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இலங்கைப் பாராளுமன்றம் 

தகலப்பு இலக்ைம் - 16 

வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை – 2016 

     

1. பணிைள்  

 ெட்டம் இயற்றுபவர்ைள், மக்ைள் பிரதிநிதிைள் மற்றும் நாட்டின் சபாதுநிதிப் பயன்பாட்கட 

நுணுக்ைமாை ஆராய்பவர்ைள் என்ற வகையில், தமது பணிைகள பயனுறுதிமிக்ை வகையிலும்  

விகனத்திறன் மிக்ைதாைவும் நிகறசவற்றுகையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கு உதவும் 

செயல் நகடமுகற ாீதியிலான ஆசலாெகனைள் மற்றும் வெதிைகள வழங்குதல்.  

 2. பிரதான சதாழிற்பாடுைள் 

(i) மக்ைளின் ெட்டவாக்ைத் தத்துவத்கதப் பிரசயாைித்தல் 

(ii)  அரெ நிதி சதாடர்பான முழுகமயான ைட்டுப்பாட்கடப் பிரசயாைித்தல் 

(iii) நிகறசவற்றுத்துகறகய சமற்பார்கவ செய்தல் 

3. நிறுவனக் ைட்டகமப்பு 

சைளரவ ெபாநாயைாின் தகலகமயிலான பாராளுமன்றத்தின் ைடகமைகள 

விகனத்திறனாை ஆற்றுவதற்குத் சதகவயான  செயலை மற்றும் பணியாளர் செகவைள் 

பாராளுமன்றச் செயலாளர் நாயைத்தின்  அலுவலைத்தினால் வழங்ைப்படுைின்றன. 

 பாராளுமன்றச் செயலாளர் நாயைத்தின் அலுவலைம் பின்வரும் திகணக்ைளங்ைகளக் 

 சைாண்டுள்ளது.  

 (பின்னிகணப்பு 01 இல் நிறுவனக் ைட்டகமப்கபப் பார்க்ை) 

1. பகடக்ைலச் செவிதர் திகணக்ைளம் 

2. நிர்வாைத் திகணக்ைளம் 

3. ெட்டவாக்ை செகவைள் திகணக்ைளம் 

4.ஹன்ொட் திகணக்ைளம் 

5. இகணப்புப் சபாறியியலாளர் திகணக்ைளம் 

6. நிதி மற்றும் வழங்ைல்ைள் திகணக்ைளம் 

7. உணவு வழங்ைல், வீடு பராமாிப்புத் திகணக்ைளம் 

8.   தைவல் முகறகமைள், முைாகமத்துவத் திகணக்ைளம்  

  

3.1 பகடக்ைலச் செவிதர் திகணக்ைளம்  

சைளரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கு பின்வரும் சசவவகவள முடியுமான வகர 

உயர்ந்த தரத்தில் ைாலத்துக்கு உைந்ததும் விகனத்திறன் மிக்ைதுமானசதாரு முகறயில் 

வழங்குவதன் மூலம் பாராளுமன்றத்தின் பயனுறுதியான சதாழிற்பாட்டுக்கு உதவுதல்: 
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  கவபவாீதியான ைடகமைள், பாராளுமன்ற ெபா மண்டபத்தினுள் ஒழுங்கைப் சபணுதல், 

செங்சைாலின் சபாறுப்பும் பாதுைாப்பும், பாராளுமன்ற ைட்டடத்தினுள் விருந்தினர்ைகள 

அனுமதித்தல், ைலாிகய சமற்பார்கவ செய்தல் 

  பாராளுமன்றக் ைட்டடத்கதப் சபணுதல் மற்றும் பாராளுமன்றக் ைட்டடத் சதாகுதியினுள் 

இடவெதிைகள ஒதுக்ைீடு செய்தல் 

  சைளரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளின் மூப்புாிகம நிரகலத் தயாாித்து பாராளுமன்ற 

ெபா மண்டபத்தில் அதற்சைற்ப ஆென ஒதுக்ைீடு செய்தல், ஆென ஏற்பாடுைகள 

நிருவைித்தல் மற்றும் சமற்பார்கவ செய்தல் 

3.2 நிர்வாைத் திகணக்ைளம்  

 ெட்டம் இயற்றுதல், சமற்பார்கவ மற்றும் சபாதுநிதி முைாகமத்துவத்தின் மீதான 

பாராளுமன்ற  உறுப்பினர்ைளின் விடயப்சபாறுப்பிகன நிகறசவற்றும் முைமாை, 

அவர்ைளுக்கு விகனத்திறன் மிக்ைதும் உயர் தரத்திலுமான செகவகய வழங்குக்கூடிய 

மிைவும் உைந்த ஆளணியினகர பணியாட்சடாகுதியில்  ஆட்செர்த்தல், பதவியுயர்த்துதல் 

மற்றும் ஒழுக்ைாற்று நடவடிக்கைைள் உள்ளிட்ட பணியாட்சடாகுயின் ெைல பிாிவுைகளயும் 

செர்ந்த ஆளணியினாின் அறிவு, இயலுகம மற்றும் இயலளவிகன சமம்படுத்துவதற்ைான 

மனித வள முைாகமத்துவம், சமாழித் சதர்ச்ெி, ைணினி, ெகமயற்ைகல, ைணக்ைீடு, நூலை 

செகவைள் சபான்ற விடயத்துடன் இகணந்த உள்நாட்டு மற்றும்  சவளிநாட்டு பயிற்ெிப்  

பாடசநறிைகள ஒழுங்செய்தல் மற்றும் பணியாட்சடாகுதியின் ஆக்ைபூர்வமான  

மனப்பாங்குைகள சமம்படுத்துவதன் மூலம்  விகனத்திறகன சமம்படுத்துவதற்ைான 

நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைகள ஒழுங்குசெய்தல் சதாடர்பிலான நடவடிக்கைைள் நிர்வாைத் 

திகணக்ைளத்தினால் சமற்சைாள்ளப்படுைின்றன.  

 இவற்றுக்கு சமலதிைமாை, சைௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கு தமது பதவிைளில் 

ைடகமயாற்றுவதற்ைாை அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட வெதிைள் மற்றும் செகவைகள  உயர் 

தரத்திலும் துாிதமாைவும் வழங்குவதற்ைான நடவடிக்கைைகள சமற்சைாள்ளுதல், 

பாராளுமன்ற பணியாட்சடாகுதியினாின் சபாக்குவரத்து பற்றிய நடவடிக்கைைகள 

முைாகமத்துவம் செய்தல் ஆைியனவும் நிர்வாைத் திகணக்ைளத்தினால் 

சமற்சைாள்ளப்படுைின்றன. நிர்வாைத் திகணக்ைளத்தின் பணிைகள ஆற்றுவதற்குப் 

பின்வரும் பிாிவுைள் பங்ைளிப்புச் செய்ைின்றன:- 

 1.   தாபன அலுவலைம்  

 2.   உறுப்பினர் செகவைள் அலுவலைம்     

 3.   சபாக்குவரத்து அலுவலைம் 

3.3 ஹன்ொட் திகணக்ைளம் 
  

 பாராளுமன்ற அமர்வுைள், பாராளுமன்றக் குழுக்ைள், மாநாடுைள், சபாதுநலவாய 

பாராளுமன்ற அகமப்பு மற்றும் அகனத்துப் பாராளுமன்ற ஒன்றியத்தின் மாநாடுைள் 

ஆைியவற்றின் பக்ைச்ொர்பற்றதும், துல்லியமானதும், உாிய ைாலத்திலானதுமான 

அறிக்கையிடுதகலயும், சூெிகை இடுதகலயும் ஒலிப் பதிவுைகளக் ைண்ைாணித்தகலயும் 

உறுதிப்படுத்தல். 

____________________________________________________________________
Annual Performance Report 2016



4 

 

  

3.4  இகணப்புப் சபாறியியலாளர் திகணக்ைளம் 
  

  சதெிய முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த ெிறப்பான ஒரு சபாதுச்சொத்து என்ற வகையில் 

பாராளுமன்றக் ைட்டிடம் பாதுைாக்ைப்படுவகதயும், அது பயனுறுதிமிக்ை வகையிலும் 

விகனத்திறனுடனும் பராமாிக்ைப்படுவகதயும் சபணப்பாதுைாப்பகத 

உறுதிப்படுத்துவகத இகணப்புப் சபாறியியலாளர் திகணக்ைளம் சமற்சைாள்ைின்றது. 

 சபளதீை உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள பயனுறுதியுடன் முைாகமத்துவம் செய்வதன் மூலம் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கும் பணியாளர்ைளுக்கும் நவீன, விகனத்திறன் மிக்ை 

பணிபுாியும் சூழகல வழங்குதல். 

3.5 உணவு வழங்ைல், வீடு பராமாிப்புத் திகணக்ைளம் 

  

  பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கும் பணியாளர்ைளுக்கும் விருந்தினர்ைளுக்கும் 

உணவுைகளயும் பானங்ைகளயும் வழங்குதல். 

  உணவைங்ைகளயும் ெகமயலகறைகளயும் முைாகமத்துவம் செய்தல் 

  ைட்டிடத்தின் உள்ளை மற்றும் சவளிப்புற அழகு சவகலப்பாடுைள், துப்பரசவற்பாட்டு 

நடவடிக்கைைள் மற்றும் ஏகனய பராமாிப்புப் பணிைகள முன்சனடுத்தல்.   
  

3.6 நிதி மற்றும் வழங்ைல்ைள் திகணக்ைளம் 
  

  பாராளுமன்றத்தின் வரவுசெலவுத் திட்டத்கதத் தயாாித்தல், செலவின மதிப்பீடுைகளத் 

தயாாித்தல், வருமானத்கதத் திரட்டுதல் மற்றும் வரவு செலவுத் திட்டக் ைட்டுப்பாடு; 

ைணக்ைீடு, இறுதிக் ைணக்கு அறிக்கைைகளத் தயாாித்தல்; 

  பாராளுமன்றத்துக்குத் சதகவயான சபாருட்ைகள சைாள்வனவு செய்தல், 

ைளஞ்ெியப்படுத்தல், விநிசயாைித்தல் மற்றும் சைாள்வனவு வழங்ைல் பணிைகள 

நிருவைித்தல்; 

  பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள், ஓய்வுசபற்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள், பணியாட் 

சதாகுதியினர், ஓய்வூதியம் சபறுநர்ைள், அகமய மற்றும் உதவிப் பணியாளர்ைளுக்கு 

ெம்பளம் மற்றும் சைாடுப்பனவுைகள செலுத்துதல்; 

 வழங்குநர்ைளுக்கும் செகவ வழங்கும் நிறுவனங்ைளுக்கும் உாிய சைாடுப்பனவுைகள 

சமற்சைாள்ளுதல்.  
  

நிதி மற்றும் வழங்ைல்ைள் திகணக்ைளத்தின் ைீழ் பின்வரும் பிாிவுைள் சதாழிற்படுைின்றன:  

1. நிதி மற்றும் ைணக்குைள் அலுவலைம் 

2. வழங்ைல்ைள் மற்றும் செகவைள் அலுவலைம் 

3. உணவு வழங்ைல் ைணக்ைீட்டு அலுவலைம் 

 3.7  ெட்டவாக்ை செகவைள் திகணக்ைளம் 
  

ெட்டமியற்றுதல், சமற்பார்கவ மற்றும் சபாது நிதி ஆைிய துகறைளில் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்ைளுக்கு சதாழில்ொர் செகவைகள வழங்குைின்றது. 

பின்வரும் பிாிவுைள் ெட்டவாக்ை செகவைள் திகணக்ைளத்தின் ைீழ் செயற்படுைின்றன:- 
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1. ெகப ஆவண அலுவலைம்  

2. ெட்டமூல அலுவலைம் 

3. குழு அலுவலைம் - I 

4. குழு அலுவலைம் - II 

5. அரொங்ைக் ைணக்குைள் குழு மற்றும் அரொங்ை சபாறுப்பு முயற்ெிைள் குழு அலுவலைம் 

6. சபாது மனுக் குழு அலுவலைம்  

7. உகரசபயர்ப்பாளர் அலுவலைம் 

8. நூலைம்  

3.8 தைவல் முகறகமைள், முைாகமத்துவத் திகணக்ைளம்  

தைவல் சதாழிநுட்ப உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள விகனத்திறனாை முன்சனடுத்தல், 

இகணயப் பாவகனகய சமம்படுத்துதல், பாராளுமன்ற இகணயத்தளத்கத 

விகனத்திறனாைவும், பயனுறுதிமிக்ை வகையிலும் சபணுதல் மற்றும் முைாகமத்துவம் 

செய்தல், பாராளுமன்ற  இகணயத் தளத்கத சபணிவருதல், இற்கறப்படுத்துதல் மற்றும்  

தைவல் சதாடர்பாடல் சதாழில்நுட்ப உபைரணங்ைகளப் சபணிவருதல் ஊடாை : 
  

  பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயைம் அலுவலைத்தின் அகனத்து தைவல் சதாழில்நுட்பத்தின் 

அடிப்பகடயிலான நிர்வாைச் செயற்பாடுைகள நிகறசவற்றுதல்.  
  

3.9 சவளிநாட்டு உறவுைள் மற்றும் ஒழுங்கு மரபுைள் அலுவலைமும், உள்ளைக் 

ைணக்ைாய்வுப் பிாிவும் பாராளுமன்றச் செயலாளர் நாயைத்தின் சநரடிக் 

ைண்ைாணிப்பின் ைீழ் செயற்படுைின்றன. 

4. பணியாட்சடாகுதி விபரங்ைள்  

2016 ஆம் ஆண்டின் அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ஆளணியும் தற்சபாது செகவயிலுள்ள ஆளணியும் ைீசழ 

தரப்பட்டுள்ளன:- 

 

 

பதவி 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ஆளணி தற்சபாதுள்ள ஆளணி 

பா.செ.நா.  சைளரவ 

ெபாநாயைர் 

 சைள 

பி.ெபா.  

சைள 

கு.பி.த.  

பா.செ.நா  சைளரவ 

ெபாநாய

ைர்   

சைள 

பி.ெபா.  

சைள 

கு.பி.த. 

  ெிசரஷ்ட மட்டம்  56 0 0 0 54 0 0 0 

 மூன்றாம் நிகல மட்டம்  163 0 0 0 142 0 0 0 

 இரண்டாம் நிகல மட்டம்  236 0 0 0 190 0 0 0 

 ஆரம்ப மட்டம்  474 0 0 0 440 0 0 0 

 அமய/ தற்ைாலிை  03 45 21 21 02 45 21 17 

சமாத்தம் (2016.12.31ஆம் 

திைதி உள்ளவாறு) 

931 45 21 21 828 45 21 17 
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5. வருடாந்த செயலாற்றுகை 

5.1 நிதி நிர்வாைம் - 2016 ஆம் ஆண்டுக்ைாை ஒதுக்ைப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுைளிலிருந்து  சமற்சைாள்ளப்பட்ட செலவுைள்:- 

2016 ஆம் ஆண்டுக்ைான  சதாழிற்பாட்டு நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைளுக்கு மீண்டுவரும் மற்றும் மூலதனச் செலவுைளாை ஒதுக்ைப்பட்ட நிதி 

ஏற்பாடுைள் மற்றும் அந்த நிதி ஏற்பாடுைள் செலவு செய்யப்பட்ட விதம் பின்வருமாறு:- 
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அரொங்ை அலுவலர் முற்பணக் ைணக்கு 

 

2016ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் உள்ளவாறான “அரொங்ை அலுவலர் முற்பண “பி” 

ைணக்ைின்” அனுமதிக்ைப்பட்ட வகரயகறயும் உண்கமத் சதாகையும் ைீசழ 

தரப்பட்டுள்ளன:- 

 

விபரங்ைள் அனுமதிக்ைப்பட்ட 

வகரயகற 

2016 

(ரூபா) 

உண்கமத் சதாகை 

2016 

(ரூபா) 

செலவினங்ைளின் உச்ெ 

வகரயகற 

38,000,000 01601-1 24,909,561.00 

01601-2 1,271,958.00 

சபறுகைைளின் ஆைக் 

குகறந்த வகரயகற 

28,000,000 01601-1 31,162,838.63 

01601-2 107,909.10 

உச்ெ வரவு மீதி 175,000,000 122,327,984.73 

 

 

6. சட்டவாக்க சசவவகள் திவைக்களம் 

6.1  துவைசார் சேற்பார்வவக் குழுக்கள் 

2015 திசெம்பர் ோதம் 19 ஆம் திகதி பாராளுேன்ைத்தில் நிவைசவற்ைப்பட்ட பிசரரவைக்கு 

அவேய துவைசார் சேற்பார்வவக் குழு முவை அைிமுகம் பசய்யப்பட்டதுடன், சேற்படி 16 

குழுக்களின் கீழ் அவேச்சுக்கள் ேற்றும் நிறுவனங்களின் நடவடிக்வககள் சேற்பார்வவ 

பசய்யப்படுகின்ைன. அதற்கவேய பின்வாிவச உறுப்பினர்கள் கூடுதலாசனாாின் பங்சகட்புடன் 

அங்கத்தவர்களான உறுப்பினர்கள் 20 சபவரக் பகாண்டுள்ள சேற்படி துவைசார் சேற்பார்வவக் 

குழுவினால்; 

அ)  தேது விடயப்பரப்பின் கீழ் உள்ள விடயங்கள் பற்ைிய பூரை அைிவவப் பபற்றுக் 

பகாள்வதற்கும், ஒவ்பவாரு நிறுவனத்தினதும் இலக்குகள் ேற்றும் சநாக்கங்கள் 

எவ்வாைானதாக இருக்க சவண்டும் என்பது பற்ைியும் நிர்ையித்துக் பகாள்ள குழு பசயற்படும்; 
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ஆ)  ஒவ்பவாரு நிறுவனத்திற்குோன பிரதான நிருவாகச் சட்டங்களுக்கு சேலதிகோக சவறு 

சட்டங்கள், விதிகள், ஒழுங்குவிதிகள், நியதிச் சட்டங்கள் ேற்றும் நீதிேன்ைத் தீர்ப்புக்கள் மூலம் 

தேது நிறுவனத்தின் பசயற்பாடு ேற்றும் நடவடிக்வககளில் ஏற்படுத்துகின்ை தாக்கங்கவளத் 

தீர்ோனிப்பதற்காக தேது விடயப் பரப்புக்கு உாித்தான விடயம் பதாடர்பில் நடவடிக்வக 

சேற்பகாள்ளப்படும்; 

இ)  ஒவ்பவாரு நிறுவனமும் தேது விடயப்பரப்பினுள் தயார்பசய்துள்ள ேற்றும் / அல்லது 

அமுல்படுத்தியுள்ள பிரதான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ேற்றும் கருத்திட்டங்கள் 

இனங்காைப்படும்; 

ஈ)  அவேச்சாினால் நிவைசவற்ைப்பட்ட பசயற்பைிகவள சேற்பார்வவ பசய்து, இந்தச் 

பசயற்பைிகவள நிவைசவற்றும் சபாது எதிர்சநாக்கிய சவால்கவள இனங்கண்டு 

அரசியலவேப்பின் 43 (1) ேற்றும் 44 (2) உறுப்புகரகளுக்கு அவேய அவர்களுக்குப் 

பபாறுப்பளிக்கப்பட்டுள்ள பசயற்பைிகவள அமுல்படுத்துவது பதாடர்பான சிபாாிசுகள் 

வழங்கப்படும்; 

உ)  சவால்கள் ேற்றும் பிரச்ெிகனகவள இனங்காண்பதற்காக தேது விடயப்பரப்பு / துவை 

பதாடர்பிலான முதன்வேச் சட்டங்கவள அமுல்படுத்துவது சேற்பார்வவ பசய்யப்படும்; 

ஊ)  துவை பதாடர்பில் தற்சபாது அமுலில் உள்ள சட்டங்கள், ஒழுங்குவிதிகள், யாப்புக்கள் ேற்றும் 

நீதிேன்ை தீர்ோனங்களிலிருந்து சமூகத்தில் ஏற்படுத்தப்படுகின்ை அழுத்தத்துக்கு அவேய 

அவற்வை பதாடர்ச்சியாக அமுல்படுத்தல், ேட்டுப்படுத்தல் அல்லது நீக்குவவத குழு 

பாிசீலவன பசய்வதுடன், அவற்வை திருத்தியவேத்தல் ேற்றும் / அல்லது புதிய சட்டங்கவள 

இயற்ை சவண்டியதன் சதவவவய தீர்ோனித்தல் ஆராயப்படும்; 

எ)  அவேச்சினால் புதிய சட்டங்கள் ேற்றும் ஒழுங்குவிதிகள் அமுல்படுத்தப்படுவவத நல்ல 

முவையில் சேற்பார்வவ பசய்து, அவற்வை திருத்தியவேக்கின்ை ேற்றும் அல்லது புதிய 

சட்டங்கவள விதிக்க சவண்டியதன் அவசியத்தன்வே தீர்ோனிக்கப்படும்; 

ஏ)  இதற்கு சேலதிகோக, அவேச்சினால் அமுல்படுத்தப்படுகின்ை சில பிரதான 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ேற்றும் கருத்திட்டங்களின் ஏற்புவடயதன்வே, உற்பத்தித்திைன், 

பவளிப்பவடத்தன்வே ேற்றும் விவனத்திைவன தீர்ோனிப்பதும் பாிசீலவன பசய்வதும். 

 

சேற்படி பசயற்பாடுகவள அமுல்படுத்துவதற்காக தேது விடயப்பரப்புக்கு உாித்தான விடயங்கள் 

பதாடர்பிலான எழுத்து மூலோன தகவல்கள் / ஆவைங்கவளக் சகாருவதற்கும், நாளாந்தம் 

கூட்டங்கவள ஒழுங்குபசய்வதற்கும், அலுவலர்கவள அவழத்து சகள்வி சகட்பதற்கும், உாிய 

அவேச்சாிடம் (அவேச்சர்களிடம்) சகள்வி சகட்பதற்கும், நிபுைர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களின் 

கருத்துக்கவள வினவுவதற்கும் ேற்றும் பவளிக்கள விஜயங்கவள சேற்பகாள்வதற்கும் துவைசார் 
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சேற்பார்வவக் குழு பசயற்பட முடியும் என்பதுடன், சுயாதீனோன ஆராய்ச்சிகள், விளக்கங்கவள 

சேர்ப்பிப்பதற்கும், சதவவயானவாறு ஆவைக்குழுவின் விசாரவைகள், ஆய்வுகவள 

நடத்துவதற்குமான இயலுகமயும் உள்ளது. 

துவைசார் சேற்பார்வவக் குழுவினால் சேற்பகாள்ளப்படுகின்ை விசசடோன பசயற்பாடுகளின் கீழ் 

நிறுவனங்களின் பசயற்பாடுகள் பாிசீலிக்கப்பட்டு, அவற்வை தேது நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ேற்றும் 

பசயற்பாடுகளுக்குப் பபாருத்தோன ேட்டத்தில் பவளிப்பவடத்தன்வேயுடனும், முவனப்புடனும், 

விவனத்திைனுடனும் பசயற்படுகின்ைனவா என்பவத சபாதியளவு கண்காைிப்புச் பசய்வதுடன், 

நிறுவனங்களின் பசயற்பைிகள், பபாறுப்புக்கள், சநாக்கங்கள் ேற்றும் குைிக்சகாள்களுக்குப் 

பபாருத்தோன தன்வேவய தீர்ோனிப்பதும், நிறுவனங்களின் நிருவாகக் கட்டவேப்பு ேற்றும் 

அவற்ைின் ஆக்கபூர்வோன பங்களிப்வப பாிசீலிப்பதும் சேற்பகாள்ளப்படுகின்ைது.  

 

அவ்வாசை திட்டங்கவள வகுக்ைின்றசபாது ேற்றும் அமுல்படுத்தும் சபாது சவறு குழுக்களின் 

கருத்துக்கவளயும் பபற்று தேது கண்காைிப்புத் திட்டங்கவள காலத்திற்கு ஏற்ப 

திருத்தியவேப்பதும் துவைசார் சேற்பார்வவக் குழுவிற்கு உாித்தானது. 

 

அதற்கவேய ஒவ்பவாரு குழுவினாலும் 2016 ஆம் ஆண்டில் சேற்பகாள்ளப்பட்ட நடவடிக்வககள் 

பின்வருோறு பபாழிப்புவரயாகத் தரப்படுகின்ைன:- 

 

  

 

 

துவைசார் சேற்பார்வவக் குழு 

நடாத்தப்பட்

ட 

கூட்டங்களி

ன் 

எண்ைிக்

வக 

ஆராய்தல்களின் எண்ைிக்வக பாராளுேன்

ைத்தில் 

சேர்ப்பிக்க

ப்பட்ட 

அைிக்வகக

ளின் 

எண்ைிக்

வக 

ச
ட்

ட
மூ

ல
ங்

க
ள்

 

க
ட்

ட
வ

ள
க

ள்
/ 

ஒ
ழு
ங்
கு
வ
ித
ிை
ள்

 

ப
ிச

ர
ர
வ

ை
 

வ
ரு

ட
ா
ந்

த
 ப

ச
ய

ல
ா
ற்

று
வ

க
 

அ
ை

ிக்
வ

க
 /
 உ
ட
ன்
ப
டி
க்
க
ை

 

01 பபாருளாதார அபிவிருத்தி 

பற்ைிய 

8 1 - - 3 1 

02 சர்வசதச உைவுகள் பற்ைிய 11 1 4 - 3 5 

03 

 

சதசிய பாதுகாப்பு பற்ைிய  6 1 - - 5 2 

04 

 

நிவலசபைான அபிவிருத்தி 

ேற்றும் சுற்ைாடல், இயற்வக 

வளங்கள் பற்ைிய 

12 1 11 - 1 3 
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05 

 

ேகளிர் ேற்றும் பால்நிவல பற்ைிய  8 - - - - - 

06 கல்வி ேற்றும் ேனிதவள 

அபிவிருத்தி பற்ைிய 

 

துவைக்குழுக்கள் 

 உயர் கல்வி பற்ைிய 

 கல்வி பற்ைிய 

 

14 

 

 

 

4 

 

8 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4 

தனியார் துவையின் பங்சகட்புடன் 

இலங்வகயின் ேருத்துவக் கல்விவய 

விஸ்தாிப்பது பதாடர்பான அைிக்வகவயத் 

தயாாித்தல் 

3  

07 சுகாதாரம் ேற்றும் ேனித 

நலன்புாி, சமூக வலுவூட்டல் 

பற்ைிய 

11 2 2 - - 3 

08 சபாக்குவரத்து ேற்றும் 

பதாடர்பாடல் பற்ைிய  

12      

09 கேத்பதாழில் ேற்றும் காைிகள் 

பற்ைிய  

 

துவைக்குழுக்கள் 

 கேத்பதாழில் பகாள்வக 

பற்ைிய 

 

8 

 

 

3 

- 1 - 2 1 

10 சட்ட அலுவல்கள் (ஊழல் 

எதிர்ப்பு) ேற்றும் ஊடகம் பற்ைிய  

14 5 1 3 - 8 

11 இவளஞர், விவளயாட்டு, கவல 

ேற்றும் ேரபுாிவேகள் பற்ைிய  

8 - 1 - - 1 

12 

 

வியாபாரம் ேற்றும் வாைிப 

அலுவல்கள் பற்ைிய  

7 - 1 - 1 2 

 

13 

 

எாிசக்தி பதாடர்பான  

துவைக் குழுக்கள் 

 ேின்வலு ேற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பற்ைிய 

13 

 

 

6 

- 2 - 6 3 

14 உற்பத்தி ேற்றும் சசவவகள் 

பற்ைிய 

துவைக் குழுக்கள் 

7 - - - - - 
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 சீசேந்து உற்பத்தி 

பதாடர்பான அரச 

நிறுவனங்கவள 

சேம்படுத்துவது பதாடர்பாக 

15 உள்ளக நிருவாக ேற்றும் அரச 

முகாவேத்தும் பற்ைிய  

11 1 - - 2 1 

16 நல்லிைக்க ேற்றும் வடக்கு, 

கிழக்வக ேீளக் கட்டிபயழுப்புவது 

பற்ைிய  

9 - - - 2 1 

 

6.2 விசெட நடவடிக்கைைளுக்ைான குழுக்ைள் 

(i) அரசாங்க நிதி பற்ைிய குழு 

2015 திசெம்பர் 19 ஆம் திகதி பாராளுேன்ைத்தில் நிவைசவற்ைப்பட்ட பிசரரவைக்கு அவேய 

துவைசார் சேற்பார்வவக் குழு அைிமுகம் பசய்யப்பட்டதுடன், 

 அரசியலவேப்பின் 148 ஆம் உறுப்புவரயின் கீழ் வருோனம் சசகாித்தல்; 

 திரண்ட நிதியிலிருந்து பகாடுப்பனவுகவளச் பசலுத்தல்; 

 நிச்ெயிக்ைப்பட்ட சட்ட ாீதியான சதவவகளுக்கு அரசாங்க நிதிவயப் பயன்படுத்தல்; 

 அரசாங்க நிதிவய ஈடுபடுத்தல்; 

 நடப்பு ஆண்டுக்கு ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்தில் உள்ளடங்குகின்ை ஒதுக்கீட்டு வீழ்ச்சிகள், 

ஒதுக்கீட்டுச் சாட்டுதல்கள் ேற்றும் எதிர்பாரா ேீதிகள்; 

 நடப்பு ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்வத அமுல்படுத்தல்; 

 அரசாங்க கடன் ேற்றும் படுகடன் பணிக்சைாடுப்பனவுைள் ேற்றும் 2003 ஆம் ஆண்டின் 3 

ஆம் இலக்க அரசாங்க நிதி முகாவேத்துவ (பபாறுப்புக்கள்) சட்டத்தின் கீழ் அைிக்வககள் 

ேற்றும் பவளியீடுகவள பாிசீலவன பசய்வதும், குழுவின் பசயற்பைியாகும்.  

 

சேலும் சேசல குைிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களிலிருந்து எழும் விடயங்கவள குழுவினால் 

காலத்திற்குக் காலம் பாராளுேன்ைத்திற்கு அைிக்வகயிடுவதும், வரவு பசலவுத்திட்ட ேதிப்பீடுகவள 

சபாபீடத்தில் சேர்ப்பித்து 06 வாராங்களுக்குள், அராசங்கத்தின் பகாள்வகசார் வவரயவைக்குள் 

நிதியானது முவையாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பவத உள்ளடக்கிய ேதிப்பீடுகள் பற்ைிய 

அைிவகவய சேர்ப்பிப்பதும், வரவு பசலவுத்திட்டம் சேர்ப்பிக்கப்பட்டு ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் 

இரண்டாவது தடவவ ேதிப்பீட்டின் பின்னர் 04 நாட்களுக்குள், குழுவினால் ஒட்டுபோத்த 

ேதிப்பீட்டு பசலவினம் ேற்றும் பபறுவககவள கைிப்பிடுவதற்கு அடிப்பவடயாகக் பகாள்ளப்பட்ட 
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அரச நிதி, நிதியியல் ேற்றும் பபாருளாதார கருதுசகாள்கள் பற்ைிய அைிக்வகவய 

பாராளுேன்ைத்தில் சேர்ப்பிப்பதும் குழுவின் பபாறுப்பாகும். 

 

அதற்கவேய, உறுப்பினர்கள் 20 சபவரக் பகாண்ட அரசாங்க நிதி பற்ைிய குழுவின் தவிசாளராை 

பகௌரவ எம்.ஏ. சுேந்திரன் செயலாற்றுைின்றார் என்பதுடன், 2016 ஆம் ஆண்டில் 28 குழுக் 

கூட்டங்ைள் நடாத்தப்பட்டு குழுவின் 8 அைிக்வககள் சபாபீடத்தில் வவக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

(ii) சதாிவுக் குழு  

சைளரவ ெபாநாயைர் கரு ஜயசூாிய அவர்களின் தகலகமயிலான இக்குழுவின் உறுப்பினர்ைளின் 

எண்ைிக்வக 20 ஆகும் என்பதுடன், 2016ஆம் ஆண்டு ைாலப்பகுதியில் 08 கூட்டங்கள் 

நடாத்தப்பட்டுள்ளன.  

 

(iii) ெிறப்புாிகமைள் பற்றிய குழு  

சைளரவ திலக் ோரபன அவர்களின் தகலகமயிலான இக்குழுவின் உறுப்பினர்ைளின் எண்ைிக்வக 

10 ஆகும் என்பதுடன், 2016ஆம் ஆண்டு ைாலப்பகுதியில் 4 கூட்டங்ைள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன.  

 

(iv) உயர் பதவிைள் பற்றிய குழு 

சைளரவ ெபாநாயைர் கரு ஜயசூாிய அவர்களின் தகலகமயிலான இக்குழுவின் உறுப்பினர்ைளின் 

எண்ைிக்வக 15 ஆகும் என்பதுடன், 2016ஆம் ஆண்டு ைாலப்பகுதியில் 14 கூட்டங்ைள் 

நடாத்தப்பட்டுள்ளன.  

 

(v) நிகலயியல் ைட்டகளைள் பற்றிய குழு 

சைளரவ ெபாநாயைர் கரு ஜயசூாிய அவர்களின் தகலகமயிலான இக்குழுவின் உறுப்பினர்ைளின் 

எண்ைிக்வக 9 ஆகும் என்பதுடன், 2016ஆம் ஆண்டு ைாலப்பகுதியில் 8 கூட்டங்ைள் 

நடாத்தப்பட்டுள்ளன.  

 

(vi) அரொங்ைக் ைணக்குைள் பற்றிய குழு 

அரொங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவானது 2016ஆம் ஆண்டினுள் 67 நிறுவனங்கவள குழுவின் முன் 

அவழத்து 74 விசாரவைகவளயும், விசசட விடயங்கள் பற்ைிய 3 விசாரவைகவளயும் நடாத்தி 

அரசாங்க நிறுவனங்களின் பசயலாற்றுவக ேற்றும் நிதிக் கட்டுப்பாட்வட முவைப்படுத்த தீவிர 

கவனம் பசலுத்தியுள்ளது.  
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2016 ஆம் ஆண்டு கைக்குகள் குழுவினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட விசசட / புதிய நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

குைிப்பாக குழுவினால் ஆராயப்படுகின்ை கைக்காய்வாளர் தவலவே அதிபதியின் 

அைிக்வககளுக்கு ோத்திரம் கட்டுப்படாது அரசாங்க நிறுவனங்களின் வருோன உருவாக்கம் பற்ைி 

ஆராய்ந்து கைனித் தகவல் பதாழில்நுட்ப முவையியவல அைிமுகம் பசய்வதன் மூலம் இகணய 

வழிப்படுத்தல் முவையில் அரசாங்கத்தின் சகல நிறுவனங்களினதும் தகவல்கவளப் பபற்றுக் 

பகாள்ளல் ேற்றும் அதன் மூலம் நிறுவனங்கவள ேதிப்பீடு பசய்து, தற்சபாது சேற்படி 

நிறுவனங்களில் காைப்படுகின்ை நிருவாக ேற்றும் நிதிசார் பலவீனங்கவள இனங்கண்டு அவற்வை 

முவைப்படுத்துவதற்கு பாிகாரங்கவளச் பசய்வதும், அதனூடாக குழுவின் நடவடிக்வககவள 

பேன்சேலும் முவைப்படுத்துவதும், இந்த ஆண்டில் குழுவினால் சேற்பகாள்ளப்பட்டுள்ள 

பைிகளில் முக்கியோனவவயாகும். 

 

கைக்குகள் குழுவினால் நடாத்தப்பட்ட விழிப்புைர்வூட்டும் பசயலேர்வுகள் 

இகணய வழிப்படுத்தல் முவையில் தகவல்கவள பபற்றுக் பகாள்ளும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் பற்ைி 

விழிப்புைர்வூட்டும் பசயலேர்வுகள் சிலவற்வை நடாத்துவதற்கு குழு பசயற்பட்டது. அதற்கவேய 

சகல அவேச்சுக்களினதும் பசயலாளர்கள், ோகாை சவபகள் ேற்றும் உள்ளூராட்சி ேன்ைங்களின் 

ஆவையாளர்கள், உதவி ஆவையாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாாிகளுக்கு முவைசய 2016.03.31 

ேற்றும் 2016.12.06 ஆகிய இரண்டு தினங்களிலும் விசசட இரு பசயலேர்வுகள் நடாத்தப்பட்டன. 

 

துவைக்குழுக்கவள நியேனம் பசய்தல் 

அரசின் பிரதான வருோன உருவாக்க நிறுவனங்களில் வருோனம் திரட்டல், முவைப்படுத்தல் 

ேற்றும் சேம்படுத்துவதற்கு தகவல் பதாழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்திக் பகாள்வது பதாடர்பான 

பிசரரவைகள் ேற்றும் சிபாாிசுகவளச் சேர்ப்பிப்பதற்கு துவைக்குழுபவான்று நியேனம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

குழு அைிக்வககவள சேர்ப்பித்தல் 

அரசாங்க கைக்குகள் பற்றிய குழுவினால் 2016.01.01 முதல் 2016.04.07 வவர விசாரவை 

பசய்யப்பட்ட நிறுவனங்கவள உள்ளடக்கிய பிரதான அைிக்வக 2016.09.22 ஆம் திகதி 

பாராளுேன்ைத்தில் சேர்ப்பிக்கப்பட்டதுடன், அரசாங்க வருோனம் சசகாிப்பவத 

சேம்படுத்துவதற்கு தகவல் பதாடர்புசாதன பதாழில்நுட்பத்வத பயன்படுத்திக் பகாள்வது 

பதாடர்பாக நியேனம் பசய்யப்பட்ட துவைக்குழுவின் அைிக்வக 2016.11.23 ஆம் திகதி 

பாராளுேன்ைத்தில் சேர்ப்பிக்கப்பட்டது. 
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2016 ஆம் ஆண்டில் அரசாங்க கைக்குகள் குழுவினால் விசாரவை சேற்பகாள்ளப்பட்ட 

நிறுவனங்கள்  

இல நிறுவனத்தின் பபயர் விசாாிக்கப்பட்ட திகதி 

01 இலங்வக சுங்கம் 09.01.2016 

23.03.2016 

23.06.2016 

02 சோட்டார் சபாக்குவரத்து திவைக்களம் 09.01.2016 

24.03.2016 

10.06.2016 

06.10.2016 

03 உள்நாட்டு இவைவாித் திவைக்களம் 26.01.2016 

04 ேதுவாித் திவைக்களம் 26.01.2016 

05 திைன் அபிவிருத்தி ேற்றும் பதாழில் பயிற்சி அவேச்சு 26.01.2016 

06 கல்வி அவேச்சு 27.01.2016 12.02.2016 

07 காைி அவேச்சு 27.02.2016 

08 குடிவரவு, குடியகல்வுத் திவைக்களம் 28.01.2016 

09 பாீட்வசகள் திவைக்களம் 28.01.2016 

10 விவலேதிப்புத் திவைக்களம் 09.02.2016 

11 ஏற்றுேதி, இைக்குேதி கட்டுப்பாட்டுத் திவைக்களம் 10.02.2016 

12 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி திவைக்களம் 11.02.2016 

13 ோவட்ட பசயலகம், குருநாகல் 12.02.2016 

14 ோவட்ட பசயலகம், கண்டி 23.02.2016 

15 சிவைச்சாவலகள் திவைக்களம் 24.02.2016 

16 புவகயிரத திவைக்களம் 25.02.2016 

17 ஊழியர் சசேலாப நிதியம் 26.02.2016 

18 நிவலசபைான அபிவிருத்தி ேற்றும் வன சீவராசிகள் 

அவேச்சு 

08.03.2016 

19 நிவலசபைான அபிவிருத்தி ேற்றும் வன சீவராசிகள் 08.03.2016 
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திவைக்களம் 

20 சதசிய ேிருகக் காட்சிசாவலகள் திவைக்களம் 

 

08.03.2016 

21 சதசிய தாவரவியல் பூங்காக்கள் திவைக்களம் 

 

08.03.2016 

22 சதசிய ஆவைக்காப்பகத் திவைக்களம் 10.03.2016 

23 காைி நிர்ணயத் திவைக்களம் 10.03.2016 

24 கல்வி பவளியீட்டுத் திவைக்களம் 10.03.2016 

25 நில அளவவயாளர் திவைக்களம் 10.03.2016 

26 சதசிய நல்லிைக்க கலந்துவரயாடல்கள் ேற்றும் 

அரசகருே போழிகள் அவேச்சு 

10.03.2016 

27 அரசகருே போழிகள் திவைக்களம் 10.03.2016 

 

28 வகத்பதாழில் ேற்றும் வாைிப அலுவல்கள் அவேச்சு 10.03.2016 

 

29 வைிகத் திவைக்களம் 10.03.2016 

30 கம்பனிப் பதிவாளர் திவைக்களம் 10.03.2016 

31 நிறுவவ அலகுகள் தரநியேங்கள் ேற்றும் சசவவகள் 

திவைக்களம் 

11.03.2016 

32 ஏற்றுேதி கேத்பதாழில் திவைக்களம் 11.03.2016 

33 பதாழில் ேற்றும் பதாழில் சங்க உைவுகள் அவேச்சு 07.04.2016 

34 பதாழில் திவைக்களம் 07.04.2016 

35 ேனித வலு ேற்றும் பதாழில்வாய்ப்புக்கள் திவைக்களம் 07.04.2016 

36 கேத்பதாழில் அவேச்சு 07.04.2016 

37 கேத்பதாழில் திவைக்களம் 07.04.2016 

38 கேநல சசவவகள் திவைக்களம் 07.04.2016 

39 கவரசயாரம் சபைல் திவைக்களம் 04.05.2016 

40 அரசாங்க இரசாயனப் பகுப்பாய்வாளர் திவைக்களம் 05.05.2016 

41 சட்டவவரஞர் திவைக்களம் 06.05.2016 

42 பபற்சைாலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி அவேச்சு 18.05.2016 
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43 சனத்பதாவக ேற்றும் புள்ளிவிபரவியல் திவைக்களம் 08.06.2016 

44 பதால்பபாருளியல் திவைக்களம் 08.06.2016 

45 இலங்வக கடற்பவட 22.06.2016 

46 பபாலிஸ் திவைக்களம் 22.06.2016 

47 இலங்வக வான் பவட 24.06.2016 

48 இலங்வக இராணுவப் பவட 24.06.2016 

49 சதசிய கல்வி ஆவைக்குழு 08.07.2016 

50 அரசாங்க சசவவகள் ஆவைக்குழு 08.07.2016 

51 சட்ட ோஅதிபர் திவைக்களம் (விசாாிக்கப்படவில்வல)  20.07.2016 

52 அபிவிருத்தி உபாயமுவைகள் ேற்றும் சர்வசதச வர்த்தக 

அவேச்சு 

20.07.2016 

53 கிராேிய பபாருளாதாரம் பற்ைிய அவேச்சு 21.07.2016 

54 கால்நவட உற்பத்தி ேற்றும் சுகாதார திவைக்களம் 21.07.2016 

55 சிவில் பாதுகாப்புத் திவைக்களம் 10.08.2016 

56 சேல் ோகாை சவப 11.08.2016 

25.10.2016 

57 நீர்ப்பாசனத் திவைக்களம் 22.09.2016 

58 அரசாங்க அச்சுத் திவைக்களம் 22.09.2016 

59 சப்பிரகமுவ ோகாை சவப 04.10.2016 

60 ோவட்ட பசயலகம், அம்பாந்சதாட்வட 05.10.2016 

61 வத்தவள பிரசதச சவப 25.10.2016 

62 ேீாிகே பிரசதச சவப 25.10.2016 

63 பதஹிவவள கல்கிவச ோநகர சவப 26.10.2016 

64 பாராளுேன்ை அலுவல்கள் ேற்றும் ஊடகத்துவை 26.10.2016 
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அவேச்சு 

65 ோவட்ட பசயலகம், ோத்தவை 27.10.2016 

66 வடசேல் ோகாை சவப 27.10.2016 

67 களுத்துவை நகர சவப 28.10.2016 

 

குழுவினால் விசசடோன விடயங்கவள விசாரவை பசய்வதற்காக நடாத்தப்பட்ட விசசட குழுக் 

கூட்டங்கள்  

இல விசாாிக்கப்பட்ட விடயம்  விசாாிக்கப்பட்ட 

திகதி 

01 விவளதிைன்ேிக்க தகவல் பதாழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்தி அரசாங்க 

வருோனம் சசகாித்தகல சேம்படுத்துவதற்ைாை சம்பந்தப்பட்ட 

தரப்பினரால் ேற்றும் தரப்பினர்களுக்கு ேத்தியில் சேற்பகாள்ளப்பட 

சவண்டிய நடவடிக்வககவள சிபாாிசு பசய்தல் (துவைக் குழுவினால் 

விசாாிக்கப்பட்டது) 

04.05.2016 

02.05.2016 

08.07.2016 

09.08.2016 

23.08.2016 

02 ஆவைேயப்படுத்தப்படாத ேற்றும் 2015 சனவாி ோதம் 

சேற்பகாள்ளப்பட்ட முைி பவளியீடு காரைோக அரசங்க நிதி 

முகாவேத்துவத்துக்கு இழப்பு / பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதா என்பவத 

விசாரவை பசய்வதற்காக கூட்டப்பட்ட விசசட குழு 

07.06.2016 

 

03 கைக்காளர் சசவவயில் காைப்படுகின்ை பவற்ைிடங்கவள நிரப்புவது 

பதாடர்பாக சேற்பகாள்ள சவண்டிய நடவடிக்வககள் பதாடர்பாக 

நடாத்தப்பட்ட விசசட குழு  

09.06.2016 

27.10.2016 

 

(vii) அரொங்ை சபாறுப்பு முயற்ெிைள் குழு 

2016ஆம் ஆண்டில் அரசாங்க பபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்ைிய குழுவினால் பின்வரும் 

நிறுவனங்களின் பசயலாற்றுவக ேற்றும் தற்சபாவதய நடவடிக்வககள் பற்ைி பாராளுேன்ைத்திற்கு 

அைிக்வகயிடுவதற்கு குழுக் கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டு அைிக்வககவளத் தயாாிக்கும் 

நடவடிக்வககள் சேற்பகாள்ளப்பட்டன. 
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குழு அைிக்வககவளச் சேர்ப்பித்தல் 

இதற்கு சேலதிகோக, அரசாங்க பபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்ைிய குழுவினால் அதற்குப் 

ஒப்பகடக்கப்பட்ட நடவடிக்வககள் பவற்ைிகரோக பூர்த்தி பசய்யப்பட்டு குழுவினால் புலனாய்வு 

பசய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் பதாடர்பாக அரசாங்க பபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்ைிய குழுவின் 02 

அைிக்வககள் 2016 ஆகஸ்ட் ோதம் 09 ஆம் திகதி ேற்றும் 2016 ஒக்சடாபர் ோதம் 28 ஆம் திகதி 

பாராளுேன்ைத்தில் சேர்ப்பிக்கப்பட்டன.  

 

குழுவினால் புலனாய்வு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்ைள்  

 

இல நிறுவனத்தின் சபயர் புலனாய்வுத் 

திைதி 

01 இலங்வக வங்கி 2016.01.26 

02 இலங்வக ேின்சார சவப 2016.01.28 

03 எல்.ாீ.எல். சஹால்டின்ஸ் தனியார் கம்பனி 2016.02.09 

04 ரக்னா லங்கா பாதுகாப்புக் கம்பனி 2016.02.09 

05 ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர வவத்தியசாவலயின் நம்பிக்வக சபாறுப்பாளர் 

சவப 

2016.02.10 

06 முதிசயாருக்கான சதசிய சபரவவ 2016.02.12 

07 ஸ்ரீ லங்கன் விோன சசவவ 2016.02.12 

08 அரசாங்க ேருந்தாக்ைல் கூட்டுத்தாபனம் 2016.02.23 

09 ேக்கள் சதாட்ட அபிவிருத்தி சவப 2016.02.24 

10 இலங்கை மத்திய வங்ைி   2016.02.25 

11 கேத்பதாழில் ேற்றும் விவொய காப்புறுதிச் சவப 2016.02.26 

12 ரக்னா லங்கா பாதுகாப்புக் கம்பனி 2016.03.08 

13 இலங்வக கிாிக்கட் நிறுவனம் 2016.03.08 

14 பவன அபிவிருத்தி சவப 2016.03.11 

15 காைி ேறுசீரவேப்பு ஆவைக்குழு 2016.03.23 

16 லங்கா புத்ர அபிவிருத்தி வங்கி 2016.03.23 

17 இலங்வக ேின்சார சவப 2016.03.24 

18 சதசிய திவரப்படக் கூட்டுத்தாபனம் 2016.03.24 

19 எல்கடுவ பபருந்சதாட்டக் கம்பனி 2016.04.06 

20 சதசிய நீர் வழங்கல் ேற்றும் வடிகாலவேப்புச் சவப 2016.04.07 

21 இலங்வக பபற்சைாலியக் கூட்டுத்தாபனம்  2016.04.08 

22 கூட்டுைவு போத்த விற்பகனக் கூட்டுத்தாபனம் 2016.05.18 

23 வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சவப 2016.06.07 

24 இலங்கை மத்திய வங்ைி   2016.06.08 
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25 இலங்வக காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனம் 2016.06.08 

26 அரச பபாைியியல் கூட்டுத்தாபனம்  2016.06.09 

27 பதாவலத்பதாடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தல் ஆவைக்குழு 2016.06.23 

28 முைி பவளியீடு பதாடர்பாக கைக்காய்வாளர் தவலவே அதிபதியின் 

அைிக்வக பற்ைிய குழுக் கலந்துவரயாடல் 

2016.06.29 

29 முைி பவளியீடு பதாடர்பாக கைக்காய்வாளர் தவலவே அதிபதியின் 

சேர்ப்பித்தல்கள் 

2016.07.05 

30 இலங்கை மத்திய வங்ைி   2016.07.07 

31 வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சவப 2016.07.08 

32 இலங்வக கிாிக்கட் நிறுவனம்  2016.07.20 

33 இலங்வக ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனம் 2016.07.21 

34 சதசிய பலாத்தர் சவப 2016.07.22 

35 இலங்வக உவதபந்தாட்ட சம்சேளனம் 2016.08.09 

36 வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சவபயின் கீழுள்ள மைபநகுே கம்பனி 2016.08.10 

37 ஆயுர்சவத ேருந்துக் கூட்டுத்தானம் 2016.08.10 

38 இலங்கை மத்திய வங்ைி   2016.08.12 

39 இலங்கை மத்திய வங்ைி   2016.08.23 

40 இலங்வக துவைமுக அதிகார சவப 2016.08.23 

41 வவர. குருநாகல் பபருந்சதாட்டக் கம்பனி 2016.08.25 

42 ஊழியர் சசேலாப நிதியம் 2016.08.26 

43 சதசிய சபாக்குவரத்து ஆவைக்குழு 2016.09.06 

44 சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சவப 2016.09.07 

45 இலங்கை மத்திய வங்ைி   2016.09.08 

46 சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சவப 2016.09.09 

47 வவர. விோன நிவலயம் ேற்றும் விோன சசவவகள் (இலங்வக) கம்பனி 2016.09.09 

48 கூட்டுைவு போத்த விற்பகன கூட்டுத்தாபனம் /  லக்சபதாச 2016.09.20 

49 ேத்திய சுற்ைாடல் அதிகார சவப 2016.09.21 

50 ேக்கள் வங்கி 2016.09.22 

51 இலங்கை மத்திய வங்ைி   2016.09.23 

52 ஆயுர்சவத ேருந்துக் கூட்டுத்தானம் 2016.10.04 

53 இலங்கை மத்திய வங்ைி   2016.10.05 

54 இலங்கை மத்திய வங்ைி   2016.10.20 

55 இலங்கை மத்திய வங்ைி   2016.10.21 

56 இலங்கை மத்திய வங்ைி   2016.10.24 

57 இலங்கை மத்திய வங்ைி   2016.10.26 

58 விசசட கலந்துவரயாடல் 2016.11.21 

59 சதசிய பலாத்தர் சவப 2016.12.05 

60 ஆயுர்சவத ேருந்துக் கூட்டுத்தானம் 2016.12.07 
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(viii) சபாது மனுக்ைள் பற்றிய குழு 

2016 ஆம் ஆண்டு குழுவின் முதலாவது கூட்டம் 2016.02.25 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட்டுள்ளதுடன், 

சேற்படி ஆண்டில் 31 கூட்டத் பதாடர்கள் நடாத்தப்பட்டு 300 ேனுக்கள் ஆராயப்பட்டு 77 

ேனுக்களின் நடவடிக்வககள் நிவைவு பசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த 77 ேனுக் சகாப்புக்களில் 

நிவாரைம் பபற்றுக் பகாண்ட ேனுதாரர்கள் 18 சபர் உள்ளார்கள் என்பதுடன், எஞ்சிய 

ேனுதாரர்களுக்கு நிவாரைம் வழங்க குழுவிற்கு ஏற்பாடுகள் இல்லாவே காரைோக சேற்படி 

சகாப்புக்கள் நிவைவு பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

2016 ஆம் ஆண்டு குழுப் பைியகத்தற்குக் ைிகடக்ைப்சபற்ற மனுக்ைளின்  

சமாத்த எண்ணிக்கை 

- 1238 

நிகலயியற் ைட்டகளைளுக்கு முரணாை உள்ள ைாரணத்தினால் குழுப் 

பைியகத்தினால் நிராைாிக்ைப்பட்ட மனுக்ைளின் எண்ணிக்கை 

 

- 

 

329 

எதிர்ைால நடவடிக்வககளுக்காக பைியகத்தினால் ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்ட 

மனுக்ைளின் எண்ணிக்கை 

 909 

2016 ஆம் ஆண்டு பகளரவ ெபாநாயைாின் அங்ைீைாரத்துக்ைாை அனுப்பி 

கவக்ைப்பட்ட மனுக்ைளின் எண்ணிக்கை 

 

- 

 

918 

2015 ஆம் ஆண்டு ைிகடக்ைப்சபற்ற மனுக்ைளின்  எண்ணிக்கை 50  

2016 ஆம் ஆண்டு ைிகடக்ைப்சபற்ற மனுக்ைளின்  எண்ணிக்கை 868  

 

2016 ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்றத்துக்கு ெமர்ப்பிக்ைப்பட்ட மனுக்ைளின் எண்ணிக்கை              954 

(2015 ஆம் ஆண்டு கிவடக்ைப்சபற்று சேற்படி ஆண்டில் ெமர்ப்பிக்கப்படாது எஞ்சியிருந்த 

ேனுக்கவளயும் 2016 ஆம் ஆண்டில் ெமர்ப்பிக்க நடவடிக்வக சேற்பகாள்ளப்பட்டது) 

புலனாய்வுக்காக நிர்வாைத்துக்ைான பாராளுமன்ற ஆகணயாளருக்கு 

(ஒம்புட்ஸ்மன்) ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட மனுக்ைளின் எண்ணிக்கை 

 

- 

 

110 

 

6.3 விசெட குழுக்ைள் 

(i) அரசியலவேப்புப் சபரவவயின் வழிப்படுத்தல் குழு  

 

பிரதே அவேச்சர் பகௌரவ ரைில் விக்கிரேசிங்க அவர்களின் தவலவேயிலான இக்குழுவின் 

உறுப்பினர்களின் எண்ைிக்வக 21 ஆகும் என்பதுடன், 2016 ஆம் ஆண்டில் 46 கூட்டத் பதாடர்கள் 

நடாத்தப்பட்டுள்ளன.  
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(ii) நிவலசபைான அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் பற்ைிய பாராளுேன்ை 

விசசட குழு  

 

பிரதி சபாநாயகர் பகௌரவ திலங்க சுேதிபால அவர்களின் தவலவேயிலான இக்குழுவின் 

உறுப்பினர்களின் எண்ைிக்வக 15 ஆகும் என்பதுடன், 2016 ஆம் ஆண்டில் ஒரு கூட்டத்பதாடர் 

நடாத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

பைி குைித்துவரக்கப்பட்ட குழுக்கள் 

 

பாராளுமன்ற சபண் உறுப்பினர்ைளின் ஒன்றியம் 

சைௌரவ சந்திராைி பண்டாரவின் தகலகமயிலான இக்குழுவின் உறுப்பினர்களான சபண் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ைிக்வக 13 ஆகும் என்பதுடன் 2016 ஆம் ஆண்டு 10 

கூட்டத்பதாடர்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன.  

 

 

ெிறுவர்ைளுக்ைான பாராளுமன்ற ஒன்றியம் 

சைௌரவ (டாக்டர்) சுதர்ஷனி சபர்னாந்துபுள்சளயின் தகலகமயிலான இக்குழுவின் பசயற்குழு 

உறுப்பினர்களின் எண்ைிக்வக 7 ஆகும் என்பதுடன் 2016 ஆம் ஆண்டு 02 கூட்டத்பதாடர்கள் 

நடாத்தப்பட்டுள்ளன.  

 

6.4 ெட்டமூல அலுவலைம் 

 

பாராளுமன்றத்துக்கு ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய சட்டவாக்க பசயற்பைியான சட்டேியற்றும் 

நவடவடிக்வகமுவைவய, அரெியலகமப்பு மற்றும் பாராளுமன்ற நிகலயியற் ைட்டகளைள் 

ஆைியவற்றின் ஏற்பாடுைளுக்கு இணங்க சேற்பகாள்ளத் சதவவயான நடவடிக்வகவகவள 

சேற்பகாள்வது சட்ட மூல அலுவலைத்தின் பசயற்பைியாகும். 

 

இதன் கீழ் சட்டமூல அலுவலகத்தினால் அரசாங்க சட்டமூலங்கள் பாராளுேன்ைத்தில் 

சேர்ப்பிக்கப்படுவது முதல் சேற்படி சட்டங்களில் சைௌரவ ெபாநாயைாினால் ொன்றுகர 

புறக்குறிப்பிடப்பட்ட பின்னர் அச்சிடுவது வவர பூர்த்தி பசய்யப்பட சவண்டிய சகல சட்டவாக்க 

படிமுவைகள் பதாடர்பிலுோன நடவடிக்வககள் மும்போழிகளிலும் ஆற்ைப்படுகின்ைன.  

 

சேலும் தனியார் உறுப்பினர் சட்டமூலங்கவள வர்த்தோனியில் பிரசுாிப்பது முதல் சேற்படி 

சட்டங்கவள அச்சிடும் வவரயான நடவடிக்வககளும் அவ்வாசை மும்போழிகளிலும் 

ஆற்ைப்படுகின்ைன. 
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2016 ஆம் ஆண்டு இந்த அலுவலகத்திற்குக் கிவடத்த அரசாங்க  ெட்டமூலங்ைளின் எண்ணிக்கை 30 

ஆகும். சட்டமூலோக அச்சிடப்பட்ட பின்னர் இவற்ைில் 24 பாராளுேன்ைத்தில் 

நிவைசவற்ைப்பட்டதுடன், சேற்படி 24 சட்டங்களிலும் சைௌரவ ெபாநாயைாினால் ொன்றுகர 

புறக்குறிப்பிடப்பட்டது. 

 

2016 ஆம் ஆண்டு நிவைசவற்ைப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

இல சட்ட 

இல 

சட்டத்தின் பபயர் சான்றுவர 

இடப்பட்ட 

திகதி 

1 1/2016 පළාත් පාලන ආයතන ජන්ද විමසීම් (සංශ ෝධන)  

உள்ளுர் அதிைாரெகபைள் சதர்தல்ைள் (திருத்தம்) 

Local Authorities Elections (Amendments) 

2016-02-17 

2 2/2016 ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංශ ෝධන)  

ைடற்சறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்ைள் (திருத்தம்)  

Fisheries and Aquatic Resources (Amendment) 

2016-02-17 

3 3/2016 ශසේවකයන්ශේ ජාතික අවම ශේතනය  

சவகலயாளர்ைளின் சதெிய குகறந்தபட்ெ சவதனம்  

National Minimum Wage of Workers 

2016-03-23 

4 4/2016 ශසේවකයන්ශේ අයවැය සහන දීමනාව  

சவகலயாளர்ைளின் வரவுசெலவுத்திட்ட நிவாரணப்படி  

Budgetary Relief Allowance of Workers 

2016-03-23 

5 5/2016 කාලාවශරෝධ (විශ ේෂ විධිවිධාන)  

ைாலவிதிப்பு (விசெட ஏற்பாடுைள்)  

Prescription (Special Provisions) 

2016-04-26 

6 6/2016 ක්ෂුද්රමුල්ය   

நுண்நிதியளிப்பு 

Microfinance 

2016-05-20 

7 7/2016 ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආශයෝජන බැංකු ගිවිසුම (අපරානුමත 

කිරීශම්)  

ஆெிய உட்ைட்டகமப்பு முதலீட்டு வங்ைி உடன்படிக்கை 

(ஏற்புறுதி) 

Asian Infrastructure Investment Bank 

Agreement(Ratification) 

2016-05-30 

 

8 8/2016 පුදගලයන් ලියාපදංචි කිරීශම් (සංශ ෝධන)  

ஆட்ைகளப் பதிவு செய்தல் (திருத்தம்) Registration of 

Persons (Amendment) 

2016-07-07 

9 9/2016 සමථ මණ්ඩල (සංශ ෝධන)  

மத்தியஸ்த ெகப (திருத்தம்)  

Mediation Board (Amendment) 

2016-07-21 
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10 10/2016 ශහෝමිශයෝපති  

ஓமிசயாபதி  

Homoeopathy 

2016-07-27 

11 11/2016   ්රී ලංකා ජාතික පර්ශේෂණ සභාව  

இலங்கை சதெிய ஆராய்ச்ெி சபரகவ  

National Research Council of Sri Lanka 

2016-07-27 

12 12/2016 ශතොරතුරු දැනගැනීශම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  

தைவலுக்ைான உாிகம  

Right to Information 

2016-08-04 

13 13/2016 මුල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංශ ෝධන) 

நிதி முைாகமத்துவம் (சபாறுப்பு) (திருத்தம்)  

Fiscal Management (Responsibility) (amendment) 

2016-08-23 

14 14/2016 අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 

පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තේ්යය ඉටුකිරීම) 

ைாணாமற்சபான ஆட்ைள் பற்றிய அலுவலைம் 

(தாபித்தலும், நிருவைித்தலும், பணிைகள 

நிகறசவற்றுதலும்)  

Office on Missing Persons (Establishment, 

Administration, and Discharge of Functions) 

2016-08-23 

15 

 

15/2016 සත්ව ආහාර (සංශ ෝධන)  

விலங்குத் தீனி (திருத்தம்)  

Animal Feed (Amendment) 

2016-09-07 

16 16/2016 මරණ ලියාපදංචි කිරීශම් (තාවකාලික විධිවිධාන) (සංශ ෝධන) 

இறப்புக்ைளிள் பதிவு (தற்ைாலிை ஏற்பாடுைள்) (திருத்தம்)  

Registration of Deaths (Temporary Provisions) 

(Amendment) 

2016-09-07 

17 17/2016 වි  වවිද්යාල (සංශ ෝධන)  

பல்ைகலக்ைழைங்ைள் (திருத்தம்)  

Universities (Amendment) 

2016-10-05 

18 18/2016 අපරාධ නඩු විධාන සංේ්රහය (සංශ ෝධන) පනත   

குற்றவியல் நடவடிக்கைமுகற ெட்டக்சைாகவ (திருத்தம்) 

Code of Criminal Procedure (Amendment) 

2016-10-17 

19 19/2016 නීති ශකොමිෂන් සභා (සංශ ෝධන)  

ெட்ட ஆகணக்குழு (திருத்தம்)  

Law Commission (Amendment) 

2016-10-17 

20 

 

20/2016 එකතු කළ අගය මත බදු (සංශ ෝධන)  

சொோ்சபறுமதி வாி (திருத்தம்)  

Value Added Tax (Amendment) 

2016-11-01 

21 21/2016 වරාය සහ ගුවන් ශතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංශ ෝධන)  

துகறமுை, விமான நிகலய அபிவிருத்தி அறவீடு 

(திருத்தம்)  

Ports and Airport Development Levy (Amendment) 

2016-11-07 
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22 22/2016 ජාතිය ශගොඩනැගීශම් බදු (සංශ ෝධන)  

நாட்கடக் ைட்டிசயழுப்புதல் வாி (திருத்தம்)  

Nation Building Tax (Amendment) 

2016-11-07 

23 23/2016 විසර්ජන (සංශ ෝධන)  

ஒதுக்ைீடு (திருத்தம்)  

Appropriation (Amendment) 

2016-11-07 

24 24/2016 විසර්ජන  

ஒதுக்ைீடு  

Appropriation 

2016-12-10 

 

சேற்படி ஆண்டில் தனியார் உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 55 ஐ அச்சிட நடவடிக்வக 

சேற்பகாள்ளப்பட்டது. சேலும் 57 தனியார் உறுப்பினர் சட்டமூலங்கவள பாராளுேன்ைத்தில் 

சேர்ப்பிக்க நடவடிக்வக சேற்பகாள்ளப்பட்டதுடன், சேற்படி சகல சட்டமூலங்களும் அவெியமான 

நடவடிக்வககளுக்காக உாிய அவேச்சுக்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டன. இந்த சட்ட மூலங்களில் 

தனியார் உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 5 பதாடர்பாக பகௌரவ அவேச்சர்களிடேிருந்து பபற்றுக் 

பகாள்ளப்பட்ட 5 அைிக்வககள் பாராளுேன்ைத்தில் சேர்ப்பிக்கப்பட்டன.  

 

2016 ஆம் ஆண்டில் அரசாங்க சட்ட மூலங்கள் பதாடர்பிலான துவைசார் சேற்பார்வவக் குழுக் 

கூட்டங்கள் 22 நடாத்தப்பட்டுள்ளதுடன், சேற்படி குழுக் கூட்டங்களில் சட்டமூல அலுவலக 

அலுவலர்கள் பங்சகற்று சதவவயான பங்களிப்வபப் பபற்றுக் பகாடுத்துள்ளனர்.  

 

இதற்கு சேலதிகோக, 

 

அ)  பாராளுமன்ற இகணயத்தளத்தில் உள்ள ெட்டவாக்ை செகவைள் பற்றிய தைவல்ைகள 

பாராளுமன்ற இகணயத் தளத்தின் ஊடாை சபாதுமக்ைளுக்கும் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்ைளுக்கும் மும்சமாழிைளிலும் சபற்றுக் சைாள்வதற்கு வெதிைகள ஏற்பாடு 

செய்தல்; 

ஆ) ெட்டமூலங்ைள் சதாடர்பான ெட்டவாக்ை செகவத் தைவல் முகறகமகய இற்கறப்படுத்தல்; 

இ ) 2016 ஆம் ஆண்டில் நிகறசவற்றப்பட்ட அகனத்து ெட்டங்ைகளயும் சதாகுத்து ஒரு 

புத்தைமாை வடிவகமப்பதற்ைான நடவடிக்கைைகள சமற்சைாள்ளள்; 

ஈ ) 2014-2015 ஆம் ஆண்டின் பாராளுமன்ற ெட்டமூலங்ைள் சதாடர்பிலான உயர் 

நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்ைகள சதாகுத்து ஒரு புத்தைமாை அச்ெிடுவதற்ைான 

நடவடிக்கைைகள சமற்சைாள்ளள்; 

உ ) பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள், அகமச்சுைள், மாைாண ெகபைள் மற்றும் பலதரப்பட்ட 

நிறுவனங்ைளினது சவண்டுசைாளுக்ைிணங்ை ெட்டமூலங்ைள் / ெட்டங்ைள் சதாடர்பாைவும் 

அகவ நிகறசவற்றப்படும் செயன்முகற சதாடர்பாைவும் ைடந்த வருடத்திலும் ெட்டமூல 

அலுவலைத்தினால் தைவல்ைள் வழங்ைப்பட்டன; 
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ஊ ) சப்பிரகமுவ சுற்றுலா நியதிச் சட்டம் பதாடர்பாக சப்பிரகமுவ ோகாை சவபயினால் 

பாராளுேன்ைத்தின் கருத்துக்கள் சகாரப்பட்டதுடன், அது பதாடர்பில் பாராளுேன்ைத்தின் 

கருத்துக்கள் பபற்றுக் பகாள்ளப்பட்டு சப்பிரகமுவ ோகாை சவபக்கு அனுப்ப நடவடிக்வக 

சேற்பகாண்டவே; ேற்றும் 

எ) பாராளுேன்ை உறுப்பினர் பகௌரவ எம்.ஏ. சுேந்திரன் அவர்களினால் சேர்ப்பிக்கப்பட்ட 

கடற்பைாழில் ேற்றும் நீாியல் வளங்கள் (திருத்த) தனியார் உறுப்பினர் சட்டமூலம் இலங்வக 

அரசியலவேப்பின் ஒருங்கிவை நிரலுக்கு ஏற்புவடயதாக உள்ளதனால் அது பற்ைி சகல 

ோகாை சவபகளினதும் அவதானிப்புக்கவளயும் பபற்று பாராளுேன்ைத்திற்கு 

அைிக்வகயிட்ட பின்னர் ோகாை சவபகளின் கருத்துக்கவள உாிய அவேச்சிடம் சேர்ப்பிக்க 

நடவடிக்வக சேற்பகாண்டவே ஆைியன 2016 ஆம் ஆண்டு சட்டமூல அலுவலகத்தினால் 

சேற்பகாள்ளப்பட்டன.  

 

6.5 ெகப ஆவண அலுவலைம்  

 

2016 ஆம் ஆண்டு ைாலப்பகுதியில் ெகப ஆவண அலுவலைத்தால் செயற்படுத்தப்பட்ட 

செயற்பாடுைள் பின்வருமாறு  

 

அ. பாராளுமன்ற கூட்டங்கள் பதாடர்பாக எதிர்காலத்தில் ெமர்ப்பிப்பதற்கு எதிர்பார்க்ைப்படும் 

பிசரரகணைள் மற்றும் வினாக்ைகள உள்ளடக்ைிய 04 ஒழுங்குப் புத்தைங்ைளுடன் 

அவற்றுக்ைான 28 அனுபந்தங்ைளும், 97 பாராளுமன்ற அமர்வுைள் சதாடர்பான ஒழுங்குப் 

பத்திரங்ைளும்  கூட்ட அறிக்கைைளும் ெிங்ைள, தமிழ் மற்றும் ஆங்ைில சமாழிைளில் 

தயாாிக்ைப்பட்டு அச்ெிடப்பட்டன.   

 

ஆ. அகமச்சுைள்,  அவற்ைின் கீழ் உள்ள திகணக்ைளங்ைள், கூட்டுத்தாபனங்ைள், நியதிச் ெட்ட 

ெகபைள் ஆைியன பதாடர்பாக அந்தந்த அவேச்சுக்களிளால் அனுப்பப்பட்ட, 398 

செயலாற்றுகை  மற்றும் வருடாந்த அறிக்கைைகளயும், பல்சவறு ெட்டங்ைளின் ைீழ் 

தயாாிக்ைப்பட்டு   வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்ைப்பட்ட ைட்டகளைள், ஒழுங்குவிதிைள் மற்றும்  

விதிைகள உள்ளடக்ைிய பிசரரகணைகளயும் பாராளுமன்றத்தில் ெமர்ப்பிப்பதற்ைான  

நடவடிக்கைைள்  சமற்சைாள்ளப்பட்டன. 

 

இ. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளால் ெமர்ப்பிக்ைப்பட்ட 736 வாய்மூல விகடக்ைான வினாக்ைள் 

பதிவு பசய்யப்பட்டு நிகலயியற் ைட்டகளைளுக்கு இணங்ை அவவ பதாகுக்ைப்பட்டு, சிங்களம், 

தேிழ் ேற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய போழிகளுக்கு போழிபபயர்ப்புச் பசய்யப்பட்டு, ஒழுங்குப் 

புத்தைத்தில் அல்லது உாியவாறு அனுபந்தங்களில் உள்ளடக்குவதற்ைான நடவடிக்கைைள் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டன.  
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ஈ. பாராளுமன்ற  உறுப்பினர்ைளின் 18 தனியார் உறுப்பினர் பிசரரகணைள் மற்றும் 03 

திைதியிடப்படாத பிசரரகணைள்  சபாறுப்சபற்ைப்பட்டு, பதாகுக்ைப்பட்டு, சிங்களம், தேிழ் 

ேற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய போழிகளுக்கு போழிபபயர்ப்புச் பசய்யப்பட்டு, ஒழுங்குப் புத்தைத்தில் 

அல்லது உாியவாறு அனுபந்தங்களில் உள்ளடக்குவதற்ைான நடவடிக்கைைள் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டன. 

 

உ. பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் குழுவின் 39 அமர்வுைள் கூட்டப்பட்டு, இது பற்றிய கூட்ட 

அறிக்கைைகள மூன்று சமாழிைளிலும் சவளியிடவும், குறித்த தீர்மானங்ைளுக்ைான பின்னாய்வு 

நடவடிக்கைைகள சமற்சைாள்வதற்குமான நடவடிக்கைைள் இப்பணியைத்தினால்  

சமற்சைாள்ளப்பட்டன.  

 

ஊ. 2016ஆம் ஆண்டில் பாராளுமன்றத்துக்கு 09 அனுதாபப் பிசரரகணைள் முன்கவக்ைப்பட்டு, 

குறித்த ஹன்ொட் அறிக்கை, அதன் பிாித்பதடுக்கப்பட்ட பகுதி, அவழப்புக் கடிதம், கூட்ட 

ஒழுங்குப்பத்திரம் என்பவற்வை ைாலமான உறுப்பினரது துகணவருக்கு அல்லது உயிர் 

வாழுைின்ற அவரது சநருங்ைிய உறவினர்ைளுக்கு அனுப்பி கவப்பதற்ைான நடவடிக்கைைள் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டன. 

 

6.6 பாராளுமன்ற உகரசபயர்ப்பாளர் அலுவலைம் 

 

2016 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதியுடன் நிவைவவடந்த ஆண்டில் பராளுேன்ை உவரபபயர்ப்பாளர் 

அலுவலகத்தினால் ஆற்ைப்பட்ட சசவவகள் பின்வருோைாகும்.  

 

அ. பாராளுேன்ை கூட்டம் நவடபபறுகின்ை நாட்களில் சைௌரவ பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்ைளுக்கு ெகபயினுள் ெிங்ைளம்/ஆங்ைிலம், ெிங்ைளம்/தமிழ், தமிழ்/ஆங்ைிலம் 

ஆைிய சமாழிைளில் ெமைால உகரசபயர்ப்பு வெதிைள் வழங்ைப்பட்டன. 

 

ஆ. துகறொர் சமற்பார்கவக் குழுக் கூட்டங்ைள் மற்றும் ஏகனய  குழு அவைகளில் 

நடாத்தப்படுகின்ை ஏவனய கூட்டங்களின் சபாது பகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள், 

அரொங்ை உத்திசயாைத்தர்ைள் மற்றும் குழுக் கூட்டங்களில் பங்சைற்கும்  பல்சவறு 

உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கும்   ெிங்ைளம்/ஆங்ைிலம், ெிங்ைளம்/தமிழ், தமிழ்/ஆங்ைிலம் ஆைிய 

சமாழிைளில்  ெமைால உகரசபயர்ப்பு வெதிைள் வழங்ைப்பட்டன. 

 

இ. பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழு, சபாது மனுக்குழு மற்றும் ஏகனய ெமைால 

உகரசபயர்ப்பு வெதிைள் அற்ற குழு அகறைளில் அருைிலிருந்து உகரசபயர்ப்பு 

செகவயிகன வழங்குதல்.   
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கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுவகயில் 2016 ஆம் ஆண்டு குழுக் கூட்டங்களுக்கான சேகால 

உவரபபயர்ப்பு நடவடிக்வககள் ேற்றும் போழிபபயர்ப்பு நடவடிக்வககள் கணிசோனளவு 

அதிகாித்துள்ளவதயும் குைிப்பிடுதல் சவண்டும்.  

 

 

         பிாிவு     சமாழிசபயர்க்ைப்பட்ட   

 பக்கங்ைளின் எண்ணிக்கை    

 ெிங்ைள/ஆங்ைில பிாிவு    : 1964 

 ெிங்ைள/தமிழ்  பிாிவு  : 1369 

  தமிழ் / ஆங்ைில பிாிவு    : 948 

 

 

6.7  பாராளுமன்ற நூலைம்: 

 

பாராளுமன்ற நூலைத்திற்கு உாித்தான ேிகவும் பவழவேவாய்ந்த பபறுேதிேிக்க வளங்கவள 

எண்ைியல்ேயப்படுத்தும் பபாருட்டு சதவவயான ஆரம்ப அம்சோன எண்ைியல் நூலகத்துக்கான 

நுவழவாயில் (Digital Library Portal) தாபிக்கப்பட்டது. 

 

இதன் பபறுசபைாக நூலகத்தின் சகல தரவுகளும் DSPACE பேன்பபாருள் மூலம் Digital 

நூலகத்தில் உட்புகுத்தப்பட்டன. 

 

ைடந்த வருடத்தில் நூலைத்தின் பிரதான ஒன்றுதிரட்டில் ெிங்ைளம், ஆங்ைிலம் மற்றும் தமிழ் 

சமாழிைளில் புதிய  சவளியீடுைள் செர்க்ைப்பட்டன. அவவ பின்வருோைாகும். 

புத்தைங்ைள்   - 874 

பத்திாிகைைள்   - 34 

வார ெஞ்ெிகைைள்  - 16 

 

சேலும் பிரபல நூலாசிாிவய ஒருவாினால் தேது 360 நூல்கள் பகௌரவ சபாநாயகர் ஊடாக 

அன்பளிப்புச் பசய்யப்பட்டன. 

 

நூலகத்தினால் புத்தகங்கள் ேற்றும் ஏவனய ஆவைங்கள் 1124 வழங்ைப்பட்டுள்ளன. 

 

2016 ஆம் ஆண்டு சதெிய முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த பல்சவறுபட்ட விடயங்ைளுடன் சதாடர்புவடய 

அவசர தகவல் சதவவகள் எழுகின்ை சந்தர்ப்பங்களில் பல்சவறு ஆய்வு நூல்கள், பத்திாிவககள், 

சஞ்சிவககள் ேற்றும் இவையத்தளம் சபான்ை பல்சவறு தகவல் மூலங்கவளப் பயன்படுத்தி ேிகவும் 

____________________________________________________________________
Annual Performance Report 2016



33 

 

குறுகிய காலப்பகுதிக்குள் தைவல்ைகள உள்ளடக்ைிய சுமார் 475 சைாப்புைள் தயார் செய்து 

வழங்கப்பட்டன. 

 

கடந்த ஆண்டு உறுப்பினர்களின் உடனடி ஆய்வுக்காக நாளாந்தம் பவளியாகின்ை சதசிய 

பத்திாிவககள் ேற்றும் வாரசஞ்சிவககளிலிருந்து நடப்பு விவகார ாீதியில் முக்கியத்துவேிக்க 

பல்சவறு பசய்திகள் ேற்றும் ஆக்கங்கள் சுோர் 2500 இற்கும் அதிகோனவவ பிரதிபசய்து ேற்றும் 

ஸ்சகன் பசய்து வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

சேலும் ஹன்சாட் அைிக்வககள், பாராளுேன்ை ஒழுங்குப் புத்தகங்கள், சட்டமூலங்கள், சட்டங்கள் 

சபான்ை பாராளுேன்ை பவளியீடுகளிலிருந்தும் வர்த்தோனப் பத்திாிவக, அவேச்சுக்களின் 

முன்சனற்ை அைிக்வககள், கூட்டுத்தாபனங்கள், சவபகள் ேற்றும் பல்சவறு நிறுவனங்களினால் 

பவளியிடப்பட்ட முன்சனற்ை அைிக்வககள் ேற்றும் ஆண்டைிக்வககள் சபான்ைவற்ைின் 

அச்சிடப்பட்ட பிரதிகள் ேற்றும் இலத்திரனியல் பிரதிகளிலிருந்து சதவவயான தகவல்கள் பபற்றுக் 

பகாள்ளப்பட்டு தயாாிக்ைப்பட்ட ஆவைங்கள் ேற்றும் அைிக்வககள் சுோர் 80 வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

மீளாய்வுக்குட்பட்ட  ஆண்டில், பாராளுமன்றத்தின் ஆராய்ச்ெிப் பிாிவினால் பின்வரும் ைருமங்ைள் 

ஆற்றப்பட்டன.   

பாராளுேன்ை உறுப்பினர்ைளது சைாாிக்கைைள்    – 254 

சைௌரவ ெபாநாயைர்/ செயலாளர் நாயைம் அலுவலைத்தின்  

பணிைள் ேற்றும் பாராளுேன்ை பிரதிநிதிகள் குழுக்கள்  -    64 

பவளிநாட்டு ோநாடுகளில் பங்சகட்கும் சபாது 

சதவவயான உவரகவள தயார் பசய்தல் 

சட்டமூலங்களுக்கான பின்புல அறிக்கைைள்    -    28 

சதாழில்நுட்ப அறிக்கைைள்      –   10 

ஆய்வுப் பத்திரங்ைள்       -    08 

 

 

7. பகடக்ைலச் செவிதர் திகணக்ைளம் 

 

பாராளுமன்ற செயன்முகறகய நிகறசவற்றுவதற்கான வெதி ஏற்பாட்டின் சபாருட்டு சைௌரவ 

ெபாநாயைர், சைளரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள் மற்றும் அவர்ைளது பணியாட்சடாகுதியினர், 

பாராளுமன்ற பணியாட்சடாகுதியினர்  மற்றும் இகணந்த பைியாட்சடாகுதியினர் ஆைிய 

பிாிவுைளுக்கு செகவைகள வழங்குவது இத்திகணக்ைளத்தின் சநாக்கோகும்.  
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 பாதுைாப்பு அலுவல்ைள் 

 

பாராளுமன்றத்தின் பாதுைாப்பிகன உயர்ந்த மட்டத்தில் சபணும் அசதெமயம், ஒரு சில பாதுைாப்பு 

ஏற்பாடுைவள 2016 ஆம் ஆண்டில் தளர்த்த முடிந்ததுடன்,  இது சதாடர்பிலான தீர்மானங்ைள் 

குறித்து சைௌரவ உறுப்பினர்ைள் மற்றும் பணியாட்சடாகுதியினகரயும் அரொங்ை 

உத்திசயாைத்தர்ைகளயும் விழிப்புணர்வூட்டுவதற்ைான நடவடிக்கைைள் சமற்சைாள்ளப்பட்டன. 

இதன் மூலம், சைௌரவ உறுப்பினர்ைள்,  பாராளுமன்ற பணியாட்சடாகுதியினர் மற்றும் ைடகம 

நிமித்தம் பாராளுமன்றத்துக்கு வருகை தரும் அரொங்ை உத்திசயாைத்தர்ைள் மாத்திரமன்றி 

பாராளுமன்றத்கத பார்கவயிடுவதற்ைாை வருகை தரும் சபாதுமக்ைளுக்கும் வெதிைள் ஏற்படுத்திக் 

சைாடுக்ைப்பட்டன.  

 

 உத்திசயாகபூர் அவடயாள அட்வடகவள விநிசயாகித்தல் 

 

பகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், பாராளுேன்ை பைியாட்படாகுதியினர், இவைந்த 

பைியாட்படாகுதியினர், பபாலிசார் ேற்றும் முன்னாள் பாராளுேன்ை உறுப்பினர்களுக்கு 

உத்திசயாகபூர்வ அவடயாள அட்வடகள் 700 விநிசயாகிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 பாராளுேன்ை கட்டிடத்திற்குள் பிரசவசிக்கின்ை ஆட்களின் வருவகவய கட்டுப்படுத்தல் 

ேற்றும் பிரசவசிப்பதற்கான முகாவேத்துவ நடவடிக்வககவள முவையாக நிவைசவற்ைல், 

பிரசவச கட்டுப்பாட்டு முவைவே ேற்றும் வரசவற்புப் பிாிவின் பசயற்பாடுகள் 

 

பகடக்ைலச் செவிதர், பிரதி பகடக்ைலச் செவிதர், உதவி பகடக்ைலச் செவிதர் பகடக்ைலச் செவிதர் 

அலுவலகம் பிரசவச கட்டுப்பாட்டு கருேபீடம் ஆகிய அலுவலகங்களுடன் வரசவட்பு கருேபீடம் 

ேற்றும் பாதுகாப்பு கருேபீடம் ஆகியவற்வை வவலயவேப்புச் பசய்யும் வவகயில் பல்சவறு 

அனுேதிப்பத்திரங்கவள விநிசயாகிக்கும் வசதிகளுடன் பிரசவச கட்டுப்பாட்டு முவைவேவய 

சேம்படுத்தும் பசயன்முவையுடன் சம்பந்தப்பட்ட திட்டங்கவளத் தயாாிப்பதற்கான அடிப்பவடத் 

தகவல்கள், தகவல் முவைவே ேற்றும் முகாவேத்துவ திவைக்களத்திடம் சேர்ப்பிக்கப்பட்டதுடன், 

அதற்கவேய தயாாிக்ைப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் பதாடர்பாக உாிய பைியாட்படாகுதியினவர 

விழிப்புைர்வூட்டும் ஆரம்ப பயிற்சி நடவடிக்வககள் 2016 ஆம் ஆண்டில் சேற்பகாள்ளப்பட்டன.  

 

 பைியாட்சதாகுதியினாின் வருவக / சவௌிச் பசல்லல் தகவல்கவள அவதானிப்புச் பசய்தல் 

ேற்றும் அைிக்வகயிடல் 

 

2012 ஒக்சடாபர் ோதம் முதல் ஆரம்பிக்ப்பட்ட பகேரா முவைவே ஊடாக 

பைியாட்படாகுதியினாின் வருவக / சவௌிச் பசல்லல் பதாடர்பான சேலதிக அவதானிப்புக்கள் 

ேற்றும் தாபன அலுவலகத்திற்கு அைிக்வகயிடும் பைி 2016 ஆம் ஆண்டிலும் 

சேற்பகாள்ளப்பட்டதுடன், சேர்ப்பிக்கப்பட்ட அைிக்வககளின் எண்ைிக்வக சுோர் 900 ஆகும். 
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 அனுதாபப் பிசரரவை நடவடிக்வககவள நிவைசவற்ைல் 

 

பகௌரவ சபாநாயகர் / பாராளுேன்ை பசயலாளர் நாயகத்தின் ஆசலாசவனயின் சபாில் அனுதாபப் 

பிசரரவைகள் சேற்பகாள்ளப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் சுோர் 105 ஆகும்.  

 

 பாராளுேன்ை புத்தாண்டு விழா 

 

பகௌரவ சபாநாயகாின் ஆசலாசவனயின் சபாில் பகௌரவ பாராளுேன்ை உறுப்பினர்கள், 

பாராளுேன்ை பைியாட்படாகுதியினர், இவைந்த பைியாட்படாகுதியினர், பாராளுேன்ை 

பபாலிஸ் பிாிவின் பைியாட்படாகுதியினருக்காக 2016 ஆம் ஆண்டு “பாராளுேன்ை புத்தாண்டு 

விழா” 2016.04.09 ஆம் திகதி பகாழும்பு 07, விவளயாட்டுத்துவை அவேச்சின் விவளயாட்டு 

வேதானத்தில் ேிக பவற்ைிகரோக நடாத்தப்பட்டது. 

 

 

இத் திவைக்களத்தினால் 2016 ஆம் ஆண்டு நிவைசவற்ைப்பட்ட பைிகள் விபரமாை 

பின்வருோைாகும். 

 

 விசெட  விருந்தினர் வருகை ( VIP Visits) 

 2016ஆம்  ஆண்டில் விசெட விருந்தினர்ைளின் வருகை சுமார் 650ஆைக் ைாணப்பட்டது.  

 உறுப்பினர்ைளின் ொரதிைளுக்ைான  வாைன அனுமதிப் பத்திரங்ைள் 58 

வழங்ைப்பட்டுள்ளன.  

 

 பத்திாிகை நிருபர்ைள் மற்றும் பத்திாிகை செய்தியாளர்ைளுக்ைான அனுமதிப் பத்திரங்ைள் 

முவைசய 167 ேற்றும் 20 வழங்ைப்பட்டுள்ளன.   

 

 பாராளுமன்றத்கதப் பார்கவயிடுவதற்ைான அனுமதிப் பத்திரங்ைகள வழங்குதல். 

(அண்ணளவாை) 

 

I. 2016ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட கலாி அனுமதிப் பத்திரங்ைளின் சமாத்த 

 எண்ணிக்கை 

6200 

II. பாராளுமன்றத்கத/ அமர்கவ பார்கவயிடுவதற்ைான  குழு  அனுமதிப் 

பத்திரங்ைள் (Group Passes) 

3160 

III குழுக்ைளாை வருகை தந்த பாடொகல மாணவர்ைளின் எண்ைிக்வக 210,095 

IV வழங்கப்பட்ட தற்ைாலிை மாதாந்த அனுமதிப்பத்திரங்ைளின் எண்ைிக்வக 2124 

V பாராளுமன்றத்கத/ அமர்கவ பார்கவயிடுவதற்கு முன்கூட்டிய அனுமதியின்றி 

வருகை தந்த குழுக்ைளுக்ைான  அனுமதிப் பத்திரங்ைள் 

9105 
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 பாராளுேன்ைத்வத சூழவுள்ள பிரசதசத்தில் கட்டிடங்கவள நிர்ோைிப்பது பதாடர்பாக 

பாதுகாப்பு விடுவிப்பு சான்ைிதழ் வழங்கல் 

வீடவேப்பு அபிவிருத்தி ேற்றும் கட்டிடம் நிர்ோைிப்பதற்காக பாராளுேன்ை பாதுகாப்பு 

விடுவிப்பு சான்ைிதழ்கவளப் பபற்றுக் பகாள்வதற்காக சேர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த விண்ைப்பங்கள் 

ேற்றும் அனுேதி வழங்கியவே பற்ைிய விபரங்கள் பின்வருோைாகும்.  

 

கிவடத்துள்ள விண்ைப்பங்களின் 

எண்ைிக்வக 

அனுேதி வழங்கப்பட்ட விண்ைப்பங்களின் 

எண்ைிக்வக 

157 135 

 

8. நிருவாகத் திவைக்களம் 

 

8.1 தாபன அலுவலைம்:- 

2016ஆம் ஆண்டில் தாபன அலுவலகம் பின்வரும் பைிகவள பவற்ைிகரோக நிவைசவற்ைியுள்ளது. 

 

8.1.1. பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

 

அ) உள்நாட்டுப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் / பாடபநைிகள் / விழிப்புைர்வூட்டும் 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

பின்வரும் நிறுவனங்களின் ஊடாக (பவளிவாாி) ேற்றும் பாராளுேன்ைத்தினுள்ளும் 

பைியாட்படாகுதி அங்கத்தவர்கள் சுோர் 400 சபருக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் / 

பாடபநைிகள் ஒழுங்கு பசய்யப்பட்டன.  

 

 திறன் அபிவிருத்தி அகமப்பு 

 பிராக் நிறுவனம் 

 இலங்கை ைட்டகளைள் நிறுவைம் 

 இலங்கை சுற்றுலா மற்றும் சஹாட்டல் முைாகமத்துவ நிறுவனம் 

 இலங்கை நிருவாை அபிவிருத்தி நிறுவைம் (SLIDA) 

 சதசிய ஆவைக்காப்பகத் திவைக்களம் 

 தரைய ஒன்ைியம் 

 நிர்ோை உபகரைப் பயிற்சி நிறுவகம் 

 இலங்வக பஜர்ேனி வகத்பதாழில் பதாழில்நுட்ப நிறுவகம் 

 வ/ப. இலங்வக தகவல் பதாழிநுட்ப நிறுவகம் 

 அரச கருே போழிகள் திவைக்களம் 

____________________________________________________________________
Annual Performance Report 2016



37 

 

 சாதகோன ேனப்பாங்கு பற்ைிய பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

 அரச அச்சுத் திவைக்களம் 

 

 

ஆ) பவளிநாட்டுப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் / பாடபநைிகள் / விழிப்புைர்வூட்டும் 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

 

 ITEC பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் – இந்தியா – அலுவலர்கள் 11 சபர் 

 பவளிநாட்டு பாராளுேன்ை அலுவலர்களுக்கான இந்திய பாராளுேன்ைம் நடாத்திய 32 

ஆவது பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் -  இந்தியா – அலுவலர்கள் 7 சபர் 

 வவரவு பசய்தல் பற்ைிய பவளிநாட்டு அலுவலர்களுக்காக இந்திய பாராளுேன்ைம் 

நடாத்திய 32 ஆவது பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் - – இந்தியா – அலுவலர்கள் 2 சபர் 

 ோவலதீவு சட்டவாக்கப் சபரவவ ஒழுங்கு பசய்திருந்த பழக்கப்படுத்தும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் – 

ோவலதீவு – அலுவலர்கள் 9 சபர் 

 ஆசிய பிராந்திய அரச கைக்குகள் குழு அலுவலர்களுக்கான கூட்டம் – பூட்டான் – 1 

அலுவலர் 

 பாராளுேன்ை ஆராய்ச்சி வேயங்களின் பிராந்திய கூட்டம் – சஜார்தான் – அலுவலர்கள் 3 

சபர் 

 இந்தியாவின் சலாக் சவப கற்வக சுற்றுலா – இந்தியா அலுவலர்கள் 5 சபர் 

 ஆசிய ேற்றும் கிழக்காசிய பிராந்திய பாராளுேன்ை பைியாட்படாகுதி அபிவிருத்தி 

பசயலேர்வு – பாகிஸ்தான் – அலுவலர்கள் 2 சபர் 

 உலக இலத்திரனியல் பாராளுேன்ை கருத்தரங்கு – சிலி – 1 அலுவலர் 

 பாராளுேன்ை நூலகம் ேற்றும் ஆராய்ச்சி பற்ைிய சர்வசதச நூலக சங்கத்தின் வருடாந்த 

கருத்தரங்கு – அபோிக்கா – அலுவலர்கள் 2 சபர் 

 ஆசிய பாராளுேன்ை சவபயின் பைியாட்படாகுதி ேற்றும் நிதி ஒழுங்குவிதிகள் பற்ைிய 

நிவலயியற் குழுக் கூட்டம்  ேற்றும் 1 ஆவது நிவைசவற்று சவபக் கூட்டம் – கம்சபாடியா – 

1 அலுவலர் 

 65 ஆவது பவஸ்ட்ேினிஸ்ரர் கருத்தரங்கு – ஐக்கிய இராச்சியம் – அலுலவர்கள் 2 சபர் 

 திைன்விருத்திச் பசயலேர்வு – ஐக்கிய இராச்சியம் – 2 அலுவலர் 

 ஆஸ்திாிய பாராளுேன்ை கற்வகச் சுற்றுலா – ஆஸ்திாியா – 1 அலுவலர் 

 பாராளுேன்ை சவபக்கூடத்தில் ஒலி முகறகமகய பபாருத்துவது பற்ைிய பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் – சிங்கப்பூர் – அலுவலர்கள் 5 சபர் 
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8.1.2. தாபன பைிகள் 

ஆட்சசர்ப்பு – பாராளுேன்ை பைியாட்படாகுதிக்கு புதிய ஊழியர்கள் 66 சபர் ஆட்சசர்ப்புச் 

பசய்யப்பட்டார்கள். 

 

காப்புறுதி திட்டம் – இலங்வக காப்புறுதிக் கம்பனியுடன் இவைந்து அமுல்படுத்துகின்ை 

பைியாட்படாகுதியினாின் காப்புறுதிக்கு 2016 ஆம் ஆண்டு பசலவிடப்பட்ட பதாவக ரூபா 

4,384,280.42 ஆகும்.  

 

8.2 உறுப்பினர் செகவ அலுவலைம்:- 

பகளரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள் என்ற வகையில் தமது பதவியின் அலுவல்ைகள 

நிகறசவற்றுவதற்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கு சதகவயான அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட வெதிைள் 

மற்றும் செகவைகள உாிய விதத்தில் உாிய சநரத்தில் அவர்ைளுக்கு வழங்குவதற்ைான 

நடவடிக்கைைகள சமற்சைாள்ளுதலும், பாராளுமன்றத்தின் உாிய பிாிவுைள் ஊடாை அகவ உாிய 

விதத்தில் வழங்ைப்படுவகத உறுதி செய்தலும் இப்பிாிவின் முக்ைியமான பணியாகும்.  

 

 2016ஆம் ஆண்டில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கு புதிய ைடகமாீதியிலான சதாகலசபெி 

வெதிைகள வழங்குதல், அவர்ைளுக்குத் சதகவயான ைாைிதாதிைகள உாிய அளவில் வழங்குதல், 

தனிப்பட்ட  பாதுைாப்புக்ைான துப்பாக்ைிைகள வழங்குவது பதாடர்பாக பாதுகாப்பு அவேச்சுடன் 

ஒருங்கிவைப்பு நடவடிக்கைைகள சமற்சைாள்ளுதல், சைௌரவ ெபாநாயைாின் உத்திசயாைபூர்வ 

இல்லத்கத பராமாித்தல், நுவசரலியாவில் அகமந்துள்ள “சசனாதிபதி இல்லம்” விடுமுகற 

இல்லத்தின் நிருவாக நடவடிக்வககள் இந்த அலுவலகத்தினால் சேற்பகாள்ளப்படுவதுடன், 

பராமாிப்பு நடவடிக்கைைகள இகணப்பாக்ைம் செய்வதும் சேற்பகாள்ளப்படுகின்ைது. மாதிசவல 

உறுப்பினர் விடுதிைளின் பராமாிப்பு நடவடிக்கைைகள இகணப்பாக்ைம் செய்தல் மற்றும் 

நிர்வைித்தல் ஆைிய பணிைள் இந்த அலுவலகத்தினால் சமற்சைாள்ளப்படுைின்றன. 

 

அத்துடன் உறுப்பினர்ெகவ பிாிவானது இலங்கை மின்ொர ெகப மற்றும் பாராளுமன்ற 

மறுெீரகமப்பு மற்றும் சவகுென ஊடை துகற அகமச்சுடனும் இகணந்து செயற்படுவசதாடு 

இச்செகவ பிாிவானது குறித்சதாதுக்ைப்பட்ட ைாலப்பிாிவினுள் சைௌரவ உறுப்பினர்ைளுக்கு 

சொத்துக்ைள் மற்றும் சபாறுப்புக்ைள் சதாடர்பான சவளிப்படுத்துகை வருடாந்த அத்தியாவெிய 

படிவங்ைகள வழங்குவதுடன் அது சதாடர்பான உறுப்பினர்ைளுக்கு அறியப்படுத்துைின்றது. 

 

8.3 சபாக்குவரத்து அலுவலகம் :- 

பாராளுேன்ை பைியாட்படாகுதி ேற்றும் இவைந்த பைியாட்படாகுதியினாின் பிரயாை 

வசதிகவளச் பசய்துபகாடுத்தல், வாகனப் பராோிப்பு ேற்றும் புதுப்பிக்கும் நடவடிக்வககள் இந்த 

அலுவலகத்தினால் சேற்பகாள்ளப்படுகின்ைன. 
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9   ஹன்ொட் திகணக்ைளம் 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் ஹன்ொட் திகணக்ைளம் நிகறசவற்றிய ைடகமப் 

சபாறுப்புைள் பின்வருமாறு.  

 97 பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்ைள் அறிக்கையிடலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. 

 அரொங்ை சபாறுப்பு முயற்ெிைள் பற்றிய குழு (COPE), அரொங்ைக் ைணக்குக் 

குழு (PAC), உயர் பதவிைள் பற்றிய குழு, ெிறப்புாிகமைள் பற்றிய குழு,  சபண் 

உறுப்பினர்ைளின் ஒன்றியம், ெிறுவர் ஒன்றியம், நிகலயியல் ைட்டகளைள் 
பற்றிய குழு, ஆசலாெகனக் குழுக்ைள் (விசெட), நிகலயியல் குழுக்ைள் 

மற்றும் வரவு செலவுத்திட்ட மதிப்பீடு பற்றிய குழுக்ைள் உள்ளிட்ட 326 

குழுக்கூட்டங்ைள் அறிக்கையிடலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. 

 பாராளுமன்ற அலுவல்ைள் பற்றிய குழுக் கூட்டங்ைகள அறிக்கையிடலுக்கு 

உட்படுத்தல். 

 திருத்தப்படாத 71 ஹன்ொட் அறிக்கைைகள அச்சுப் பிரதிப்படி ொிபார்த்தல் 

(சதாகுதி 239-244)  

 திருத்தப்பட்ட ஹன்ொட் அறிக்கைைகள இறுதி அச்ெிடலுக்ைாை அனுப்புதல். 

(சதாகுதி 238-240)   

 06 ஹன்ொட் பிாிவுத்சதாகுதிைள் புத்தைங்ைளாைக் ைட்டுவதற்கு அச்ெைத்துக்கு 

அனுப்பப்பட்டன.  

 ைாலமான 07 முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளது அனுதாபப் 

பிசரரகணைள் உள்ளடங்ைிய ஹன்ொட் அறிக்கைைள் அச்ெிடுவதற்ைாை 

அனுப்பப்பட்டன.  

 235 குழு அறிக்கைைகள பதிப்பிப்பதற்ைான நடவடிக்கைைள் 

சமற்சைாள்ளப்பட்டன.  

 69 ஹன்ொட் அறிக்கைைளுடன் சதாடர்புகடய 6 சூெிகைைகள தயாாித்தல் 

மற்றும் அச்ெிடுவதற்கு அனுப்புதல். (சதாகுதி 239-244) 

 பாராளுமன்ற ெபா மண்டபத்தினுள் மற்றும் குழுக்ைளினுள் நகடசபறும் 

செயற்பாடுைளின் ஒலிப் பதிவு நாடாக்ைகள தயாாித்தல்.   

 பாராளுமன்ற செயற்பாடுைள் பற்றிய இறுவட்டுக்ைகள (CD) வழங்குதல் 

சதாடர்பிலான அங்ைீைாரத்கத சபற்றுக் சைாடுத்தல்.  

 சநர்முைப் பாீட்கெ ெகப, சைள்விப் பத்திர ெகப, சதாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் 

குழு மற்றும் ஏகனய குழுக்ைளுக்கு ஹன்ொட் பதிப்பாெிாியர் மற்றும் பிரதி 

ஹன்ொட் பதிப்பாெிாியர்ைளின் செகவகய சபற்றுக் சைாடுத்தல்.  
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10  இகணப்புப் சபாறியியலாளர் திகணக்ைளம் 

 

2016 ஆம் ஆண்டினுள் இத்திகணக்ைளத்தினால் பின்வரும் அலுவல்ைள் 

சவற்றிைரமாைப் பூர்த்தி செய்யப்பட்டன. 

 ரூபா 121,733,358.65 செலவில் பாராளுமன்ற ெபா மண்டபத்தினுள் 

தாபிக்ைப்பட்டுள்ள ஒலிக் ைட்டுப்பாட்டு முகறகமகய வழங்ைி, சபாருத்திச் 

செயற்படுத்துதல் மற்றும் சவற்றிைரமாை நிகறவு செய்தல்.  

 ரூபா 237,000,000.00 செலவில் பாராளுமன்ற ெகப மண்டபத்தினுள் மூடிய 

சதாகலக்ைாட்ெி புகைப்படக் ைருவி முகறகமகய வழங்ைி, சபாருத்திச் 

செயற்படுத்துதல் மற்றும் சவற்றிைரமாை நிகறவு செய்தல். 

 8,771,827.89 சபறுமதியான ைடிைார முகறகமகய பாராளுமன்றத்தினுள் 

தாபித்தல். 

 14,375,000.00 செலவில் பாராளுமன்றத்தினுள் உள்ளை சதாகலசபெி 

முகறகமகய தாபித்தலும் சவற்றிைரமாை நிகறவு செய்தலும். 

 குழு அலுவலைம் மற்றும் வழங்ைல்ைள், செகவைள் அலுவலைத்கத 

குளிரூட்டல் செய்தல் மற்றும் சவற்றிைரமாை நிகறவு செய்தல்.   

 மருத்துவ நிகலயத்கத குளிரூட்டல் செய்தல் மற்றும் சவற்றிைரமாை நிகறவு 

செய்தல்.    
 

 

11   தைவல் முகறகம மற்றும் முைாகமத்துவத் திகணக்ைளம் 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் தைவல் முகறகம மற்றும் முைாகமத்துவத் 

திகணக்ைளத்தினால் சமற்சைாள்ளப்பட்ட செயற்பாடுைளில், தைவல் மற்றும் 

சதாடர்பாடல் உட்ைட்டகமப்பு முகறகமகய பராமாித்தல், நிறுவனத்தின் 

பல்சவறான பிாிவுைளின் விகனத்திறகன சமம்படுத்துவதற்ைான நிதி 

முைாகமத்துவம், அரொங்ை சதாழில்முயற்ெிைள் மற்றும் அரொங்ை ைணக்குக் 

குழுவுக்ைான தைவல் முைாகமத்துவம், உணவை முைாகமத்துவம், ெிக்ைனக் ைடன் 

ெங்ைத்தின் முைாகமத்துவம், விருந்தினர் வருகை பற்றிய தைவல் 

முைாகமத்துவத்துக்ைான முகறகமகய உருவாக்ைல், உள்ளை பிரசயாைங்ைகள 

சமம்படுத்தல் மற்றும் பராமாித்தல், பராமாிப்பு செகவ ஒப்பந்தங்ைள் 

சதாடர்பிலான நடவடிக்கைைகள சமற்சைாள்ளல், பயிற்ெி நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைகள 

நடத்துதல், பாராளுமன்ற இகணயத்தளத்கத பராமாித்தல், தைவல் அனர்த்த 

முைாகமத்துவ முகறகமயின் சமற்பார்கவ ஆைிய நடவடிக்கைைள் 

முக்ைியமானகவயாகும்.  
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12     உள்ளை ைணக்ைாய்வு அலுவலைம்: 

 
அ. பாராளுமன்றத்தின் மனித வளம் மற்றும் சபாது வளங்ைளின் 

விகனத்திறனான பயன்பாட்கட ஊக்குவிப்பதன் ஊடாை, நிறுவன 

ாீதியான சநாக்ைங்ைகள அகடயும் முைமாை தாபிக்ைப்பட்ட ைணக்ைாய்வு 

மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் 04 கூட்டங்ைள்   நடத்தப்பட்டு 

அக்குழுக்ைளின் அறிக்கைைள் சபாதுத் திகறசொிக்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டன.  
ஆ. பாராளுமன்றம் அகமந்துள்ள ைாணியின் நிலஅளகவ மற்றும் உறுதிைளின் 

ெிக்ைலற்ற தன்கம சதாடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டது. 
இ. நிதி மற்றும் ைணக்கு அலுவலைம், வழங்ைல் மற்றும் செகவைள் அலுவலைம், 

உணவு பானங்ைள் திகணக்ைளம், இகணப்புப் சபாறியியலாளர் 

திகணக்ைளம், தைவல் முகறகம மற்றும் முைாகமத்துவத் திகணக்ைளம் 

ஆைிய பிாிவுைளின் அலுவல்ைள் பற்றி புலனாய்வு செய்து 

முைாகமத்துவத்திற்கு அறிக்கையிடல்.  
ஈ. சைாடுப்பவுச் ெிட்கடைள் (வவுெர்ைள்) பற்றிய பூர்வாங்ை ைணக்ைாய்வு 

ஒழுங்ைாை சமற்சைாள்ளப்பட்டது.   
 

13       சவளிநாட்டு உறவுைள் மற்றும் ஒழுங்குமரபு அலுவலைம்: 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் சவௌிநாட்டு உறவுைள் மற்றும் ஒழுங்குமரபு 

அலுவலைத்தினால் பிரதானமாை  சபாதுநலவாய பாராளுமன்றச் ெங்ைம், 

அகனத்து பாராளுமன்ற ஒன்றியம் மற்றும் ொர்க் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்ைளின் ெங்ைம் ஆைியவற்றுடன் சதாடர்புகடய அகனத்து 

செயற்பாடுைளும் செகவைளும் சமற்சைாள்ளப்பட்டன. 

 

இதன்சபாது ைீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மாநாடுைள், செயலமர்வுைள், 

சுற்றுலாக்ைள், கூட்டங்ைள், ைற்கைச் சுற்றுலாக்ைள் ஆைியவற்றுடன் 

சதாடருபுகடய அகனத்து நடவடிக்கைைளும் ஒழுங்குசெய்யப்பட்டன.  

 

செயலமர்வு/மாநாடு/கூட்டம் நகடசபற்ற நாடு நகடசபற்ற ைால எல்கல  

23வது சபாதுநலவாய 

நாடுைளின் மாநாடு 

மசலெியா 2016 ெனவாி 09 முதல் 14 

வகர 

ஐக்ைிய இராச்ெியத்தின் ஆெிய 

பிராந்திய செயலமர்வு 

இந்தியா 2016 ெனவாி 18 முதல் 21 

வகர 

ஆெிய பிராந்திய அரொங்ை சநபாளம் 2016 மார்ச் 10 முதல் 14 
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ைணக்குக் குழுவின் கூட்டம் வகர 

ஆெிய பிராந்திய செயலமர்வு 

(பாராளுமன்ற 

அங்ைத்தவர்ைளின் அடிப்பகட 

உாிகமைகளப் பாதுைாத்தல் 

சதாடர்பில்) 

இலங்கை 2016 ெனவாி 31 முதல் 

சபப்ருவாி 04 வகர 

ெர்வசதெ பாராளுமன்ற 

மாநாடு 

ஐக்ைிய 

இராச்ெியம் 

2016 மார்ச் 14 முதல் 17 

வகர 

நடு ஆண்டு நிகறசவற்றுக் 

குழுக் கூட்டம் 

ஐக்ைிய 

இராச்ெியம் 

2016 ஏப்பிரல் 27 முதல் 30 

வகர 

13வது ைசனடிய பாராளுமன்ற 

கூட்டத்சதாடர் 

ைனடா 2016 சம 29  முதல் யூன் 03 

வகர 

27வது சபாதுநலவாய 

நாடுைளின் பாராளுமன்ற 

கூட்டத்சதாடர் 

அவுஸ்திசரலியா 2016 யூன் 05 முதல் 11 வகர 

6வது சவஸ்மினிஸ்ரர் மாநாடு ஐக்ைிய 

இராச்ெியம் 

2016 யூகல 04 முதல் 07 

வகர 

ஆெிய பசுபிக் பிராந்திய 

செயலமர்வு 

அவுஸ்திசரலியா 2016 யூகல 25 முதல் 28 

வகர 

8வது சபாதுநலவாய 

நாடுைளின் இகளஞர் 

பாராளுமன்ற மாநாடு 

ைனடா 2016 நசவம்பர் 06 முதல் 10 

வகர 

65 வது சவஸ்மினிஸ்ரர் 

செயலமர்வு 

ஐக்ைிய 

இராச்ெியம் 

2016 நசவம்பர் 21 முதல் 25 

வகர 

62 வது சபாதுநலவாய 

நாடுைளின் மாநாடு 

ஐக்ைிய 

இராச்ெியம் 

2016 திசெம்பர் 11 முதல் 17 

வகர 

சதன் ஆெிய பிராந்திய 

ெபாநாயைர்ைளது 

நிகலசபறான அபிவிருத்தி 

மற்றும் சபாருளாதாரம் 

பற்றிய மாநாடு 

பங்ைளாசதஷ் 2016 ெனவாி 30 முதல் 31 

வகர 

134 வது அகனத்து 

பாராளுமன்ற மாநாடு 

ெம்பியா  2016 மார்ச் 17 முதல் 23 

வகர 

அகனத்துப் பாராளுமன்றச் 

ெங்ைத்தின் இளம் 

பாராளுமன்ற பிரதிநிதிைள் 

சதாடர்பிலான உலை மாநாடு 

ெம்பியா 2016 மார்ச் 16 முதல் 17 

வகர 

ஆெிய பாராளுமன்றச் 

ெங்ைத்தின் ெமூை மற்றும் 

ஈரான் 2016 ஏப்பிரல் 25 முதல் 29 

வகர 
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ைலாொர அலுவல்ைள் பற்றிய 

நிகலயியற் குழுக் கூட்டம் 

ெர்வசதெ வர்த்தைம் பற்றிய 

செயலமர்வு 

ெிங்ைப்பூர் 2016 சம 17 முதல் 19 வகர 

ஆெிய பாராளுமன்றச் 

ெங்ைத்தின் அரெியல் 

அலுவல்ைள் பற்றிய 

நிகலயியற் குழுக் கூட்டம்  

ச ார்தான் 2016 யூன் 01 முதல் 02 வகர 

இலங்கை - ெீனா 

பாராளுமன்ற நட்புறவுச் 

ெம்சமளனத்தின் ைற்கைச் 

சுற்றுலா 

ெீனா 2016 யூன் 10 முதல் 19 வகர 

ஆெிய பாராளுமன்றச் 

ெங்ைத்தின் நிகலசபறான 

அபிவிருத்தி பற்றிய 

நிகலயியற் குழுக் கூட்டம் 

பாைிஸ்தான் 2016 யூகல 25 முதல் 28 

வகர 

நிகலசபறான அபிவிருத்தி 

பற்றிய செயலமர்வு 

இந்சதாசனெியா 2016 ஆைஸ்ட் 29 முதல் 

செத்சதம்பர் 01 வகர 

இலங்கைப் பாராளுமன்றப் 

பிரதிநிதிைளின் ைற்கைச் 

சுற்றுலா 

ெீனா 2016 செத்சதம்பர் 12 முதல் 

20 வகர 

ெர்வசதெ உறவுைள் பற்றிய 

அகமச்ெர்ைளது செயலமர்வு 

ெீனா 2016 செத்சதம்பர் 21 முதல் 

29 வகர 

பணியாட்சடாகுதி, நிதி 

ஒழுங்குவிதிைள் பற்றிய 

முதலாவது நிகறசவற்றுச் 

ெகப நிகலயியற் குழுக் 

கூட்டம் 

ைாம்சபாடியா 2016 செத்சதம்பர் 25 முதல் 

28 வகர 

இலங்கை - பாலஸ்தீனம் 

பாராளுமன்ற நட்புறவுச் ெங்ை 

பிரதிநிதிைளின் 

உத்திசயாைபூர்வ வி யம் 

பாலஸ்தீனம் 2016 ஒக்சறாபர் 10 முதல் 15 

வகர 

சைௌரவ ெபாநாயைர் 

தகலகமயிலான இலங்கைப் 

பாராளுமன்ற பிரதிநிதிைளின் 

உத்திசயாைபூர்வ வி யம் 

ெீனா 2016 ஒக்சறாபர் 09 முதல் 15 

வகர 

135 வது அகனத்து 

பாராளுமன்ற மாநாடு 

சுவிற்ெர்லாந்து 2016 ஒக்சறாபர் 21 முதல் 28 

வகர 

சுவிற்ெர்லாந்து சதெிய சுவிற்ெர்லாந்து 2016 ஒக்சறாபர் 05 முதல் 08 
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சபரகவயின் ெபாநாயைரது 

மற்றும் பாராளுமன்ற 

செயலாளர் நாயைத்தினது 

இலங்கைக்ைான 

உத்திசயாைபூர்வ வி யம் 

வகர 

இலங்கையின் பிரதான 

அரெியல் ைட்ெிப் 

பிரதிநிதிைளின் 

உத்திசயாைபூர்வ வி யம் 

ெீனா 2016 திசெம்பர் 12 முதல் 20 

வகர 

 

 

 

50 பாராளுமன்ற நட்புறவுச் ெங்ைங்ைள் உள்ளசதாடு அந்தச் ெங்ைங்ைளுடன் 

சதாடர்புகடய அலுவல்ைளும் சவௌிநாட்டு உறவுைள் மற்றும் ஒழுங்குமரபு 

அலுவலைத்தினால் நிகறசவற்றப்பட்டன.  

 

சபாதுநலவாய பாராளுமன்றச் ெங்ைம், அகனத்து பாராளுமன்ற ஒன்றியம் மற்றும் 

ொர்க் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளின் ெங்ைம் ஆைியவற்றின் மூலம் பாராளுமன்ற 

அலுவலர்ைளுக்ைாை ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட பல்சவறான ைற்கைச் சுற்றுலாக்ைள் 

சதாடர்பிலான அலுவல்ைள் சைளரவ ெபாநாயைர், சைளரவ பிரதி ெபாநாயைர், 

சைளரவ குழுக்ைளின் பிரதித் தவிொளர் ஆைிசயாகரச் ெந்திக்ை வருகைதந்த 

பல்சவறு அரெ பிரதிநிதிைள் குழுக்ைளுக்கு ஏற்புகடய ஒழுங்குமரபு மற்றும் ஊடை 

நடவடிக்கைைள், சைௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள் மற்றும் 

அகமச்ெர்ைளுகடய சவௌிநாட்டு பயணங்ைளுக்கு ஏற்புகடயதான வீொ, 

சவௌிநாட்டுக் ைடவுச் ெீட்டு மற்றும் விமான நிகலயத்தில் விசெட அதிதிைளுக்ைான 

முகனயத்கத ஒதுக்கும் பணிைள் மற்றும் விமான நிகலயக் ைடகமைளும் இந்த 

அலுவலைத்தினால் நிகறசவற்றப்படுைின்றன.  
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