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இலங்ைகப் பாரா மன்றம்  - தைலப்  இலக்கம் - 16 
வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக – 2015 

     

1. பணிகள்  

சட்டம் இயற் பவர்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற் ம் நாட் ன் ெபா நிதிப் பயன்பாட்ைட க்கமாக 
ஆராய்பவர்கள் என்ற வைகயில், தம  பணிகைள பய திமிக்க வைகயி ம் விைனத்திறன் 
மிக்கதாக ம் நிைறேவற் ைகயில் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு உத ம் ெசயல் நைட ைற 
ாீதியிலான ஆேலாசைனகள் மற் ம் வசதிகைள வழங்குதல்.  

 2. பிரதான ெதாழிற்பா கள் 

(i) மக்களின் சட்டவாக்கத் தத் வத்ைதப் பிரேயாகித்தல் 
(ii)  அரச நிதி ெதாடர்பான ைமயான கட் ப்பாட்ைடப் பிரேயாகித்தல் 
(iii) நிைறேவற் த் ைறைய ேமற்பார்ைவ ெசய்தல் 

3. நி வனக் கட்டைமப்  

ெகளரவ சபாநாயகாின் தைலைமயிலான பாரா மன்றத்தின் கடைமகைள ஆற் வதற்குத் ேதைவயான 
ெசயலக மற் ம் பணியாளர் ேசைவகள் பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகத்தினால் 
வழங்கப்ப கின்றன. 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் பின்வ ம் திைணக்களங்கைளக் ெகாண் ள்ள .  

(பின்னிைணப்  01 இல் நி வனக் கட்டைமப்ைபப் பார்க்க) 

1. பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
2. நிர்வாகத் திைணக்களம் 
3. சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
4. ஹன்சாட் திைணக்களம் 
5. இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் திைணக்களம் 
6. நிதி மற் ம் வழங்கல்கள் திைணக்களம் 
7. உண  வழங்கல்,  பராமாிப் த் திைணக்களம் 
8. தகவல் ைறைமகள், காைமத் வத் திைணக்களம்  

3.1 பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம்  
ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு பின்வ வன அடங்கலாக மான வைர 
உயர்ந்த தரத்திலான ேசைவகைள காலத் க்கு உகந்த ம் விைனத்திறன் மிக்க மானெதா  

ைறயில் வழங்குவதன் லம் பாரா மன்றத்தின் பய தியான ெதாழிற்பாட் க்கு 
உத தல்: 

 ைவபவாீதியான கடைமகள், பாரா மன்ற சபா மண்டபத்தி ள் ஒ ங்ைகப் ேப தல், 
ெசங்ேகா ன் ெபா ப் ம் பா காப் ம், பாரா மன்ற கட்டத்தி ள் வி ந்தினர்கைள 
அ மதித்தல், கலாிைய ேமற்பார்ைவ ெசய்தல். 

 பாரா மன்றக் கட்டடத்ைதப் ேப தல் மற் ம் பாரா மன்றக் கட்டடத் ெதாகுதியி ள் 
இடவசதிகைள ஒ க்கீ  ெசய்தல். 

 ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் ப் ாிைம நிரைலத் தயாாித்  பாரா மன்றச் 
சைபயில் அதற்ேகற்ப ஆசன ஒ க்கீ  ெசய்தல், ஆசன ஏற்பா கைள நி வகித்தல் மற் ம் 
ேமற்பார்ைவ ெசய்தல். 



வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக – 2015  2 

3.2 நிர்வாகத் திைணக்களம்  

சட்டம் இயற் தல், ேமற்பார்ைவ மற் ம் ெபா நிதி காைமத் வத்தின் மீதான பாரா மன்ற  
உ ப்பினர்களின் விடயப்ெபா ப்பிைன நிைறேவற் ம் கமாக, அவர்க க்கு விைனத்திறன் 
மிக்க ம் உயர் தரத்தி மான ேசைவைய வழங்குக்கூ ய மிக ம் உகந்த ஆளணியினைர 
பணியாள்ெதாகுதியில்  ஆட்ேசர்த்தல், பதவி யர்த் தல் மற் ம் ஒ க்காற்  நடவ க்ைககள் 
உள்ளிட்ட பணியாட்ெடாகுயின் சகல பிாி கைள ம் ேசர்ந்த ஆளணியினாின் அறி , இய ைம 
மற் ம் இயலளவிைன ேமம்ப த் வதற்கான மனித வள காைமத் வம், ெமாழித் ேதர்ச்சி, கணினி, 
சைமயற்கைல, கணக்கீ , லக ேசைவகள் ேபான்ற விடயத் டன் இைணந்த உள்நாட்  மற் ம்  
ெவளிநாட்  பயிற்சிப்  பாடெநறிகைள ஒ ங்ெசய்தல் மற் ம் பணியாட்ெதாகுதியின் ஆக்க ர்வமான  
மனப்பாங்குகைள ேமம்ப த் வதன் லம்  விைனத்திறைன ேமம்ப த் வதற்கான 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ஒ ங்குெசய்தல் ெதாடர்பிலான நடவ க்ைககள் நிர்வாகத் திைணக்களத்தினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.  

இவற் க்கு ேமலதிகமாக, ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு தம  பதவிகளில் 
கடைமயாற் வதற்காக அங்கீகாிக்கப்பட்ட வசதிகள் மற் ம் ேசைவகைள  உயர் தரத்தி ம் 

ாிதமாக ம் வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் தல், பாரா மன்ற 
பணியாள்ெதாகுதியினாின் ேபாக்குவரத்  பற்றிய நடவ க்ைககைள காைமத் வம் ெசய்தல் 
ஆகியன ம் நிர்வாகத் திைணக்களத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. நிர்வாகத் திைணக்களத்தின் 
பணிகைள ஆற் வதற்குப் பின்வ ம் பிாி கள் பங்களிப் ச் ெசய்கின்றன: 

 1.   தாபன அ வலகம்  
 2.   உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம்     
 3.   ேபாக்குவரத்  அ வலகம் 

3.3 ஹன்சாட் திைணக்களம்  

பாரா மன்ற அமர் கள், பாரா மன்றக் கு க்கள், மாநா கள், ெபா நலவாய பாரா மன்ற 
அைமப்  மற் ம் அைனத் ப் பாரா மன்ற ஒன்றியத்தின் மாநா கள் ஆகியவற்றின் 
பக்கச்சார்பற்ற ம், ல் யமான ம், உாிய காலத்திலான மான அறிக்ைகயி தைல ம், சூசிைக 
இ தைல ம் குரல் பதி கைளக் கண்காணித்தைல ம் உ திப்ப த்தல். 

  

3.4  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் திைணக்களம் 
  

 ேதசிய க்கியத் வம் வாய்ந்த சிறப்பான ஒ  ெபா ச்ெசாத்  என்ற வைகயில் 
பாரா மன்றக்கட் டம் பா காக்கப்ப வைத ம், அ  பய திமிக்க வைகயி ம் 
விைனத்திற ட ம் பராமாிக்கப்ப வைத ம் ேபணப்ப வைத ம் இைணப் ப் 
ெபாறியியலாளர் திைணக்களம் உ திப்ப த் கின்ற . 

 ெபளதீக உட்கட்டைமப்  வசதிகைள பய தி டன் காைமத் வம் ெசய்வதன் லம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கும் பணியாளர்க க்கும் ந ன, விைனத்திறன் மிக்க 
பணி ாி ம் சூழைல வழங்குதல். 

3.5 உண  வழங்கல்,  பராமாிப் த் திைணக்களம் 
  

 பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கும் பணியாளர்க க்கும் வி ந்தினர்க க்கும் 
உண கைள ம் பானங்கைள ம் வழங்குதல். 

 உணவகங்கைள ம் சைமயலைறகைள ம் காைமத் வம் ெசய்தல் 
 கட் டத்தின் உள்ளக மற் ம் ெவளிப் ற அழகு ேவைலப்பா கள், ப்பரேவற்பாட்  

நடவ க்ைககள் மற் ம் ஏைனய பராமாிப் ப் பணிகைள ன்ென த்தல்.   
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3.6 நிதி மற் ம் வழங்கல்கள் திைணக்களம் 
  

 வர ெசல த் திட்டத்ைதத் தயாாித்தல், ெசலவின மதிப்பீ கைளத் தயாாித்தல், 
வ மானத்ைதத் திரட் தல் மற் ம் வர  ெசல த் திட்டக் கட் ப்பா ; கணக்கீ , இ திக் 
கணக்கு அறிக்ைககைளத் தயாாித்தல்; 

 பாரா மன்றத் க்குத் ேதைவயான ெபா ட்கைள ெகாள்வன  ெசய்தல், 
களஞ்சியப்ப த்தல், விநிேயாகித்தல் மற் ம் ெகாள்வன  வழங்கல் பணிகைள 
நி வகித்தல். 

 பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், ஓய் ெபற்ற பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், பணியாட் 
ெதாகுதியினர், ஓய் தியம் ெப நர்கள், அைமய மற் ம் உதவிப் பணியாளர்க க்கு 
சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கைள ெச த் தல். 

 வழங்குநர்க க்கும் ேசைவ வழங்கும் நி வனங்க க்கும் உாிய ெகா ப்பன கைள 
ேமற்ெகாள் தல்.  

  
நிதி மற் ம் வழங்கல்கள் திைணக்களத்தின் கீழ் பின்வ ம் பிாி கள் ெதாழிற்ப கின்றன:  

1. நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் 
2. வழங்கல்கள், ேசைவகள் அ வலகம் 
3. உண  வழங்கல், கணக்கீட்  அ வலகம் 

 3.7  சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம்  

 சட்டமியற் தல், ேமற்பார்ைவ மற் ம் ெபா  நிதி ஆகிய ைறகளில் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க க்கு ெதாழில்சார் ேசைவகைள வழங்குகின்ற . 

 பின்வ ம் பிாி கள் சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களத்தின் கீழ் ெசயற்ப கின்றன 

1.  சைப ஆவண அ வலகம்  
2.  சட்ட ல அ வலகம் 
3. கு  அ வலகம் 
4. ஆேலாசைனக்கு  அ வலகம் 
5. அரசாங்கக் கணக்குகள் கு  மற் ம் அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் கு  அ வலகம் 
6. ெபா  ம க் கு  அ வலகம்  
7. உைரெபயர்ப்பாளர் அ வலகம் 
8. லகம்  

3.8 தகவல் ைறைமகள், காைமத் வத் திைணக்களம்  

தகவல் ெதாழி ட்ப உட்கட்டைமப்  வசதிகைள விைனத்திறனாக ன்ென த்தல், இைணயப் 
பாவைனைய ேமம்ப த் தல், பாரா மன்ற இைணயத்தளத்ைத விைனத்திறனாக ம், 
பய திமிக்க வைகயி ம் ேப தல் மற் ம் காைமத் வம் ெசய்தல். பாரா மன்ற  
இைணயத் தளத்ைத ேபணிவ தல், இற்ைறப்ப த் தல் மற் ம் தகவல் ெதாடர்பாடல் 
ெதாழில் ட்ப உபகரணங்கைளப் ேபணிவ தல் ஊடாக:  

  பாரா மன்ற ெசயலாளர் நாயகம் அ வலகத்தின் அைனத்  தகவல் ெதாழில் ட்பத்தின் 
அ ப்பைடயிலான நிர்வாகச் ெசயற்பா கைள நிைறேவற் தல்.  

   தகவல் மற் ம் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்பக் க விகைளப் பயன்ப த்தி ரணமாக 
ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட தகவல் ைறைம லமாக க்கியமான பாரா மன்ற விடயங்கள் 
பற்றி ெபா மக்க க்கு அறி ட் த ம் இற்ைறப்ப த்த ம்.  
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3.9 ெவளிநாட்  உற கள் மற் ம் ஒ ங்கு மர கள் அ வலக ம், உள்ளகக் 
கணக்காய் ப் பிாி ம் ெசயலாளர் நாயகத்தின் ேநர க் கண்காணிப்பின் கீழ் 
ெசயற்ப கின்றன. 

4. பணியாள்ெதாகுதி விபரங்கள்  
2015 ஆம் ஆண் ன் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஆளணி ம் தற்ேபா  ேசைவயி ள்ள ஆளணி ம் கீேழ 
தரப்பட் ள்ளன. 
 
பதவி  அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஆளணி தற்ேபா ள்ள ஆளணி  

பா.ெச.நா.  ெகளரவ
சபாநாயகர் 

ெகள
பி.சபா.  

ெகள
கு.பி.த.  

பா.ெச.நா ெகளரவ
சபாநாய
கர்   

ெகள 
பி.சபா.  

ெகள 
கு.பி.த. 

  சிேரஷ்ட மட்டம்  106 0 0 0 100 0 0 0 
 ன்றாம் நிைல மட்டம்  138 0 0 0 106 0 0 0 
 இரண்டாம் நிைல மட்டம்  276 0 0 0 191 0 0 0 
 ஆரம்ப மட்டம்  524 0 0 0 484 0 0 0 
 அமய/ தற்கா க  - 44 21 21  44 21 17 

ெமாத்தம் (2015.12.31ஆம் 
திகதி உள்ளவா ) 

        

 
2015  ஆம் ஆண் ல் பாரா மன்றத்தில் உள்ள பல்ேவ  பதவிக க்கும் 08 ஊழியர்கள் ஆட்ேசர்க்கப்பட்டனர். 
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அரசாங்க அ வலர் ற்பணக் கணக்கு:- 

2015ஆம் ஆண் ன் இ தியில் உள்ளவாறான “அரசாங்க அ வலர் ற்பண “பி” கணக்கின்” 

அ மதிக்கப்பட்ட வைரயைற ம் உண்ைமத் ெதாைக ம் கீேழ தரப்பட் ள்ளன. 

விபரங்கள் அ மதிக்கப்பட்ட வைரயைற
2015  ( பா.) 

உண்ைமத் ெதாைக 
2015  ( பா.) 

ெசலவினங்களின் உச்ச 
வைரயைற 

39,340,000 01601-1 26,140,890.79

01601-2 330,800.00
ெப ைககளின் ஆகக் 
குைறந்த வைரயைற 

28,340,000 01601-1 34,149,758.61

01601-2 0.00
உச்ச வர  மீதி 175,000,000 127,417,213.46

 

5.2   கு க்கள் 
2015 ஜூன் மாதம் 26ஆந் திகதி ஏழாவ  பாரா மன்றம் கைலக்கப்பட்ட . ஆைகயால், 
கு க்கள் பற்றி மீளாய்  ெசய்ைகயில் 2015.01.01ஆந் திகதி தல் அன்ைறய திகதி 
வைரயி ம், திய எட்டாவ  பாரா மன்றம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 2015 ெசப்ெடம்பர் மாதம் 
01ஆந் திகதி தல் ெசம்பர் மாதம் 31ஆந் திகதி வைரயி ம் ெசயலாற் ைக  பற்றிய 
விபரங்கள் ெவவ்ேவறாக உள்ளடக்கப்பட் ள்ளன.    

5.2.1  ஆேலாசைனக் கு க்கள்:  

பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளகள் 104இன் பிரகாரம் அைமச்சரைவயின் 
அைமச்சுக்களின் எண்ணிக்ைகக்கு நிகரான ஆேலாசைனக் கு க்கள் நியமிக்கப்பட்ட டன், 
ஒவ்ெவா  விடயத் க்கும் ெபா ப்பான அைமச்சர் குறித்த ஆேலாசைனக் கு வின்  
தவிசாளராக நியமிக்கப்பட்டார். 2015ஆம் ஆண் ல் 13 ஆேலாசைனக் கு க்கூட்டங்கள் 
நடத்தப்பட்ட டன், இ  பற்றிய அறிக்ைக 2015 ேம மாதம் பாரா மன்றத் க்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2015ஆம் ஆண் ள் நடத்தப்பட்ட கூட்டங்கள் பற்றிய விபரம் பின்வ மா .   
  

ெதாட
ர் இல. 

ஆேலாசைனக் கு வின் ெபயர்  நடத்தப்பட்ட 
கூட்டங்களி

ன் 
எண்ணிக்ைக 

01.  நகரத் திட்டமிடல், நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப்   01 
02.  நிதி  02 
03.   ச க ேசைவகள், நலேனாம் ைக மற் ம் கால்நைட வள 

அபிவி த்தி 
01 

04.  மக்கள் ஒ ங்கு, கிறிஸ்தவ அ வல்கள்   02 
05.  கல்வி  01 
06.  காணி  01 
07.   உண ப் பா காப்    01 
08.  ெவகுசன ஊடகம் மற் ம் பாரா மன்ற அ வல்கள்   01 
09.  ைற கம் மற் ம் கப்பற் ைற  01 
10.  உள்நாட்  அ வல்கள்   01 
11.  ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்   01 
  ெமாத்தம்  13 
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5.2.2 விேசட நடவ க்ைகக க்கான கு க்கள் 

i. ெதாி க் கு   

121ஆம் இலக்க நிைலயியல் கட்டைளயின் கீழ் ெதாி க்கு  நியமிக்கப்ப கின்ற . ெகளரவ 

சபாநாயகர  தைலைமயில்  18 உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட ஏழாவ  பாரா மன்றத்தின் 

ெதாி க்கு வான   2015 ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் 03 கூட்டங்கைள நடத்திய . ெகளரவ 

சபாநாயகர  தைலைமயில்  20 உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட எட்டாவ  பாரா மன்றத்தின் 

ெதாி க்கு வான  2015ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் ஒ  கூட்டத்ைத மாத்திரம் 

நடத்தி ள்ள .  

ii. சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு   

127ஆம் இலக்க நிைலயியல் கட்டைளயின் கீழ் சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

நியமிக்கப்ப கின்ற .  

2015ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் சிறப் ாிைம 

மீறல்கள் ெதாடர்பில் விசாாிப்பதற்காக ேமற்குறிப்பிட்ட கு வான  ஒ  கூட்டத்ைத 
நடத்தி ள்ள . 

iii. உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  

128 (அ) இலக்க நிைலயியல் கட்டைளயின் கீழ் உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  

தாபிக்கப்ப கின்ற . 

 ெகௗரவ ரத்னசிறி விக்ரமநாயக்கவின் தைலைமயிலான 17 உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட 
ஏழாவ  பாரா மன்றத்தின் உயர் பதவிகள் பற்றிய கு வான  06 கூட்டங்கைள 
நடாத்தி ள்ள டன், வர்கள் / உயர் ஸ்தானிகர்கள் 33 ேபாின ம், அைமச்சின் 
ெசயலாளர்கள் 9 ேபாின ம் தைகைமகைள ஆராய்ந்  விதப் ைரகைள வழங்கி ள்ள .  

ெகௗரவ க  ஜயசூாியவின்  தைலைமயிலான 13 உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட எட்டாவ   
பாரா மன்றத்தின் உயர் பதவிகள் பற்றிய கு வான  2015ஆம் ஆண் ள்  03 
கூட்டங்கைள நடாத்தி ள்ள டன், வர்கள் / உயர் ஸ்தானிகர்கள் 05 ேபாின ம், 
அைமச்சின் ெசயலாளெரா வர ம் இைச த்தன்ைம குறித்  ஆராய்ந்  விதப் ைரகைள 
வழங்கி ள்ள .  

iv. நிைலயியல் கட்டைளகள் பற்றிய கு  

123ஆம் நிைலயியல் கட்டைளயின் கீழ் தாபிக்கப்ப ம் இக்கு வான  ெகளரவ சபாநாயகர் 

அவர்களின் தைலைமத் வத்தின் கீழ் ெசயற்ப கின்ற . 2015ஆம் ஆண்  ஏழாவ  

பாரா மன்ற காலப்பகுதியி ள்   இக்கு வான  02 கூட்டங்கைள நடத்தி ள்ள டன், 
எட்டாவ  பாரா மன்றத்தின் காலப்பகுதியி ள் ஒ  கூட்டத்ைத நடத்தி ள்ள .  

v. அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

2015ஆம் ஆண் ள் அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய கு வான  பின்வ ம் நி வனங்களின் 

கணக்குகள் பற்றிய அறிக்ைககைள விசாாித்  2015 ெபப்ரவாி மாதம் 10ஆந் திகதி மற் ம் 
2015 ேம மாதம் 19ஆந் திகதி பாரா மன்றத் க்கு தன  அறிக்ைகையச் சமர்ப்பித் ள்ள .  
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2015ஆம் ஆண் ல் அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு வினால் விசாாிக்கப்பட்ட 
நி வனங்களின் பட் யல் 

 

 இல  நி வனத்தின் ெபயர்   விசாரைணத் திகதி 
01  ஊழியர் ேசமலாப நிதியம்   09.06.2015 
02  ஓய் தியத் திைணக்களம்   10.06.2015 
03  காைமத் வ ேசைவகள் திைணக்களம்   11.06.2015 

 

ேமற்குறிப்பிட்ட விசாரைணக க்கு ேமலதிகமாக எட்டவா  பாரா மன்றத்தின் அரசாங்கக் 
கணக்குகள் பற்றிய கு வின் உ ப்பினர்க க்கான விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த் ம் 
கூட்டங்க ம் ெசயலமர் க ம் ஒ ங்கு ெசய்யப்பட்டன. 
 

vi. அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் கு  

2015ஆம் ஆண் ன் தலாவ  காலாண் ள், 2014ஆம் ஆண் ன் இ திப் பகுதியில், 
கு வினால்  விசாாிக்கப்பட்ட நி வனங்களின் ெசயலாற் ைக மற் ம் தற்ேபாைதய 
நடவ க்ைககள் பற்றி பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைகயி வற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட டன், பிரதான கு க்கு ேமலதிகமாக  இதன் ன்றாவ  உப கு  
மற் ம் விேசட உப கு வினால் விசாாிக்கப்பட்ட நி வனங்கள் பற்றிய அறிக்ைக 2015 
ஏப்பிறல் மாதம் 09ஆந் திகதி பாரா மன்றத் க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள .  
 

ன்றாவ  உப கு வினால் விசாாிக்கப்பட்ட நி வனங்கள்  

இல  நி வனத்தின் ெபயர்  விசாரைணத்
திகதி

01  ஆட்கள், ஆதனங்கள், ைகத்ெதாழில்கள் னர்வாழ்வளிப்  அதிகாரசைப    04.03.2015 

02  ரணவி  ேசைவ அதிகாரசைப  06.03.2015 

03  தாவரவியல் ங்கா நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியம்    06.032015 
 

விேசட உபகு வினால் விசாாிக்கப்பட்ட நி வனங்கள் 

இல  நி வனத்தின் ெபயர்  விசாரைணத் திகதி 
01  இலங்ைக மத்திய வங்கி    26.05.2015 
02  இலங்ைக மத்திய வங்கி    29.05.2015 

03  இலங்ைக மத்திய வங்கி    03.06.2015 

04  இலங்ைக மத்திய வங்கி    04.06.2015 

05  இலங்ைக மத்திய வங்கி    05.06.2015 

06  இலங்ைக மத்திய வங்கி    09.06.2015 

07  இலங்ைக மத்திய வங்கி    10.06.2015 

08  இலங்ைக மத்திய வங்கி    10.06.2015 

09  இலங்ைக மத்திய வங்கி    11.06.2015 

10  இலங்ைக மத்திய வங்கி    17.06.2015 

11  இலங்ைக மத்திய வங்கி    18.06.2015 

12  இலங்ைக மத்திய வங்கி    23.06.2015 

இவற் க்கு ேமலதிகமாக, ஏழாவ  பாரா மன்றம் கைலக்கப்பட்டதன் பின்னர், எட்டாவ  
பாரா மன்றத்தின் அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு க்கு தவிசாளெரா வைர 
நியமித்தல், கு வின் எதிர்கால நடவ க்ைககள் குறித்  கலந் ைரயா தல் மற் ம் இ  
ெதாடர்பில் விழிப் ணர்விைன ஏற்ப த் ம் ெசயலமர் கள் நடாத்தப்பட்டன. 
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(vii) ெபா  ம க்கள் பற்றிய கு  

அரசாங்க நி வனங்கள் தம   ெசயற்பா கைள ன்ென க்ைகயில் சில சந்தர்ப்பங்களில் 
உத்திேயாகத்தர்களினால் எ க்கப்ப ம் தீர்மானங்கள் நியாயமற்றதாக அல்ல  அநீதியாகக் 
காணப்ப மிடத் , பாதிப் க்கு உட்ப ம் ெபா  மக்கள் நிவாரணம் ேகாாி, தம  ன்ப 

யரங்கைள ன்ைவப்பதற்காக பாரா மன்ற ெசயன் ைறயி ள் தாபிக்கப்பட் ள்ள 
க்கியமான ஒ  இடம் ெபா  ம க் கு வாகும்.  

2015ஆம் ஆண் ல் 7வ  பாரா மன்ற கால கட்டத் க்கான கு வின் தலாவ  கூட்டம் 
2015.02.18ஆந் திகதி  இடம்ெபற் ள்ள டன், 2015.06.26ஆந் திகதி 7வ  பாரா மன்றம் 
கைலக்கப்பட் ம் வைரயில் 16கூட்டங்கள் நடத்தப்பட் ந்தன.  

8வ  பாரா மன்றத்தின் தலாவ  கூட்டத்ெதாட க்கான தலாவ  கூட்டம் 
2015.12.02ஆந் திகதி இடம்ெபற்ற . 8வ  பாரா மன்றம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட டன் 
பாரா மன்றத்தின் ெபா ம க் கு வின் ெசயல் நைட ைற மற் ம் அ  ெதாடர்பிலான 
ெபா ப் க்கள் குறித்  சகல அைமச்சுக்களின ம் ெசயலாளர்கைள விழிப் ணர் ட் வதற்கான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  

ெபா  ம க் கு வின் பணிகள் பற்றிய தி த்தப்படாத ள்ளிவிரபத் தர கள் பின்வ மா   

7வ  பாரா மன்றத்தின் 2015.01.01ஆந் திகதி தல் 2015.06.26ஆந் திகதி வைரயில் 

கு விற்குக் கிைடக்கப்ெபற்ற ம க்களின்  ெமாத்த எண்ணிக்ைக  - 166
நிைலயியல் கட்டைளக க்கு ரணாக உள்ள காரணத்தினால் நிராகாிக்கப்பட்ட 
ம க்களின் எண்ணிக்ைக 

 
-  23

ெகளரவ சபாநாயகாின் அங்கீகாரத் க்காக அ ப்பி ைவக்கப்பட்ட ம க்களின் 
எண்ணிக்ைக (2014ஆம் ஆண்   நவம்பர்  மற் ம் திெசம்பர் மாதங்களில் 
கிைடக்கப்ெபற்ற ம க்க ம் உள்ளடங்கலாக) 

 
 
-  247

பாரா மன்றத் க்கு  ன்ைவக்கப்பட்ட ம க்களின் எண்ணிக்ைக  - 378
நிர்வாகத் க்கான பாரா மன்ற ஆைணயாள க்கு (ஒம் ட்ஸ்மன்) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
ம க்களின் எண்ணிக்ைக 

 
- 

 

71

கு வினால் அைமச்சுக்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட ம க்களின் எண்ணிக்ைக    307
கு வினால் பாிசீ க்கப்பட்ட ம க்களின் எண்ணிக்ைக ( 16 கு க்களில்)  - 192
நிவாரணமளிக்கப்பட்ட ம தாரர்களின் எண்ணிக்ைக  - 11
விசாரைண ற்ற ம க் ேகாப் களின் எண்ணிக்ைக 
(நிவாரணம் அளிக்கப்பட்  / அளிக்கப்படா ) 

 
-  68

 
8வ  பாரா மன்றத்தின் 2015.09.01ஆந் திகதி தல் 2015.12.31ஆந் திகதி வைரயில் 

கு விற்குக் கிைடக்கப்ெபற்ற ம க்களின்  ெமாத்த எண்ணிக்ைக  - 589
நிைலயியல் கட்டைளக க்கு ரணாக உள்ள காரணத்தினால் நிராகாிக்கப்பட்ட 

ம க்களின் எண்ணிக்ைக 
 
-  179

ெகளரவ சபாநாயகாின் அங்கீகாரத் க்காக அ ப்பி ைவக்கப்பட்ட ம க்களின் 

எண்ணிக்ைக (2014ஆம் ஆண்   நவம்பர்  மற் ம் திெசம்பர் மாதங்களில் 
கிைடக்கப்ெபற்ற ம க்க ம் உள்ளடங்கலாக) 

 
 
-  359

பாரா மன்றத் க்கு  ன்ைவக்கப்பட்ட ம க்களின் எண்ணிக்ைக - 254
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5.2.3 விேசட கு க்கள் 

(i) 2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட மதிப்பீ களி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 

அைமச்சுகளின் ெசலவினத் தைலப் கைளப் பற்றிக் கலந் ைரயா வதற்கான விேசடகு   

2016ஆம் ஆண் க்கான வர  – ெசல த் திட்ட மதிப்பீ களி ந்  ெதாி  ெசய்யப்பட்ட 17 

அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் க்கைளப் பற்றி கலந் ைரயா வதற்காக ெகௗரவ மஹிந்த 
சமரசிங்கைவ தவிசாளராகக் ெகாண்ட இக்கு வில்   21 உ ப்பினர்கள் உள்ளடங்கி ள்ளனர்.        

1. ெபௗத்த சாசன  
2. ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்கம் 

3. சுற் லா அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள்  
4. திறன் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழிற் பயிற்சி  
5. உள்நாட்ட வல்கள்  
6. அனர்த்த காைமத் வம்  
7. நிைலயான அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள்  
8. விேசட விடயப்ெபா ப் க்கள் 

9. தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள்  
10. ெதாைலத் ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிடல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 

11. விஞ்ஞானம், ெதாழி ட்பம் மற் ம் ஆராய்ச்சி 
12. ேதசிய கலந் ைரயாடல் 

13. ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்  
14. உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாச்சார அ வல்கள்  
15. ஆரம்பநிைலக் ைகத்ெதாழில்கள்  
16. கிராமிய ெபா ளாதார நடவ க்ைககள்  
17. மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 

அபிவி த்தி  

2015 திெசம்பர் மாதம் 04ஆம் திகதி ஆரம்பித்  2015 திெசம்பர் 14ஆந் திகதி வைரயில் 
கு வான  07கூட்டங்கைள நடத்தி ள்ள . 

ெகௗரவ அைமச்சர்கள், குறித்த அைமச்சுக்களின் பிரதம ன்ேனா  உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் திைறேசாி உத்திேயாகத்தர்களின் பங்ேகற் டன் கு க் கூட்டங்கள் இடம்ெபற்ற டன், 
2015 திெசம்பர் 16ஆந்  திகதி கு  அறிக்ைக பாரா மன்றத் க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .  
 
தற்கா க கு  

பாரா மன்ற ெபண் உ ப்பினர்களின் ஒன்றியம் 

ஏழாவ  பாரா மன்றத்தின் பாரா மன்ற ெபண் உ ப்பினர்களின் ஒன்றியமான  ெகௗரவ 
சுேமதா ஜீ. ஜயேசனவின் தைலைமயில்   அைனத்  ெபண் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கைள ம் அங்கத்தவர்களாகக் ெகாண்  விளங்கிய .  

2015ஆம் ஆண் ல் ஏழாவ  பாரா மன்றத்தின் தலாவ  கூட்டத் ெதாடாில் 
இக்கு வான  04 கூட்டங்கைள நடத்தி ள்ள .  
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2015ஆம் ஆண் ல் சர்வேதச  மகளிர் தினத்ைதெயாட்  2015 மார்ச் 07ஆம் திகதி அைனத்  
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின ம், ெவளிநாட்  வர்களின ம், அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்களின ம் பங்ேகற் டன் விேசட மாநா  நடத்தப்பட்ட .  

8வ  பாரா மன்றத்தின் பாரா மன்ற ெபண் உ ப்பினர்களின் ஒன்றியமான  ெகௗரவ 
சந்திராணி பண்டாரவின் தைலைமயில் 2015ஆம் ஆண் ள் 03 கூட்டங்கைள 
நடத்தி ள்ள . 
 
சி வர்க க்கான பாரா மன்ற ஒன்றியம் 

ஏழாவ  பாரா மன்றத்தின் சி வர்க க்கான பாரா மன்ற ஒன்றியமான  ெகௗரவ 
சுதர்ஷனீ ெபர்னாந் ள்ேளயின் தைலைமயில் 17 பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள 
அங்கத்தவர்களாகக் ெகாண்  விளங்கிய . இக்காலப்பகுதியில் ஒன்றியமான  ஒ  
கூட்டத்ைத நடத்தி ள்ள .  

எட்டாவ  பாரா மன்றத்தின் சி வர்க க்கான பாரா மன்ற  ஒன்றியத்தின் தவிசாளர் 
பதவிைய  ெகௗரவ சுதர்ஷனீ ெபர்னாந் ள்ேள வகிப்ப டன், 2015 திெசம்பர் மாதம் 31ஆந் 
திகதியளவில் ன்  கூட்டங்கள் நடத்தப்பட் ள்ளன.   
 

5.3 சட்ட ல அ வலகம் 
 

பாரா மன்றத் க்கு ன்ைவக்கப்ப ம் சட்ட லங்கைள அரசியலைமப்  மற் ம் 

பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளகள் ஆகியவற்றின் ஏற்பா க க்கு இணங்க,  சிங்களம், 

தமிழ் மற் ம் ஆங்கிலம் ஆகிய ம்ெமாழிகளில்  தயாாித்தல், ஒப்பிட் ப் பார்த்தல் மற் ம் 
இத டன் ெதாடர்பான ம் இைடேநர்விைளவான மான நடவ க்ைககள் இந்த 
அ வலகத்தினால் 2015ஆம் ஆண் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  
 

2015ஆம் ஆண் ல் வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட 33 சட்ட லங்கள் இந்த 
அ வலகத் க்கு கிைடக்கப்ெபற்ற டன், 80 தனியார் உ ப்பினர் சட்ட லங்கைள 
வர்த்தமானியில் பிரசுாிப்பதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 
பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற்றப்பட்டதன் பின்னர் ெகௗரவ சபாநாயகாினால் சான் ைர 

றக்குறிப்பிடப்பட்ட சட்ட லங்களின் எண்ணிக்ைக 17 ஆகும். (16 அரசாங்க  
சட்ட லங்கள், ஒ  அரசியல் அைமப்  தி த்தம் இதற்குள் உள்ளடங்கும்) 

(2015 சட்ட லத்திற்கு தய ெசய்  பின்னிைணப்  2 ஐப் பார்க்க ம்).  

2015 ஆம் ஆண் ல் நிைலயியற் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட சட்ட லங்கள், நியதிச் 
சட்ட லங்கள் குறித்  பாிசீ ப்பதற்கான சட்டவாக்க நிைலயியற் கு க் கூட்டங்கள் 04 
நடத்தப்பட் ள்ள டன், இக்கு க்களில் தனியார்  உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் ஆராயப்பட்டன. 

2015ஆம் ஆண் ல் சட்ட ல அ வலகமான  ேமற்குறிப்பிட்ட நடவ க்ைகக க்கு 
ேமலதிகமாக பின்வ ம் நடவ க்ைககைள ம் ேமற்ெகாண்ட . 

 
அ) 2015ஆம் ஆண் ல் நிைறேவற்றப்பட்ட 19வ  அரசியலைமப் த் தி த்தத்ைத 

அரசியலைமப்பி ள் உள்வாங்கி, ம்ெமாழியி ம் தயார் ெசய்  தி த்தங்கள் 
அைனத் ம் உள்ளடங்கிய அரசியலைமப்பாக அச்சி தல்.  

ஆ)   பாரா மன்ற இைணய அகத்தில் (intranet) பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட்ட சட்டவாக்க 
ேசைவகள் பற்றிய தகவல்கைள பாரா மன்ற இைணயத் தளத்தின் ஊடாக 
ெபா மக்க க்கும் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கும் ம்ெமாழிகளி ம்  ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு  வசதிகைள ஏற்பா   ெசய்தல்.  
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இ)  சட்ட லங்கள் ெதாடர்பான சட்டவாக்க ேசைவத் தகவல் ைறைமைய 
 இற்ைறப்ப த்தல்.  

ஈ)  2015 ஆம் ஆண் ல் நிைறேவற்றப்பட்ட அைனத்  சட்டங்கைள ம் ெதாகுத்  ஒ  

த்தகமாக  வ வைமப்பதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் தல். 

உ)    பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், அைமச்சுகள், மாகாண சைபகள் மற் ம் பலதரப்பட்ட 

நி வனங்களின  ேவண் ேகா க்கிணங்க சட்ட லங்கள்/சட்டங்கள் ெதாடர்பாக ம் 

அைவ நிைறேவற்றப்ப ம் ெசயன் ைற ெதாடர்பாக ம் கடந்த வ டத்தி ம்  
சட்ட ல அ வலகத்தினால் தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன. 

5.4 சைப ஆவண அ வலகம்  
 
பாரா மன்றத்தின் சட்டவாக்க ெசயற்பாட் க்கான சைபயின் அைனத்  
நடவ க்ைககைள ம் விைனத்திறனாக ம் பய திமிக்கதாக ம்  நிைறேவற் வதற்குத் 
ேதைவயான ஒத் ைழப்ைப வழங்குதல் சைப ஆவண அ வலகத்தின் பணியாகும்.  

2015ஆம் ஆண் ள் ஏழாவ  பாரா மன்றத்தில் 41 அமர் க ம் எட்டாவ  
பாரா மன்றத்தில் 41 அமர் க மாக ெமாத்தம் 82 பாரா மன்ற அமர் கள் 
நடத்தப்பட் ள்ளன. 

பாரா மன்ற அமர் கள் ெதாடர்பில் பின்வ ம் நடவ க்ைககள் சைப ஆவண 
அ வலகத்தினால் 2015ஆம் ஆண் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன: 

i) எதிர்காலத்தில் பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் பிேரரைணகள் 

மற் ம் வினாக்கைள உள்ளடக்கிய ன்  ஒ ங்குப் த்தகங்க டன் அவற் க்கான 38 

அ பந்தங்க ம், 82 பாரா மன்ற அமர் கள் ெதாடர்பான ஒ ங்குப் பத்திரங்க ம்  

கூட்ட அறிக்ைகக ம் சிங்கள, தமிழ் மற் ம் ஆங்கில ெமாழிகளில் தயாாிக்கப்பட்  
அச்சிடப்பட்டன. 

ii) ேமற்குறிப்பிட்ட அச்சிடப்பட்ட ஒ ங்குப் த்தகங்கள், அவற் க்கான அ பந்தங்கள் 

மற் ம் பாரா மன்ற  ஒ ங்குப் பத்திரங்கள் ஆகியவற்ைற அைமச்சர்கள், பிரதி 
அைமச்சர்கள் உள்ளிட்ட  அைனத்  பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், அைமச்சுகளின் 
ெசயலாளர்கள் மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட ஏைனய நி வனத்  தைலவர்க க்கு ேதசிய  
விைர த் தபால் ேசைவ  லம் ைறயாக விநிேயாகிப்பதற்கும் அவற்ைற சபாபீடத்தில் 
ைவப்பதற்குமான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

iii) ஒவ்ெவா  அைமச்சினா ம் அ ப்பப்பட்ட அைமச்சுகள்,  திைணக்களங்கள், 
கூட் த்தாபனங்கள், நியதிச் சட்ட சைபகள் ஆகியவற்றின் 425 ெசயலாற் ைக  மற் ம் 

வ டாந்த அறிக்ைககைள ம், பல்ேவ  சட்டங்களின் கீழ் தயார் ெசய்யப்பட்    
வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட கட்டைளகள், ஒ ங்குவிதிகள் மற் ம் விதிகைள 
உள்ளடக்கிய பிேரரைணகைள ம் பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கான  
நடவ க்ைககள்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

iv) ஏழாவ  பாரா மன்றத்தின் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 277 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்க ம் எட்டாவ  பாரா மன்றத்தின் பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 400 வாய் ல விைடக்கான வினாக்க மாக 
ெமாத்தம் 677 வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் நிைலயியற் கட்டைளக க்கு இணங் 
பதிப்பிக்கப்பட்  ம்ெமாழியி ம் ஒ ங்குப் த்தகத்தில் உள்ளடக்குவதற்கான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 



வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக – 2015  18 

v) ஏழாவ  மற் ம் எட்டாவ  பாரா மன்ற  உ ப்பினர்களின் 160 தனியார் உ ப்பினர் 

பிேரரைணகள் மற் ம் 03 திகதியிடப்படாத பிேரரைணகள்  ெபா ப்ேபற்கப்பட் , 
பதிப்பிக்கப்பட்  ம்ெமாழிகளி ம் அவற்ைற ஒ ங்குப் த்தகத்தில் 
உள்ளடக்குவதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

vi) ஏழாவ  பாரா மன்றத் க்கான பாரா மன்ற அ வல்கள் கு வின் 32 அமர் க ம், 
எட்டாவ  பாரா மன்றத் க்கான குறித்த கு வின் 13 அமர் க ம் கூட்டப்பட் , இ  
பற்றிய கூட்ட அறிக்ைககைள ன்  ெமாழிகளி ம் ெவளியிட ம், குறித்த தீர்மானங் 
க க்கான பின்னாய்  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்குமான நடவ க்ைககள் 
இப்பணியகத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. ேம ம், 2015ஆம் ஆண் ன் 8வ  
பாரா மன்ற காலப்பகுதிக்கான கட்சித் தைலவர் கூட்டங்கள் 02 நடத்தப்பட் ள்ளன.  

vii) அதிேமதகு சனாதிபதியிடமி ந்  கிைடக்கப்ெபற்ற 02 அறிவித்தல்கள், சபாநாயகாின் 19 

அறிவித்தல்கள், 09 அரசாங்க சட்ட லங்கள் உள்ளடங்கலான 27 சட்ட லங்கள், 

சட்ட லங்கள் பற்றிய உயர் நீதிமன்ற தீர்ப் க்கள் மற் ம் அைமச்சர்களின் பத்திரங்கள்  
சமர்ப்பித்தல் ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்கிய பாரா மன்ற அமர் க க்கான  தினப் 
பணிகளின் நிகழ்ச்சிநிரைல ம்ெமாழியி ம்  தயாாிப்பதற்கான  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

viii)  2015ஆம் ஆண் ல் பாரா மன்றத் க்கு 07 அ தாபப் பிேரரைணகள் ன்ைவக்கப்பட் , 

குறித்த ஹன்சாட் அறிக்ைகயிைன காலமான உ ப்பினர  ைணக்கு அல்ல  உயிர் 
வா கின்ற அவர  ெந ங்கிய உறவினர்க க்கு அ ப்பி ைவப்பதற்கான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

ix) பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் தர கள் மற் ம் தகவல்கள் அைனத்ைத ம் உள்ளடக்கிய 
கனிணி ெமன்ெபா ள் நிகழ்ச்சித் திட்டத்ைத ன்ென த் ச் ெசல் த ம், அவற்ைற 
அ க்க  இற்ைறப்ப த் த ம்.   

x) எட்டாவ  திய பாரா மன்றத் க்கு ெதாி  ெசய்யப்பட்ட ெகௗரவ உ ப்பினர்களின் 
தகவல்கைள ேசகாித்தல் மற் ம் பாரா மன்ற நைட ைற குறித்  அவர்கைள 
விழிப் ணர் ட் வதற்காக 2015 ஓகஸ்ட் மாதம் 24, 25 மற் ம் 26ஆந் திகதிகளில் தகவல் 
க மபீடத்ைத நடாத் தல் மற் ம் ெபற் க் ெகாண்ட சகல தர கைள ம் கனிணி 

ைறைமயில் உட் குத் தல்.  

xi)  2015.03.13ஆந் திகதி இந்திய பிரதமர் ெகௗரவ நேரந்திர ஸ்ரீ ேமாதி இலங்ைக 
பாரா மன்றத்தில் உைரயாற் வதற்கான அைனத்  பத்திரங்கைள ம் தயார் ெசய்  
சைப அ வல்கைள ஒ ங்கு ெசய்தல்.  

xii) 2015.09.01ஆந் திகதி எட்டாவ  திய பாரா மன்றத்ைத ைவபவாீதியாக திறந்  
ைவக்கும் ஆரம்ப அமர்வின்ேபா  பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் சத்தியப் பிரமாணம் 
அல்ல  உ திப்பிரமாணத் க்கான  ஆவணங்கைளத் தயார் ெசய்  சைப அ வல்கைள 
ஒ ங்கு ெசய்தல்.  

xiii) 14ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியல் கட்டைளகளின் பிரகாரம், 02 விேசட 
பாரா மன்ற அமர் கைள  2015.02.02 மற் ம் 2015.07.03ஆகிய திகதிகளில் கூட் வதற்கான 
ஆவணங்கள் அைனத்ைத ம்  தயார் ெசய்த ம், சகல உ ப்பினர்க க்கும்  இந்த 
அமர் கள் குறித்  அறி த் வதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் த ம்.  

xiv) 2015.04.28ஆந் திகதி நிைறேவற்றப்பட்ட பத்ெதான்பதாவ  அரசியலைமப்  
தி த்தத் டன் ெதாடர் ைடய விேசட அ வல்கைள ஒ ங்கு ெசய்தல்.      
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5.5  நி வனத்தின் ஏைனய பிாி களின் பங்களிப் கள் பற்றிய சு க்கம்: 

1)  பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 

பாரா மன்ற ெசயன் ைறைய நிைறேவற் ைகயில், ெகௗரவ சபாநாயகர், ெகளரவ 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் அவர்கள  பணியாள்ெதாகுதியினர், பாரா மன்ற 
பணியாள்ெதாகுதியினர்  மற் ம் இைணந்த பணயாட்ெடாகுதியினர் ஆகிய பிாி க க்கு 
ேதைவயான வசதிகைள வழங்கும் கமாக, ெதாழில் ாீதியாக காலத் க்ேகற்ற ேசைவகைள 
வழங்குவ  இந்த திைணக்களத்தின் கடைமயாகும். 

2015ஆம் ஆண் ல் பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட க்கிய 
பணிகள் 

i)  பா காப்  அ வல்கள் 

பாரா மன்றத்தின் பா காப்பிைன சிறந்த  மட்டத்தில் ேப வ டன், ர்வாங்க பா காப்  
கு க் கூட்டங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பலத்த பா காப்  ஏற்பா கைள ஓரள க்கு 
தளர்த் வதற்கான ெசயன் ைற 2010ஆம் ஆண்  தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட . ெகௗரவ 
சபாநாயகாின் ஆேலாசைனயின் பிரகாரம் குறித்த ெசயன் ைறயான  2015ஆம் ஆண் ம் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட . 

பா காப்பிைன உயர்ந்த மட்டத்தில் ேப ம் அேதசமயம், பா காப்  ஏற்பா கைள 
தளர்த் வதற்கான இய ைம 2015ஆம் ஆண் ம் கிட் ய டன்,  இ  ெதாடர்பிலான 
தீர்மானங்கள் குறித்  ெகௗரவ உ ப்பினர்கள் மற் ம் பணியாள்ெதாகுதியினைர ம் 
அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்கைள ம் விழிப் ணர் ட் வதற்கான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

இதன் லம், ெகௗரவ உ ப்பினர்கள், பாரா மன்ற பணியாள்ெதாகுதியினர் மற் ம் கடைம 
நிமித்தம் பாரா மன்றத் க்கு வ ைக த ம் அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்கள் மாத்திரமன்றி 
பாரா மன்றத்ைத பார்ைவயி வதற்காக வ ைக த ம் ெபா மக்க க்கும் வசதிகள் 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட்டன. 

பா காப்  மற் ம் அத டன் ெதாடர் ைடய ஏைனய விடயங்களின் கீழ் பாரா மன்ற 
பணியாள்ெதாகுதியினர் மற் ம் இைணந்த பணியாள்ெதாகுதியின க்கான ெசயலமர் கள், 
க த்தரங்குகள் ஆகியைவ ஒ ங்கு ெசய்யப்பட்ட டன், பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களத்தின் 
ஊழியர்க க்கான பயிற்சி வாய்ப் கைள வழங்குத ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

ii) திைணக்களத்தினால் 2015ஆம் ஆண் ள் ஒ ங்கு ெசய்யப்பட்ட ைவபவங்கள், 
க த்தரங்குகள், ெசயலமர் கள் மற் ம் கலந் ைரயாடல்கள்-  

1. 2015ஆம் ஆண்  அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்களின் சத்தியப்பிரமாணம் வழங்கும் 
ைவபவம்  

2. இந்  சமய ைவபவம் மற் ம் சரஸ்வதி ைஜ 
3. ெவளிநாட்  க்கு க்கள் விஜயம் த ைகயில் குறித்த நடவ க்ைககைள ஒ ங்கு 

ெசய்தல் 
4. ெவளிநாட்  ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர  அ வலகத்தால் ஏற்பா  ெசய்யப்ப ம் 

ைவபவங்கள் மற் ம் ெசயலமர் கள் ஆகியவற் க்கு ைமயான ஒத் ைழப்ைப 
வழங்குதல். 

5. பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களத்தினால் ன்ைவப்பட்ட பா காப்  நடவ க்ைககள் 
பற்றிய விதப் ைரகள் பா காப்  பிாி களின் ெசயற்திறைன அதிகாிப்பதற்கு 
காரணமாகி ள்ளன.  

6. பணியாள் ெதாகுதி  ைழவாயில் மற் ம் உ ப்பினர் ைழவாயில்களில் ெபா த்தப் 
பட் ள்ள திய எக்ஸ் கதிர் ைறைம உள்ளிட்ட எக்ஸ் கதிர் ைறைமயின் பராமாிப்  
மற் ம் ேமம்ப த்த டன் ெதாடர் ைடய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் தல். 
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7. 'ஜயந்தி ர' மற் ம் ' க ெசவன' ைழவாயில்களின் பா காப்  நிலைமகைள 

ேமம்ப த் வதற்கான ஆரம்பகட்ட நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட டன், திய 
நிர்மாணப் பணிக க்கான நிதி ஏற்பா கள் 2015ஆம் ஆண் ம் 
கிைடக்கப்ெபறவில்ைல. 

iii)  ெகௗரவ சபாநாயக க்கான உத்திேயாக ர்வ ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்தல்.  

iv) 2015.01.08ஆந் திகதி ெதாி  ெசய்  நியமிக்கப்பட்ட இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் அதிேமதகு சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களினால் 
ைவபவாீதியாக பாரா மன்றத்ைத திறந்  ைவக்கும் ைவபத்ைத ஒ ங்கு 
ெசய்வதற்கான நடவ க்ைகைள ெகௗரவ சபாநாயகர் மற் ம் பாரா மன்ற ெசயலாளர் 
நாயகத்தின் அறி ைரகளின் பிரகாரம் ேமற்ெகாள் தல். 

v) 2015.08.17ஆந் திகதி இடம்ெபற்ற பாரா மன்ற ெபா த் ேதர்த ன்ேபா  ெதாி  
ெசய்  நியமிக்கப்பட்ட திய பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்காக நடத்தப்படட தகவல் 
க மபீடத்தில், பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்  கடைம 
மற் ம் ெபா ப் க்கள்  குறித்  அவர்கைள விழிப் ணர் ட் , ேதைவயான 
தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள் த ம், தற்கா க மற் ம் நிரந்தர அைடயாள 
அட்ைடகைள வழங்குத ம். 

vi) விேசட  வி ந்தினர் வ ைக ( VIP Visits) 

 2015ஆம்  ஆண் ல் விேசட வி ந்தினர்களின் வ ைக சுமார் 450ஆகக் காணப்பட்ட . 

vii) பல்ேவ பட்ட கு க்க க்கான அ மதிப் பத்திரங்கைள வழங்குதல். 

(அ) அைமச்சுக்களின் ெசயலாளர்கள், அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களின் வாகனங்க க்கான அ மதிப் பத்திரங்கள் உள்ளிட்ட வ டாந்த 
அ மதிப் பத்திரங்கள் 658 வழங்கப்பட் ள்ளன. 

(ஆ) அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்க க்காக நாளாந்தம் வழங்கப்ப ம் கலாி அ மதிப் 
பத்திரங்கள் மற் ம் அரசாங்க  அ வலர் கூடத் க்கான அ மதிப் பத்திரங்கள் 
உள்ளிட்ட 2325 அ மதிப் பத்திரங்கள்  வழங்கப்பட் ள்ளன. 

(இ) பணியாள் ெதாகுதியினாின் தனிப்பட்ட வாகனங்க க்கான அ மதிப் பத்திரங்கள் 591 
வழங்கப்பட் ள்ளன. 

(ஈ) உ ப்பினர்களின் சாரதிக க்கான  வாகன அ மதிப் பத்திரங்கள் 225 
வழங்கப்பட் ள்ளன. 

(உ) பத்திாிைக நி பர்கள் மற் ம் பத்திாிைக ெசய்தியாளர்க க்கான அ மதிப் பத்திரங்கள் 
174 வழங்கப்பட் ள்ளன. 

(ஈ) பாரா மன்றத்ைதப் பார்ைவயி வதற்கான அ மதிப் பத்திரங்கைள வழங்குதல். 
 

விபரங்கள்  எண்ணிக்ைக 
 கலாி அ மதிப் பத்திரங்கள்   16150 
பாரா மன்றத்ைத/ அமர்ைவ பார்ைவயி வதற்கான  கு   அ மதிப் 
பத்திரங்கள்  

3150 

கு க்களாக வ ைக தந்த பாடசாைல மாணவர்க க்கான அ மதிப் 
பத்திரங்கள் 

22520 

தற்கா க மாதாந்த அ மதிப்பத்திரங்கள் 1050 
பாரா மன்றத்ைத/ அமர்ைவ பார்ைவயி வதற்கு ன்கூட் ய 
அ மதியின்றி வ ைக தந்த கு க்க க்கான  அ மதிப் பத்திரங்கள் 

50580 
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(உ) ைழவாயில் அ மதிப்பத்திரங்கைள வழங்குதல்  
 

ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி, ெகமரா க விகள் ஆகியவற்ைற எ த்  வ தல்  8100 
ெபா ட்கைள எ த் ச் ெசல்வதற்காக வழங்கப்பட்ட அ மதிப்பத்திரங்கள் 1225 

 
(ஊ) அைமச்சு /திைணக்கள பணியாள் ெதாகுதிக்கான அ மதிப்பத்திரங்கள் 
 
பல்ேவ  அைமச்சுகள் மற் ம் திைணக்களங்களி ந்  வ ைகத கின்ற ேமாட்டார் 
ைசக்கிள் ேதவலாளர்கள் பாரா மன்றத் க்கு வ ைகத வதற்காக அ மதி வழங்குகின்ற 
குறிப்பிடத்தக்கள  க தங்க ம் 2015 ஆம் ஆண் ள் வழங்கப்பட் ள்ளன.   
 
(2)   ஹன்சாட் திைணக்களம் 

i) 2015ஆம் ஆண் ல் நைடெபற்ற 82 பாரா மன்ற அமர் கள் ஹன்சாட் 

அறிக்ைகயிட க்கு உட்ப த்தப்பட்டன. 

ii) வ டத்தி ள் நடத்தப்பட்ட அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு , அரசாங்கக் 
கணக்குக் கு , உயர் பதவிகள் பற்றிய கு , சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு ,  
பாரா மன்ற ெபண் உ ப்பினர்களின் ஒன்றியம், சி வர் ஒன்றியம், நிைலயியல் 
கட்டைளகள் பற்றிய கு , ஆேலாசைனக் கு க்கள் (விேசட), நிைலயியல் கு க்கள், 
பாரா மன்ற அ வல்க க்கான கு  உள்ளிட்ட 51 கு க்கூட்டங்கள் 
அறிக்ைகயிட க்கு உட்ப த்தப்பட்டன. 

iii) 20 ஹன்சாட் பிாி த்ெதாகுதிகள் கட் வதற்காக  அ ப்பப்பட்டன.  

iv) காலமான 07 ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள  அ தாபப் பிேரரைணகள் 
உள்ளடங்கிய 07  ஹன்சாட் அறிக்ைககள் அச்சி வதற்காக அ ப்பப்பட்டன.  

v) 45 கு  அறிக்ைககைள பதிப்பிப்பதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  

vi) பாரா மன்ற ெசயன் ைற ெதாடர்பான தகவல்கைளத் திரட் தல், பாரா மன்றத்தி ள் 
இடம்ெப ம் நடவ க்ைககள்  பற்றிய சூசிைகைய ேப தல், பாரா மன்றம் மற் ம் 
கு க்களில் இடம்ெப ம் ெசயன் ைறகள் பற்றிய குரல்  பதிவிைன ேமற்ெகாள் தல்.  

3) பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர் அ வலகம் 

i) ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு சைபயி ள்  சிங்களம்/ஆங்கிலம், 
சிங்களம்/தமிழ், தமிழ்/ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகளில்  சமகால உைரெபயர்ப்  வசதிகள் 
வழங்கப்பட்டன. 

ii) ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் 
ஆேலாசைனக் கு க்கள் மற் ம் ஏைனய  கு க்களில் பங்ேகற்கும்  பல்ேவ  
உத்திேயாகத்தர்க க்கும்  சிங்களம்/ஆங்கிலம், சிங்களம்/தமிழ், தமிழ்/ஆங்கிலம் ஆகிய 
ெமாழிகளில்  சமகால உைரெபயர்ப்  வசதிகள் வழங்கப்பட்டன. 

iii) பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு , ெபா  ம க்கு  மற் ம் ஏைனய சமகால 
உைரெபயர்ப்  வசதிகள் அற்ற கு  அைறகளில் அ கி ந்  உைரெபயர்ப்  
ேசைவயிைன வழங்குதல்.  

iv) பாரா மன்ற ஒ ங்குப் பத்திரத்தில் பிரசுாிக்கப்ப ம் வாய் ல விைடக்கான 

வினாக்கள் மற் ம் எ த் ல விைடக்கான  வினாக்கள் சிங்களம், தமிழ் மற் ம் 
ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிக க்கு ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டன. உைரெபயர்ப்பாளர் 
அ வலகத்தில் ஒவ்ெவா  பிாிவா ம் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட வினாக்களின்  
எண்ணிக்ைக கீேழ தரப்பட் ள்ள ; 
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         பிாி      ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட   
 வினாக்களின் எண்ணிக்ைக 
 சிங்கள/ஆங்கில பிாி     : 551 

 சிங்கள/தமிழ்  பிாி   : 556 

  தமிழ் / ஆங்கில பிாி     : 06 

 

இவற்றிற்கு ேமலதிகமாக, ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணகள், தனியார் உ ப்பினர் 
பிேரரைணகள், சைப ஒத்திைவப்ைவப்  ேவைள வினாக்கள், ெகௗரவ சபாநாயகாின் 
தீர்மானங்கள், பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  அறிக்ைககள், கணக்காய் க் 
குறிப் கள், அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு  அறிக்ைககள் மற் ம் ெதாிகு  
அறிக்ைககள் ஆகியன ெமாழிெபயர்க்கப்பட் ள்ளன. 

 
v) ெபா  ம க் கு வினால் அ ப்பப்பட்ட  ம க்களின் சாராம்சங்கள், பத்திாிைக 

விளம்பரங்கள், க தங்கள், அறிக்ைககள், தனியார் உ ப்பினர் பிேரரைணகள், 
பாரா மன்ற வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக மற் ம் ெகௗரவ சபாநாயகர்  
அ வலகத்தில் இ ந்  கிைடத்த ஆவணங்கள் ஆகியன  சிங்களம், தமிழ் மற் ம் 

ஆங்கில ெமாழிக க்கு ெமாழிெபயர்க்கப்பட் ள்ள டன், உைரெபயர்ப்பாளர் 

அ வலகத்தில் ஒவ்ெவா  பிாிவா ம் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட பக்கங்களின்   
எண்ணிக்ைக கீேழ தரப்பட் ள்ள ; 

 
 பிாி      ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட   
 பக்கங்களின்  எண்ணிக்ைக 
 சிங்கள/ஆங்கில பிாி     : 484  

 சிங்கள/தமிழ்  பிாி   :  411  

 தமிழ் / ஆங்கில பிாி   :  393 
 

4)  பாரா மன்ற லகம்: 
 

மீளாய் க்குட்பட்ட  ஆண் ல், பாரா மன்ற லகத்தின் ல்கைள பா காக்கும் ேநாக்கில்  
அவற்ைற எண்ணியல் களஞ்சியமாக (Digital Repository) அைமக்கும் ெபா ட் , ெபா நலவாய 
அைனத் ப் பாரா மன்ற ஒன்றியத்தின் ஒத் ைழப்பிைன ேகாாியதன் விைளவாக, குறித்த 
ஒன்றியத்தினால் ஆய்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் , அறிக்ைக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .  
 

i) கடந்த வ டத்தில் லகத்தின் பிரதான ஒன் திரட் ல் சிங்களம், ஆங்கிலம் 
மற் ம் தமிழ் ெமாழிகளில் திய  ெவளியீ கள் ேசர்க்கப்பட்டன. இதில் 486 

த்தகங்கள், 30 பத்திாிைககள் மற் ம் 16 வார சஞ்சிைககள் உள்ளடங்குகின்றன. 

ii) ெகௗரவ சபாநாயகர் உள்ளிட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் 
பாரா மன்ற ெசயலாளர் நாயகம் உள்ளிட்ட ஒட்  ெமாத்த பணியாட்கள்; 
ெதாகுதியினர ம் கடைமகைள ேமற்ெகாள்வதற்குத் ேதைவயான பல்ேவ பட்ட 
தகவல்க ம் இலகுவான பயன்பாட் க்கு ஏற்ற விதத்தில் தயார் ெசய்யப்பட்டன. 

iii) ேதசிய க்கியத் வம் வாய்ந்த பல்ேவ பட்ட விடயங்க டன் ெதாடர் ப ம் 
தகவல்கைள உள்ளடக்கிய சுமார் 1300 ேகாப் கள் தயார்  ெசய்யப்பட்டன.  

iv) மீளாய் க்குட்பட்ட  ஆண் ல், பாரா மன்றத்தின் ஆராய்ச்சிப் பிாிவினால் 
பின்வ ம் க மங்கள் ஆற்றப்பட்டன.   
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 உ ப்பினர்கள  ேகாாிக்ைககள் - 260, ெகௗரவ சபாநாயகர்/ ெசயலாளர் நாயகம் 
அ வலகத்தின் பணிகள் - 54, பின் ல அறிக்ைககள் -18,  ெதாழில் ட்ப 

அறிக்ைககள் – 12,  ஆய் ப் பத்திரங்கள் - 10  

v) இவற் க்கு ேமலதிகமாக, பாரா மன்ற ஆராய்ச்சிப் பிாிவினால் “பாரா மன்ற 
நாேள  – 2015”  ெவளியிடப்பட்ட . 

 
 

5) தாபன அ வலகம்/ உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம்/  உள்ளக கணக்காய்  அ வலகம்: 

 

5.1  தாபன அ வலகம்- 

i) 2015ஆம் ஆண் ல் பாரா மன்ற பணியாள் ெதாகுதியில் 25 உத்திேயாகத்தர்கள் 

பல்ேவறான ெவளிநாட் ப் பயிற்சிகள்/ கல்விச் சுற் லாக்கள்/ மாநா களில் 
பங்குபற்றி ள்ளனர் என்பேதா ,  இவற்றில் சில பல்ேவ  ெவளிநாட்  நி வனங்களின்  
நிதி அ சரைணயில் ஒ ங்கு ெசய்யப்பட்டன.       

 

ii) இலங்ைக ெபாறியியலாளர் நி வனம், ேதசிய வர்த்தக காைமத் வ நி வனம், திறன் 
அபிவி த்தி அைமப் , பண்டாரநாயக்க சர்வேதச இராஜதந்திர பயிற்சி நி வனம், பிராக் 
நி வனம், இலங்ைக கட்டைளகள் நி வகம், இலங்ைக சுற் லா மற் ம் ேஹாட்டல் 

காைமத் வ நி வனம்,   இலங்ைக நி வாக அபிவி த்தி நி வகம் (SLIDA), கனிணி 
கற்ைககள் பிாி  - ெகா ம்  பல்கைலக்கழகம், ேதசிய லக மற் ம் ஆவணமாக்கல்  
சைப, லஸ்ஸன ேளாரா, ேதசிய சுவ க்கூட திைணக்களம், ெடக்ேநாப்ளஸ் 
ஒட்ேடாேமஷன், மற் ம் ைனடற் ேமாடர்ஸ் லங்கா பீஎல்சீ  ஆகிய நி வனங்களின் 

லம் பாரா மன்ற பணியாள் ெதாகுதியில் பல்ேவ  பதவிகைள வகிக்கும் ஏராளமான 
அ வலர்க க்கு  பயிற்சிக்கான வாய்ப் க்கள்  வழங்கப்பட்ட டன், திறந்தெவளி பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், தி சமிஞ்ைககள் பற்றிய நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற் ம் சாதகமான 
மனப்பாங்குகள் பற்றிய நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஒ ங்கு ெசய்யப்பட்  நடத்தப்பட்டன.  

 

iii) 2015ஆம் ஆண் ல் பணியாள் ெதாகுதி அங்கத்தவர்களின் நன்ைமக்காக 750 இ.ேபா.ச. 
பிரயாணச் சீட் க்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன.  
 

iv) பாரா மன்றத் க்கான திய ெதாைலேபசி இைணப் க்கைள வழங்குவதற்கான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் தல், இலங்ைக ெட ெகாம் ெதாைலேபசி 
ெபயர்ப்பட் ய க்குத் ேதைவயான தகவல்கைள வழங்குதல், பாரா மன்றத்தின் உள்ளக 
ெதாைலேபசி ெபயர்ப்பட் யைல இற்ைறப்ப த்த ம் அச்சி த ம்.  
 

v)  03 ெபா  விாி ைரகள், மற் ம் விழிப் ணர் ட்டல் நிகழ்ச்சிகைள நடாத் வதற்கு 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 
 

5.2 உ ப்பினர் ேசைவ அ வலகம்-  
 

பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் என்ற வைகயில் தம  பதவியின் அ வல்கைள 
நிைறேவற் வதற்கு பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு ேதைவயான அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
வசதிகள் மற் ம் ேசைவகைள உாிய விதத்தில் உாிய ேநரத்தில் அவர்க க்கு 
வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் த ம், பாரா மன்றத்தின் உாிய பிாி கள் 
ஊடாக அைவ உாிய விதத்தில் வழங்கப்ப வைத உ தி ெசய்த ம் இப்பிாிவின் க்கியமான 
பணியாகும்.  
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 2015ஆம் ஆண் ல் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு திய கடைமாீதியிலான ெதாைலேபசி 
வசதிகைள வழங்குதல், அவர்க க்குத் ேதைவயான காகிதாதிகைள உாிய அளவில் வழங்குதல், 
தனிப்பட்ட பா காப் க்கான ப்பாக்கிகைள வழங்குைகயில் குறித்த இைணப்பாக்க 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் தல், ெகௗரவ சபாநாயகாின் உத்திேயாக ர்வ இல்லத்ைத 
பராமாித்தல், வெர யாவில் அைமந் ள்ள வி ைற இல்லத்ைத பராமாித்தல் மற் ம் 
மாதிெவல உ ப்பினர் வி திகளின் பராமாிப்  நடவ க்ைககைள இைணப்பாக்கம் ெசய்தல் 
மற் ம் நிர்வகித்தல் ஆகிய பணிகள் இப் பணியகத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 

5.3 உள்ளக கணக்காய்  அ வலகம்: 
i) பாரா மன்றத்தின் மனித வளம் மற் ம் ெபா  வளங்களின் விைனத்திறனான 

பயன்பாட்ைட ஊக்குவிப்பதன் ஊடாக, நி வனாீதியான ேநாக்கங்கைள அைட ம் 
கமாக தாபிக்கப்பட்ட கணக்காய்  மற் ம் காைமத் வக் கு வின் நான்கு 

கூட்டங்கள்   நடத்தப்பட் ள்ளன.  
ii) கடந்த ஆண் ல், பாரா மன்றத்தின் வழங்கல் மற் ம் ேசைவகள் பற்றிய 

குைறபா கள், ஊழியர்கள் ேசைவக்கு ச கமளிப்பதில் காட் ம் அக்கைறயின்ைம, 
குளி ட்டப்பட்ட களஞ்சிய அைற நடவ க்ைககளில் இடம்ெப ம் ைறேக கள் 
குறித்  விசாாித் , காைமத் வத் க்கு அறிக்ைக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .  

iii) இைளஞர் அ வல்கள் மற் ம் திறன் அபிவி த்தி அைமச்சுடன் இைணந் , 
பாரா மன்றத்தில் பயன்பாட் க்கு எ க்கப்படாத ெபா ட்கைள ேஹாமகைம 
ெதாழி ட்ப கல் ாிக்கு வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  

6) ெவளிநாட்  உற கள் மற் ம் ஒ ங்கு மர  அ வலகம்: 

i) ெபா நலவாய பாரா மன்றச் சங்கம், அைனத்  பாரா மன்ற ஒன்றியம் மற் ம் சார்க் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் சங்கம் ஆகியவற் டன் ெதாடர் ைடய அைனத்  
ெசயற்பா க ம் ேசைவக ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

ii) ெகளரவ சபாநாயகர், ெகளரவ பிரதி சபாநாயகர், ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர், 
ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம், பிரதிச் 

ெசயலாளர் நாயகம் மற் ம் உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம் ஆகிேயா க்கு ேமற்குறிப்பிட்ட 

சங்கங்களினால் நடத்தப்பட்ட மாநா கள், ெசயலமர் கள், சுற் லாக்கள், கூட்டங்கள், 

கல்விச் சுற் லாக்கள் மற் ம் க த்தரங்குகளில் (21) பங்ேகற்பதற்கான வாய்ப் க்கள் 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட்டன. 

iii) இவற் க்கு ேமலதிகமாக பாரா மன்ற நட் ற ச் சங்கங்க டன் ெதாடர் ைடய 

ெசயற்பா கள் பற்றிய அ வல்க ம் நிைறேவற்றப்பட்டன. (தற்ேபா  அத்தைகய 50 

சங்கங்கள் இயங்குகின்றன). 

 
7) தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 

 

2015ஆம் ஆண் ல் தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களத்தினால் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெசயற்பா களில், தகவல் மற் ம் ெதாடர்பாடல் உட்கட்டைமப்  

ைறைமைய பராமாித்தல், இைணய  பாவைனைய ேமம்ப த் தல், திய உள்ளக 
பிரேயாகங்கைள தயாாித்தல்,  உள்ளக ாீதியில் தயாாிக்கப்பட்ட பிரேயாகங்கைள பராமாித்தல், 
பராமாிப்  ேசைவ ஒப்பந்தங்கள் ெதாடர்பிலான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல், பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நடத் தல், பாரா மன்ற இைணயத்தளத்ைத பராமாித்தல்,  வ ைக 

காைமத் வ ைறைய தர யர்த் தல் மற் ம் RFP க த்திட்டத்ைத வைரதல் ஆகியன 
க்கியமானைவயாகும். 
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பிற்ேசா்க்ைக – 02 
2015 இல் அங்கீகாிக்கப்பட்ட சட்டங்கள் 

 
இல. சட்ட ல 

இல. 
ெபயர் திகதி 

1 1/2015 සර්ජන (සංෙශ ධන) 
ஒ க்கீ  (தி த்தம்) 

Appropriation (Amendment 

2015-02-07 

2 2/2015 වර සහ ජලජ ස ප (සංෙශ ධන)
கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்) 
Fisheries and Aquatic Resources (Amendment) 

2015-03-02 
 

3 3/2015 ෙක ළ හා ම  යසාර බඳ ජා ක අ කා ය (සංෙශ ධන) 
ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைப 

(தி த்தச்) சட்டம் 
National Authority on Tobacco and Alcohol (Amendment) 

2015-03-03 

4 4/2015 අපරාධයක තය සහ සා ක ව හට සහාය ෙ සහ ආර ෂා 
ෙ  

குற்றச்ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் 
சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம் பா காப்  
Assistance to and protection of victims of crime and 
witnesses 

2015-03-07 
 

5 5/2015 ජා ක ඖෂධ යාමන අ කා ය
ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைப 
National Medicines Regulatory Authority 

2015-03-19 

6 6/2015 මඩහෙප ල ශ්  ර තනපාලාරාම හාරස්ථ සාසන හා ෙබ ධ අ  යාපන 
සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත ෙ ) 
மடஹெபால ஸ்ரீ ரத்னபாலராம விகாைரயின் ெபளத்த கல்வி 
அபிவி த்தி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
Madahapola Sri Rathanapalarama Religious and Buddhist 
Education (Incorporation)  

2015-04-06 

7 7/2015 ආගා ක හා ගා ක (සංෙශ ධන) 
கு வ ேவார், கு யகல்ேவார் (தி த்தம்) 
Immigrants and Emigrants (Amendment) 

2015-06-03 

8 8/2015 ජා ක  අ  යාපන අ කා ය (ඉව  ෙ ) 
ேதசிய ஆசிாியர் கல்வி அதிகாரசைப (நீக்கல்) 
National Authority on Teacher Education (Repeal) 

2015-06-03 

9 9/2015 ෙ ය ආදාය  (සංෙශ ධන)
உண்ணாட்டரசிைற (தி த்தம்) 
Inland Revenue (Amendment) 

2015-10-30 

10 10/2015 ද  
நிதி 
Finance 

2015-10-30 

11 11/2015 එක  කළ අගය මත බ (සංෙශ ධන)
ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) 

2015-10-30 
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Value Added Tax (Amendment) 

12 12/2015 ජා ය ෙග ඩනැ ෙ  බ  (සංෙශ ධන) 
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தம்) 
Nation Building Tax (Amendment) 

2015-10-30 

13 13/2015 ආර් ක ෙසේවා ගාස් (සංෙශ ධන)
ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன  (தி த்தம்) 
Economic Service Charge (Amendment) 

2015-10-30 

14 14/2015 ඔ  ඇ ම හා  බ  (සංෙශේධන) 
பந்தய, சூதாட்ட விதிப்பன  (தி த்தம்) 
Betting and Gaming Levy (Amendment) 

2015-10-30 

15 15/2015 සර්ජන (සංෙශ ධන)
ஒ க்கீ  (தி த்தம்) 
Appropriation (Amendment) 

2015-12-03 

16 16/2015 සර්ජන 
ஒ க்கீ  
Appropriation 

2015-12-19 
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