
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் ககாதை 
 

பாகம் I 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் ககாதையின் கநாக்கம் 

 

1. (அ). பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் ககாதையின் (இைனகத்துப்பின்னர் 

“நடத்தைக் ககாதை” எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும்) கநாக்கமானது பாராளுமன்றத்துக்கு, 

அைர்களின் கைர்ைல் சைாகுைி மற்றும் சபாதுமக்களுக்கான ைமது சபாறுப்புதடதமகதள 

பூர்த்ைி செய்யும் சபாருட்டு அைர்கள் ைமது ைத்துைங்கதளயும் பணிகதளயும் மற்றும் 

கடதமகதளயும் ைங்களால் பிரகயாகித்ைல், புாிைல் மற்றும் நிதறகைற்றுைல் என்பைற்றுக்கு 

உைவுைைற்காைல் கைண்டும். 

 

(ஆ). பாராளுமன்றமானது (அ) ஆம் பந்ைியில் குறித்துதரக்கப்பட்ட கநாக்கத்தை  எய்தும் 

சபாருட்டு,-  

(i) சபாதுமக்களின் பிரைிநிைிகள் என்ற ாீைியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

(இைனகத்துப்பின்னர் “உறுப்பினர்” எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும்) 

ஒவ்சைாருைாிடமும் எைிர்பார்க்கப்படும் நடத்தை சைாடர்பான நியமங்கள் மற்றும் 

ககாட்பாடுகதள ைாபித்ைல் கைண்டும்; 

 

(ii) உறுப்பினர் ஒவ்சைாருைரும் பின்பற்றக்கூடியைான (அ) என்னும் உட்பந்ைியின்கீழ் 

ைாபிக்கப்பட்ட நியமங்கள் மற்றும் ககாட்பாடுகதள பலப்படுத்துகின்றைான நடத்தை 

ைிைிகதள குறித்துதரத்ைல் கைண்டும்; 

 

(iii) அத்ைதகய ைிைிகதள கபாற்றிக்காப்பைற்கு உறுப்பினர்களிடம் எைிர்பார்க்கப்படும் 

ைராைரம் சைாடர்பாக சபாதுமக்களின் நம்பிக்தக ைன்தமதய உறுைிப்படுத்துைைற் 

காகவும் அத்ைதகய ைிைிகதள கபாற்றிக்காப்பைற்கும் பாராளுமன்றத்ைின் 

அர்ப்பணிப்தப உறுைிப்படுத்துைைற்கு அைெியமான நடைடிக்தககதள எடுத்ைல் 

கைண்டும். 

 

பாகம் II 

நடத்தைக் ககாதையின் கநாக்சகல்தல 

 

2. (அ) நடத்தைக் ககாதையானது ைதலதமைாங்கும் உறுப்பினர்கள், பிரைம அதமச்ெர், ெதப 

முைல்ைர், எைிர்கட்ெித் ைதலைர், அரொங்கம் மற்றும் எைிர்கட்ெியின் முைற்ககாலாொன்கள் 

ஆகிகயார் உட்பட ஒவ்சைாரு உறுப்பினர்களுக்கும் அைர்களின் சபாதுைாழ்ைின் 

அதனத்து ைிடயங்களிலும் ஏற்புதடயைாைல் கைண்டும். எவ்ைாறாயினும் அத்ைதகய 

ஆட்களின் ைனிப்பட்ட மற்றும் சொந்ை ைாழ்க்தக இந்நடத்தைக் ககாதையினால் 

ஒழுங்குபடுத்ைப்படுகின்றது என சபாருள்படுைலாகாது. 

 

(ஆ) இந்நடத்தைக் ககாதையில் குறித்துதரக்கப்பட்ட சபாறுப்புதடதமகள் ஆனதை 

ெதபயின் நடைடிக்தக முதறதயயும் கைகறகைனும் ைிைிதயயும் மற்றும் ைதலதம ைாங்கும் 

உறுப்பினர்களின் ைீர்ப்புகதளயும் கெர்ப்பைற்கும் ஒழுங்குபடுத்துைைற்குமாககை உள்ளன. 

 

(இ) நடத்தைக் ககாதையானது 1953 ஆம் ஆண்டின் 21ஆம் இலக்க, பாராளுமன்ற 

(ைத்துைங்களும் ெிறப்புாிதமகளும்) ெட்டம் மற்றும் பாராளுமன்ற நிதலயியற் 

கட்டதளகளின்  ஏற்பாடுகளுடன் கெர்த்து ைாெிக்கப்படுைல் கைண்டும். 



 

(ஈ)  நடத்தைக் ககாதையானது  எந்ை எழுத்ைிலான ெட்டத்ைினால் உறுப்பினர்களின் 

நடத்தையானது ஏகைனும் முதறயில் ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்டிருந்துள்ளகைா அந்ை 

எழுத்ைிலான ெட்டத்ைிதன மைிப்புக்குதறத்ைல் ஆகாது. 

 

பாகம் III 

உறுப்பினர்களின் கடதமகள் 

 

3. உறுப்பினர் ஒவ்சைாருைரும் இலங்தகச் ெனநாயக கொெலிெக் குடியரெின் 

அரெியலதமப்பிதன கபாற்றிப்பாதுகாப்பைற்கும் அரெின் ஒருதமப்பாட்டிதன 

கபாற்றிக்காப்பைற்கும் 1ஆம் இலக்க நிதலயியற் கட்டதளயின் கீழ் (இைனகத்துப் பின்னர் 

'செயலாளர் நாயகம்" எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும்) பாராளுமன்றத்ைின் செயலாளர் 

நாயகத்ைினால் ைமக்சகன நிருைகிக்கப்பட்ட ெத்ைியப்பிரமாணம் அல்லது 

உறுைிப்பிரமாணத்ைின் பயதனக் சகாண்டு கடதமதய புாிைல் கைண்டும். 

 

4. உறுப்பினர் ஒவ்சைாருைரும், அடிப்பதட உாிதம சைாடர்பான ெட்டத்ைிதன 

கபாற்றிக்காத்ைல் கைண்டுசமன்பதுடன் எல்லா கநரங்களிலும் ைமது ைாக்காளர்கள் 

சைாடர்பில் ைத்துைங்கள், பணிகள் மற்றும் கடதமகதள பிரகயாகிப்பைிலும், புாிைைிலும் 

மற்றும் நிதறகைற்றுைைிலும் பாரபட்ெமற்றைிைத்ைில் செயலாற்றுைலும் கைண்டும். 

 

5. உறுப்பினர் ஒவ்சைாருைரும் ைமது ைத்துைங்கள், பணிகள் மற்றும் கடதமகதள 

பிரகயாகிப்பைில், புாிைைில் மற்றும் நிதறகைற்றுைைில் குறிப்பாக ைமது  ைாக்காளர்கதள 

கநாக்கியும் சபாதுைாக நாடு பற்றிய அக்கதறயிலும் செயலாற்றுைல் கைண்டும். 

 

6. உறுப்பினர்கள்  எல்லா  ெந்ைர்ப்பங்களிலும்  ைம்மீது  ஒப்பதடக்கப்பட்ட  பகிரங்க 

நம்பிக்தகக்கிணங்க செயலாற்றுைல் கைண்டும் என்பதுடன் அைர்களினால் எதைகயனும் 

சபாது ைளங்கதள பயன்படுத்துைது உட்பட கநர்தமயுடனும் ஒருதமப்பாட்டுடன் 

எப்கபாதும் நடந்துசகாள்ளுைல் கைண்டும். 

 

பாகம் IV 

நடத்தைக் ககாட்பாடுகள் 

 

7. உறுப்பினர்கள் ஒவ்சைாருைரும் ைமது பகிரங்க மற்றும் பாராளுமன்ற கடதமகதள 

நிதறகைற்றுைைில் பின்ைரும் நடத்தைக்ககாட்பாடுகளுடன் இணங்கிசயாழுகுைல் 

கைண்டும்:- 

 

(அ) உறுப்பினர்கள் ஒவ்சைாருைரும் முடிபுகதள எடுக்கும் கபாது எப்கபாதும் சபாதுமக்கள் 

அக்கதறயிதன கருத்ைிற்சகாள்ளுைல் கைண்டுசமன்பதுடன்  ைனக்காக, ைனது குடும்ப 

உறுப்பினர்களுக்காக, நண்பர்களுக்காக அல்லது ைன் ொர்பில் கைறு எைகரனும் 

ஆளுக்காக ஏகைனும் நிைிொர் அல்லது கைறு சபாருள்ொர் நன்தமதய அல்லது 

ைனிப்பட்ட அனுகூலத்தை எைிர்பார்த்ைல் ஆகாது. 

 

(ஆ) உறுப்பினர் எைரும் ைனது அலுைலக கடதமகதள நிதறகைற்றுைைில் அத்ைதகய 

உறுப்பினாின் செல்ைாக்கு செலுத்ைக்கூடியைான ஏகைனும் சைளிகய உள்ள ைனியாள் 

அல்லது ஒழுங்கதமப்பிற்கு ஏகைனும் நிைிொர் அல்லது கடப்பாடுகளின்கீழ்  ைாகம 

ஏகைனும் ைழியதமத்துக்சகாடுத்ைலாகாது. 



 

(இ) உறுப்பினர்கள் ஏகைனும் பகிரங்க அலுைல்கள், பகிரங்க நியமனங்கள், 

ஒப்பந்ைங்கதள ைழங்குைல், ஏகைனும் சைகுமைிகளுக்சகன ஆட்கதள ைிைந்துதரத்ைல் 

அல்லது கைகறகைனும் நன்தம சைாடர்பில் அைர்களது கடதமகதள 

நிதறகைற்றுைைில் அத்ைதகய கருமங்கள் முழுதமயாக ைிறதமயின் அடிப்பதடயில் 

கமற்சகாள்ளப்படுகின்றது என உறுைிப்படுத்துைல் கைண்டும். 

 

(ஈ) உறுப்பினர்கள் அைர்களால் எடுக்கப்பட்ட முடிபுகளுக்கும் சபாதுமக்களுக்கு 

அைர்களால் செய்யப்பட்ட செயற்பாடுகளுக்கும் பைிலிறுக்க கைண்டியைராைல் 

கைண்டுசமன்பதுடன் அைர்களது பைைிக்கு கைாைான நுண்ணாய்ைிற்கு அல்லது 

ஏகைனும் பகிரங்க நுண்ணாய்ைிற்கு அதமந்கைாராைல் கைண்டும். 

 

(உ) உறுப்பினர்கள் அைர்களினால் எடுக்கப்பட்ட அல்லது செய்யப்பட்ட ஏகைனும் முடிவு 

அல்லது செயல் சைாடர்பில் இயலுமானளவு ைிதரைாக சபாதுமக்களுக்கு 

சைளிப்படுத்துைல் கைண்டும். என்பதுடன் அத்ைதகய முடிபுகளுக்கான காரணங்கதள 

குறிதுதரத்ைலும் கைண்டும் அத்துடன் பரந்ை சபாதுமக்கள் அக்கதறதய சைளிைாக 

கைதைப்படுத்தும் கபாது மட்டுகம ைகைல்கதள மட்டுப்படுத்துைல் கைண்டும். 

 

(ஊ) உறுப்பினர்கள் ைமது பகிரங்க கடதமகள் சைாடர்பில் ஏகைனும் ைனிப்பட்ட அக்கதற 

அல்லது அக்கதறகளின் முரண்பாடு ஏகைனும் இருப்பின் அைற்தற பிரகடனம் 

செய்ைல் கைண்டும் என்பதுடன், சபாதுமக்களின் அக்கதற பாதுகாக்கப்படுகின்ற 

ைதகயில் அைனால் எழுகின்ற ஏகைனும் முரண்பாடுகதள ைீர்ப்பைற்கு ஏகைனும் 

நடைடிக்தககதள எடுத்ைலும் கைண்டும். 

 

8. ஒவ்சைாரு உறுப்பினரும் முன்மாைிாியான ைதலதமத்துைத்தை ைழங்கும் கநாக்கில் 7 இல் 

குறித்துதரக்கப்பட்ட நடத்தைக் ககாட்பாடுகதள கமம்படுத்ைி, கபாற்றிக்காத்ைல் 

கைண்டும். 

 

பாகம் V 

நடத்தை ைிைிகள் 

 

9. உறுப்பினர்கள் பின்ைரும் பாராளுமன்ற ைிைிகளுக்கிணங்க ஒழுகுைல் கைண்டும்:- 

 
(அ) மனச்ொட்ெிப்படி நடத்ைல்; 
 

(ஆ) மக்களின் மனிை உாிதமகள் மற்றும் உள்ளார்ந்ை சகௌரைத்தை மைித்ைல்; 
 

(இ) மக்களின் நம்பிக்தக மற்றும் மைிப்தப ெிறக்கும் ைண்ணம் செயற்படுைல்; 
 

(ஈ) அரெியலதமப்பின் சொற்கள் மற்றும் உள்ளார்ந்ை ைன்தமயினால் கட்டுப்பட்டு 

ெனநாயக அரொங்கத்ைின் எண்ணக்கருக்களுக்கு பயன்சகாடுத்ைலும், 

ைத்துைகைறாக்கல், ெட்ட ஆட்ெி ககாட்பாடுகதள கபாற்றிக் காத்ைலும்; 
 

(உ) அைர்கள் சபாறுப்பாக இருக்கக்கூடிய நடத்தை மற்றும் கடதமகளுக்சகன 

பைிலிறுக்கக்கூடியைாக ைம்தமத் ைாகம நடாத்துைல்; அத்துடன் 
 



(ஊ) ெட்டத்ைின்கீழ் அைர்களுக்கு உாித்ைாக்கப்பட்டுள்ள ெிறப்புாிதமகதள 

அனுபைித்ைலுடன் சபாது பைைியில் ைமது கடதமகதள ைிநயத்துடனும், 

சகௌரைத்துடனும் உாிய கைனத்துடனும் மாியாதையுடனும் நிதறகைற்றுைல். 

 

10. உறுப்பினர்கள் ஒவ்சைாருைரும் பாராளுமன்றத்ைில் பயனுள்ளதும் 

ைிதனத்ைிறனானதுமான பணிகளுக்கு பங்களிப்பைற்கு ைனித்து சபாறுப்பாைல் கைண்டும். 

 

11. உறுப்பினர்கள் ஒவ்சைாருைரும் பாராளுமன்ற பணியாட்சடாகுைியினாின் பங்களிப்புகள், 

சுயாைீனம், உாிதமகள் மற்றும் சபாறுப்புதடதமகள் என்பைற்தற மைித்ைல் கைண்டும். 

 

12. உறுப்பினர்கள் ஒவ்சைாருைரும் நிதறகைற்று அரொங்கம் பாராளுமன்றத்துக்கு 

சபாறுப்புதடயைாக இருக்கின்றது என்பதை உறுைிப்படுத்துைைற்கு பாராளுமன்ற 

ெனநாயகத்தை கபாற்றிக்காப்பைில் சபாறுப்பாைல் கைண்டும். 

 

13. உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றத்ைின் மைிப்பு மற்றும் ஒருதமப்பாடு அல்லது அைன் 

உறுப்பினர்களின் அல்லது நாட்டின் மைிப்பு அல்லது ஒருதமப்பாட்டிற்கு கெைத்தை 

ைிதளைிக்கக்கூடிய ஏகைனும் செயற்பாட்தட சபாறுப்கபற்றல் ஆகாது. 

 

பாகம் VI 

உறுப்பினர்களின் அக்கதறகளின் பைிகைடு மற்றும் அத்ைதகய அக்கதறகளின் 

சைளியிடுதகயும் சைளியீடும் 

 

14. (இைனகத்துப்பின்னர் 'பைிகைடு" எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும்) “உறுப்பினர்களின் 

அக்கதறகளின் பைிகைடு" என அதழக்கப்படும் பைிகைடுகள் ஒழுக்கைியல் மற்றும் 

ெிறப்புாிதமகளின் பற்றிய குழுைினால் ைீர்மானிக்கப்படக்கூடியைாறான அத்ைதகய 

படிைத்ைிலும் முதறயிலும் செயலாளர் நாயகத்ைினால் பாதுகாத்துப் கபணப்படுைல் 

கைண்டும். அது செயலாளர் நாயகத்துக்கு அது ொர்பில் ைிடுைிக்கப்படும் 

கைண்டுககாளின்மீது எைகரனும் உறுப்பினாின் பாிெீலதனக்சகன கிதடக்கக்கூடியைாய் 

இருத்ைல் கைண்டும். 

 

15. 2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க, ைகைலுக்கான உாிதமச்ெட்டத்ைின் ஏற்பாடுகள் 

பைிகைட்டில் அடங்கியுள்ள ஏகைனும் ைகைலின் சைளியிடுைலுக்கு ஏற்புதடயைாைல் 

கைண்டும். 

 

16. உறுப்பினர்கள், உறுப்பினர்களின் பகிரங்க நம்பிக்தகதய அைிகாிக்கும் கநாக்கில் 

சநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களின் ைகைல் உட்பட ைமது ைியாபாரத் சைாடர்புகள் மற்றும் 

நிைிொர் அக்கதறகள் சைாடர்பில் ைகைல்கதள சைளியிடுைல் கைண்டும். 

 

17. உறுப்பினர்கள் ஒவ்சைாருைரும் அத்ைதகய கநாக்கத்துக்சகன பாராளுமன்றத்ைில் 

தைத்ைிருக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் நிைிொர் அக்கதறகள் மீைான பைிகைட்டின் ஏகைனும் 

அக்கதறயான பைிவு சைாடர்பில் ெதபயின் கைதைப்பாடுகதள மனச்ொட்ெிப்படி 

நிதறகைற்றுைல் கைண்டும். இப்பந்ைியின் கநாக்கங்களுக்சகன ஒவ்சைாரு உறுப்பினரும் 

சபாதுத்கைர்ைல் ஒன்தற உடனடுத்து காணி மற்றும் ஆைனம், பங்குாிதம மற்றும் 

சகாதடகள் சைாடர்பான சொத்துக்கள் கபான்ற அத்ைதகய உறுப்பினர்களின்   கடதமகள், 

சபாறுப்புதடதமகள் மற்றும் ைனிப்பட்ட அக்கதறகள் என்பைற்றுக்கிதடகய 

ஊக்கப்படுத்துகின்ற நடத்தைகளின் கநாக்தக உயர்த்ைக்கூடியசைன நியாயமான ஆள் 



கருதுகின்ற எல்லா இதயபான அக்கதறகதளயும் பாராளுமன்றத்துக்கு சைளிப்படுத்துைல் 

கைண்டும். இப்பந்ைியின் ஏற்பாடுகள் அத்ைதகய உறுப்பினர்களால் சபறப்பட்ட அல்லது 

நன்சகாதடயளிக்கப்பட்ட ஏகைனும் சபாருட்களிற்கு ஏற்புதடயைாைல் கைண்டும். 

 

18. உறுப்பினர் எைரும் எந்ைப் பகிரங்க சகாள்தகயின் பண ாீைியான அக்கதறதய 

சகாண்டுள்ளாகரா அந்ைப் பகிரங்க சகாள்தக ைைிர்ந்ை ைிடயம் ஒன்று சைாடர்பில் ககள்ைி 

ஒன்றின் மீது பிாிைில் ைாக்களித்ைல் ஆகாது. 

 

19. எைகரனும் உறுப்பினர் பாராளுமன்றத்ைினால் அல்லது அைன் ஏகைனும் குழுைினால் 

கருத்ைிற்சகடுக்கப்படும் ஏகைனும் ைிடயம் சைாடர்பில் கநரடியாககைா அல்லது 

மதறமுகமாககைா ஏகைனும் ைனிப்பட்ட அல்லது பண ாீைியான அக்கதறதய 

சகாண்டுள்ளைிடத்து அத்ைதகய உறுப்பினர் பைிகைட்டில் அத்ைதகய அக்கதற பைிவு 

செய்யப்பட்டுள்ளது என்ற நிகழ்வு எவ்ைாறிருப்பினும் அத்ைதகய அக்கதறயின் 

ைன்தமதய சைளிப்படுத்துைல் கைண்டும். அத்துடன் அைர் இப்பந்ைியினால் 

கைதைப்படுத்ைப்பட்டைாறான அத்ைதகய பிரகடனத்தை செய்ைாசலாழிய ெதபயில் 

அல்லது குழுைில் இடம்சபறும் ஏகைனும் ைிைாைத்ைில் பங்குபற்றுைல் ஆகாது. 

 

20. உறுப்பினர் எைரும் ைமது பாராளுமன்ற கடதமசநறியின்கபாது இரகெியமாக அத்ைதகய 

உறுப்பினர் சபற்றுக் சகாண்ட ஏகைனும் ைகைதல ைைறாக உபகயாகித்ைல் ஆகாது. 

அத்ைதகய ைகைல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருைரால் ைமது பாராளுமன்ற கடதமதய 

புாிதகயில் மட்டுகம பயன்படுத்ைப்படுைல் கைண்டும் என்பதுடன் நிைிொர் அல்லது 

ைனிப்பட்ட நன்தமயின் கநாக்கத்ைிற்கு பயன்படுத்துைல் ஆகாது. 

 

21. பாராளுமன்றமானது 17ஆம் பந்ைியின் கீழ் எைகரனும் உறுப்பினரால் அவ்ைாறு 

சைளிப்படுத்ைப்பட்ட ைகைல் அத்துடன் ஒவ்சைாரு உறுப்பினராலும் பயன்படுத்ைப்பட்ட 

சபாதுநிைியச் செலவுகளின் சைாதககள் அத்துடன் எந்ை கநாக்கத்ைிற்சகன அத்ைதகய 

நிைிகள் பயன்படுத்ைப்பட்டுள்ளனகைா அந்ை கநாக்கத்தை இயலுமானைதர 

செயற்பாட்டுக்கு ைரும் ைதகயில் சைளியிடுைல் கைண்டும். இதை பாராளுமன்ற 

இதணயைளம் கபான்ற இலகுைாக அனுகக்கூடிய ைழிமுதறயினூடாக 

சபறக்கூடியைழியில் பாராளுமன்றத்ைினால் சைளியிடப்படுைல் கைண்டும். 

 

22. இப்பாகத்ைில் குறித்துதரக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகள் ைாழ்க்தகத் துதண மற்றும் ெம்பந்ைப்பட்ட 

உறுப்பினாின் சநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களிற்கு ஏற்புதடயனைாைல் கைண்டும். 

 

இப்பந்ைியின் கநாக்கத்ைிற்காக 'சநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்" என்பது ைந்தை, ைாய்,    

ைாழ்க்தகத் துதண, மகள் அல்லது மகன் எனப் சபாருள்படும். 

 

 

  



பாகம் VII 

உறுப்பினர்கள் பகிரங்க சொத்துக்கதள பயன்படுத்துைலும் ஊக்குைித்ைல்களும் 

 

23.  உறுப்பினர்கள் ெட்டத்ைினால் அனுமைிக்கப்பட்டைாறாக பகிரங்க அக்கதறகளில் மட்டுகம 

ஏகைனும் சபாது நிைி,  ஆைனம் அல்லது ைெைிகதள பயன்படுத்துைல் கைண்டும். அத்ைதகய 

சபாது நிைி, ஆைனம் அல்லது ைெைி ெட்டத்ைினால் ைிகெடமாக ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டாசலாழிய கட்ெி அரெியல் கநாக்கங்களில் பயன்படுத்ைப்படுைலாகாது. 

 

24. உறுப்பினர் ஒவ்சைாருைரும் சபாதுப்பணத்ைிலிருந்து அைர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 

ஏகைனும் செலவீனங்கள், ைெைிகள் மற்றும் கெதைகள் அத்ைதகய கருமங்கள் மீது 

இடப்படும் ைிைிகளுக்கிணங்க உள்ளனசைன உறுைிப்படுத்துைைற்கு ைனிப்பட்ட ாீைியில் 

சபாறுப்பாக இருக்கின்றனர். உறுப்பினர்கள் ைங்களால் பயன்படுத்ைப்படும் ஏகைனும் 

பகிரங்க ைளங்கள் எப்கபாதும் ைமது பாராளுமன்ற கடதமக்கு 

உைைிபுாிைைாகவுள்ளனசைன உறுைிப்படுத்துைல் கைண்டும் அத்துடன் அது அத்ைதகய 

உறுப்பினர்களின் அல்லது கைசறைகரனும் அல்லது ஏகைனும் அரெியல் 

ஒழுங்கதமப்பின்மீது ஏகைனும் முதறயற்ற ைனிப்பட்ட அல்லது நிைிொர் நன்தமகதள 

அளித்ைல் ஆகாது. 

 

25. உறுப்பினர் எைரும் பாராளுமன்றத்ைிற்கு அல்லது அைனது ஏகைனும் குழுைிற்கு 

ெமர்ப்பிக்கப்பட கைண்டிய ஏகைனும் ெட்ட மூலம், பிகரரதண அல்லது கைறு கருமத்ைிற்கு 

கமம்படுத்துைல் அல்லது எைிர்த்ைல் சைாடர்பில் ஏகைனும் கட்டணம், நட்டஈடு அல்லது 

சைகுமைி உட்பட உறுப்பினர் ஒருைராக அக்கதறகளின் முரண்பாடு அல்லது அைரது 

நடத்தையில் செல்ைாக்கு செலுத்துைைற்கு காராணமாக இருக்கக்கூடிய ஊக்கப்படுத்ைலின் 

ஏகைனும் ைடிைத்தை ஏற்றுக்சகாள்ளுைல் ஆகாது. 

 

26.  உறுப்பினர் எைரும் ஏகைனும் செலுத்ைப்பட்ட ஆைரவுநாடுதக, செலுத்ைப்பட்ட 

பாராளுமன்ற மைியுதர அல்லது செலுத்ைப்பட்ட பாராளுமன்ற ஆகலாெதனயில் ஈடுபடுைல் 

ஆகாது. 

 

27. உறுப்பினர் எைரும் எைிர்கால சைாழிதல நாடுைைற்கு அல்லது பாதுகாப்பைற்கு, 

உறுப்பினர் ஒருைராக இருப்பதை இல்லாசைாழிப்பைன் கமல் செலுத்ைப்பட்ட 

ஆைரவுநாடுதக, ஆகலாெதன கைதல அல்லது கைறு ஊைியம் அல்லது நன்தம 

என்பைற்தற அைரது நிதலயில் பயன்படுத்துைது ஆகாது. 

 

28. உறுப்பினர்கள் ஒவ்சைாருைரும் ெமமான அடிப்பதடயில் அத்துடன் ஏகைனும் ைனிப்பட்ட 

அல்லது அரெியல் இதணப்பு அல்லது ஊக்கப்படுத்ைல் அடிப்பதட அல்லாமல் ைமது 

ைாக்காளர்களின் அக்கதறதய பிரைிநிைித்துைப்படுத்ைல் கைண்டும். 

 

பாகம் VIII 

ைரவு, நடத்தை மற்றும் நற்பண்பு 

 

29. உறுப்பினர் ஒவ்சைாருைரும் ெதபயின் ஒவ்சைாரு அமர்ைிற்கும் அத்துடன் அத்ைதகய 

உறுப்பினர் உறுப்பினராகவுள்ள குழுக்களின் ஒவ்சைாரு கூட்டத்ைிற்கும், 

ைிடயத்ைிற்ககற்றைாறு பாராளுமன்றத்ைின் அல்லது அத்ைதகய குழுைின் அனுமைியுடன் 

ைைிர ைருதக ைருைல் கைண்டும். உறுப்பினர் ஒவ்சைாருைரும்  பாராளுமன்றத்ைிற்கு 

ைருதக ைரும்கபாது முதறயாக ஆதடயணிைல் கைண்டும். 



 

30. உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற ைிைாைத்ைில் ைிகெடமாக அரெியல் சைளியிடுதகயில் 

நற்பண்தபயும் கைாைான சமாழிப்பயன்பாட்தடயும் பிரகயாகித்ைல் கைண்டும். 

 

31. உறுப்பினர் எைரும் எைகரனும் ஆதள ைதெபாடுைகலா சைால்தலசகாடுத்ைகலா அல்லது 

மிரட்டுைகலா ஆகாது. 

 

32. உறுப்பினர் ஒவ்சைாருைரும் சகௌரைத்துடன், பண்புடன் மற்றும் பாராளுமன்றத்ைின் 

சகௌரைத்தை குதறக்காமல் ைனது ெக உறுப்பினர்கதள, பாராளுமன்ற 

பணியாட்சடாகுைியினதர அத்துடன் நாட்டு மக்கதள மைிக்கின்ற முதறயில் 

செயலாற்றுைல் கைண்டும். 

 

பாகம் IX 

நடத்தைக் ககாதைதயப் கபாற்றிக் காத்ைல் 

 

33. நடத்தைக்  ககாதையின்  ஏற்புதடதமயானது பாராளுமன்றத்ைின் நிதலயியற் 

கட்டதளகளுக்கு இணங்கச் செயற்படுகின்ற இலங்தகச் ெனநாயக கொெலிெக் குடியரசுப்  

பாராளுமன்றத்துக்கான ைிடயசமான்றாக இருத்ைல் கைண்டும். 

 

34. இந்நடத்தைக் ககாதையின் ஏற்பாடுகளுக்கு உறுப்பினர் ஒருைாின் பற்றுறுைி 

சைாடர்புபட்ட ஏகைனும் ைிடயத்தை ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழு 

புலனாய்வு செய்யலாம். ெதபயினால் அல்லது அைன் அைிகாரத்ைின்கீழ் 

நடத்ைப்படக்கூடியைாறான ஏகைனும் புலனாய்வுக்கு உறுப்பினர் ஒவ்சைாருைரும் எல்லா 

ெந்ைர்ப்பங்களிலும் ஒத்துதழத்ைல் கைண்டும். இந்ை நடத்தைக் ககாதையின் ொர்த்ைப்பட்ட 

மீறுதகசயான்றிதன ெதபயினால் கருத்ைிற்சகடுக்கப்படுைதை செல்ைாக்கு 

செலுத்துைைற்கு கணிக்கப்படும் அல்லது கருைப்படும் முதறசயான்றில் எந்ைகைார் 

உறுப்பினரும் குழுைின் உறுப்பினர் ஒருைாிடம் ஆைரதை நாடுைல் ஆகாது. 

 

35. ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழு அைனது கடதமகதளச் செயலாற்றுதக 

செய்தகயில் நிபுணர்களின் கெதைகதளப் சபற்றுக்சகாள்ளலாம், ஆைணங்கதளக் 

ககாரலாம்; மற்றும்  ொட்ெிகதள அதழத்து ைிொாிக்கலாம்.  

 

36. ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழுைினால் ஆக்கப்பட்ட பாிந்துதரகதள 

பாராளுமன்றம் கருத்ைிற்சகாள்ளல் கைண்டுசமன்பகைாடு கைதைசயனக்கருதும் பட்ெத்ைில் 

ஏகைனும் உறுப்பினர் மீது ைண்டதனகதள ைிைிக்கலாம். 

 

பாகம் X 

முதறப்பாடுகள், புலனாய்வுகள், ைலுவுக்கிடுதக மற்றும் ைண்டதனகள். 

 

37. உறுப்பினசராருைர் அல்லது எைகரனுகமாராள் பின்ைருைன சைாடர்பில் ஒழுக்கைியல் 

மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழுவுக்கு ஏகைனும் முதறப்பாட்தட கமற்சகாள்ளலாம். 

 

(அ)  உறுப்பினசராருைரால் புாியப்பட்டைாகக் கூறப்படும் ஒழுக்கமுரணான 

நடத்தை; 

 



(ஆ) எைகரனும் உறுப்பினரால் நடத்தைக் ககாதையின் ஏகைனும் பிாிவு 

மீறப்படுைல்; அத்துடன்  

 

(இ)  பந்ைி 17இன் கீழ் ைனது  அக்கதறகள் சைாடர்பில் உறுப்பினசராருைரால் 

ைழங்கப்பட்ட ைைறான  அல்லது சபாய்யான ஒரு ைகைல். 

 

38.  ஆசளாருைரால் முதறப்பாசடான்று செய்யப்படுகின்றைிடத்து, உறுப்பினசராருைரால் 

அம்முதறப்பாடு கமசலாப்பமிடப்பட்டு  ெபாநாயகருக்கு அனுப்பிதைக்கப்படுைல் 

கைண்டும். 

 

39. பந்ைி 37இன் கீழான ஏகைனும் முதறப்பாடு எழுத்துமூலம் கமற்சகாள்ளப்படுைல் 

கைண்டுசமன்பகைாடு, பின்பு சபாருத்ைமான கநரத்ைில் அது குறித்துக் 

ககள்ைிசயழுப்புைைற்கு அத்ைதகய உறுப்பினதர அனுமைிக்கக்கூடிய ெபாநாயகருக்கு அது 

முகைாியிடப்பட்டிருத்ைலும் கைண்டும். பாிகொைதன செய்ைல், புலனாய்வு செய்ைல் மற்றும் 

அறிக்தகயிடல் ஆகியைற்றுக்சகன பாராளுமன்றத்ைினால் செயல்முதறப்படுத்ைி 

அனுமைிக்கப்பட்ட ைீர்மானசமான்றின்கமல் அத்ைதகய பிகரரதணதய ெபாநாயகர் 

ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்ைல் கைண்டும். 

 

40. முதறப்பாடானது அதடயாளத்தைப் பிரகடனப்படுத்ை கைண்டுசமன்பகைாடு 

குற்றச்ொட்தட நிரூபிக்கும் சபாருட்டு ஆைணம் அல்லது அவ்ைாறல்லாை கைகறகைனும் 

ஆைாரப்படுத்தும் ொன்றுகதளச் ெமர்ப்பித்ைலும் கைண்டும். 

 

41. உறுப்பினசராருைரால் பந்ைி 37இன் கீழான  ஏகைனும்  முதறப்பாடு 

கமற்சகாள்ளப்படுதகயில் அம்முதறப்பாடு சபாய்யானது, அற்பமானது, அல்லது 

அதலக்கழிக்கத்ைக்கது அல்லாைசைனவும் நல்சலண்ணத்துடன் கமற்சகாள்ளப்படுகின்ற 

ஒன்சறனவும் அைர் உறுைிப்படுத்ைல் கைண்டும். 

 

42. எைகரனுமாளால் பந்ைி  37இன்  கீழான   ஏகைனும்   முதறப்பாடு கமற்சகாள்ளப்படுதக 

யில், அத்ைதகய முதறப்பாடு சபாய்யானது, அற்பமானது, அல்லது அதலக்கழிக்கத்ைக்கது 

அல்லாைசைனவும், நல்சலண்ணத்துடன் கமற்சகாள்ளப்படுகின்ற ஒன்சறனவும் அைரால் 

உறுைிப்படுத்ைப்படுைல் கைண்டும். அைதனப் பயனுறச்செய்ைைற்கான 

ெத்ைியக்கடைாெிசயான்று முதறப்பாட்டுடன் இதணக்கப்படுைல் கைண்டும். 

 

43. பந்ைி 37இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எைகரனும் உறுப்பினர் அல்லது ஆள், ஒழுக்கைியல் 

மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழுைினால் அைெியசமனத் கைதைப்படுத்ைப்படும் 

பட்ெத்ைில் அத்ைதகய முதறப்பாடானது சபாய்யானது, அற்பமானது, அல்லது 

அதலக்கழிக்கத்ைக்கது அல்லாைசைான்சறன்றும் நல்சலண்ணத்துடன் 

கமற்சகாள்ளப்பட்டசைன்றும் குழு ைிருப்ைியுறும் ைதகயில் எண்பித்ைல் கைண்டும். 

 

44. பந்ைி 37இன் கீழ் கமற்சகாள்ளப்படுகின்ற ஒவ்சைாரு முதறப்பாடும் கைாைான சமாழியில் 

இருத்ைல் கைண்டும் என்பகைாடு, ைிடயத்துக்ககற்றைாறு அத்ைதகய உறுப்பினரால் 

அல்லது ஆளினால் தகசயாப்பமிடப்பட்டிருத்ைலும் கைண்டும். 

 

45. சைறுமகன ஆைாரமற்ற ஊடக அறிக்தகசயான்தற அடிப்பதடயாகக்சகாண்டு 

கமற்சகாள்ளப்படுகின்ற ஏகைனும் முதறப்பாடு ஏற்றுக்கைனிக்கப்படுைலாகாது. 

 



46. ஏகைனும் ைிடயம் ைிொரதண நிதலயிலுள்ளைாக இருப்பின் அத்ைதகய ைிடயத்தை 

ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழு கைனத்ைிற்கு எடுத்துக்சகாள்ளலாகாது. 

அத்ைதகய ைிடயம் ைிொரதண நிதலயிலுள்ளைா அல்லது அவ்ைாறற்றைா என்பது பற்றிய 

குழுைின் முடிபு இறுைியானைாைல் கைண்டும். 

 

பாகம் XI 

ைிொரதண மற்றும் ைண்டதனகளுக்கான நடபடிமுதற 

 

47. ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழு, அைற்கு ஆற்றுப்படுத்ைப்பட்ட 

முதறப்பாடானது முதறயான ைடிைத்ைில் உள்ளசைன்றும் அைில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள 

ைிடயம் அைன் நியாயாைிக்கத்ைிற்கு உட்பட்டசைன்றும் ைிருப்ைியுற்றால் 

பாராளுமன்றத்ைினால் ைிொாிக்கப்படுைைற்சகன அத்ைதகய முதறப்பாட்தட அது 

தககயற்கலாம். 

 

48. பூர்ைாங்க ைிொரதணயின் பின்னர், அத்ைதகய ைிொரதணயினால் முகத்கைாற்றளைிலான 

ைழக்சகான்று சைளிப்படுத்ைப்படைில்தல என்ற அபிப்பிராயத்தை ஒழுக்கைியல் மற்றும் 

ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழு சகாண்டிருப்பின், அத்ைதகய முதறப்பாடானது 

தகைிடப்படலாம். 

 

49. ஏகைனும் முதறப்பாடு சபாய்யானது,  அற்பமானது, அல்லது 

அதலக்கழிக்கத்ைக்கசைன்றும் ைீய எண்ணத்துடன் செய்யப்பட்டசைன்றும் 

கண்டுபிடிக்கப்படும் பட்ெத்ைில், ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழு 

அத்ைதகய முதறப்பாடு பாராளுமன்ற ெிறப்புாிதமகதள மீறுைதைக் கருைி அத்ைதகய 

ைிடயம் குறித்து ைிொாிக்கலாம். 

 

50. பூர்ைாங்க ைிொரதணயின் பின்னர் ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழு 

முகத்கைாற்றளைிலான ைழக்சகான்று உள்ளசைனக் கருைினால், அைதனப் பாிகொைதன 

செய்து அத்ைதகய  ைிடயத்தை பாராளுமன்றத்துக்கு அறிக்தகயிடல் கைண்டும். 

 

51. உறுப்பினர் ஒவ்சைாருைரும்  ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழுவுக்கு பந்ைி  

37இன் கீழ் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட ஏகைனும் முதறப்பாட்டின் கீழ் அக்குழுைால் 

நடத்ைப்படுகின்ற புலனாய்வு மற்றும் ைிொரதணயில் ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் 

பற்றிய குழுவுக்கு ஒத்துதழத்து உைவுைல் கைண்டும். 

 

52. ைற்கபாதுள்ள குற்றைியல் ெட்டத்துடன் சைாடர்புதடய ஏகைனும் மீறுதகதயப் 

பயனுறச்செய்கின்ற ஏகைனும் ொன்தற ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழு 

கண்டுபிடித்ைால், அத்ைதகய ைிடயத்தை ைிொரதண செய்ைைற்கு நியாயாைிக்கத்தைக் 

சகாண்டுள்ள சபாலிஸ் அல்லது கைறு நிறுைனத்துக்கு அத்ைதகய ைிடயத்தை அது 

உடனடியாக ஆற்றுப்படுத்துைல் கைண்டும். 
 

53. அத்ைதகய ைிடயத்ைின் கீழான புலனாய்ைினதும் ைிொரதணயினதும் பின்னர், 

ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழு அைன் கண்டுபிடிப்புக்கதள அல்லது 

பாிந்துதரகதள அைன் ைிைிகளுக்கிணங்க கமலைிக நடைடிக்தககளுக்சகன ெதபக்கு 

அறிக்தக செய்ைல் கைண்டும். 

 

 



54. உறுப்பினசராருைர் ஏகைனும் ஒழுக்கமுரணான நடத்தையில் ஈடுபட்டுள்ளைாக அல்லது 

எைகரனும் உறுப்பினர் சைாடர்பில் கைறு ைைறான நடத்தை உள்ளைாக அல்லது எைகரனும் 

உறுப்பினர் நடத்தைக் ககாதையின் ஏகைனும் ஏற்பாட்தட மீறியிருப்பைாக 

கண்டுபிடிக்கப்படுமிடத்து, பின்ைரும் ைண்டதனகளுள் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு 

கமற்பட்டைற்தற ைிைிக்குமாறு ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழு ெதபக்கு 

பாிந்துதரக்கலாம்:- 
 
(அ) கண்டித்ைல்; 
 

 (ஆ) எச்ொிக்தக செய்ைல்; 
 

 (இ) ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழுைினால் குறித்துதரக்கப்படக் 

கூடியைாறான காலப்பகுைி ஒன்றிற்கு பாராளுமன்றத்ைில் இருந்து இதடநிறுத்துைல், 

எவ்ைாறாயினும், அத்ைதகய காலப்பகுைி 1953ஆம் ஆண்டின் 21ஆம் இலக்க 

பாராளுமன்ற (ைத்துைங்களும் ெிறப்புாிதமகளும்) ெட்டத்ைில் ைரப்பட்டைாறான 

ைதரயதறகதள ைிஞ்சுைலாகாது; அத்துடன் 

 

(ஈ) கமற்சொல்லப்பட்ட ெட்டத்ைின் கீழ் பாராளுமன்றத்ைினால் உயர் 

நீைிமன்றத்துக்கு ஆற்றுப்படுத்ைப்பட்ட ைிடயசமான்று சைாடர்பில் உயர் 

நீைிமன்றத்ைினால் ைிைிந்துதரக்கப்படக் கூடியைாறான கைகறகைனும் 

ைண்டதணகள். 

 

பாகம் XII 

அறிக்தகதயச் ெமர்ப்பித்ைலும் கருத்ைிற்சகாள்ைலும் 

 

55. ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழுைின்  அறிக்தக  அக்குழுைின் 

ைைிொளரால் அல்லது அைர் ெமூகமளிக்காைைிடத்து குழுைின் எைகரனுகமார் 

உறுப்பினரால் பாராளுமன்றத்துக்குச் ெமர்ப்பிக்கப்படுைல் கைண்டுசமன்பகைாடு அது 

பாராளுமன்றத்ைினால் கருத்ைிற்சகாள்ளப்படலாம். 

 

56. அறிக்தக கருத்ைிற்சகாள்ளப்பட்டைன்  பின்னரான  பிகரரதண   நிதறகைற்றப்பட்டைன் 

பிற்பாடு, ைிடயத்துக்ககற்றைாறு, ஒழுக்கைியல் மற்றும் ெிறப்புாிதமகள் பற்றிய குழுைின் 

ைைிொளர் அல்லது எைகரனுகமார் உறுப்பினர் அறிக்தகயில் குறித்துதரக்கப்பட்டுள்ள 

பாிந்துதரகளுடன் ெதப இணங்குகின்றது அல்லது இணங்கைில்தல அல்லது 

ைிருத்ைங்களுடன் இணங்குகின்றசைனப் பிகரரதண சகாண்டுைரலாம். 

 

பாகம் XIII 

நடத்தைக் ககாதையின் உருைாக்கமும் இற்தறப்படுத்ைலும் 

 

57. நடத்தைக் ககாதை சபாருத்ைப்பாடுதடயைாக அதமைதையும், கைதைக்ககற்றைாறு, 

காலத்துக்காலம் மீளாய்வு மற்றும் மீள்பாிெீலதன செய்யப்படுைதையும், இற்தறப்படுத்ைப் 

படுைதையும் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு பாிச்ெயமாக உள்ளதையும் ெதப உறுைிப்படுத்ைல் 

கைண்டும். 

 

58. இந்நடத்தைக் ககாதையானது பாராளுமன்றத்ைின்  முடிபின் மீது நதடமுதறக்கு ைருைல் 

கைண்டும். 

 



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

 


