
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

5 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2016 திெசம்பர் 16, ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 5(1).] பாரா மன்றம் 

திகதி குறிக்கப்படாத பிேரரைண ன்னறிவித்தல் 

பா. 188/ ’ 16  

ெகௗரவ ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி 

ெகௗரவ ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன 

ெகௗரவ அ. அரவிந்த் குமார் 

ெகௗரவ சந்தித் சமரசிங்க 

ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க 

ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ 

ெகௗரவ சுஜித் சஞ்ஜய ெபேரரா 

ெகௗரவ அ ர சிட்னி ஜயரத்ன 

ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவத் வல 

ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக 

ெகௗரவ (டாக்டர்) (தி மதி) தா விேஜமான்ன 

ெகௗரவ ெஹக்டர் அப் ஹாமி 

ெகௗரவ ந ன் பண்டாற ஜயமஹ 

ெகௗரவ வ ேவல் சுேரஷ் 

ெகௗரவ மயந்த திசாநாயக்க 

ெகௗரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன் 

ெகௗரவ மயில்வாகனம் திலகராஜா 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— பிேரசில் நாட் ல் உள்ள இலங்ைகத் தரகத்தின் 
அ வலகம் மற் ம் ஐக்கிய அெமாிக்கா, நி ேயார்க்கி ள்ள  ஐக்கிய நா களின் 
இலங்ைகக்கான நிரந்தரப் பிரதிநிதியின் அ வலகம் என்பவற்ைறக் ெகாள்வன  
ெசய்வதற்காக இலங்ைக மத்திய வங்கிக்கு ஏற்பட்ட ெசல கைள ஒவ்ெவா  வளாகம் 
ெதாடர்பில் தனித்தனியாக ஆராய்ந்  அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்கான ெதாிகு ,— 



( 2 ) 

 

(அ) பிேரசில் நாட் ல் உள்ள இலங்ைகத் தரகத்தின் அ வலகம் மற் ம் 
ஐக்கிய அெமாிக்கா, நி ேயார்க்கி ள்ள  ஐக்கிய நா களின் நிரந்தரப் 
பிரதிநிதியின் அ வலகம் என்பவற்ைறக் ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக 
இலங்ைக மத்திய வங்கிக்கு ஏற்பட்ட ெசல கைள ஒவ்ெவா  வளாகம் 
ெதாடர்பில் தனித்தனியாக ம்; 

(ஆ) இக்ெகாள்வன கள் ைறயாக அங்கீகாிக்கப்பட்டனவா என்பைத ம்; 

(இ) இவ்வளாகங்கள் ஒவ்ெவான்றின் மீ ம் ெசலவிடப்பட்ட ெதாைககைள 
ெவவ்ேவறாக ம்; 

(ஈ) இவ்வளாகங்களின் ெகாள்வன க க்குப் ெபா ப்பான மற் ம்/அல்ல  
அதற்குப் பணிப் ைர வி த்த அ வலர்களின் ெபயர்கைள ம்; 

(உ) தம  விசாரைணக க்குப் ெபா த்தமானெதன பாரா மன்றத் ெதாிகு  
க ம் ேவ  எந்த விடயத்ைத ம்; 

ஆராய்வதற்கும் அறிக்ைகயி வதற்கும் பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  
நியமிக்கப்பட ேவண் ெமன இச்சைப தீர்மானிக்க்கின்ற . 

2. (அ) கு ம் மற் ம் அதன் தவிசாள ம் ெகௗரவ சபாநாயகாினால் 
நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம்; மற் ம் 

 (ஆ) பாரா மன்றத்தின் நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் 
எவ்வாறி ப்பி ம் கு  இ பத்ெதான் க்கு (21) ேமற்படாத 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம்.  

3. கு வான ,  

(அ) அதன் கூட்ட நடெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்; 

(ஆ) ஆட்கள், ஆவணங்கள் மற் ம் பதி கைளக் ேகா வதற்கும், 
பாரா மன்றத்தின் ன் அல்ல  அத்தைகய கு வின் ன் ேதான்றி 
தன்வசம் இ க்கும் அல்ல  அத்தைகய ஆளின் கட் ப்பாட் ன் கீழ் உள்ள 
ஏேத ம் பத்திரங்கள், த்தகம், பதி  அல்ல  ஆவணத்ைதச் 
சமர்ப்பிக்குமா  எந்தெவா  ஆ க்கும் பணிப்  வி ப்பதற்கும்; 

(இ) சாட்சிகைள வாய் ல விசாரைணயின் லம் உ திப்ப த்திக் ெகாள்வதற்கும் 
அல்ல  ேவ  வழிகளில் நிச்சயப்ப த்திக் ெகாள்வதற்கும் கு வின் 
தவிசாளர் அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்காக விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட 
ஆளினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றவா  சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல  
உ திப்பிரமாணத்தின் பிரகாரம் சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

(ஈ) கு க்கு உதவி வழங்குவதற்காக ெதாடர் ைடய ைறகளில் விேசடத் வம் 
ெபற்றவர்கள் மற் ம் நி ணத் வம் ெபற்றவர்களின் ேசைவகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கும்; மற் ம் 

(உ) பாரா மன்றத்தின் ஏேத ம் ஒத்திைவப்பினால் தைடப்படா  காலத்திற்குக் 
காலம் அமர் கைள நடத்தி இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் 
அமர் கைள நடத் வதற்கும்; 

 தத் வத்ைதக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம்.  

4. கு  அதன் தலாவ  அமர் த் திகதியி ந்  ஆ  (06) மாத காலத்திற்குள் 
அல்ல  பாரா மன்றத்தால் வழங்கப்படக்கூ ய அத்தைகய ேவ  அல்ல  
ேமலதிக காலப்பகுதிக்குள் அதன் அறிக்ைகையச் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 


