
[எட்டாவ  பாரா மன்றம் ( தலாவ  கூட்டத்ெதாடர் ) – தலாவ  கூட்டம்] 

இல. 1.] பாரா மன்றம் 
அ வல் ஒ ங்கு 

 

2015, ெசத்ெதம்பர் 01, ெசவ்வாய்க்கிழைம, . ப. 9.30 மணிக்கு 

 

 

 1. கூட்டத்திைனக் கூட் தல் பற்றிய ேமன்ைம தங்கிய சனாதிபதியின  
பிரகடனங்கைளப் பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம் வாசித்தல்: 

2. சபாநாயகர் ெதாி . 

(4 ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைள) 

“4. சபாநாயகர் ெதாிவிற்கான நைட ைற பின்வ மா  அைம ம் :-  

(1) சபாநாயகராகத் ெதாி ெசய்யப்ப வதற்ெகன ஓர் உ ப்பினைர ன்ெமாழிய 
வி ம் ம் உ ப்பினர் ஒவ்ெவா வ ம் சம்பந்தப்பட்ட உ ப்பினர் ெதாி  
ெசய்யப்ப ம் பட்சத்தில் அப்பதவிைய வகிக்க அவர் சம்மத ைடயவர் என்பைத 

ன்கூட் ேய நிச்சயப்ப த்திக் ெகாள்ளல் ேவண் ம். 

(2) உ ப்பினர் ஒ வர் ெசயலாளர் நாயகத்ைத விளித் , அப்ெபா  
ச கமாயி க்கும் இன்ேனார் உ ப்பினைரச் சபாநாயகராகப் 
பாரா மன்றத்திற்கு ன்ெமாழிந்  “........................................... (உ ப்பினாின் 
ெபயைரக் குறிப்பிட் ) சபாநாயகராக இப்பாரா மன்றத்தின் அக்கிராசனத்தில் 
அமர்வாராக” எனப் பிேராித்தல் ேவண் ம். இப்பிேரரைண வழிெமாழியப்படல் 
ேவண் ம். ஆனால் இதனில் விவாதம் அ மதிக்கப்படலாகா .  

(3) ஒேரெயா  உ ப்பினேர இவ்வா  சபாநாயகராக ன்ெமாழிந்  
வழிெமாழியப்ப ன் அவர் ெதாிவானாெரன ெசயலாளர் நாயகம் வினாவின்றிேய 
பிரகடனம் ெசய்தல் ேவண் ம். ஒன் க்கு ேமற்பட்ட உ ப்பினர்கள் அவ்வா  

ன்ெமாழியப்பட்  வழிெமாழியப்ப ன் இரண்  நிமிடங்க க்கு வாக்கைழப்  
மணி அ த்த பின்னர் குடேவாைல லம் சபாநாயகர் ஒ வைர ெதாி  
ெசய்வதற்கு பாரா மன்றம் ற்ப ம்.  

(4) குடேவாைல வாக்ெக ப்  ஒன்றின் ெபா ட்  ெ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 ைவ ெசயலாளர் நாயகம் பிரகடனம் ெசய்தல் ேவண் ம்.  
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 (6) (அ) இரண் க்கு ேமற்பட்ட ேவட்பாளர்கள் ன்ெமாழியப்ப மிடத் , 
தலாவ  குடேவாைல வாக்ெக ப்பில் ஓர் ேவட்பாளர் ஏைனய 

ேவட்பாளர்கள் ஒ மித் ப் ெபற்ற வாக்குகளி ம் பார்க்க கூ தலான 
வாக்குகைளப் ெபறத் தவறினால் மிகக் குைறந்த 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 ப் ெபற்ற வாக்குகளி ம் பார்க்க 
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) பிாிவின்ப  ெதாிவி ந் ம் விலக்கப்பட ேவண் மாயின், 
அத்தைகய சம அளவான வாக்குகைளப் ெபற்றவர்களில் எவைரத் 
ெதாிவி ந்  விலக்குவெதன்பைத சீட் ப்பின் லம் நிர்ணயித்தல் 
ேவண் ம். சீட் ப்  எவ்வா  நைடெபற ேவண் ெமன்ப  ெசயலாளர் 
நாயகத்தின் தீர்ப்ைபச் சார்ந்த .  

 (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 அளவினதாகேவயி 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 வா் சபாநாயகராக ெதாி  ெசய்யப்பட்டார் எனப் பிரகடனமான ம் 
பாரா மன்றத்தின் ன்னிைலயில் அப்ேபைழைய  த்திைரயிட்  ஒ  
பஞ்சாங்க மாதத்திற்கு ெசயலாளர் நாயகத்தின் பா காப்பில் ைவத்தல் ேவண் ம். 
பின்னர் பாரா மன்றத்தி ந்  தமக்குக் கிைடக்கும் பணிப்பிற்கைமயச் 
ெசயலாளர் நாயகம் இக்குடேவாைலகைள எாித் விட்  அவ்வா  
ெசய்யப்பட்டதாகப் பாரா மன்றத்திற்கு அத்தாட்சிப்ப த்தல் ேவண் ம்.” 

3. சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல  உ திப்பிரமாணம்: 

(5 ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைள) 

 “5. (1) தாம் சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல  உ திப்பிரமாணம் ெசய்  
 ெகாண்டதன் பின்னர் சபாநாயகர் அங்கு ச கமளித்தி க்கும் 
 உ ப்பினர்கள் அைனவ ம் சத்தியப்பிரமாணத்ைத அல்ல  
 உ ப்பிரமாணத்ைதச் ெசய்  ெகாள்வதற்கும் ைகெயாப்பமி வதற்கும் 
 வைக ெசய்தல் ேவண் ம். ெசயலாளர் நாயகத்தால் சத்தியப் பிரமாணம் 
 அல்ல  உ திப் பிரமாணம் ெசய்  ைவக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

  (2) சத்தியப் பிரமாணத்ைத அல்ல  உ திப் பிரமாணத்ைதச் ெசய்  
 ெகாண்ட டன் சபாநாயகர் தலாக ஒவ்ேவார் உ ப்பின ம் ெசயலாளர் 
 நாயகம் அதற்ெகன ைவத்தி க்க ேவண் ய த்தகத்தில் ைகெயாப்பமிடல் 
 ேவண் ம். 
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   (3) ஏற்கனேவ சத்தியப்பிரமாணத்ைத அல்ல  உ திப்பிரமாணத்ைதச் 
 ெசய்  ெகாள்ளாத ஓர் உ ப்பினர், பாரா மன்றம் கூ கின்ற 
 எத்தினத்தி ம் 19ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைளயின் கீழ் 
 நியமிக்கப்ப ம் ேநரத்தில் சபாபீடத்தில் ச கமளிக்கலாம். அவ க்கு 
 சத்தியப் பிரமாணம் அல்ல  உ திப்பிரமாணம் ெசய்  ைவக்கப்ப ம், 
 இதன் பின்னர் அவர் த்தகத்தில் ைகெயாப்பமி தல் ேவண் ம்.”. 

4. பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம் ெதாி : 

(6 (2) ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைள) 

 “6. (2) பிரதிச் சபாநாயகர ம், கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர ம் ெதாி  ைற, 
 ெதாிைவச் சபாநாயகர் நடாத் வைதத் தவிர்த்த மற்ெறல்லா விதத்தி ம், 
 கூ மானவைர சபாநாயகர் ெதாி  ைறைய ஒத்தி த்தல் ேவண் ம்.” . 

5. கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் ெதாி : 

 (6 (2)  ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைள) 

6. சனாதிபதியின் ெசய்தி: 

 அதிேமதகு சனாதிபதி சபாகூடத்திற்குள் வ ைக தந்ததன் பின்னர் 
பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ம் ேபா  ஒ ங்கு அ வல்கள் பின்வ மா  
அைம ம் :- 

7. அதிேமதகு சனாதிபதி பாரா மன்றத்தில் உைரயாற் தல்: 

8. பிேரரைண ன்னறிவித்தல். 

1. ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர்,— பாரா மன்ற அமர்  (இல.1),— 7ஆம் இலக்க 
நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினால் தைடெபறாமல், 2015 ெசத்ெதம்பர் 
மாதம் 03 ஆம் திகதி, வியாழக்கிழைம சைப அமர்  ேநரம் .ப. 9.30 மணி தல் 
பி.ப. 6.30 மணி வைர இ க்குமாக. பி.ப. 6.30 மணிக்கு சபாநாயகர் 
பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக. 

2. ெகளரவ பிரதம அைமச்சர்,— பாரா மன்ற அமர்  (இல.2),— இப்பாரா மன்றம் 
இன்  அதன் அமர்  கைல ம் ேபா  2015 ெசத்ெதம்பர் மாதம் 03 ஆம் திகதி 
வியாழக்கிழைம .ப. 9.30 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்ப மாக. 

9. பாரா மன்ற ஒத்திைவப் . 


