)

ஒவ்ெவா
உ ப்பின ம் விவாதிக்கப்ப ம் விடயத்திற்குட்பட்ேட தம
உைரைய நிகழ்த்த ேவண் ம்.

(vi) சட்ட நீதிமன்றெமான்றின் தீர்ப் க்குட்பட் ள்ள அல்ல
சட்ட
ைப
எதிர்ேநாக்கி ள்ள எவ்விடயம் பற்றி ம் ஓர் உ ப்பினர் குறிப்பிடலாகா .
(vii) உ ப்பினெரவ ம் மற்ெறவ்
ஆகா .
(viii) ஓர் உ ப்பினர் இன்
கூடா .

ப்பினைர ம் ெபயாினால் குறிப்பி தல்

ேமார் உ ப்பினர் மீ

தகாத ேநாக்கம் கற்பிக்கக்

(ix) ஓர் உ ப்பினர் பாரா மன்றத்தின்
ன் உள்ள பிேரரைண பற்றிேயா
அதன்மீ பிேராிக்கப்பட்ட தி த்தம் பற்றிேயா உைரயாற்றலாம்.
(x)

பாரா மன்றத்தின் ன் பிேரரைண இல்லாவி
ம் அதன் தய டன் ஓர்
உ ப்பினர் தன
தனிப்பட்ட விடயங்கள பாரா மன்றத்தில் விளக்க
லாம்; ஆனால் அவ்விடயங்கள் பற்றி விவாதம் எ
ம் அ மதிக்கப்படலா
கா . அத் டன் அவர் கண் ப்பாகத் தம
நன்னடத்ைதைய எ த் க்
காட் ம் வரம் க்குள் நிற்றல் ேவண் ம்.

(xi) பாரா மன்றத்தில் ச கமாயி க்கும் உ ப்பினர் அைனவ ம் உைரயாற்ற
வாய்ப் ப் ெபற்ற பின்ன ம் ஒ
தீர்மானம் அல்ல
ஒ
பிேரரைண
சைபக்கு விடப்ப
ன்ன ம் அத்தீர்மானத்ைத அல்ல
அப்பிேரரைண
ையப் பிேராித்த உ ப்பினர் விவாதத்திற்குப் பதில் அளிக்கலாம்.
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(xii) விதிகைள மீ ம் ஓர் உ ப்பினைர விதிக க்கு ஒ கி நடக்குமா
உடன யாகச் சபாநாயகேரா ஒ ங்குப் பிரச்சிைனைய ஒட் ப் ேபச எ ம்
ேவெறந்த உ ப்பினேரா ேகாரலாம்.
உைரயாற்றா உ ப்பினர்க
85. பாரா மன்றத்திேலா அல்ல
விவாதம் நிக ம்ேபா ஓர் உ ப்பினர் (i)

பாரா மன்றதிற்குள்
ேவண் ம்;

(ii) பாரா

க்கான விதிகள்
ப்

அல்ல

பாரா

மன்றக்

கு விற்குள்

கு ெவான்றிேலா

பண் டன்

பிரேவசிக்க

மன்றத்தில் ஒ ங்கற் க் கு க்ேக ேபாகக்கூடா ;

(iii) பாரா மன்றதின் ன்னி க்கும் விடயத் க்குத் ெதாடர்பற்ற ெசய்தித்தாள்
கள், ல்கள் அல்ல க தங்கள் த யனவற்ைற வாசித்தலாகா ;
(iv)

ைகத்தலாகா ;

(v) இன் ேமார்
உ ப்பினர்
உைரயாற் ம்ேபா
அைமதியாயி க்க
ேவண் ம்; உைரயாற் ம் உ ப்பினர் இடமளித்தாலன்றி அவைர இைட
மறித்தலாகா ;
ப் பாரா
86. (1) பாரா
ஒன்றின் லம் ஒ

மன்றக் கு

மன்றம் தன்ைன ஒ
கு வாக்கத் தீர்மானிக்கும்
ப் பாரா மன்றக் கு நியமிக்கப்ப ம்.

(2) இத்தைகய தீர்மானம் ஏற்கப்ப மிடத்
அக்கிராசனத்ைத விட்டகல்வார்.

தீர்மானம்

வினா வி க்காமேல சபாநாயகர்

87. சபாநாயகர் அல்ல அவர் இல்லாதவிடத் ப் பிரதிச் சபாநாயகர்
ப் பாரா
மன்றக் கு வின் தவிசாளராகத் தைலைமவகித்தல் ேவண் ம். இ வ ம் ச கமளிக்காத
விடத்
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் தைலைமவகித்தல் ேவண் ம். சபாநாயக ம்,
பிரதிச் சபாநாயக ம், கு க்களின் பிரதித் தவிசாள ம் ச கமளிக்காதவிடத் தவிசாளர்
குழாமி ள்ள உ ப்பினெரா வர் தைலைமவகித்தல் ேவண் ம்.
88.
ப் பாரா மன்றக் கு வின் தவிசாளர் ஒ வர் இதற்ெகனச் சபாநாயகர்
நியமிக்கும் இ க்ைகயில் அமர்தல் ேவண் ம்.
89. சபாநாயகர் என்பதற்குப் பதிலாக தவிசாளர் என்ற மாற்றத் டன் 42
வைரயி ள்ள நிைலயியற் கட்டைளகளின் ஏற்பா க க்கிணங்க
ப் பாரா
கு வில் வாக்ெக ப் நிக தல் ேவண் ம்.

தல் 44
மன்றக்

90. ஏைனய உ ப்பினர்களின் வாக்குகள் ஒேரயளவாகப் பிாிந்தாலன்றி
ப்
பாரா மன்றக் கு வின் தவிசாளர் வாக்களித்தலாகா ; வாக்குகள் ஒேரயளவாகப்
பிாி ற்றால் தவிசாளர் தம தீர் வாக்ைக அளித்தல் ேவண் ம்.
91. சபாநாயகர் தைலைமவகிக்கும் சமயங்களில் நைட ைறகைளக் கட் ப்ப த் ம்
விதிகள்
ப் பாரா மன்றக் கு
நடவ க்ைகக க்கும் ெபா ந் ம்; இதற்குப்
றநைடயாவன (அ) ஒ

பிேரரைணக்கு

(ஆ) ஒ

பிேரரைண வழிெமாழியப்படேவண் யதில்ைல;

(இ) ஒேர பிேரரைணமீ

ன்னறிவித்தல் ேதைவயில்ைல;

ஓர் உ ப்பினர் ஒ

ைறக்குேமல் உைரயாற்றலாம்.

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
பாரா

மன்றத்தின்

92. பாரா மன்றத்தால் ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட விடயற்கைள மாத்திரேம ஒ
மன்றக்கு பாிசீலைன ெசய் ம்.

93. ஒ
ப் பாரா
பதியப்படல் ேவண் ம்.

34
ப்

மன்றக் கு வின் நடவ க்ைககள் கூட்ட அறிக்ைகயில்
ெதாிகு க்கள்

94. ஒ ெதாிகு விடம் ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட ஒ சட்ட லத்திேலா விடயத்திேலா
அத்ெதாிகு சாட்சியங்கைள விசாாிக்க வசதிெசய்ய ேவண் ெமன வி ம்பினால் ஆட்க
ைளேயா பத்திரங்கைளேயா பதிேவ கைளேயா அத்ெதாிகு வரவைழக்க ஒ தீர்மானம்
லம் பாரா மன்றம் அதிகாரம் வழங்கலாம். இத்தைகய அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட எந்த
ஒ கு
ம் தன் ன் அளிக்கப்பட்ட சாட்சியத்தின் பதிவறிக்ைக டன் பாரா மன்றத்
திற்குத் தன
க த் க்கள், குறிப் ைரகள்பற்றி அறிக்ைகயிட அ மதி ெபற்றி க்கும்.
அத் டன் பாரா மன்றத்தின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வ வ தகுந்தெதனத் தான் க
ம் எந்த விடயம்பற்றி ம் ஒ விேசட அறிக்ைக சமர்ப்பிக்க ம் அ மதி ெபற்றி க்கும்.
95. ஒ ெதாிகு பாரா மன்றத்தின் அ மதியின்றி பன்னிரண் க்கு ேமற்பட்ட
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்
த்தலாகா . இத்தைகய அ மதிேகா ம் பிேரரைணக்கு
ன்னறிவித்தல் ேதைவ.
*96. [ெதாிகு ெவான்றின் விசாரைண விாி , எக்கட்டைளயின்கீழ் அக்கு நியமிக்
கப்ப கின்றேதா, அக்கட்டைளயின் நியதிகளால் வைரய க்கப்ப தல் ேவண் ம்.
ஆனால், அ
பாரா மன்றத்தின் பணிப்பினால் விாிவாக்கப்படேவா, மட் ப்ப த்தப்
படேவா
ம். அத்தைகய கட்டைள கு வின் இ தி அறிக்ைக அளிப்பதற்குாிய காலத்
ைதக் குறித் ைரத்தல் ேவண் ம். எனி ம், அத்தைகய காலத்திைனப் பாரா மன்றம் ஒ
குறித்த திகதி வைர நீ க்க
ம்.]
97. ஒவ்ெவா

ெதாிகு வின் தவிசாள ம் அங்கத்தவர்க

ம் சபாநாயகரால் நியமிக்

கப்படல் ேவண் ம். தவிசாளர் ச கமளிக்காதவிடத் ெதாிகு வின் அங்கத்தவர்களினால்
ெதாியப்ெபற்ற ஒ கு உ ப்பினர் தவிசாளராக ேவண் ம்.
98. தவிசாளர் நியமிக்கும் ேநரத்தி ம் இடத்தி ம் கு
தன
தற்கூட்டத்ைத
நிகழ்த் ம்.
தற் கூட்டத்திற்குப் பின்நிக ம் கூட்டங்கள் கு
தீர்மானிக்கும் ேநரங்
களி ம் இடங்களி ம் நிகழ்தல் ேவண் ம்.
99. ேவெறவ்வைகயி ம் கட்டைளயிடப்படாதவிடத்
நடப்ெபண் நான்காக இ க்கும்.

ஒ

ெதாிகு வின் கூட்ட

100. காலத்திற்குக்காலம் ஒ ெதாிகு உ ப்பினாின் இறப் அல்ல இராஜினாமா
ேபான்ற சந்தர்ப்பங்களில் அவ்வா இறந்த அல்ல இராஜினாமாச்ெசய்த உ ப்பினாின்
இடத்திற்குச் சபாநாயகர் ேவெறா உ ப்பினைர நியமிக்கலாம். எந்தெவா உ ப்பின
ம் ெதாிகு ெவான்றின் அ த் வ ம்
ன் கூட்டங்க க்கு அக்கு விடம் ன்கூட்
ேய அ மதி ேகாராமல் ச கமளிக்காதி ந்தால் அவர் அக்கு வில் தன் அங்கத்தவத்ைத
இழந்தவராகக் க தப்ப தல் ேவண் ம். இந்நிைலயியற் கட்டைளயின்கீழ் சபாநாயகர்
ெசய் ம் ஒவ்ெவா நியமன ம் பாரா மன்றத்தின் அ த்த கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்படல்
ேவண் ம்.
101. ஒ ெதாிகு வின் தவிசாள க்கு தல் வாக்கு ஒன் உண் ; அளிக்கப்பட்ட
வாக்குகள் ஒேரயளவாகப் பிாி ற்றால் அவ க்குத் தீர் வாக்கு ஒன் ம் உண் .
* 1993 ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய
ப்பத்ேதாராவ
நீக்கப்பட் அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

தி த்தத்தால்

ல நிைலயியற் கட்டைள

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
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102. பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப
ம் ஒ ெதாிகு தன
லன் விசாரைண
கைளத் ெதாடர்ந் நிகழத்தலாம். தன அறிக்ைகையக் கு பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்
பிக்கும்வைர அல்ல பாரா மன்றத்தின் பிேரரைண ஒன்றின்மீதன்றி பாரா மன்றத்தின்
ஒ ெதாிகு ைவக் கைலக்க
யா .
103. எத்ெதாிகு வின ம் அமர்வில் ஒவ்ெவா நா ம் ச கமகளிக்கும் உ ப்பின
ர்களின் ெபயர்கள், விசாாிக்கப்பட்ட சாட்சிகளின் ெபயர்கள், வாக்ெக ப் எ
ம் நிகழ்ந்
தால் அங்கு பிேராிக்கப்பட்ட பிேரரைண, பிேராித்தவர் ெபயர், அப்பிேரரைணமீ ச கம
ளித்த உ ப்பினர்கள் அளித்த வாக்குகள் ஆகியன ெதாிகு வின் கூட்ட அறிக்ைகயில்
பதியப்படல் ேவண் ம். அத்தைகய கூட்ட அறிக்ைகள் சாட்சியக் குறிப் க டன்
பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைகயிடப்பட்
கு வின் அறிக்ைக டன் அச்சிடப்படல்
ேவண் ம்.
ஆேலாசைனக் கு க்கள்
*104. [ெதாி க்கு வான , பாரா மன்றக் கூட்டத்ெதாடர் ஒவ்ெவான்றின ம்
ெதாடக்கத்தி ம் காலத்திற்குக் காலம் அவசியம் ஏற்ப ம் ெபா
ம் அைமச்சரைவயின்
அைமச்சுக்கள எண்ணிக்ைகக்குச் சமமான எண்ணிக்ைகயில் ஆேலாசைனக் கு க்கைள
நியமித்தல் ேவண் ம்.]
105. கு
க்குப் பாிசீலைன ெசய்ய அதிகாரமளிக்கப்பட் ள்ள விடயங்க க்கும்
க மங்க க்கும் ெபா ப்பான அைமச்சேர ஆேலாசைனக் கு ெவான்றின் தவிசாளராக
இ த்தல் ேவண் ம்.
எனி ம், சனாதிபதியின் ெபா ப்பி ள்ள அைமச்சுக்கள் விடயத்தில் அவ்வைமச்சுக்
களின் பிரதி அைமச்சர்கள் ஆேலாசைனக் கு க்களின் தவிசாளராகவி த்தல் ேவண் ம்.
**106. [ஒவ்ேவார் ஆேலாசைனக் கு
ம் ெதாி க்கு வால் நியமிக்கப்பட்
க்கும்
ஐந் உ ப்பினர்க க்குக் குைறயாத ம் g [பன்னிரண் உ ப்பினர்க க்கு] ேமற்படா
த மான உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்
த்தல் ேவண் ம்.]

g*[106அ. ெதாி க்கு காலத் க்குக்காலம் ஆேலாசைனக்கு உ ப்பினெரா வர்
மரணமைட ம் அல்ல
பதவி
றக்கும் அல்ல
உ ப்பாண்ைமைய வறிதாக்கும்
விடயத்தில், ஆேலாசைனக் கு வின் அத்தைகய உ ப்பினாின் இடத்திற்கு இன்ேனார்
உ ப்பினைர நியமிக்கலாம். எனி ம், ெதாி க் கு வான ேதைவெயனக் க
மிடத்
ஏேத ம் ஆேலாசைனக் கு வின் ேவெறவேர ம் உ ப்பினைர வி வித்
அவர
இடத்திற்கு ேவ
உ ப்பினைர நியமிக்கும் உாிைமைய கு
தன்னகத்ேத ெகாண்
க்கும். இக்கட்டைளயின் கீழ் ெசய்யப்ப ம் ஒவ்ெவா நியமன ம் பாரா மன்றத்தின்
அ த் வ ம் கூட்டத்தில் அதற்கு அறிவிக்கப்ப தல் ேவண் ம்.]
* 1993, ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய ப்பத்திரண்டாவ தி த்தத்தால்
நீக்கப்பட் அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள .
** 1984, ஏப்பிரல் 4 ஆந் ேததிய ஏழாவ
அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

தி த்தத்தால்

g 1993, ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய ப்பத்தி ன்றாவ
அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன.
g *1984, ஏப்பிரல் 4 ஆந் ேததிய எட்டாவ
1985, சனவாி 8 ஆந் ேததிய பதிேனழாவ
ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

ல நிைலயியற் கட்டைள

ல நிைலயியற் கட்டைள நீக்கப்பட்

தி த்தத்தால்

லச் ெசாற்கள் நீக்கப்பட்

தி த்தத்தால் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட . பின்னர்
தி த்தத்தால் நீக்கப்பட்
அதற்குப் பதிலாகச்

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
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***[106ஆ. தன
ைகெயாப்ப டனான விண்ணப்பத்தின் லம் ஆேலாசனக்கு
வின்
ன்கூட் ய அ மதிையப்ெபறாமல் ஆேலாசைனக்கு வின் அ த்த த்த
ன்
கூட்டங்க க்குச் ச கமளிக்கத் தவ ம் எவேர ம் உ ப்பினர், அத்தைகய ஆேலாச
ைனக் கு வி ள்ள அவர
உ ப்பாண்ைமைய வறிதாக்கியவராகக் க தப்ப தல்
ேவண் ெமன்ப டன் ெதாி க் கு வினால் இணக்கங் காணப்பட்டாலன்றி, அேத கூட்டத்
ெதாடாின்ேபா அக்கு விற்கு மீண் ம் ெதாி ெசய்யப்பட ம் ஆகா ;
எனி ம், அவ்
ப்பினர் ன்கூட் ேய ெபறப்பட்ட பாரா மன்ற அ மதி டன்
பாரா மன்றத்தின் அமர் க க்குச் ச கமளிக்காதி க்கும் காலப்பகுதிக்குள் ஒ
தினத்தில் அத்தைகய கு வின் ஏேத ம் கூட்டம் நைடெபற்றால், ற்ேபாந்த ஏற்பா கள்
ஏற் ைடயனவாதல் ஆகா .]
107. ஒவ்ேவார் ஆேலாசைனக் கு
ம் இயன்றவைர பாரா மன்றத்தி
கட்சிகைள ம் பிரதிப க்கும்வைகயில் அைமதல் ேவண் ம். ஆேலாசைனக் கு
உ ப்பினர்கைள நியமிக்கும்ேபா
ெதாி க்கு வான
உ ப்பினர்களின்
கைள அறிய ேவண் ெமன்பேதா இயன்றவைரயில் அவர்களின் வி ப்பங்க
இடமளிக்க ம் ேவண் ம்.

ள்ள சகல
க்க க்கு
வி ப்பங்
க்கு ஏற்ப

108. ெதாி க்கு
மாறாகத் தீர்மானித்தாெலாழிய எந்தேவார் உ ப்பின ம்
ஒன் க்கு ேமற்பட்ட ஆேலாசைனக் கு க்களில் க மமாற்றக்கூடா .
****[108அ. பாரா மன்ற உ ப்பினர் எவ ம் தாம் அங்கம் வகிக்காத ஆேலாசைன
க் கு ெவான்றின் கூட்டத்திற்கு அக்கு த் தவிசாளாின் ேவண் ேகாளின்மீ ச கமளிக்க
லாம் என்ப டன், கு த் தவிசாளாின் ேவண் ேகா க்கைமய ெவளிேயற ம் ேவண் ம்.]
*****109. [ஆேலாசைனக் கு ெவான்றின் கடைம, சட்ட லம், சட்டவாக்கத் க்
கான பிேரரைணகள், குைறநிரப்பல் அல்ல பிறமதிப்பீ கள், ெசலவினக் கூற் க்கள்,
பிேரரைணகள், ஆண்டறிக்ைககள் அல்ல பத்திரங்கள் உட்பட தவிசாளாினால் அல்ல
பாரா மன்றத்தினால் ஆற் ப்ப த்தப்ப ம் விடயங்கள்பற்றி விசாரைண ெசய் அறிக்
ைகயி தலாகும்.]
110. ஓர் ஆேலாசைனக்கு
அதன் தவிசாளர்
லம் எந்தெவா
சட்ட
லத்ைதேயா பிேரரைணையேயா சமர்ப்பிக்க அதிகாரம் ெகாண்
த்தல் ேவண் ம்.

g*[111. ஒவ்ேவார் ஆேலாசைனக் கு
ம் தவிசாளர் அைழக்கும்ெபா
கூட
ேவண் ம். குைறந்தபட்சம் மாதம் ஒ
ைறேய ம் தவிசாளாினால் கு கூட்டப்பட் ,
பய ள்ள ேவைல நிகழ்ச்சித்திட்டெமான் ஒ ங்கு ெசய்யப்ப வைதத் தவிசாள ட ம்
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத் ட ம் கலந்தாேலாசித்
உ திப்ப த் வ
ஒவ்ேவார் அைமச்சுச் ெசயலாளர ம் கடைமயாகும்.
எனி ம், அத்தைகய ஆேலாசைனக் கு வின் உ ப்பினர்களில் குைறந்தபட்சம்
வர் எ த்
லம் ேவண் மிடத் , இயன்றள
விைரவில் கு க் கூட்டெமான்
கூட்டப்ப ல் ேவண் ம்.]
*** 1985, சனவாி 8 ஆந் ேததிய பதிெனட்டாவ
****1993, ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய

தி த்தத்தால் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

ப்பத்திநான்காவ

தி த்தத்தின்

*****1993, ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய
ப்பத்ைதந்தாவ
கட்டைள நீக்கப்பட் அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட்ட .

லம் ேசர்க்கப்பட்ட .

தி த்தத்தின்

லம்

ல நிைலயியற்

g *1984, ஏப்பிரல் 4ஆந் ேததிய ஒன்பதாவ தி த்தத்தால் ல நிைலயியற் கட்டைள நீக்கப்பட்
அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட . பின்னர் 1993, ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய
ப்பத்தாறாவ தி த்தத்தால் மீண் ம் நீக்கப்பட் அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .
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112. ெசயலாளர் நாயகேமா அல்ல அவரால் நியமிக்கப்ப ம் பாரா மன்றத்தின்
எந்தேவார் உத்திேயாகத்தேரா அத்தைகய கு ஒவ்ெவான்றின ம் ெசயலாளராக இ த்
தல் ேவண் ம். அவாின் கடைமகைள ம் க மங்கைள ம் ெகாண்
நடாத் வதற்குத்
ேதைவயான ஏைனய பணியாளர்கள், வசதிகள், ேதைவகள் ஆகியன அவ க்கு
அளிக்கப்படல் ேவண் ம்.
113. ஆேலாசைனக் கு
க்குப் பாரா மன்றத்தால் ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட
விடயங்கள் மீதான ஆேலாசைனக் கு வின் அறிக்ைக, ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட
ன்
மாதங்க க்குள் அதன் தவிசாளரால் பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண் ம்.
அவசியெமனக் க
மிடத் குறிப்பிட்ட ஏதாவ விடயம் ேம ம் பாிசீலைன ெசய்யப்பட
ேவண் ெமனப் பாரா மன்றம் எ த்தியம்பலாம். கு உ ப்பினர் எவர ம் தனிப்பட்ட
அபிப்பிராயம் அறிக்ைகயில் ேசர்க்கப்படலாம்.
எனி ம், ஆேலாசைனக் கு ெவான் க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட விடயங்கள் அவ்
விடயங்கள்மீதான ஆேலாசைனக் கு வின் அறிக்ைக பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்
ப ம் வைர பாரா மன்றத்தால் பாிசீலைனக்கு எ த் க்ெகாள்ளப்படாதி த்தல்
ேவண் ம்.
114. ஒவ்ேவார் ஆேலாசைனக் கு
ம் ஆட்கைள ம் பத்திரங்கைள ம் பதிேவ
கைள ம் வரவைழத் ப் பாிசீ ப்பதற்கும் இடத் க்கிடம் மா வதற்கும் அதற்கு ஆற் ப்
ப த்தப்பட்ட விடயங்கள் பற்றி ரண பாிசீலைனக்கு அவசியமான சகல க மங்கைள ம்
ெசய்வதற்கும் பாரா மன்றத்தின் எந்தேவார் ஒத்திைவப்பினா ம் தைடப்படாமல் கூ
வதற்கும் அதிகார ைடயதாயி த்தல் ேவண் ம்.
*115. [ஆேலாசைனக் கு ெவான்றின் கூட்ட நடப்ெபண் ன் உ ப்பினர்களாக
இ த்தல் ேவண் ம் என்ப டன் ேதைவயான கூட்ட நடப்ெபண் இல்லாமல் அத்தைகய
ஆேலாசைனக் கு பணியாற்றா பார்த் க்ெகாள் வ அதன் தவிசாளாின் கடைமயா
த ம் ேவண் ம்.]
உப கு க்கள்
**[115அ (i) ஒவ்ெவா
ஆேலாசைனக் கு
ம், அ
அவசியெமனக் க
ம்
ேபா , எைவேய ம் க மங்கள்பற்றி, அத்தைகய ஆேலாசைனக்
கு வால் பணிக்கப்ப கின்றவா , விசாரைணெசய்
அத்தைகய
ஆேலாசைனக் கு குறித் ைரக்கும் ஒ காலப் பகுதிக்குள் அறிக்
ைகயி வதற்ெகன அதன் உ ப்பினர்கைளக்ெகாண்ட உப கு க்
கைள நியமிக்கலாம். அத்தைகய ஆேலாசைனக் கு அவசியெமனக்
க
ம்ேபா , ஏேத ம் அத்தைகய உப கு தன கடைமகைள
நிைறேவற் வதற்ெகன அதன் ன்னர் எவேர ம் ஆைள ஆைண
யிட்டைழத்
விசாரைண ெசய்வதற்கும், ஏேத ம் பத்திரத்ைத,
பதிேவட்ைட அல்ல
ஆவணத்ைதக் ேகா வதற்கும் பாிேசாதிப்ப
தற்கும், அதற்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட க மங்கைள
ைமயாகப்
பாிசீ ப்பதற்ெகன இடத் க்கிடம் ெசல்வதற்கும், பாரா மன்றம்
ஒத்திைவக்கப்பட்
ப்பி ம் அவ் உபகு
கூ வதற்கும், அதற்கு
அதிகாரம் வழங்கலாம்.
* 1985, சனவாி 8 ஆந் ேததிய பத்ெதான்பதாவ
நீக்கப்பட் அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .
** 1985, சனவாி 8 ஆந் ேததிய இ பதாவ

தி த்தத்தால்

ல நிைலயியற் கட்டைள

தி த்தத்தால் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .
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(ii) ஒவ்ெவா உபகு
ம், ஆேலாசைனக் கு வினால் நியமிக்கப்ப ம் ஒ
தவிசாளரைர ம் இரண்
உ ப்பினர்கைள ம் ெகாண்
த்தல்
ேவண் ம். அத்தைகய உபகு வின் கூட்ட நடப்ெபண் தவிசாளர்
உட்பட இரண் உ ப்பினர்களாக இ த்தல் ேவண் ம்.
(iii) ஓர் உபகு வின் தவிசாளராகப் பணியாற் ம் ஓர் உ ப்பினர் ஒேர
சமயத்தில் அத்தைகய ஆேலாசைனக் கு வின் ேவேறார் உபகு வில்
தவிசாளராகப் பணி ாிதலாகா .
(iv) பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகேமா அல்ல அவரால் நியமிக்கப்ப ம்
ேவேறார் அ வலேரா ஒவ்ெவா
உபகு வின ம் ெசயலாளராதல்
ேவண் ம். அத்தைகய ஒவ்ெவா உபகு வின ம் கூட்ட அறிக்ைககள்
அச்ெசயலாளரால் தயாாிக்கப்ப த ம் ேபணப்ப த ம் ேவண் ம்.
(v) ஆேலாசைனக் கு ேவ விதமாகத் தீர்மானித்தாெலாழிய உபகு க்களின்
எல்லாக் கூட்டங்க ம் பாரா மன்றத்திேலேய நடாத்தப்பட ேவண் ம்.]
நிைலயியற் கு க்கள் (சட்டவாக்கம்)
*116. நிைலயியற் கு ெவான்றின் கடைம, பாரா மன்றத்தினால் அதற்கு
அ ப்பப்ப ம் சட்ட லங்கள்/உத்ேதச நியதிச் சட்டங்கைள ஆராய்வதற்கு
மட் ப்ப த்தப்ப தல்
ேவண் ம்.
அத் டன்
அந்ேநாக்கத்திற்காக
ஆட்கைள ம், பத்திரங்கைள ம், பதிேவ கைள ம் வரவைழப்பதற்கு
அதற்கு அதிகாரமி த்தல் ேவண் ம்.
*117. நிைலயியற் கு
க்கு அ ப்பப்ப ம் சட்ட லம் /உத்ேதச நியதிச்சட்டம்
எதைன ம் ஆராய்வதற்கான கு வின்
தலாவ
கூட்டம் தவிசாளர்
நியமிக்கும் அத்தைகய காலத்தி ம் இடத்தி ம் நடாத்தப்படல் ேவண் ம்.
அேத சட்ட லத்ைத/உத்ேதச நியதிச்சட்டத்ைத ஆராய்வதற்கான அ
த்தகூட்டங்கள் கு
ெசய் ம் அத்தைகய காலங்களி ம் இடங்களி ம்
நடாத்தப்ப தல் ேவண் ம். ஆயின், கு அவ்வா ெசய்யத்தவ மிடத் ,
தவிசாளர், ெசயலாளர் நாயகத் டன் கலந்தாேலாசித் , அத்தைகய
காலங்கைள ம் இடயங்கைள ம் நியமித்தல் ேவண் ம்.
*118. (1) நிைலயியற் கு ெவான்றின் தவிசாள க்கு
ல வாக்கு ஒன் ண் .
அத் டன் வாக்குகள் சமமாகப் பிாிந்தி க்குமிடத் , அவ க்கு அ தி
யி ம் வாக்ெகான் ம் உண் .
(2) நிைலயியற் கு
ஒன் க்கு அ ப்பப்ப ம் சட்ட லம் ஒன் க்குப்
ெபா ப்பான ஓர் உ ப்பினர், அக்கு வின் ஓர் உ ப்பினராக இல்லா
வி ன், அத்தைகய சட்ட லம் ஆராயப்ப ம் கூட்டம் எதற்கும் ச கம
ளிக்க ம், அச்சட்ட லத்ைதப்பற்றி உைர நிகழ்த்த ம், அத்தைகய
சட்ட லம் ெதாடர்பாக எ ம் எப்பிரச்சிைன குறித் ம் தி த்தங்கைளப்
பிேராித்
அக்கு வின் ஓர் உ ப்பினர்ேபான்
வாக்களிக்க ம்
அவ க்கு உாிைம ண் .

* 1989 திெசம்பர் 22 ஆந் ேததிய இ பத்ேதழாவ
தி த்தத்தால்
நீக்கப்பட் அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்த் க் ெகாள்ளப்பட்ட .

ல நிைலயியற் கட்டைள

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்

39

*119. நிைலயியற் கு க்களின் நைட ைற, ஏறத்தாழ
ப் பாரா மன்றத்ைத ம்
ெகாண்ட கு க்களின் அேத நைட ைறயாக இ த்தல் ேவண் ம். அத் டன்
நிைலயியற் கு ெவான்றின் கூட்டக் குறிப் கள்
ப்பாரா மன்றத்ைத
ம் ெகாண்ட கு ெவான்றின் கூட்டக் குறிப் கள் பதியப்ப தல்ேபான்ேற
பதியப்ப தல் ேவண் ம் என்ப டன், பாரா மன்றம் விதித்த காலெவ
ல்ைல, ஏ மி ப்பின் அதற்குள் பாரா மன்றத்திற்கு, சட்ட லத் ட ம்
/உத்ேதச நியதிச் சட்டத் ட ம் அதன்மீதான அறிக்ைக ட ம் அறிவிக்கப்
ப தல் ேவண் ம்.
*120. பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்பட்டா
கலந்தாராய் கைள நடத்தலாம் :

ம்

ஒ

நிைலயியற்

கு

அதன்

ஆயின், எவ்வாறாயி ம் ஒ
கூட்டத்ெதாடாின் இ தியில் நிைலயியற்
கு ெவான்
அதன்
கலந்தாராய்விைன
த்
அறிக்ைகையப்
பாரா மன்றத் க்கு
அளித்திராதவிடத் ,
அதன்
நிகழ்ச்சிகள்,
பாரா மன்றத்தின் அ த்த கூட்டத்தில் அச்சட்ட லம் / உத்ேதச நியதிச்
சட்டம் அ ப்பப்படத்தக்க நிைலயியற் கு
க்கு அ ப்பப்பட்டதான
நிைலயி
க்கும்.
சிறப் ேநாக்கங்க

க்கான கு க்கள்

121. ெதாி க்கு
– ஒவ்ெவா
கூட்டத்ெதாடாின் ஆரம்பத்தின்ேபா ம்,
ஆேலாசைனக் கு க்கள், சட்டவாக்க நிைலயியற் கு க்கள் ஆகியவற்றின் எண்ணிக்ைக,
க மங்கள் (கூட்ட நடப்ெபண் உட்பட) அவற்றின் அைமப் ஆகியவற்ைற ஆராய்வத
ற்கும், அைவ பற்றித் தங்கள் க
க்கைள மிக ம் கூ ய விைரவில் பாரா மன்றத்திற்கு
அறிக்ைகயி வதற்கும், பாரா மன்றத்தினால் நியமிக்கப்ப ம் அத்தைகய ஆேலாசைனக்
கு க்களி ம், சட்டவாக்க நிைலயியற் கு க்களி ம் கடைமயாற்றக்கூ ய உ ப்பினர்
கைள நியமிப்பதற்கும், சைபக்கு , நிைலயியற் கட்டைளகள் கு , பாரா மன்ற அ வல்
பற்றிய கு , அராசாங்கக் கணக்குக் கு , அரசாங்கப் ெபா ப்
யற்சிகள் பற்றிய கு ,
சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு , ெபா ம க்கு என்பவற்றில் கடைமயாற்ற உ ப்பினர்
கைள நியமிப்பதற்கும் ெதாி க்கு எனப்ப ம் ஒ கு நியமிக்கப்படல் ேவண் ம்.

g*[ெதாி க்கு

சபாநாயகைரத் தவிசாளராக ம் அரசியற் கட்சிகளின் தைலவர்கள்

அல்ல
ஒவ்ெவா
கூட்டத் ெதாடாி ம் ஆரம்பத்தில் பாரா மன்றத்தினால் ெபயர்
குறிக்கப்ப ம் அவர்களின் நியமித்தவர்கள் ஆகிேயா ட்பட பதிேன உ ப்பினர்கைள
ம் ெகாண்
த்தல் ேவண் ம்.] பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப
ம் கு க் கூட்டங்கள்
நிகழ ம், அவ்வப்ேபா
அறிக்ைகயிட ம், எந்தெவா
கு விற்கும் எந்தெவா
உ ப்பினர் நியமிக்கப்ப ம்ேபா அ பற்றிப் பாரா மன்றத்திற்கு அறிவிப்பதற்கும் கு
அ மதி ெபற்றி க்கும்.
122. சைபக்கு
– சபாநாயகைரத் தவிசாளராக ம் ெதாி க்கு
நியமிக்கும்
ஒன்ப உ ப்பினர்கைள ம் ெகாண்ட சைபக்கு எனப்ப ம் கு ஒன் பாரா மன்ற
உ ப்பினர்களின் ெசளகாியம், வசதி ஆகியவற் டன் ெதாடர் ைடய எல்லா விடயங்கள்
பற்றி ம் பாிசீ த்
ஆேலாசைன கூ வதற்ெகன இ த்தல் ேவண் ம். இக்கு வின்
கூட்ட அறிக்ைககள் உ ப்பினர்கள் அைனவ க்கும் வழங்கப்படல் ேவண் ம்.
* 1989 திெசம்பர் 22 ஆந் ேததிய இ பத்ேதழாவ
தி த்தத்தால்
நீக்கப்பட் , அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

g* 1993, ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய

ப்பத்ேதழாவ

அவற் க்குப் பதிலாகச் ேசர்த் க் ெகாள்ளப்பட்டன.

தி த்தத்தால்

லநிைலயியற் கட்டைள
லச் ெசாற்கள் நீக்கப்பட்

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
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123. நிைலயியற் கட்டைளகள் கு . – தவிசாளராகச் சபாநாயகைர ம் பிரதிச்
சபாநாயாகர், கு க்களின் பிரதி்த் தவிசாளர், ெதாி க்கு வால் நியமிக்கப்ப ம் ேவ
ஆ
உ ப்பினர்கள் ஆகிேயாைர ம் உள்ளடக்கிய நிைலயியற் கட்டைளகள் கு
எனப்ப ம் கு ஒன் இ த்தல் ேவண் ம். பாரா மன்றத்தின் அ வல் ெதாடர்பான
நைட ைற, ஒ ங்கு ஆகிய விடயங்கைளப் பாிசீ ப்ப ம் அவசியெமனக் க தப்ப ம்
ஏேத ம் தி த்தங்கள் அல்ல
ேசர்க்கப்படேவண் யைவ பற்றி விதந் ைரத்த ம்
நிைலயியற் கட்டைளகள் ெதாடர்பாகப் பாரா மன்றத்தால் ஆற் ப்ப த்தப்ப ம் எல்லா
விடயங்கள் பற்றி ம் அறிக்ைகயி த ம் இக்கு வின் கடைமயாதல் ேவண் ம்.
124. பாரா மன்ற அ வல் பற்றிய கு . – சபாநாயகைரத் தவிசாளராக ம்,
பிரதிச் சபாநாயகர், கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர், பாரா மன்றச் சைப
தல்வர்,
எதிர்க்கட்சித் தைலவர், அரசாங்கக் கட்சியின்
தற்ேகாலாசான், எதிர்க்கட்சியின்
தற்ேகாலாசான், *[ெதாிகு வால் நியமிக்கப்ப ம் ேவ
எட்
உ ப்பினர்கள்]
ஆகிேயாைர ம் உள்ளடக்கிய பாரா மன்ற அ வல் பற்றிய கு
எனப்ப ம்
கு ெவான்
இ த்தல் ேவண் ம். பாரா மன்றச் சைப
தல்வ டன் கலந்தாேலா
சித்ததன் பின்னர் சபாநாயகரால் கு விற்கு ஆற் ப்ப த்தப்படக் கூ ய பாரா மன்ற
அ வல்களின் ஆேலாசைனக்ெகன ஒ க்கப்படேவண் ய ேநரம் மற் ம் விடயங்கள்
ஆகியைவ சம்பந்தமாகப் பாிசீலைன ெசய்
ெவ த்தல் கு வின் கடைமயாதல்
ேவண் ம். இக்கு வின் கூட்ட அறிக்ைககள் உ ப்பினர்கள் அைனவ க்கும்
வழங்கப்படல் ேவண் ம்.
நியமிக்கப்ப ம்
125. அரசாங்கக் கணக்குக் கு . – (1) ெதாிகு க்கு வால்
**[பன்னிரண் உ ப்பினர்கைள] உள்ளடக்கிய அரசாங்கக் கணக்குக் கு
எனப்ப ம்
கு ெவான் இ த்தல் ேவண் ்ம்.
(2)
அரசாங்கச் ெசல கைள எதிர்ேநாக்குவதற்காகப் பாரா மன்றத்தால் வழங்
க்கப்பட்ட ஒ க்கீட் த் ெதாைககைளக் காட் கின்ற கணக்குகைள ம் கு தக்கெதனக்
க
ம் பாரா மன்றத்தின்
ன்னிடப்ப ம் பிற கணக்குகைள ம்
அைவ பற்றிய
கணக்குப் பாிேசாதகர் தைலைமயதிபதியின் அறிக்ைகக ட ம் உள் ர் அதிகார
சைபகள் பற்றிய கணக்குப் பாிேசாதகர் தைலைமயதிபதியின் அறிக்ைகக ட ம்
பாிேசாதித்தல் கு வின் கடைமயாதல் ேவண் ம்.
(3)
கு
காலத்திற்குக் காலம் ெபா வாக எந்தெவா
திைணக்களத்தின ம்
உள் ர் அதிகாரசைபயின ம் பாிேசாதிக்கப்பட்ட கணக்குகள், நிதியங்கள், நிதி நைட
ைறகள், ெசயற்பா ம் நி வாக ம் என்பைவ பற்றி ம் அவற்றினின்
எ ம்
எந்தெவா விடயம் பற்றி ம் பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைகயி தல் ேவண் ம்.
(4)
கு அவசியெமனக் க
மிடத் அதன் உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட உப
கு க்கைள நியமிக்கலாம். அைவ கு வால் பணிக்கப்ப ம் வைகயில் அத்தைகய திைணக்
களங்கள், உள் ர் அதிகார சைபகள் ஆகியவற்றின் எல்லாக் கணக்குகைள ம், நிதியங்
கைள ம், நி வாகத்ைத ம் பாிேசாதித் கு விற்கு அறிக்ைகயி ம்.
* 1993, ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய ப்பத்ெதட்டாவ
அவற் க்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட்டன.

** 1993, ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய

ப்பத்ெதான்பதாவ

அவற் க்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட்டன.

தி த்தத்தால்
தி த்தத்தால்

லச் ெசாற்கள் நீக்கப்பட்
லச் ெசாற்கள் நீக்கப்பட்

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
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(5)
கு
அல்ல
அதன் உபகு க்களின் ஏதாவெதான்
தன் கடைமகைள
நிைறேவற் வதற்காக எந்தேவார் ஆைள ம் அதன் ன் வரவைழப்பதற்கும் ேகள்வி ேகட்
பதற்கும் எந்தெவா பத்திரத்ைத, த்தகத்ைத, பதிேவட்ைட அல்ல பிற ஆவணத்ைதக்
ேகட் ப் ெப வதற்கும் பாிேசாதிப்பதற்கும் களஞ்சியங்கள், ெசாத் க்கள்
த யன
வற்ைற பார்ைவயிட ம் அதிகார ைடயதாயி த்தல் ேவண் ம்.
(6)

கு வின் கூட்ட நடப்ெபண் நான்கு உ ப்பினர்களாக இ த்தல் ேவண் ம்.

126. அசாங்கப் ெபா ப்
யற்சிகள் பற்றிய கு . – (1) ெதாி க்கு வால்
நியமிக்கப்ப ம் *[பன்னிரண்
உ ப்பினர்கைள] உள்ளடக்கிய அரசாங்கப் ெபா ப்
யற்சிகள் பற்றிய கு எனப்ப ம் கு ெவான் இ த்தல் ேவண் ம்.
(2)
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் அரசாங்கக் கூட் த்தாபனங்களின ம்
எ த்
லமான எச்சட்டதின் கீ ம் அரசாங்கத்திற்கு உடைமயாக்கப்பட்ட ஏேத ம்
வியாபாரம் அல்ல
ஏைனய
யற்சிகளின ம் கணக்குகைள அைவபற்றிய கணக்குப்
பாிேசாதகர் தைலைமயதிபதியின் அறிக்ைகக டன் பாிேசாதிப்ப
இக்கு வின்
கடைமயாதல் ேவண் ம்.
(3)
கு , காலத்திற்குக் காலம் ெபா வாக எந்தெவா அரசாங்கக் கூட் த்தாப
னம் அல்ல எ த்
லமான எச்சட்டத்தின்கீ ம் அரசாங்கத்திற்கு உைடைமயாக்கப்ப
ட்ட ஏேத ம் வியாபாரம் அல்ல ஏைனய யற்சிகள் ஆகியவற்றின் பாிேசாதிக்கப்பட்ட
கணக்குகள், வர
ெசல த்திட்டங்கள், வ டாந்த மதிப்பீ கள், நிதியங்கள், நிதி
நைட ைறகள், ெசயற்பா ம் நி வாக ம் என்பைவ பற்றி ம் அவற்றினின்
எ ம்
எந்தெவா விடயம் பற்றி ம் பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைகயி தல் ேவண் ம்.
(4)
கு அவசியெமனக் க
மிடத் அதன் உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட உப
கு க்கைள நியமிக்கலாம். அைவ கு வால் பணிக்கப்ப ம் வைகயில் அத்தைகய அரசாங்
கக் கூட் த்தாபனங்களின் அல்ல எ த்
லமான எச்சட்டத்தின்கீ ம் அரசாங்கத்திற்கு
உடைமயாக்கப்பட்ட வியாபாரம் அல்ல ஏைனய யற்சிகளின் எல்லாக் கணக்குகைள
ம், வர ெசல த்திட்டங்கள், வ டாந்த மதிப்பீ கைள ம், நிதியங்கைள ம், நி வா
த்ைத ம் பாிேசாதித் கு விற்கு அறிக்ைகயி ம்.
(5)
கு அல்ல அதன் உப கு க்களில் ஏதாவெதான் தன கடைமகைள
நிைறேவற் வதற்காக எந்தேவார் ஆைள ம் அதன் ன் வரவைழப்பதற்கும் ேகள்வி
ேகட்பதற்கும் எந்தெவா
பத்திரத்ைத,
த்தகத்ைத, பதிேவட்ைட அல்ல
பிற
ஆவணத்ைதக் ேகட் ப் ெப வதற்கும் பாிேசாதிப்பதற்கும் களஞ்சியங்கள், ெசாத் க்கள்
ஆகியவற்ைறப் பார்ைவயி வதற்கும் அதிகாரம் உைடயாதி த்தல் ேவண் ம்.
(6)

கு வின் கூட்ட நடப்ெபண் நான்கு உ ப்பினர்களாக இ த்தல் ேவண் ம்.

127. சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு .– பிேரரைண ெகாண் வரப்பட் பாரா மன்ற
த்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டதன் ேபாில் கு விற்கு ஆற் ப்ப த்தப்ப ம் ஒவ்ெவா
சிறப் ாிைம பற்றிய பிரச்சிைனைய ம் பாிசீலைன ெசய்வதற்காக ம் ஒவ்ெவா சந்தர்ப்
பத்தி ம் உண்ைமகைளக் காட் சிறப் ாிைம மீறப்பட் ள்ளதா என்ப பற்றித் தீர்மா
னிப்பதற்கும் அவ்வாெறனில் மீற ன் தன்ைம, அ ஏற்படக் காரரணமாயி ந்த சூழ்நிைல
கள் ஆகியவற்ைறத் தீர்மானிப்பதற்கும் விதப் ைரகைளச் ெசய்வதற்கும் கு
ெபா த்த
மானெதனக் க தக்கூ யதான அத்தைகய விதப் ைரையச் ெசயற்ப த்தப் பின்பற்றப்பட
ேவண் ய நடவ க்ைக
ைறையக் கூற ம் ெதாி க் கு வினால் நியமிக்கப்ப ம்
பத் க்கு ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு எனப்ப ம்
* 1993, ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய நாற்பதாவ
பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட்டன.

தி த்தத்தால்

லச் ெசாற்கள் நீக்கப்பட்

அதற்குப்

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
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கு ெவான் இ த்தல் ேவண் ம். அதற்கு ஆற் ப்ப த்தப்ப ம் ஒவ்ெவா பிரச்சிைனயி
ன ம் அறிக்ைகைய கூ யவிைரவில் பாரா மன்றத்திற்குக் கு சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம்.
கு விற்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட விடயங்கள் ெதாடர்பாக
ைமயான விசாரைண
நடத் வதற்குத் ேதைவயான எவேர ம் ஆட்கள் ஏேத ம் ஆவணங்கள் அல்ல இதர
பதிேவ கள் ஆகியவற்ைற வரவைழப்பதற்கும் மற் ம் எல்லா நடவ க்ைககைள
எ ப்பதற்கும் கு அதிகாரம் ெபற்றி க்கும்.
*128. ெபா ம க்கு . – (1) ெதாி க்கு வால் ெபயர்குறித்
நியமிக்கப்ப ம்
பத் உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்டைமவ ம் ெபா ம க்கு என்றைழக்கப்ப வ மான
கு ஒன் இ த்தல் ேவண் ம்.
(2)
25அ (10) ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களின்கீழ் அதற்கு
ஆற் ப்ப த்தப்ப ம் ம க்கைளப் பாிசீ ப்ப இக்கு வின் கடைமயாதல் ேவண் ம்.
(3)
பகிரங்க அ வலெரா வரால் அல்ல பகிரங்கக் கூட் த்தபானம் உள் ர்
அதிகாரசைப அல்ல இவற்ைறெயாத்த பிற நி வனம் ஒன்றின் அ வலெரா வரால்
அ ப்பைட உாிைம ஒன் மீறப்ப தைல அல்ல ேவ அநீதி இைழக்கப்ப தைல ம
எ
ம் ெவளிப்ப த் கின்ற என் கு க
மிடத் , விசாாித் , அறிக்ைக சமர்ப்பிக்
கும்ப
அத்தைகைய ம ைவ, நி வாகத் க்கான பாரா மன்ற ஆைணயாளாிடம்
(ஒம் ட்சுமன்) ஆற் ப்ப த்தப்படலாம்.
(4)
நி வாகத் க்கான பாரா மன்ற ஆைணயாள க்குக் கு ஆற் ப்ப த்திய
ம
ஒன்
ெதாடர்பில் அவாின் விசாரைணகள்
ற்றதன்ேமல், அவர் கு
க்குச்
சமர்ப்பித்த அறிக்ைகையப் பாிசீ த்த பின்னர் அத்தைகய அறிக்ைகயின்மீ
எ க்க
ப்படேவண் ய நடவ க்ைக மீதான தன அபிப்பிராயத்ைதக் கு பாரா மன்றத்திற்கு
அறிக்ைகயிடலாம்.
(5)
கு வான ,
அதற்கு
ஆற் ப்ப த்தப்ப ம்
ம க்கள்
ெதாடர்பில்
எ க்கப்படேவண் ய நடவ க்ைகமீ அதன அபிப்பிராயத்ைத அத்தைகய ம க்களின்
மீ
தகுந்தெதன அ
கா ம் அத்தைகய ேவ
அவதானிப் க டன் ேசர்த் க்
காலத் க்குக் காலம் பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைக ெசய்தல் ேவண் ம்.
(6)
கு வான , அ
அவசியமானெதனக் க
ம்ேபா , கு
பணிக்கக்
கூ யதான அத்தைகய ம க்கள் அல்ல அறிக்ைககள் மீ பாிசீலைனெசய் கு
க்கு
அறிக்ைக ெசய்யெவன அதன உ ப்பினர்களின் உப கு க்கைள நியமிக்கலாம்.
(7)
தன கடைமகைளப் ாிவதற்கு கு அல்ல அதன் உப கு க்கள் எ
ம்
எந்தேவார் ஆைள ம் தன் ன் அைழக்க ம் விசாாிக்க ம், ஏேத ம் பத்திரம், த்தகம்,
பதிேவ அல்ல பிற ஆவணத்ைதக் ேகட் ப் ெபற ம் பாிசீலைன ெசய்ய ம் தத் வம்
ெகாண்
த்தல் ேவண் ம் என்ப டன், களஞ்சியங்கைள ம் ஆதனங்கைள ம் பார்ைவ
யி வதற்கும் தத் வம் ெகாண்
த்தல் ேவண் ம்.
(8)

கு வின் கூட்ட நடப்ெபண்

* 1981, நவம்பர் 3 ஆந் ேததிய
ன்றாவ
அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

ன்

உ ப்பினர்களாக இ த்தல் ேவண் ம்.

தி த்தத்தால்

ல நிைலயியற் கட்டைள நீக் கப்பட்

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
**128 அ.

உயர்பதவிகள் பற்றிய கு
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–

(1) அைமச்சரைவயினால் தீர்மானிக்கப்பட் ஏேத ம் ஒ பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட,
அல்ல
பதவி எதைன ம் வகிப்பதற்குப் ெபயர் குறிப்பிட்ட, ஆள் எவர ம்
தகுதிைய ஆராய்ந்
அவைரப்பற்றி விதப் ைர ெசய்வதற்குத் ெதாி க்கு வி
னால் ெபயர் குறிப்பிடப்பட்ட பன்னிரண் க்கு ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக்
ெகாண்ட உயர் பதவிகள் பற்றிய கு
எனப் ெபயர் ெகாண்ட கு ெவான்
இ த்தல் ேவண் ம்.
(2) இக்கு அதன் கடைமகைள நிைறேவற் ம் ெபா ட் , ஆள் எவைர ம் அதன் ன்
ஆைணயிட்டைழத்
விசாாிக்க ம் எப்பத்திரத்ைத ம்,
ைல ம் பதி ச்சுவட்
ைட ம் அல்ல ேவ
ஆவைணத்ைத ம் வரவைழத் ஆராய ம், ேமேல (1)
இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆளின் ஏற் ைடைம பற்றி
ைமயாக ண்ணாய்
ெசய்வதற்கு அவசியமான எல்லாச் ெசயல்கைள ம் ெசய்வதற்கும் தத் வம்
ெபற்றதாகவி க்கும்.
(3) காலத்திற்குக் காலம் பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைகயி வதற்கும் பாரா மன்றக்
கூட்டத்ெதாடர் ஒத்திைவக்கப்பட்
ப்பி ம் அதன் விசாரைணையத் ெதாடர்ந்
நடத் வதற்கும் கு
க்குத் தத் வ ண் .
(4) கு வின்கூட்ட நடப்ெபண் நான்கு உ ப்பினர்களாக இ த்தல் ேவண் ம்.]
129. கு க்களின் சிறப் ேநாக்கங்க

க்காக பின்வ வன ைகயாளப்படலாம் :-

(அ) நிைலயியற் கட்டைளகளில் ேவ விதமாகக் குறிப்பிட்டாலன்றி ஒவ்ெவா கு
ம்
அ வைலத் ெதாடங்கு ன் அக்கு
உ ப்பினர்களில் ஒ வைரத் தவிசாளராகத்
ெதாி ெசய்தல் ேவண் ம்;
(ஆ) தவிசாள க்கு
தல் வாக்ெகான் ம் அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் ஒேரயளவாகப்
பிாி ற்றால் தீர் வாக்ெகான் ம் உண் ;
*[(இ) ெவற்றிடங்கள் ெதாி க் கு வால் நிரப்பப்ப தல் ேவண் ம். அத்தைகய ஒவ்ெவா
ெவற்றிட ம் நிரப்பப்ப ம்ேபா
அ
பற்றி பாரா மன்றத்தின் அ த் வ ம்
கூட்டத்தில் அதற்கு அறிவிக்கப்ப தல் ேவண் ம்.
(ஈ)

நிைலயியற் கட்டைளயில் ேவ விதமாகக் குறிப்பிடப்பட்டாலன்றி, கூட்ட
நடப்ெபண் ன் உ ப்பினர்களாக இ த்தல் ேவண் ெமன்பேதா ேதைவயான
கூட்ட நடப்ெபண் இல்லாதேபா
அத்தைகய கு
பணியாற்றா
பார்த் க்
ெகாள்வ அதன் தவிசாளாின் கடைமயாத ம் ேவண் ம்.]

(உ)

பாரா

மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப

(ஊ)

தவிசாளரால்
ேவண் ம்;

(எ)

தவிசாளர் வ ைகதராவி ல் கு
வகித்தல் ேவண் ம்;

அைழப்

ம் கூட்டம் நைடெபறலாம்;

வி க்கப்ப ம்ேபாெதல்லாம்
ெதாி

கூட்டங்கள்

நைடெபற

ெசய் ம் அத்தைகய உ ப்பினர் தைலைம

** 1993, ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய நாற்பத்ேதாராவ
பட் ள்ள .

தி த்தத்தின்

* 1985, சனவாி 8 ஆந் ேததிய இ பத்ேதாராம் தி த்தத்தால்
அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .

லம்

ேசர்த் க்ெகாள்ளப்

ல 129 (இ) உம் (ஈ) உம் நீக்கப்பட்

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
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**[(ஏ) அத்தைகய கு வின் அ மதிைய
ன்கூட் ேய ெபறாமல் கு வின்
அ த்த த்
ன்
கூட்டங்க க்குச் ச கமளிக்கத் தவ ம் எவேர ம்
உ ப்பினர் அத்தைகய கு வி ள்ள அவர
உ ப்பாண்ைமைய வறிதாக்
கியவராகக் க தப்ப தல் ேவண் ம்;
எனி ம், அவ்
ப்பினர்
ன்கூட் ேய ெபறப்பட்ட பாரா மன்ற
அ மதி டன் பாரா மன்றத்தின் அமர் க க்குச் ச கமளிக்காதி க்கும்
காலப்பகுதிக்குள் ஒ
தினத்தில் அத்தைகய கு வின் ஏதாவ
கூட்டம்
நைடெப மிடத்
ற்ேபாந்த ஏற்பா கள் ஏற் ைடயனவாதல் ஆகா .]
கு க்க

க்கான ெபா

விதிகள்

***130. [(1) பாரா மன்றத்தின் ெசயலாளர் நாயகம் அல்ல
அவரால்
குறிப்பிடப்ப ம் பாரா மன்றத்தின் ேவேறார் உத்திேயாகத்தர் ஒவ்ெவா கு
ெசயலாளராக இ ப்பார்.

ெபயர்
க்கும்

(2)
கு ெவான்றின் அறிக்ைக தவிசாளாினால் அல்ல தவிசாளாினால் அதிகார
மளிக்கப்ெபற்ற கு உ ப்பினர் எவரா ம் அளிக்கப்ப தல் ேவண் ம்.
(3)
ஒ கு அல்ல அத்தைகய கு வினால் நியமிக்கப்பட்ட உபகு எ
ம்
பாரா மன்றத்திற்கு ெவளிேய அமர்வதற்கு சபாநாயகாின் அ மதியிைனப் ெப தல்
ேவண் ம்.
(4)
உடன யாகக் கிைடக்கத்தக்கதாக இல்லாத தகவல்கைளத் த வதற்கு அல்
ல கு வின் ஆய் த் ெதாடர் க் கட்டைளயின் வைரயைறக்குட்பட்ட சிக்கலான விடயங்
கள் பற்றி விளக்குவதற்கு சபாநாயகாின் அங்கீகாரத்திற்குட்பட் ெதாழில் ட்ப அறி ள்ள
ஆட்கைள நியமிக்க ம் அவர்க க்கு ஊதியம் வழங்க ம் கு
க்குத் தத் வ ண் . ]
****[“130 அ. (i) ஒவ்ெவா கு
ம், அத்தைகய கு வினால் நியமிக்கப்பட்ட ஒவ்ேவார்
உபகு
ம், கு வினால் அதிகாரமளிக்கப்ப மிடத் , சபாநாயகாின் அங்கீகாரத் டன்
அவற்றின் கூட்டங்க க்கு ெவளியாைர அ மதிப்பதற்குத் தத் வ ைடயதாயி க்கும்.
அத்தைகய ெவளியார் கு அல்ல உபகு கலந்தாராய்ைகயில் கூட்டத்தில் இ த்தலா
கா .
(ii)
கூட்டங்க க்கு ெவளியாைர அ மதிப்பதற்கான நைட ைறைய அத்தைகய
கு வின் அல்ல உபகு வின் தவிசாளர் தீர்மானித்தல் ேவண் ம்.
(iii)
பாரா மன்றத்தின்
கலாிக க்கு
வ ைக
த ேவார்
ெதாடர்பாகப்
பிரேயாகிக்கப்ப ம் விதிகள், கு க்களின் அல்ல
உபகு க்களின் கூட்டங்க க்கு
அ மதிக்கப்ப ம் ெவளியா க்கும் பிரேயாகிக்கத்தக்கனவாகும்.
(iv)
கு
அல்ல
உபகு க் கூட்டங்களில் ஒ ங்ைகப் ேப
கு த்தவிசாளர் அல்ல உபகு த் தவிசாள க்குள்ள அேத அதிகார ண் .]

வதற்கு

** 1985, சனவாி 8 ஆந் ேததிய இ பத்திரண்டாம் தி த்தத்தால் ேசர்க்கப்பட்ட .
***1993, ெபப்ரவாி 26 ஆந் ேததிய நாற்பத்திரண்டாவ
நீக்கப்பட் அதற்குப் பதிலாகச் ேசர்க்கப்பட்ட .
****1993, ெபப்ரவாி 26ஆந் ேததிய நாற்பத்தி

ன்றாவ

தி த்தத்தால்

லநிைலயியற் கட்டைள

தி த்தத்தால் ேசர்த் க் ெகாள்ளப்பட்ட .

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
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ஒ க்கீட் ச் சட்ட லங்களின் அட்டவைணகள் மீ
ப் பாரா மன்றக் கு வின் நைட ைற
131. (1) ஒவ்ெவா

ெசல ட் த் தைலப்பின் கீ ள்ள ஒவ்ெவா

தின ம் தைலப்ைப தவிசாளர் குறிப்பி வார். அவ்வா

குறிப்பி ைகயில் அந்நிகழ்ச்சித்

திட்டத்தின்கீழ் அச்சிடப்பட்ட மதிப்பீ களில் காணப்ப ம் ஏதாவெதா
அல்ல

ெசல விடயத்திற்குாிய ெதாைகையக் குைறக்குமா

பிேரரைணைய பிேராிக்கலாம். அவ்வா
ெசல விடயத்திற்கான

நிகழ்ச்சித்திட்டத்
க த்திட்டத்திற்கு

அல்ல

நீக்குமா

ஒ

பிேராிக்கப்ப ம் பிேரரைண “............. என்

(அல்ல .........................

................. நிகழ்ச்சித்திட்டம் ................

என்

ம்

ம்

க த்திட்டத்திற்கான)

பாவால் குைறக்கப்ப மாக” என அைமதல்

ேவண் ம்.
(2)

ஒ

க த்திட்டத்திற்கான அல்ல

கப்பட ேவண் ெமன அல்ல
டத்

அ

ெசல விடயத்திற்கான ெதாைக குைறக்

நீக்கப்படேவண் ெமன ஒ

பிேரரைண பிேராிக்கப்ப மி

ம்வைர உ ப்பினர்கள் அந்தப் பிேரரைணமீ

மட் ேம உைரயாற்ற

ேவண் ம்.
(3)
பட்ட

ஒேர நிகழ்ச்சித்திட்டதிற்குப் பல பிேரரைணகள் இ க்குமிடத்

மதிப்பீ களில்

காணப்ப ம் ஒ ங்கின்ப
(4)

ஒ

அைவ

குறிப்பி ம்

க த்திட்டங்கேளா

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் ஒேர க த்திட்டத்திற்கு அல்ல
பிேரரைணேய

த ல்

க த்திட்டதிைத அல்ல

ெசல விடயத்திற்

குைறக்கப்படேவண் ெமன்ற மிகச்சிறிய
பிேராிக்கப்ப ம்.

ெதாைக

ேவண் ெமனப் பிேராிக்கப்பட்ட பிேரரைணகள் அைனத் ம்
ஒ

ெசல விடயங்கேளா

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.

குப் பல பிேரரைணகள் ெகா ப மிடத்
ெதாைகயிலான

அச்சிடப்

குைறக்கப்பட

வாக்கப்பட்ட பின்னேர

ெசல விடயத்ைத நீக்கேவண் ெமன்ற ஒ

பிேரரைண

பிேராிக்கப்படல் ேவண் ம்.
(5)

எந்தெவா

க த்திட்டத்திற்கான அல்ல

குைறக்கப்படேவண் ம் அல்ல
ஒன்

எ த்தியம்பப்பட்ட பின்னர் அதற்கு

ெசல

விடயத்தின்மீதான

விவாதிக்கப்படேவா அ
(6)

எந்தெவா

ெசல விடயத்திற்கான ெதாைக

நீக்கப்படேவண் ெமனத் தவிசாளரால் பிேரரைண
ந்திய ஏதாவெதா

எந்தெவா

க த்திட்டத்தின் அல்ல

பிேரரைண ம்

பிேராிக்கப்படேவா

மதிக்கப்படல் ஆகா .
க த்திட்டத்திற்கான ெதாைக குைறக்கப்படேவண் ம் அல்ல

நீக்கப்படேவண் ெமனத் தவிசாளரால் பிேரரைண ஒன்
அந்தக் க த்திட்டத்தில் எந்தெவா

எ த்தியம்பப்பட்ட பின்னர்

விடயத்திற்கான ெதாைக ம் குைறக்கப்படேவா

நீக்கப்படேவா ேவண் ெமனப் பிேரரைணெய

ம் பிேராிக்கப்படலாகா .

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்
(7)

ஒ

நிகழ்ச்சித்திட்டம், க த்திட்டம் அல்ல

ெதாைக அதிகாிக்கப்படேவண் ெமன
எவரா

ம் பிேரரைண எ

களி

ேட

ன்னறிவித்த

மன்றத்தின்
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ெசல விடயத்திற்கான ெசல த்
டன் ஓர் அைமச்சராலன்றி ேவ

ம் பிேராிக்கப்படலாகா . அம் ன்னறிவித்தல் பிறவிடயங்

அந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்

ெசல த்ெதாைக

எவ்வள

ெதாைகயால்

அதிகாிக்க உத்ேதசிக்கப்ப கின்றெதன்பைத ம் அவ்வதிகாிப் க்கு அைமச்சரைவயின்
அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள
(8)

என்பைத ம் ெகாண்

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் எந்தெவா

தின் ெதாைகக் குைறப்பிற்கான அல்ல
டத்

அல்ல

ராசனத்தி
(அல்ல

ெசல விடயத்

நீக்கத்திற்கான பிேரரைண எ

ம் இல்லாதவி

ந்

வாக்கப்பட்டவிடத்

“................ நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கான ெதாைகயான

................. நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் குைறக்கப்பட்ட ெதாைகயான

ரைண

அக்கிராசனத்தி

தனிப்பட்ட

ந்

அல்ல

பா ...................
பா .................)

ம் பிேரரைண சைபக்கு விடப்ப ம். அப்பிேர

சைபக்குவிடப்பட்டபின்

க த்திட்டங்கள்

அக்கி

அந்நிகழ்ச்சித்திட்டதி

ெசல விடயங்கள்

மீ

ேம

ம்

ள்ள

விவாதிக்க

மதிக்கப்படலாகா .
(9)

பி

க த்திட்டத்தின் அல்ல

அத்தைகய பிேரரைணகள் அைனத் ம்

அட்டவைணயில் ேசர்க்கப்ப மாக” எ

அ

த்தல் ேவண் ம்.

ம்

24 ஆம் நிைலயியற் கட்டைளயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளைவ எவ்வாறி ப்

எந்தெவா

நிகழ்ச்சித்திட்டம்,

ெதாைகக் குைறப்பிற்கும்

க த்திட்டம்

அல்ல

ெசல விடயத்திற்கான

ன்னறிவித்தல் ேதைவப்ப ம்.
மிைகச் ெசல கள்

132. (1) இக்கட்டைளயின்
சூழ்நிைலகைளத் தவிர்த்
வழங்குவ

(5)

ஆம்

ஏற்கனேவ

பந்தியில்

வகுத் க்காட்டப்பட் ள்ள

ற்ற நிதியாண் ன் ேசைவக்குப் பணம்

பற்றிய (இதன்பின்னர் மிைகச் ெசல

எனப்ப ம்) பிேரரைண எ

ம்

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா .
(2)

ஒ

நிகழச்சித்திட்டத்தின் எந்தெவா

எைத ம் பாிேசாதித்

அம்மிைகச்ெசல

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஒ

அந்நிகழ்ச்சித்திட்டதின்மீதா அல்ல

க த்திட்டத்தின்மீ

க த்திட்டங்களின்மீதா எனத் தம

ஒன்

மிைகச்ெசல கள்

அல்ல
ஏற்பட்

மாத்திரமா அல்ல

அரசாங்

த்தலாகும்.

ஒன் க்குேமற்பட்ட
ப்பின்

அந்த

ஒன் க்கு ேமற்பட்ட

அறிக்ைகயில் ெதாிவிக்க ேவண் ெமன்ப

கக் கணக்குக் கு விற்கு வழங்கப்பட் ள்ள அறி
(3)

க த்திட்டதின்மீதான மிைகச்ெசல

மிைகச்ெசல கள்

க த்திட்டங்கள்மீ
ைறயான

மட் ேம

அதிகாரத் டன்

ெசய்யப்பட்டனவா என ம் சிக்கனம் சாியாகக் ைகயாளப்பட்டதா என ம் கு

விசாாித்

அைவபற்றித்

அத்தைகய

தி ப்தியைடந்தால்

மிைகச்ெசல க்கு ேமற்ெகாண்

அவ்வா

அறிக்ைகயிடேவண் ம்;

அங்கீகாரம் ெபறத்ேதைவயில்ைல.

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்
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எனி ம், ஆட்க க்குாிய ேவதனாதிகள் க த்திட்டம் எதன்மீதி ம் மிைகச்ெசல
எைவயாயி ம் ெசய்யப்பட்
ப்பின் அவ்வா ெசய்யப்பட்ட ெசல அப்ேபா நைட
ைறயி ள்ள சம்பள அள த்திட்டங்களின்ப ெசய்யப்பட் ள்ளனெவன் ம் தனி ஒ வ
க்கு நன்ைமபயக்கக்கூ ய வைகயில் ெசய்யப்படவில்ைல என் ம் கு தி ப்தியைடதல்
ேவண் ம். அவ்வா தி ப்தியைடந்தால் அப்ப ேய அறிக்ைகயிடல் ேவண் ம்.
(4)
அரசாங்கக் கணக்குக் கு அவ்வா தி ப்தியைடயாவி ன் தான் சாிெயனக்
க
ம்வைகயில் மிைகச்ெசல
அல்ல
மிைகச்ெசலவில் இவ்வள ெதாைக அ மதி
க்கப்படவில்ைலெயன அறிக்கையிடலாம்.
(5)
ஒ
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் மிைகச்ெசல
ஏற்பட்
ப்பதாகேவா ெசல க்
கான சில விடயங்கைளத் தாம் அ மதிக்கவில்ைல என்பதாகேவா அரசாங்கக் கணக்குக்
கு
அறிக்ைகயி ம்பட்சத்தில் அம்மிைகச்ெசலைவ அல்ல
அ மதிக்கப்படாத சில
விடயங்கள் மீதான ெசலைவ ஈ ெசய் ம்ெபா ட்
பாிசீலைன ெசய் ம் வைகயில்
பாரா மன்றத்ைத ஒ
கு வாகக் கூட் வதற்குத் தீர்மானிக்கும் தீர்மானம் ஒன்
நிதியைமச்சரால் நிர்ணயிக்கப்ப ம் ஒ
ேததியில் பாிசீ க்கப்ப வதற்காக ஒ ங்குப்
பத்திரத்தில் இடம்ெபறல் ேவண் ம்.
எனி ம், அத்தைகய பிேரரைணயில் குறிப்பிடப்ப ம் மிைகச்ெசல
எ
ம்
எவ்வாண் ற்குாியேதா அைதய த் வ ம் ஆண் ற்கு அ த்த ஆண்
ெசம்பர் 31 ஆம்
ேததிக்குப் பின் ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா .
(6)
ைறயான அதிகாரம் ெபறப்படாத ெசல
எைத ம், அ
ஒ
மிைகச்
ெசலவாக இ ந்தாெலன்ன இல்லாவிட்டாெலன்ன, அ மதியா வி வதற்கு அரசாங்கக்
கணக்குக் கு விற்குள்ள அதிகாரத்ைத இக்கட்டைளயில் குறிப்பிடப்ப ம் எ
ம்
குைறக்கா . அவ்வா அ மதியா வி ம் எதற்கும் இக்கட்டைளயின் (5) ஆம் பந்தியில்
தரப்பட் ள்ள நைட ைற ெபா ந் ம்.
*[132அ. (1) எந்த
நிதியாண்
ம் ஆகக்கூ ய எல்ைலகள் விஞ்சப்பட் ள்ள
அல்ல சட்டத்தால் அதிகாரமளிக்கப்பட் ள்ள ஒ
ைறயில் ஆகக்குைறந்த எல்ைலகள்
இணங்கிெயா கப்படாத (இதனகத் ப்பின்னர் ற்பணக் கணக்கு எல்ைலக க்கு இணங்
கிெயா காைம எனக் குறிப்பீ ெசய்யப்ப ம்) ற்பணக் கணக்கு ெசயற்பா எதன ம்
ெதாடர்பிலான பிேரரைணெய
ம் இக்கட்டைளயின் (4) ஆம் பந்தியிற் தரப்பட் ள்ள
சூழ்நிைலகளில் தவிர, ஏற் க் கவனிக்கப்படமாட்டா .
(2)
ற்பணக் கணக்குச் ெசயற்பா ஒன்றின் ஆகக்கூ ய எல்ைலகள் விஞ்சப்
ப கின்ற, அல்ல
ற்பணக் கணக்குச் ெசயற்பா ஒன்றின் ஆகக்குைறந்த எல்ைலெயா
ன்
இணங்கிெயா கப்படாதி க்கின்ற, கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி அறிக்ைக
யிட் ள்ள ஒவ்ெவா சந்தர்ப்பத்ைத ம் பகிரங்கக் கணக்குக் கு பாிேசாதைன ெசய்ய
ேவண் ெமன் அக்கு
க்கு அறி
த்தப்ப தல் ேவண் ம். ற்பணக் கணக்குச் ெசயற்
பாட் எல்ைலக க்கு இணங்கிெயா காைம சட்டத்திற்கு இணங்க ள்ளதா என்பைதக்
கு தீர்மானித்தல் ேவண் ம். அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட ற்பணக் கணக்கு எல்ைலக க்கு
இணங்கிெயா காைம சட்டத் க்கு இணங்கவிராதவிடத் , அத்தைகய ற்பணக்
* 1984 ஏப்ரல் 4 ஆந் ேததிய பத்தாவ

தி த்தத்தால் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்

கணக்கு எல்ைலக க்கு இணங்கிெயா காைமக்கு அதிகாரமளிப்பதா
என்பைதப் பகிரங்கக் கணக்குக் கு தீர்மானித்தல் ேவண் ம்.
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132. கணக்காய்வாளர்
தைலைமயதிபதி
பாரா மன்றத்திற்குச்
ெசய் ம்
அறிக்ைகயில் அறிக்ைகயி ம் நட்டங்கள் எந்த நிதியாண் க்குாியனேவா அந்த
நிதியாண்
ன்னர் அத்தைகய நட்டங்கள்
ைமயாகக் ெகா த் த்
தீர்க்கப்படாதவிடத்
ற்பணக் கணக்குச் ெசயற்பா கள் மீதான எைவேய ம் அதிகாரம்
ெபறாத ெதாழிற்பாட்
நட்டங்கைளப் பகிரங்கக் கணக்குக் கு
பாிேசாதைன
ெசய்யேவண் ெமன் அக்கு
க்கு அறி
த்தப்ப தல் ேவண் ம்.
(4)
ற்பகணக் கணக்குச் ெசயற்பா
எதன ம் மீதான எல்ைலக டன்
இணங்கிெயா காைம எதற்கும் அதிகாரமளிக்கப்பட ேவண் மா அல்லவா என்
பகிரங்கக் கணக்குக் கு
விதந் ைரத்தி க்கும்ேபாெதல்லாம், அல்ல
ற்பணக்
கணக்குச்
ெசயற்பா
எதன ம்
மீதான
அதிகாரம்
ெபறாத
நட்டங்க க்கு
அதிகாரமளிக்கப்பட ேவண் மா அல்லவா என்
கு
விதந் ைரத்தி க்கும்ேபா ,
அத்தைகயவிதப் ைரகைளப் பாிசீ க்கும் ெபா ட் ப் பாரா மன்றம் கு ெவான்றாக
அைமதல் ேவண் ம் என்
தீர்மானிப்பதற்கான பிேரரைண ஒன்ைற, நிதி என்ற
விடயத்திற்குப் ெபா ப்பாயி க்கும் அைமச்சர் தாம் நிர்ணயிக்கும் ஒ
ேததியில்,
பாிசீ ப்பதற்ெகன, ஒ ங்குப் பத்திரத்தில் இடலாம்.]
அரசாங்கப் பணம்
133.
ைகயா
ஏேத

கு யரசின் திரட்

வதற்கு

அல்ல

நிதியத்ைத அல்ல

அவற்றின்மீ

ம் வாிைய விதிப்பதற்கு, அல்ல

வாிைய நீக்குவதற்கு கூட் வதற்கு அல்ல
சட்ட

லம் அல்ல

கு யரசின் ேவ

ெபா ப் கைளச்

நிதியங்கைளக்

சுமத் வதற்கு

அப்ேபாைதக்கு வ

வி

அல்ல

க்கும் ஏேத

ம்

குைறப்பதற்கு அதிகாரமளிக்கும் பிேரரைண,

அதற்கான தி த்தம் எ

ம் அைமச்சர் ஒ வரால் மாத்திரேம சமர்ப்பி

க்கப்படலாம். அவர் அத்தைகய பிேரரைணைய, சட்ட

லத்ைத அல்ல

ெகாண் வ வதன் ன்னர் அத்தைகய பிேரரைணக்ேகா, சட்ட

தி த்தத்திைனக்

லத்திற்ேகா, தி த்தத்தி

ற்ேகா அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரமளிக்கப்பட்டெதனக் குறிப்பிட்டாலன்றி அவற்ைறப்
பாரா

மன்றம் பாிசீலைன ெசய்யா .
நிைலயியற் கட்டைளகளில் தி த்தம்
134.

ஒ

நிைலயியற் கட்டைளகைளத் தி த் வதற்காக எந்தெவா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்

ெகா க்கலாம்.

அத்தைகய

உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள தி த்தங்கைளக் ெகாண்ட ஒ
இைணக்கப்படல் ேவண் ம். இப்பிேரரைண
சைபக்கு
அத்தைகய

விடப்படாமல்
பிேரரைண

நிைலயியற்கட்டைளகள்
எைதப்பற்றி ம்

சமர்ப்பிக்கும்வைர அதில் ேமற்ெகாண்

வைர

ன்ெமாழிந்

நடவ க்ைக எ

டன்

நிைலயியற் கட்டைள

வழிெமாழியப்பட்ட ம் அ

கு விற்கு

நிைலயியற்

உ ப்பின ம்

ன்னறிவித்த

ஆற் ப்ப த்தப்ப ம்.

கட்டைளகள்

கு

ம் எ த்தலாகா .

அறிக்ைக

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்
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நிைலயியற் கட்டைளகள் இைடநி த் தல்
135.

ஒ

விேசட அ

வைலப் பாிசீ க்க அல்ல

ன்னறிவித்தல் வழங்கப்பட்ட ஒ
ஆதாிப்பதன்

லம் எந்தெவா

வாக்க இய

ம்ெபா ட்

பிேரரைணைய ெப ம்பான்ைம உ ப்பினர்கள்

கூட்டத்தி

ம் ஒ

நிைலயியற் கட்டைளைய அல்ல

ஒன் க்கு ேமற்பட்ட நிைலயியற் கட்டைளகைள இைடநி த்தி ைவக்கலாம்.
எனி

ம், அைமச்சரைவயின் ஓர் அைமச்சரால் பிேராிக்கப்பட்டாலன்றி இந்நிைலயி

யற் கட்டைளயின் கீழ்வ ம் ஒ

பிேரரைண வாக்ெக ப்

வாக்ெக ப்பில் பிேரரைணைய ஆதாித்

வாயிலாகத் தீர்மானிக்கப்ப ம்.

இ ப க்குக் குைறவான உ ப்பினர்கேள ெப

ம்பான்ைமயினராக வாக்களித்தார்கெளனக் காணப்ப ன் பிேரரைண ேதால்வி ற்றதாகப்
பிரகடனமாகும்.
சபாநாயகாின் ெபா

அதிகாரம்

136. நிைலயியற் கட்டைளகளில் ஏற்பா ெசய்யப்ெபறாத விடயம் அைனத்தி ம்
பாரா மன்ற அ வைல நடாத் ம் ைறைய ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரம் சபாநாயக க்கு
உண் .
137. பாரா மன்றக் கட்டட நிர்வகிப் ம் பா காப்
ஒ ங்குக
மன்றச் சைபயின் ெபா நிர்வாக ம் சபாநாயகாின் ெபா ப்பாகும்.

ம் பாரா

138. இந்நிைலயியற் கட்டைளகள்
லம் சபாநாயகர் ஆற்றக்கூ ய எைத ம்
சபாநாயக க்குப் பதிலாகத் தைலைமவகிக்கும் பிரதிச் சபாநாயகேரா கு க்களின் பிரதித்
தவிசாளேரா அல்ல பாரா மன்றத்தினால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட உ ப்பினர் ஒ வேரா
ஆற்றலாம்.
தவிசாளர் குழாம்
139. சபாநாயகர் ஒவ்ெவா கூட்டத்ெதாடாின் ஆரம்பத்தி ம் பிரதிச் சபாநாயக
ராேலா, பிரதிச் சபாநாயகர் ச கமளிக்காதேபா
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளராேலா
ேகட் க்ெகாள்ளப்ப ம்ேபா தற்கா கமாகக் கு க்களின் தவிசாளராகக் கடைமயாற்
வதற்கு நான்கு உ ப்பினர்க க்குக் குைறயாத ஒ
தவிசாளர் குழாத்ைத நியமித்தல்
ேவண் ம். காலத்திற்குக்காலம் தவிசாளர் குழாத்தின் அைமப்ைப அவர் மாற்றலாம். பிரதிச்
சபாநாயக க்குப் பதிலாக ஒ
தற்கா கத் தவிசாளர் தைலைமவகிக்கும்ேபா
அவர்
பிரதிச் சபாநாயகர் ஆற்றக்கூ ய எைத ம் ஆற்றலாம். இக்குழாத்தி
ந்ேத ஒவ்ெவா
நிைலயியற்
கு விற்கான
தவிசாளைரச்
சபாநாயகர்
நியமிப்பார்.
அவ்வா
நியமிக்கப்ப ம் தவிசாளைர காலத்திற்குக்காலம் சபாநாயகர் மாற்றலாம்.
உ ப்பினர்கைளத் ெதாழில்
140.

பாரா

ன்னேரா எந்தெவா

மன்றத்தின்

ன்னேரா

ைறயில் அமர்த்தல்
அல்ல

அதன்

கட்சிக்கார க்காக ம் ேவதனம் அல்ல

சட்டத்தரணியாகேவா ேவெறந்த

ைறயிேலா எந்தெவா

எந்தெவா

கு வின்

ெவகுமதி ெபறவி க்கும்

உ ப்பின ம் ேதாற்றலகா .

இலங்ைகச் சனநாய ேசாச சக் கு யரசின் பாரா
நிைலயியற் கட்டைளகள்

மன்றத்தின்

50

சாட்சிகளின் ெசல
141. அக்காலத்தில் வ வி
க்கும் ஒ ங்குவிதிக க்கைமய ஒ
சாட்சியாக
நீதிமன்றத்தில் ச கமளிக்கும் ஒ வ க்கு வழங்கேவண் ய ெதாைகேய ஓர் ஆவணத்ைதச்
சமர்ப்பிக்கும்ப
அல்ல
ேநாில் ச கமளிக்கும்ப
அைழப்பாைண அ ப்பப்ப ம்
ஒ வாின் ெசல க க்காக வழங்கப்படலாம்.
எஞ்சிய அதிகாரங்கள்
142. இந்நிைலயியற் கட்டைளகளில் திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிடப்படாத எல்லா
விடயங்க ம் இந்நிைலயியற் கட்டைளகைள விாிவாகச் ெசயற்ப த்தல் ெதாடர்பான
எல்லாப் பிரச்சிைனக ம் காலத்திற்குக்காலம் சபாநாயகர் பணிக்கின்ற
ைறப்ப
ஒ ங்குப த்தப்படல் ேவண் ம்.

