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இலங்ைகப் பாரா மன்றம் 

தைலப்  இலக்கம் - 16 

வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக – 2017 

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  
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3.1 பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம்  

ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு பின்வ ம் ேசைவகைள மான வைர உயர்ந்த 
தரத்தில் 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 கட்டடத்தி 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 மன்ற சபா 
மண்டபத்தில் அதற்ேகற்ப ஆசன ஒ க்கீ  ெசய்தல், ஆசன ஏற்பா கைள நி வகித்தல் மற் ம் 
ேமற்பார்ைவ ெசய்தல் 

3.2 நிர்வாகத் திைணக்களம்  

 சட்டம் இயற் தல், ேமற்பார்ைவ மற் ம் ெபா நிதி காைமத் வத்தின் மீதான பாரா மன்ற  
உ ப்பினர்களின் விடயப்ெபா ப்பிைன நிைறேவற் கமாக, அவர்க க்கு விைனத்திறன் மிக்க ம் 
உயர் தரத்தி மான ேசைவைய வழங்கக்கூ ய மிக ம் உகந்த ஆளணியினைர பணியாட்ெடாகுதியில்  
ஆட்ேசர்த்தல், பதவி யர்த் தல் மற் ம் ஒ க்காற்  நடவ க்ைககள் உள்ளிட்ட 
பணியாட்ெடாகுதியின் சகல பிாி கைள ம் ேசர்ந்த ஆளணியினாின் அறி , இய ைம மற் ம் 
இயலளவிைன ேமம்ப த் வதற்கான மனித வள காைமத் வம், ெமாழித் ேதர்ச்சி, கணினி, 
சைமயற்கைல பாடெநறிகள், கணக்கீ , லக ேசைவகள் ேபான்ற விடயத் டன் இைணந்த 
உள்நாட்  மற் ம்  ெவளிநாட்  பயிற்சிப்  பாடெநறிகைள ஒ ங்குெசய்தல் மற் ம் 
பணியாட்ெடாகுதியின் 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 
பணியாட்ெடாகுதியினாின் ேபாக்குவரத்  பற்றிய நடவ க்ைககைள காைமத் வம் ெசய்தல் 
ஆகியன ம் நிர்வாகத் திைணக்களத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. நிர்வாகத் திைணக்களத்தின் 
பணிகைள ஆற் வதற்குப் பின்வ ம் அ வலகங்கள் பங்களிப் ச் ெசய்கின்றன: 

 1.   தாபன அ வலகம்  

 2.   உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம்    

 3.   ேபாக்குவரத்  அ வலகம் 
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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 ஒ ப் பதி கைளக் கண்காணித்தைல ம் உ திப்ப த்தல். 

3.4  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் திைணக்களம் 

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

 ெ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.    

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 ெடாகுதியினர், 
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 
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 3.7  சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 

சட்டமியற் தல் மற் ம் ெபா  நிதிப் பாவைனைய ேமற்பார்ைவெசய்தல் 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 I 
4. கு  அ வலகம் II 
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.  

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. பணியாட்ெடாகுதி விபரங்கள்  

2017 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  57 8 5 5 55 8 5 5 

 ன்றாம் நிைல மட்டம்  163 0 0 0 148 0 0 0 

 இரண்டாம் நிைல மட்டம்  235 9 6 3 202 9 6 3 

 ஆரம்ப மட்டம்  474 25 10 9 450 25 10 9 

 அமய/ தற்கா க  03 03 0 0 02 03 0 0 

ெமாத்தம் (2017.12.31ஆம் 

திகதி உள்ளவா ) 

932 45 21 17 857 45 21 17 
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 5.  வ டாந்த ெசயலாற் ைக 

5.1 நிதி நிர்வாகம் - 2017 ஆம் ஆண் க்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதி ஏற்பா களி ந்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெசல கள்:- 

2017 ஆம் ஆண் க்கான  ெதாழிற்பாட்  நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு மீண் வ ம் மற் ம் லதனச் 
ெசல களாக ஒ க்கப்பட்ட நிதி ஏற்பா கள் மற் ம் அந்த நிதி ஏற்பா கள் ெசல  ெசய்யப்பட்ட 
விதம் பின்வ மா :- 
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அரசாங்க அ வலர்  ற்பணக் கணக்கு:- 

2017ஆம்  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 

2017 
( பா.) 

உண்ைமத் ெதாைக 
2017 

( பா.) 

ெசலவினங்களின் உச்ச 
வைரயைற 

39,000,000 01601-1 38,432,250.00

01601-2 1,123,921.00
ெப ைககளின் ஆகக் 
குைறந்த வைரயைற 

30,000,000 01601-1 31,312,719.81

01601-2 0.00
உச்ச வர  மீதி 175,000,000 130,571,436.39

 

6. சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 

6.1  ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 

2015 திெசம்பர் மாதம் 19 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட பிேரரைணக்கு அைமய 16 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் நி வப்பட் ள்ளேதா  அதில் கீேழ காட்டப்பட்ட 10 ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் ெதாடர்பான பணிகள் கு  அ வலகம் I லமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற .    

அதற்கைமய ஒவ்ெவா  கு வினா ம் 2017 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெசயற்ெபா ப் கள் கீேழ 

காட்டப்பட் ள்ளன.  

   

 

 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

நடாத்தப்
பட்ட 

கூட்டங்க
ளின் 

எண்ணிக்
ைக 

ஆராய்தல்களின் எண்ணிக்ைக பாரா மன்ற
த்தில் 

சமர்ப்பிக்கப்
பட்ட 

அறிக்ைககளி
ன் 

எண்ணிக்ைக சட்
ட

ல
ங்

கள்
 

கட்
ட

ை
ள

கள்
/ 

ஒ
ங்

கு
வ

ித
ிக

ள்
 

பி
ேர

ரை
ண

கள்
/கு

ை
ற

நி
ரப

ப்
 ம

தி
ப்பீ

கள்
 

வ
ட

ாந்
த 

/ 
ெ

சய
ல

ாற்
ை

க 
அ

ற
ிக்

ை
கக

ள்
 

01 சர்வேதச உற கள் பற்றிய  10 1     4 -       18 7 
02 ேதசிய பா காப்  பற்றிய  

ைணக் கு  
 ேமாட்டார்வாகன 

காைமத் வம்  பற்றிய  

3 
 

9 

 2   1 

03 
 

ெபண்கள் மற் ம் பால்நிைல பற்றிய
ெசயலமர் கள் 

 மகப்ேபற்  சுகாதாரக் கல்வி 
பற்றிய ெசயலமர்  

13    5 2
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 ெபா நலவாய ெசயலாளர் 
அ வலகத்தினால் 
நடத்தப்பட்ட ெசயற்பாட் த் 
ெதாடர்  

04 
 

கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி
பற்றிய 

ைணக்கு க்கள் 
 உயர்கல்வி பற்றிய  
 கல்வி பற்றிய  

20
 

 

30 

2 

 5  87 10

05 
 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாடர்பாடல் 
பற்றிய  

24 3 5 1 24 9 

06 கமத்ெதாழில் மற் ம் காணிகள் 
பற்றிய 

14  1 - 48 3

07 சட்ட அ வல்கள் (ஊழல் எதிர்ப் ) 

மற் ம் ஊடகம் பற்றிய 

20 6 3 - 1 9

08 வியாபாரம் மற் ம் வாணிப
அ வல்கள் பற்றிய 

ைணக்கு  
- இலங்ைக ேதசிய 

லைமச்ெசாத்  அ வலகம் 
ெதாடர்பான 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்ப  
பற்றி  

8
 

 

 

 

 

1 

2 2  20 4

09 வ சக்தி ெதாடர்பான  
ைணக் கு  
 மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க 

சக்தி பற்றிய 

10
 

 

10 

1   5 3

10 உற்பத்தி மற் ம் ேசைவகள் பற்றிய 
ைணக் கு  

 சீேமந்  உற்பத்தி ெதாடர்பான 
அரச நி வனங்கைள 
ேமம்ப த் வ  ெதாடர்பாக 

06 
 

 

 

2 

   18 4 

 

பின்வ ம் ைறசார் ேமற்பார்ைவக்க க்கள் 6 ெதாடர்பான விடயங்கள் கு  அ வலகம் II இனால் 

நிைறேவற்றப்ப கின்ற . 

அதற்கைமய ஒவ்ெவா  கு வினா ம் 2017 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெசயற்ெபா ப் கள் கீேழ 

காட்டப்பட் ள்ளன.  
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ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

நடாத்தப்
பட்ட 

கூட்டங்க
ளின் 

எண்ணிக்
ைக 

ஆராய்தல்களின் எண்ணிக்ைக பாரா மன்ற
த்தில் 

சமர்ப்பிக்கப்
பட்ட 

அறிக்ைககளி
ன் 

எண்ணிக்ைக சட்
ட

ல
ங்

கள்
 

கட்
ட

ை
ள

கள்
/ 

ஒ
ங்

கு
வ

ித
ிக

ள்
 

பி
ேர

ரை
ண

கள்
/கு

ை
ற

நி
ரப

ப்
  

ம
தி

ப்பீ
கள்

 

வ
ட

ாந்
த 

/ 
ெ

சய
ல

ாற்
ை

க 
அ

ற
ிக்

ை
கக

ள்
 

01 ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய  23 03 11 - 62 16 
02 நிைலேபண்தகு அபிவி த்தி மற் ம் 

சுற்றாட ம் இயற்ைக வளங்க ம் 
பற்றி  

09 02 01 - 26 05 

03 சுகாதாரம் மற் ம் மனித 
நலேனாம் ைக ச க வ ட்டல் 
பற்றி  

ைணக்கு க்கள் 
மைலநாட்  திய கிராமங்கள், 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் 
ச க அபிவி த்தி பற்றி   

10 
 

 

 

05 

01 
 

 

 

- 

06 - 40 09 

4 இைளஞர், விைளயாட் த் ைற, 
கைலகள் மற் ம் மர ாிைமகள் 
பற்றிய   

10 
 

 

01 2 - 18 05 

5  உள்ளக நி வாக மற் ம் அரச 
காைமத் ம் பற்றிய 

12 07 01 - 23 07 

6 நல் ணக்க மற் ம் வடக்கு, கிழக்ைக 

மீளக் கட் ெய ப் வ  பற்றிய 
ெசயலமர் இலங்ைகப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் மற் ம் ஐக்கிய 
இராச்சியத்தின் பிரதிநிதிக டன் 
நடாத்தப்பட்ட “க த் ப் பாிமாற்றம் 
பற்றிய ெசயலமர் ” 

05 - - - 06 1 

  

6.2 விேசட நடவ க்ைகக க்கான கு க்கள் 

(i) அரசாங்க நிதி பற்றிய கு  

ெகௗரவ எம்.ஏ. சுமந்திரனின்  தைலைமயிலான இக் கு வில் 20 ேபர் அங்கத் வம் வகிப்பேதா  
2017 ஆம் ஆண் ள் 30 கூட்ட அமர் கள் நடாத்தப்பட் ள்ளன.  

 5 சட்ட லங்கள் 
 5 கட்டைளகள்  
 40 ஒ ங்குவிதிகள்  
 9 அறிவித்தல்கள் 
 9 பிேரரைணகள் 
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 34 வ டாந்த அறிக்ைககள் மற் ம் ெசயலாற் ைக அறிக்ைககள்  அத் டன் 
ஏைனய 13 குறிப் கள் ஆராயப்பட்டேதா  அைவ ெதாடர்பான 16 
அறிக்ைககள் சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளன. 

ேம ம் 2018 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட மதிப்பீ கைள தயாாிக்கும்ேபா  
அ ப்பைடயாகக்ெகாள்ளப்பட்ட அரச நிதி, நிதியியல் மற் ம் ெபா ளாதார க ேகாள்கள் பற்றிய 
மதிப்பீட்டறிக்ைக ம் சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

(ii) ெதாி க் கு   

ெகளரவ சபாநாயகர் க  ஜயசூாிய அவர்களின் தைலைமயிலான இக்கு வின் உ ப்பினர்களின் 
எண்ணிக்ைக 20 ஆகும் என்ப டன், 2017ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் 03 கூட்டங்கள் 

நடாத்தப்பட் ள்ளன. 

(iii) சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு   

ெகளரவ திலக் மாரபன அவர்களின் தைலைமயிலான இக்கு வின் உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக 
10 ஆகும் என்ப டன், 2017 ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் 4 கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட்  

உ ப்பினர்களின்  சிறப் ாிைம மீறல்கள் 9 ெதாடர்பில் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்ற .  

(iv) உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  

ெகளரவ சபாநாயகர் க  ஜயசூாிய அவர்களின் தைலைமயிலான இக்கு வின் உ ப்பினர்களின் 
எண்ணிக்ைக 15 ஆகும் என்ப டன், 2017 ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் 19 கூட்டங்கள் 

நடாத்தப்பட் :  

 6 ெவளிநாட்  இராஜதந்திர பிரதானிகளின் நியமனங்கள் 
 33 அைமச்சு ெசயலாளர்  நியமனங்கள் 
 82 நி வனத் தைலவர் நியமனங்கள் ெதாடர்பில் கு வின் ன் அைழக்கப்பட்   

தைகைமகள் பாிேசாதிக்கப்பட்டன. 

(v) நிைலயியல் கட்டைளகள் பற்றிய கு   

ெகளரவ சபாநாயகர் க  ஜயசூாிய அவர்களின் தைலைமயிலான இக்கு வின் உ ப்பினர்களின் 
எண்ணிக்ைக 9 ஆகும் என்ப டன், 2017 ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் 4 கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட்  

கு வினால் விதந் ைரக்கப்பட்ட தி த்தங்கள் உள்ளடக்கப்பட் , நிைலயியல் கட்டைளகள் பற்றிய 
கு வின் அறிக்ைக சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .  

 (vi) அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய கு வான  2017ஆம் ஆண் ள் 50 நி வனங்கைள கு வின் ன் 

அைழத்  56 விசாரைணகைள ம், 5 ைணக்கு க் கூட்டங்கைள ம், 2 விேசட 
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கலந் ைரயாடல்கைள ம் விேசட விடயங்கள் பற்றிய 3 லனாய் கைள ம் நடாத்தி அரசாங்க 

நி வனங்களின் ெசயலாற் ைக மற் ம் நிதிக் கட் ப்பாட்ைட ைறப்ப த்த தீவிர கவனம் 
ெச த்தி ள்ள .  

2017 ஆம் ஆண் ல் கணக்குகள் கு வினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட விேசட / திய நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

(அ) 2015  ஆம் நிதி ஆண் க்காக அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய கு வின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் 
காணப்பட்ட 831 ஆன  அைனத்  அரச நி வனங்களின ம் நிதிக் கட் ப்பாட்ைட ம் 
ெசயலாற் ைகைய ம் ைறப்ப த் ம் மற் ம் மதிப்பீ  ெசய் ம் ேநாக்கத் டன் திய கணினி 
தகவல் காைமத் வ ைறைமெயான்றி டாக இைணயவழி லம் தகவல்கைளப் ெபற்   
அத்தகவல்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  அைனத்  நி வனங்க ம் மதிப்பீட் க்கு 
உள்ளாக்கப்பட்டன. ேமற்ப  மதிப்பீட் க்கைமய உயர் ெசயலாற் ைக மட்டத்ைதக் ெகாண் ள்ள 
நி வனங்ைள பாராட் வதற்காக அதிேமதகு சனாதிபதியின ம், ெகௗரவ பிரதம அைமச்சாின ம் 
மற் ம் ெகௗரவ சபாநாயகாின ம் தைலைமயில் வி  வழங்கும் ைவபவெமான்  
நடாத்தப்பட்ட .  

(ஆ) இவ் ேவைலத்திட்டத்தின் அ த்த கட்ட நடவ க்ைகயாக 2016 ஆம் நிதி ஆண் ன் 
ெபா ட் ம் அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய கு வின் ேமற்பார்ைவயின் கீ ள்ள நி வனங்களின் 
நிதிக் கட் ப்பா  மற் ம் ெசயலாற் ைகைய பற்றி மதிப்பி வதற்காக ேமற்ப  கணினி தகவல் 

காைமத் வ ைறைமயி டாக இைணயவழி லம் தகவல்கைள ெபற் க்ெகாள்கின்ற 
ெசயற்பா ம் ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட .  

ைணக்கு க்கைள நியமித்தல் 

இலங்ைகயின் கைரேயாரம் ேபணல் மற் ம் சுற் லாத் ைற ேமம்பா  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ய நடவ க்ைக ெதாடர்பான விதப் ைரகைள சமர்ப்பிக்க ெகௗரவ சுஜீவ ேசனசிங்கவின் 
தைலைமயிலான ைணக் கு ெவான்  2017 சனவாி 24 ஆம் திகதி நியமிக்கப்பட்டேதா  
தற்ேபா  இக் கு வின் 4 கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட் ள்ளன. 

கு  அறிக்ைககைள சமர்ப்பித்தல் 

2015 ஆம் நிதியாண்ைட அ ப்பைடயாக்ெகாண்  கணினி தகவல் காைமத் வ 
ைறைமயி டாக இைணயவழி லம் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 831 நி வனங்களின் நிதிக் 

கட் ப்பா  மற் ம் ெசயலாற் ைக மதிப்பீ  பற்றிய தகவல்கள் அடங்கிய அரசாங்க கணக்குகள் 
பற்றிய கு வின் ன்றாவ  அறிக்ைக 2017 நெவம்பர் மாதம் 13 ஆம் திகதியன்  
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .  

அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய கு வினால் 2017.01.24 ஆம் திகதி தல் 2017.05.24 ஆம் திகதி வைர 
லனாய் க்குட்ப த்தப்பட்ட லனாய் கள் அடங்கிய அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய கு வின் 

நான்காவ  அறிக்ைக 2017 திெசம்பர் மாதம் 08 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
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2017 ஆம் ஆண் ள் அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய கு வினால் லனாய்  ெசய்யப்பட்ட  
நி வனங்கள். 

இல. நி வனத்தின் ெபயர் லனாய்  
ெசய்யப்பட்ட 

திகதி 
01.  ஆட்பதி த் திைணக்களம் 2017.01.24 

02.  கைரேயாரம் ேபணல் திைணக்களம் 2017.01.24 

03.  ேபாக்குவரத்  அைமச்சு 2017.01.25 

04.  ெதன் மாகாண சைப  2017.01.25 
2017.11.07 

05.  ெகா ம்  மாவட்ட ெசயலகம் 2017.01.26 

06.  கம்பஹா மாவட்ட ெசயலகம் 2017.01.26 

07.  இரத்தின ாி மவாட்ட ெசயலகம் 2017.02.21 

08.  தபால் அைமச்சு 2017.02.22 

09.  தபால் திைணக்களம் 2017.02.22 

10.  நகல திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சு 2017.02.23 

11.  ச க வ ட்டல் மற் ம் நலேனாம் ைக அைமச்சு 2017.03.07 

12.  ேமாட்டா வாகன ேபாக்குவரத்  திைணக்களம் 2017.03.07 
2017.04.04 
2017.06.06 
2017.07.25 
2017.10.17 

13.  ெவௗிநாட்ட வல்கள் அைமச்சு 2017.03.09 

14.  ஆ ர்ேவத திைணக்களம் 2017.03.09 
2017.08.09 

15.   ெகா ம்  மாநகர சைப 2017.03.10 

16.  மத்திய மாகாண சைப 2017.03.10 

17.  க த் ைற மாவட்ட ெசயலகம்
 

2017.03.21 

18.  கலாசார அ வல்கள் திைணக்களம்
 

2017.03.22 

19.  ேதசிய தனசாைலகள் திைணக்களம் 2017.03.22 

20.  ஊவா மாகாண சைப 2017.03.23 

21.  வட மத்திய மாகாண சைப 2017.03.23 

22.  ெபௗத்த சாசனஅைமச்சு மற் ம் ெபௗத்த அ வல்கள் 
திைணக்களம் 

2017.03.24 

23.  ஊழியர் ேசமலாப நிதியம் 2017.03.24 
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24.  உண  ஆைணயாளர் திைணக்களம் 2017.04.05 
 

25.  கிழக்கு மாகாண சைப 2017.04.05 
 

26.  ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சு மற் ம் 
ஓய் திய திைணக்களம் 

2017.05.03 

27.  கடற்ெறாழில் நீரக வள லங்கள் அைமச்சு மற் ம் 
கடற்ெறாழில் நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி திைணக்களம் 

2017.05.04 

28.  விைளயாட் த் ைற அைமச்சு மற் ம் விைளயாட் த் ைற 
அபிவி த்தி திைணக்களம் 

2017.05.05 
 

29.  ெவளிநாட்  வளங்கள் திைணக்களம் 2017.05.23 

30.  உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு 2017.05.24 
2017.09.08 

31.  மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமசசு
 

2017.09.21 

32.  இடர் காைமத் வ அைமச்சு 2017.06.22 

33.  வளிமண்டலவியல் திைணக்களம் 2017.06.22 

34.  பாணந் ைற நகர சைப 2017.07.04 

35.  ேககாைல மாவட்ட ெசயலகம் 2017.07.07 

36.  விைளயாட் த் ைற அைமச்சு மற் ம் விைளயாட் த் ைற 
அபிவ த்தி திைணக்களம் 

2017.07.26 

37.  க த் ைற பிரேதச சைப 2017.07.27 

38.  மாத்தைள மாவட்ட ெசயலகம் 2017.07.17 

39.  ெபௗத்த சாசன அைமச்சு மற் ம் ெபௗத்த அ வல்கள் 
திைணக்களம் 

2017.08.09 

40.  வடக்கு மாகாண சைப 2017.09.07 

41.  காத்தான்கு  நகர சைப 2017.09.19 

42.  ஏறா ர் நகர சைப 2017.09.19 

43.  ெகா ம்  மாநகர சைப 2017.10.20 

44.  நீர்ப்பாசனம் மற் ம் நீர் வளங்கள் காைமத் வ அைமச்சு 2017.11.16 

45.  கல்வி அைமச்சு 2017.11.17 

46.  கூட் ற  அபிவி த்தி திைணக்களம் 2017.12.08 

47.  ேதசிய ஒ ங்கிைணப்  மற் ம் நல் ணக்க அைமச்சு 2017.12.08 

48.  நீர்ப்பாசனம் மற் ம் நீர் வளங்கள் காைமத் வ அைமச்சு 2017.12.08 

49.  சிைறச்சாைலகள் திைணக்களம் 2017.12.08 

50.  சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் 2017.12.08 
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கு வினால் விேசட ெசயாற் ைகக் கணக்காய்  பற்றி லனாய்  ெசய்வதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விேசட கு க் கூட்டங்கள் 

இலக்கம் லனாய்  ெசய்யப்பட்ட விடயங்கள் லனாய்  
ெசய்யப்பட்ட 
திகதிகள் 

01. ெடங்கு ேநாைய இல்லாெதாழித்தல் பற்றிய ெசயலாற் ைக 
கணக்காய்  

2017.03.08 

02. கு நீர் ேபாத்தல் பற்றிய ெசயலாற் ைக கணக்காய் 2017.03.08 

03. ெநற் பயிற்ெசய்ைகக்கு மானிய அ ப்பைடயில் உரம் வழங்குதல் 
பற்றிய ெசயலாற் ைக கணக்காய்  

2017.07.06 

 

 

இலக்கம் லனாய்  ெசய்யப்பட்ட விடயங்கள் லனாய்  
ெசய்யப்பட்ட 
திகதிகள் 

01. இலங்ைகயில் கைரேயாரம் ேபணல் மற் ம் சுற் லாத் ைற  
ேமம்பாட் க்காக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய நடவ க்ைககைள 
விதந் ைரப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட ைணக்கு வின் 
கூட்டங்கள் 

2017.02.22 
2017.04.06 
2017.08.10 
2017.10-.06 
2017.10.25 

 

விேசட கலந் ைரயாடல்கள் 

இலக்கம் லனாய்  ெசய்யப்பட்ட விடயங்கள் லனாய்  
ெசய்யப்பட்ட 
திகதிகள் 

01. 2016 ஆம் ஆண்  நிதி அைமச்சின் வ டாந்த கணக்கு 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அறிக்ைககள் பற்றிய லனாய்  

2017.06.09 
2017.08.22 

 

(vii)  அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு   

2017 ஆம் ஆண் ல், அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு  பின்வ ம் 

நி வனங்களின் ெசயலாற் ைகைய ம் நடப்  விடயங்கைள ம் பற்றி 
பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைகயி வதற்கு கு க் கூட்டங்கள் நடாத்தி அறிக்ைககைள 
தயாாிக்கும் பணிகளில் ஈ பட்ட . 
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கு  அறிக்ைககைள சமர்ப்பித்தல் 

இதற்கு ேமலதிகமாக அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு  அதற்கு சாட்டப்பட்ட 
பணிகைள ெவற்றிகரமாக ர்த்திெசய்  கு  லனாய்  ெசய்த நி வனங்கள் சம்பந்தமாக 
அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய 03 அறிக்ைககைள 2017 ெபப்ரவாி மாதம் 08 ஆம் 

திகதி, ஏப்பிறல் மாதம் 07 ஆம் திகதி, மற் ம் ஒக்ேடாபர் மாதம் 19 ஆம் திகதி ஆகிய 

திகதிகளில் பாரா மன்றத்திற்கு சமர்ப்பித்த . 

2017 ஆம் ஆண் ல் கு வினால் லனாய்  ெசய்யப்பட்ட நி வனங்கள். 

இல. நி வனத்தின் ெபயர் லனாய்  
ெசய்யப்பட்ட 
திகதி 

01 இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம் 2017.01.25 

02 இலங்ைக கனிய மணல் கம்பனி 2017.01.26 

03 ேதசிய ெலாத்தர் சைப 2017.02.07 

04 இலங்ைக கனிய மணல் கம்பனி 2017.02.07 

05 ஹிங்குரான சீனிக் கம்பனி 2017.02.08 

06 இலங்ைக கடற்ெறாழில் கூட் த்தாபனம் 2017.02.09 

07 சுயாதீன ெதாைலக்காட்சி ேசைவ 2017.02.21 

08 பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு  2017.02.22 

09 ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழகம் 2017.03.07 

10 ெதாழில்சார் ெதாழில் ட்ப பல்கைலக்கழகம் 2017.03.08 

11 பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு  2017.03.09 

12 ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  பணியகம் 2017.03.10 
13  பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு  2017.03.20 

14  ெகாத்தலாவல பா காப்  பல்கைலக்கழகம் 2017.03.21 

15  அரச ம ந்தகக் கூட் த்தாபனம் 2017.04.06 

16  இலங்ைக நிலக்காி கம்பனி 2017.04.07 

17  இலங்ைக உப் க் கம்பனி 2017.05.03 

18  இலங்ைக தலீட் ச் சைப 2017.05.05 

19  ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகம் 2017.05.23 

20  ேதசிய கல்வி நி வகம் 2017.05.25 

21  ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் பணியகம் 2017.06.06 

22  ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ெபா  ைவத்தியசாைல 2017.06.09 

23  லங்கா ெஹாஸ்பிட்டல் 2017.06.20 

24  கல்ஓயா ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனி 2017.06.21 

25  ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகம் 2017.07.04 

26  ேதசிய பயி நர் மற் ம் ைகத்ெதாழில் பயிற்சி நி வனம் 2017.07.05 

27  ெநல் சந்ைதப்ப த்தல் சைப 2017.07.06 

28  அரச ம ந்தகக் கூட் த்தாபனம் 2017.07.07 
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29  ெஹக்டர் ெகாப்ேபக வ விவசாய ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சி நி வனம் 2017.07.25

30  ஸ்ரீ லங்கா ெர ெகாம் நி வனம் 2017.07.26

31  இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைப 2017.08.08

32  சப்ரக வ பல்கைலக்கழகம் 2017.08.09

33  இலங்ைக விமான ேசைவ 2017.08.10

34  மில்ேகா தனியார் கம்பனி 2017.08.11

35  இலங்ைக உயர் ெதாழில் ட்ப கல்வி நி வகம் 2017.08.22

36  மில்ேகா தனியார் கம்பனி 2017.08.22

37  பிரேதச அபிவி த்தி வங்கி 2017.08.23

38  அரச ம ந்தாக்கல் கூட் த்தாபனம் 2017.08.09 

39  ேதசிய கால்நைட வள அபிவி த்திச் சைப 2017.08.25 

40  மில்ேகா தனியார் கம்பனி 2017.09.06 

41  இலங்ைக விமான ேசைவ  2017.09.06 

42  இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைப 2017.09.08 

43  தி அபிவி த்தி அதிகார சைப 2017.09.19 

44  இலங்ைக விமான ேசைவ  2017.09.20 

45  கு  பல்கைலக்கழகம் 2017.09.21 

46  களனிப் பல்கைலக்கழகம் 2017.09.22 

47  ெதன் கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம் 2017.11.17 
48  கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம் 2017.11.22 

49  யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகம்  2017.11.23 

50  வயம்ப பல்கைலக்கழகம் 2017.11.28 

51  ஊவா பல்கைலக்கழகம் 2017.11.29 
 

(viii) ெபா  ம க்கள் பற்றிய கு  

2017 ஆம் ஆண் ல் கு வின் தலாவ  கூட்டம் 2017.02.08 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட் ள்ள டன், ேமற்ப  

ஆண் ல் 37 கூட்டத் ெதாடர்கள் நடாத்தப்பட் , 348 ம க்கள் ஆராயப்பட் , 105 ம க்களின் 

நடவ க்ைககள் நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ளன. இந்த 105 ம க் ேகாப் க்களில் நிவாரணம் ெபற் க் ெகாண்ட 

ம தாரர்கள் 27 ேபர் உள்ளார்கள் என்ப டன், எஞ்சிய ம தாரர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க கு விற்கு 

ஏற்பா கள் இல்லாைம காரணமாக ேமற்ப  ேகாப் க்கள் நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ளன. 

ெபா  ம க் கு வின் நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக தி த்தப்படாத ள்ளிவிபரத் தர கள் கீேழ 
தரப்பட் ள்ளன. 

2017 ஆம் ஆண்  கு ப் பணியகத்தற்குக் கிைடக்கப்ெபற்ற ம க்களின்  

ெமாத்த எண்ணிக்ைக 

- 1062

நிைலயியற் கட்டைளக க்கு இணங்காள்ளைமயின் காரணத்தினால் கு ப் 
பணியகத்தினால் நிராகாிக்கப்பட்ட ம க்களின் எண்ணிக்ைக 

- 413

ேமல் நடவ க்ைகக க்காக பணியகத்தினால் ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட 
ம க்களின் எண்ணிக்ைக 

 649

2017 ஆம் ஆண் ல் பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள ம க்களின் 

எண்ணிக்ைக 

- 649
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(2015 ஆம் 2016 ஆம் ஆண் களில் கிைடக்கப்ெபற்  ேமற்ப  ஆண் களில் 

சமர்ப்பிக்கப்படா  எஞ்சியி ந்த ம க்கைள ம் 2017 ஆம் ஆண் ல் 

சமர்ப்பிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ) 

லனாய் க்காக நிர்வாகத் க்கான பாரா மன்ற ஆைணயாள க்கு 
(ஒம் ட்ஸ்மன்) ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட ம க்களின் எண்ணிக்ைக                         

 

    66 

கு  கூ ய தவைணகளின் எண்ணிக்ைக           
கு வினால் ஆராயப்பட் ள்ள ம க்களின் எண்ணிகைக  
நிவாரணம் வழங்கப்பட் ள்ள ம தாரர்களின் எண்ணிக்ைக   

த்தப்பட் ள்ள ம க்ேகாப் க்களின் எண்ணிக்ைக (நிவாரணம் 

வழங்கப்பட்  / வழங்கப்படாத)   

 37

348

27

105

 

6.3 விேசட கு க்கள் 

(i) நிைலேபறான அபிவி த்திக்கான ஐக்கிய நா களின் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றிய பாரா மன்ற விேசட கு   

பிரதி சபாநாயகர் ெகௗரவ திலங்க சுமதிபால அவர்களின் தைலைமயிலான இக்கு வின் 
உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக 15 ஆகும் என்ப டன், 2017 ஆம் ஆண் ல் ஐந்   கூட்டத்ெதாடர்கள் 

நடாத்தப்பட் ள்ளன. கு வின் நடவ க்ைககைள ேம ம் விாிவாக்கும் ேநாக்கத் டன் ; 

 ெகௗரவ நிேராஷன் ெபேரரா 
 ெகௗரவ த்திக பத்திரண 
 ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க 
 ெகௗரவ அ ராத ஜயரத்ன 

ஆகிேயார  தைலைமயில் 3 அங்கத்தவர்கைளக் ெகாண்ட 4 கு க்கள் நியமிக்கப்பட்ட டன் குறித்த 

கலந் ைரயாடல்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  ஒ  இைடக்கால அறிக்ைக சைபயில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள .  

ேம ம் நிைலேபறான அபிவி த்திக்கான ஐக்கிய நா களின் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் ெதாடர்பாக ெகௗரவ 

பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள விழிப் ட் வதற்காக ெசயலமர்ெவான் ம் ஒ ங்கு ெசய்யப்பட்ட . 

(ii)  பிரசீல் நாட் ல் அைமந் ள்ள இலங்ைகத் தரகம் மற் ம் அெமாிக்க ஐக்கியக் கு யரசின்  

நி ேயார்க் நகாில் அைமந் ள்ள ஐக்கிய நா களின் இலங்ைக நிரந்தரப் பிரதிநிதி அ வலகம் 
என்பவற் க்காக இலங்ைக மத்திய வங்கியினால் ஒவ்ெவா  இடம் சார்பாக ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ெசலவினங்கள் ெதாடர்பாக கண்டறிந்  அறிக்ைகயி வதற்கான பாரா மன்ற விேசட கு  

ெகௗரவ ஆனந்த குமாரசிறி அவர்களின் தைலைமயிலான இக்கு வின் உ ப்பினர்களின் 
எண்ணிக்ைக 21 ஆகும் என்ப டன், 2017 ஆம் ஆண் ல் 7  கூட்டத்ெதாடர்கள் நடாத்தப்பட் ள்ளன. 
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(iii) 2018 ஆம் ஆண் ல் வர  ெசல த்திட்ட மதிப்பீ களி ந்  ெதாி  ெசய்யப்பட்ட 
அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் கள் ெதாடர்பாக கலந் ைரயா வதற்கான 
பாரா மன்ற விேசட ெசயற்கு   

 
ெகௗரவ மஹிந்த சமரசிங்க தைலைமத் வம் வகித்த இந்தக் கு வின் 
உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக 21 ஆகும் என்ப டன் 2017 ஆம் ஆன்  12 
அமர் கைள நடத்தி 10 அைமச்சுச்  ெசல த் தைலப் க்கள் ெதாடர்பாக 
ஆராயப்பட்  இ தி அறிக்ைக சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . 
 

(iv) ெவளி நா களில் உள்ள இலங்ைகயர்க க்கு எதிர்வ ம் ேதர்தல்களில் 
வாக்களிப்தற்கான வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக் ெகா த்தல் மற் ம் அத டன் 
ெதாடர் பட்ட விடயங்கைள ஆராய்ந்  அதற்கான நடவ க்ைககைள சிபாாிசு 
ெசய்  அறிக்ைகயி வதற்கான பாரா மன்ற விேசட கு  . 

 

ெகௗரவ (தி மதி) தலதா அத் ேகாரள தைலைமத் வம் வகிக்கும் இந்த கு வின் 
அங்கத்தவர்களின் எண்னிக்ைக 21 ஆகும் என்ப டன் 2017 ஆம் ஆண்  4 
அமர் கைள நடத்தி ெவளிநா க க்கு ெசன் ள்ள இலங்ைகயர்க க்கு 
வாக்களிப்தற்கான வாய்ப்பிைன ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கான வழி ைற 
ெதாடர்பாக ஒ  ெசயலமர்  நடத்தப்பட் ள்ள . ேம ம் கலந் ைரயாடப்பட்ட 
விடயங்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  தயாாிக்கப்பட்ட இைடக்கால 
அறிக்ைகக்கு  கு வின் அ மதி கிைடத் ள்ள  .  

 
 

பணி குறித் ைரக்கப்பட்ட கு க்கள் 

பாரா மன்ற ெபண் உ ப்பினர்களின் ஒன்றியம் 
 
ெகௗரவ (தி மதி) சந்திராணி பண்டாரவின் தைலைமயிலான இக்கு வின் 
உ ப்பினர்களான ெபண் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக 12 ஆகும் 
என்ப டன் 2017 ஆம் ஆண் ல் 3 அமர் கள் நடத்தப்பட்டன. 
 
2017 ஆம் ஆண்  மிக ம் தீவிரமாக ெசயற்பட்ட இந்தக் கு வினால் ; 

 கிளிெநாச்சியில் சர்வேதச ெபண்கள் தினத்ைத அ ஷ் க்கும் 
நிகழ்ெவான் ம்;  

 ெபா  ேபாக்குவரத்  ேசைவகைள பயன்ப த் ம்ேபா  இடம்ெப ம் 
ெபண்க க்ெகதிரான இம்ைசகைள இல்லாமல் ெசய்வதற்கான 
ஸ் க்கர்கைள ஒட் ம் இயக்கெமான் ம்; 

 அரசிய ல் ெபண்களின் பிரதிநிதித் வம் ெதாடர்பாக ச தாயத்தில் 
விழிப் ணர் ட் வதற்கான இரண்  ெசயலமர் க ம்  ஒ ங்கு 
ெசய்யப்பட்  நடத்தப்பட்டன. 
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சி வர்க க்கான  பாரா மன்ற ஒன்றியம் 
ெகௗரவ (டாக்டர்) சுதர்ஷனீ ெபர்னாந் ள்ேளயின் தைலைமயிலான இக்கு வின் 
ெசயற்கு  உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக 14 ஆகுெமன்ப டன்  UNICEF 
நி வனத்தின் அ சரைண டன் ன் சி வர்பராய அபிவி த்தி  ெதாடர்பான 
பாரா மன்ற  மாநா  ஒ ங்குெசய்யப்பட்   நடத்தப்பட்ட  . 
 

6.4 சட்ட ல  அ வலகம் 
 

பாரா மன்றத் க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள க்கிய சட்டவாக்க ெசயற்பணியான 
சட்டமியற் ம் நைடவ க்ைக ைறைய, அரசியலைமப்  மற் ம் பாரா மன்ற 

நிைலயியற் கட்டைளகள் ஆகியவற்றின் ஏற்பா க க்கு இணங்க ேமற்ெகாள்ளத் 
ேதைவயான நடவ க்ைகைகைள ேமற்ெகாள்வ  சட்ட ல அ வலகத்தின் 
ெசயற்பணியாகும். 

 இதன் கீழ் சட்ட ல அ வலகத்தினால் அரசாங்க சட்ட லங்கள் பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்ப வ  தல் ேமற்ப  சட்டங்களில் ெகௗரவ சபாநாயகாினால் 
சான் ைர றக்குறிப்பிடப்பட்ட பின்னர் அச்சி வ  வைர ர்த்தி ெசய்யப்பட 
ேவண் ய சகல சட்டவாக்க ப ைறகள் ெதாடர்பி மான நடவ க்ைககள் 

ம்ெமாழிகளி ம் ஆற்றப்ப கின்றன.  

ேம ம் தனியார் உ ப்பினர் சட்ட லங்கைள வர்த்தமானியில் பிரசுாிப்ப  தல் 
ேமற்ப  சட்டங்கைள அச்சி ம் வைரயான நடவ க்ைகக ம் அவ்வாேற 

ம்ெமாழிகளி ம் ஆற்றப்ப கின்றன.    
 

2017 ஆம் ஆண் ள்,  

சட்ட ல அ வலகத் க்கு கிைடத்த அரசாங்க சட்ட ல வர்த்தமான 
பத்திாிைககளின்       எண்ணிக்ைக 

43 

பாரா மன்றத் க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அரசாங்க சட்ட ல வர்த்மான 
பத்திாிைககளின் எண்ணிக்ைக 

39 

சட்ட ல அ வலகத்தினால் அச்சிட நடவ க்ைக எ க்கப்பட்ட
சட்ட லங்களின்  எண்ணிக்ைக 

39 

வாபஸ் ெபறப்பட்ட அரசாங்க சட்ட லங்களின் எண்ணிக்ைக 02 
பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்பட்ட சட்ட லங்களின் எண்ணிக்ைக 32 
ெகௗரவ சபாநாயகாினால் றக்குறிப்பிடப்பட்ட அரசாங்க சட்ட லங்களின்
எண்ணிக்ைக 

32 

தனியார் உ ப்பினர் சட்ட லங்கைள சமர்ப்பிப்பதற்காக சட்ட ல 
அ வலகத் க்கு கிைடத்த ேகாாிக்ைகக க்கைமய பாரா மன்றத் க்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தனியார் உ ப்பினர் சட்ட ல வர்த்தமான 
பத்திாிைககளின் எண்ணிக்ைக 

32 

அைமச்சு  அறிக்ைககைள ெபற் க் ெகாள்வதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
தனியார் உ ப்பினர் சட்ட லங்களின் எண்ணிக்ைக 

32 
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மாகாண சைபகளிடம் வி த்த ேகாாிக்ைகக க்கைமய பாரா மன்றத்தின் 
அவதானிப் க்கள் அ ப்பி ைவக்கப்பட்ட நியதிச்சட்ட சட்ட லங்களின்  
எண்ணிக்ைக 
 

01 

2017 ஆம் ஆண் ல் அரசாங்க சட்ட லங்க டன் ெதாடர் பட்டதாக நடத்தப்பட்ட 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க் கூட்டங்க க்கு சட்ட ல அ வலக 
உத்திேயாகத்தர்கள் கலந் ெகாண்  ேதைவயான பங்களிப்பிைன வழங்கி ள்ளனர். 

2017 இல் நிைறேவற்றப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

இல சட்ட இல சட்டத்தின் ெபயர் சான் ைற 
இடப்பட்ட திகதி 

1 1/2017 ෛවද්ය (සංෙශ ධන) 
ம த் வம் (தி த்தம்)   
Medical (Amendment) 

2017-02-21 

2 2/2017  නැ ම (සංෙශ ධන) 
வாழ்வின் எ ச்சி (தி த்தம்)   
Divineguma (Amendment)    

2017-02-21 

3 3/2017 ඉඩ  (ස තකය පැව ම මා ෙ ) (සංෙශ ධන) 
காணி (பராதீனப்ப த்தல் மீதான மட் ப்பா கள்) (தி த்தம்)   
Land (Restriction on Alienation) (Amendment)    

2017-02-22 

4 4/2017  ලංකා ඉං ෙ ව ෙ  සභාව 
இலங்ைகப் ெபாறியியற் ேபரைவ   
Engineering Council, Sri Lanka    

2017-03-09 

5 5/2017 අවලං  කළ ෙන හැ  තෑ  ඔ  බලව  අකෘතඥතාවය පදන  
ෙක ටෙගන අවලං  ෙ    
ைகமீட்கப்பட யாத நன்ெகாைட உ திகைள ைமயான 
நன்றியீனம் என் ம் ஏ வின்மீ  ைகமீட்டல்   
Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the Ground of 
Gross Ingratitude  

2017-04-04 

6 6/2017 ජා ක ගමනාගමන ෙක ෂ  සභා (සංෙශ ධන) 
ேதசிய ேபாக்குவரத்  ஆைணக்கு  (தி த்தம்)  
National Transport Commission (Amendment)    

2017-04-07 

7 7/2017 ආර් ක ෙසේවා ගාස්  (සංෙශ ධන) 
ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன  (தி த்தம்)  
Economic Services Charge (Amendment)    

2017-05-17 
 

8 8/2017  න  ධාන සං හය (සංෙශ ධන) 
கு யியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தம்)   
Civil Procedure Code (Amendment)    

2017-06-07 

9 9/2017 අ දහ   තැනැ ත  බඳ කාර්යාලය ( ම, ප පාලනය 
ම සහ කර්තව්ය ඉ  ම) (සංෙශ ධන)   

காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம் 
நி வகித்த ம் பணிைள நிைறேவற் த ம் (தி த்தம்)   
Office on Missing Persons (Establishment, Administration and 
Discharge of Functions) (Amendment)    

2017-07-03 

  10 10/2017 
 

ඡ ද ය  යාප ං  ෙ  ( ෙශේෂ ධාන) ேத நர்கைளப் 
பதி  ெசய்தல் (விேசட ஏற்பா கள்)  
Registration of Electors (Special Provisions)    

2017-07-21 

11 11/2017 වර සහ ජලජ ස ප  (සංෙශ ධන) 
கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்)  
Fisheries and Aquatic Resources (Amendment)    

2017-07-25 
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12 12/2017 ෙ ශ මය 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி   
Foreign Exchange    

2017-07-28 

13 13/2017 ජා ය ෙග ඩනැ ෙ  බ  (සංෙශ ධන) 
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தம்)  
Nation Building Tax (Amendment)    

2017-08-09 

14 14/2017 ගතදාස ජා ක ඩා සං ර්ණය අ කා ය (සංෙශ ධන) 
சுகததாச ேதசிய விைளயாட் கள் கட் டத்ெதாகுதி அதிகாரசைப 
(தி த்தம்)  
Sugathadasa National Sports Complex Authority 
(Amendment)    

2017-08-17 

15 
 

15/2017 ලංකා ජර්මා  කාර් ක අභ්යාස ආයතනය 
இலங்ைக ேஜர்மன் ெதாழில் ட்ப்ப பயிற்சி நி வகம்  
Ceylon German Technical Training Institute    

2017-08-24 

16 16/2017 පළා  පාලන ආයතන ඡ ද ම  (සංෙශ ධන) 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்)   
Local Authorities Elections (Amendment)    

2017-08-31 

17 17/2017 පළා  සභා ඡ ද ම  (සංෙශ ධන) 
மாகாண சைபத் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்)  
Provincial Councils Elections (Amendment)    

2017-09-22 

18 18/2017 ෙම ටර් වාහන (සංෙශ ධන) 
ேமாட்டார் வாகனம் (தி த்தம்)   
Motor Traffic (Amendment)    

2017-10-03 

19 19/2017  ලංකා රසර සංවර්ධන 
இலங்ைக நிைலேப தகு அபிவி த்தி   
Sri Lanka Sustainable Development    

2017-10-03 

20 
 

20/2017 මහ නගර සභා (සංෙශ ධන) 
மாநகர சைபகள் (தி த்தம்)   
Municipal Councils (Amendment)    

2017-10-12 

21 21/2017 නගර සභා (සංෙශ ධන) 
நகர சைபகள் (தி த்தம்)   
Urban Councils (Amendment)    

2017-10-12 

22 22/2017 ාෙ ය සභා (සංෙශ ධන) 
பிரேதச சைபகள் (தி த்தம்)   
Pradeshiya Sabha (Amendment)    

2017-10-12 

23 23/2017 ර ෂණ කර්මා තය ම  ෙ  (සංෙශ ධන) 
காப் தித் ெதாழிைல ஒ ங்குப த்தல் (தி த்தம்)  
Regulation of Insurance Industry (Amendment)    

2017-10-19 

24 24/2017 ෙ ය ආදාය  
உண்ணாட்டரசிைற   
Inland Revenue   

2017-10-24 

25 
 

25/2017 ඉෙල ෙ ක ග ෙද  (සංෙශ ධන) 
இலத்திரனியல் ெகா க்கல் வாங்கல்கள் (தி த்தம்)  
Electronic Transactions (Amendment)    

2017-11-02

26 26/2017 අ කරණ සං ධාන (සංෙශ ධන) 
நீதித் ைற (தி த்தம்)   
Judicature (Amendment)    

2017-11-17

27 27/2017 අපරාධයක තය  සහ සා ක ව  හට සහාය ෙ  සහ 
ආර ෂා ෙ  (සංෙශ ධන)   
குற்றச்ெசயல்க க்கு ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் சாட்சிக க்குமான 
உதவி மற் ம் பா காப்  (தி த்தம்)  
Assistance to and Protection of Victims of Crime and 
Witnesses (Amendment)    

2017-11-17
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28 28/2017 පළා  පාලන ආයතන ( ෙශේෂ ධාන) 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் (விேசட ஏற்பா கள்)  
Local Authorities (Special Provisions)    

2017-11-17

29 29/2017 අපරාධ වැළැ ෙ  (සංෙශ ධන) 
குற்றச்ெசயல்கைளத் த த்தல் (தி த்தம்)  
Prevention of Crimes (Amendment)    

2017-11-18

30 30/2017 සර්ජන  
ஒ க்கீ    
Appropriation    

2017-12-09

31 31/2017 පළා  පාලන ආයතන ඡ ද ම  (සංෙශ ධන) 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தம்)   
Local Authorities Elections (Amendment)    

2017-12-14

32 32/2017 සර්ජන (සංෙශ ධන) 
ஒ க்கீ  (தி த்தம்)   
Appropriation (Amendment)    

2017-12-14

 

6.5 சைப ஆவண அ வலகம்  

(i) பாரா மன்ற கூட்டங்கள் ெதாடர்பாக எதிர்காலத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
பிேரரைணகள் மற் ம் வினாக்கைள உள்ளடக்கிய 03 ஒ ங்குப் த்தகங்க டன் அவற் க்கான 
24 அ பந்தங்க ம், 95 பாரா மன்ற அமர் கள் ெதாடர்பான ஒ ங்குப் பத்திரங்க ம்  கூட்ட 
அறிக்ைகக ம் சிங்கள, தமிழ் மற் ம் ஆங்கில ெமாழியில் தயாாிக்கப்பட்  அச்சிடப்பட்டன.    

(ii) அைமச்சுகள்,  அவற்றின் கீழ் உள்ள திைணக்களங்கள், கூட் த்தாபனங்கள், நியதிச் சட்ட 
சைபகள் ஆகியன ெதாடர்பாக அந்தந்த அைமச்சுக்களிளால் அ ப்பப்பட்ட, 437 ெசயலாற் ைக  
மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைககைள ம், பல்ேவ  சட்டங்களின் கீழ் தயாாிக்கப்பட்    
வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட கட்டைளகள், ஒ ங்குவிதிகள் மற் ம்  விதிகைள உள்ளடக்கிய 
பிேரரைணகைள ம் பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கான  நடவ க்ைககள்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

(iii) பாரா மன்ற உ ப்பினர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 1074 வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
பதி  ெசய்யப்பட்  நிைலயியற் கட்டைளக க்கு இணங்க அைவ ெதாகுக்கப்பட் , சிங்களம், 
தமிழ் மற் ம் ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிக க்கு ெமாழிெபயர்க்கப்பட் , ஒ ங்குப் த்தகத்தில் 
அல்ல  உாியவா  அ பந்தங்களில் உள்ளடக்குவதற்கான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  

(iv) பாரா மன்ற  உ ப்பினர்களின் 18 தனியார் உ ப்பினர் பிேரரைணகள் மற் ம் 03 
திகதியிடப்படாத பிேரரைணகள்  ெபா ப்ேபற்கப்பட் , ெதாகுக்கப்பட் , சிங்களம், தமிழ் மற் ம் 
ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிக க்கு ெமாழிெபயர்க்கப்பட் , ஒ ங்குப் த்தகத்தில் அல்ல  
உாியவா  அ பந்தங்களில் உள்ளடக்குவதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

(v) பாரா மன்ற அ வல்கள் கு வின் 43 அமர் கள் கூட்டப்பட் , இ  பற்றிய கூட்ட 
அறிக்ைககைள ன்  ெமாழிகளி ம் ெவளியிட ம், குறித்த தீர்மானங்க க்கான பின்னாய்  
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்குமான நடவ க்ைககள் இப்பணியகத்தினால்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  

(vi) சனாதிபதியிடமி ந்  கிைடத்த ெசய்தி ஒன் , சபாநாயகாின் 86 அறிவித்தல்கள், அரசாங்கத்தின் 
39 சட்ட லங்கள் அடங்கலாக 51 சட்ட லங்கள், சட்ட லங்கள் ெதாடர்பில் உயர் நீதி 
மன்றத்தின் மற் ம் அைமச்சர்களின் ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படல் உட்பட்டதாக 
பாரா மன்றக் கூட்டங்க க்கு ஏற்பான தினப்பணிகைள ஏற்பா  ெசய்ய நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 
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(vii)  2017ஆம் ஆண் ல் பாரா மன்றத் க்கு 06 அ தாபப் பிேரரைணகள் ன்ைவக்கப்பட் , 
குறித்த ஹன்சாட் அறிக்ைக, அதன் பிாித்ெத க்கப்பட்ட பகுதி, அைழப் க் க தம், கூட்ட 
ஒ ங்குப்பத்திரம் என்பவற்ைற காலமான உ ப்பினர  ைணவ க்கு அல்ல  அவர  
ெந ங்கிய உறவினர்க க்கு அ ப்பி ைவப்பதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  

6.6 பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர் அ வலகம் 

2017 திெசம்பர் 31 ஆம் திகதி டன் நிைறவைடந்த ஆண் ல் பரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர் 

அ வலகத்தினால் ஆற்றப்பட்ட ேசைவகள் பின்வ மா .   

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

ii) ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க் கூட்டங்கள் மற் ம் ஏைனய  கு  அைறகளில் நடாத்தப்பட்ட ஏைனய 
கூட்டங்களின் ேபா  ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், அரசாங்க அ வலர்கள் மற் ம் கு க் 
கூட்டங்களில் 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 நடாத்தப்பட்ட கூட்டங்களில் தமிழ் ேபசும் உ ப்பினர்க க்கு 
அ கி ந்  உைரெபயர்ப்  ேசைவயிைன வழங்குதல்.   

iv) பாரா மன்ற ஒ ங்குப் பத்திரத்தில் ெவளியிடப்ப ம் வாய் ல விைடக க்கான வினாக்கள் மற் ம் 
எ த் ல விைடக க்கான வினாக்கைள சிங்களம்/ஆங்கிலம், சிங்களம்/தமிழ், தமிழ்/ஆங்கிலம் 
ஆகிய ெமாழிகளில் ெமாழிெபயர்த்தல். 2017ஆம் ஆண் ல் ஒவ்ெவா  பிாிவி ம் 
ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட வினாக்களின் எண்ணிக்ைக பின்வ மா . 

 

பிாி   ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட 
பக்கங்களின் எண்ணிக்ைக 

சிங்கள/ஆங்கில பிாி     1019

சிங்கள/தமிழ்  பிாி   1049

தமிழ் / ஆங்கில பிாி   11

 

2017ஆம் ஆண் ல் உத்திேயாக ர்வ ஆவணங்கள் பல சிங்களம்/ஆங்கிலம், சிங்களம்/தமிழ், 

தமிழ்/ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகளில் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டேதா , ஒவ்ெவா  பிாிவி ம் 
ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட பக்கங்களின் எண்ணிக்ைக பின்வ மா  

பிாி   ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட 
பக்கங்களின் எண்ணிக்ைக 

சிங்கள/ஆங்கில பிாி     1652

சிங்கள/தமிழ்  பிாி   914

தமிழ் / ஆங்கில பிாி   858
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6.7  பாரா மன்ற லகம்: 

2017ஆம் ஆண் ல் லகத்தின் பிரதான ஒன் திரட் ல் சிங்களம், ஆங்கிலம் மற் ம் தமிழ் ெமாழியில் திய  
ெவளியீ கள் ேசர்க்கப்பட்டன. அைவ பின்வ மா . 

த்தகங்கள்   - 750 

பத்திாிைககள்   - 34 

வார சஞ்சிைககள்  - 14 

லகத்தால் இலக்கமாக்கி (Digitize) ெசய்யப்பட்ட பல்ேவ  விடயங்க க்குாிய காலத்திற்கு ஏற்ற அாிய 
மற் ம் க்கிய ஆவணங்களின் பிரதிகள் ெகாளரவ உ ப்பினர்களின் ேதைவ க தி வழங்கப்பட்டன. 

2017 ஆம் ஆண் ல் பாரா மன்ற லகத்தால் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர், ெகளரவ சபாநாயகர், 

அரசாங்கக் கட்சியின் ெகளரவ தற்ேகாலாசான், ெகளரவ சைப தல்வர், ெகளரவ எதிர்க் கட்சித் தைலவர் 
உட்பட அைமச்சர்க க்கு அவசியமான பல்ேவ  தகவல் ேதைவப்பா கள் ெவற்றிகரமாக ர்த்தி 
ெசய்யப்பட்டன. 

பாரா மன்ற ெசயலாளர் நாயகம் உட்பட்ட ஒட் ெமாத்த பணியாட்ெடாகுதியின் உத்திேயாக ர்வ 
அ வல்களின்ேபா  ேதைவப்ப ம் பல்ேவ  தகவல்கள் வழங்கப்பட்டைம ம் லகத்தால் ஆற்றப்பட்ட 

க்கியமான பணியாகும்.  

ேம ம் சனாதிபதி அ வலகம், அைமச்சுக்கள், திைணக்களங்கள் உட்பட பல்ேவ  அரசு மற் ம் தனியார் 
நி வனங்களால் அ க்க  சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தகவல்க க்கான ேகாாிக்ைககள் நிைறேவற்றப்பட் ள்ளன. 
இதற்கு ேமலதிகமாக லகத்தின் சட்ட விதிகள், ஒ ங்குவிதிகள் மற் ம் ெகாள்ைகக க்கு உட்பட்டதாக 
அரசு சார்பற்ற நி வனங்க க்குத் ேதைவயான தகவல்கள் வழங்கப்பட்டதன் லம் லகம்தன் 
ஒத் ைழப்பிைன ேம ம் வளர்த் க்ெகாண் ள்ள . 

லகத்தால் வழங்கப்பட்ட த்தகங்கள் உட்பட ஏைனய ஆவணங்களின் எண்ணிக்ைக 1211 ஆகும். 

2017ஆம் ஆண் ல் ேதசிய க்கியத் வம் வாய்ந்த பல்ேவ பட்ட விடயங்க டன் ெதாடர் ைடய அவசர 
தகவல் ேதைவகள் எ கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் பல்ேவ  ஆய்  ல்கள், பத்திாிைககள், சஞ்சிைககள் மற் ம் 

இைணயத்தளம் ேபான்ற பல்ேவ  தகவல் லங்கைளப் பயன்ப த்தி மிக ம் கு கிய காலப்பகுதிக்குள் 
தகவல்கைள உள்ளடக்கிய சுமார் 510 ேகாப் கள் தயார் ெசய்  வழங்கப்பட்டன. 

கடந்த ஆண்  உ ப்பினர்களின் உடன  ஆய் க்காக நாளாந்தம் ெவளியாகின்ற ேதசிய பத்திாிைககள் 
மற் ம் வாரசஞ்சிைககளி ந்  நடப்  விவகார ாீதியில் க்கியத் வமிக்க பல்ேவ  ெசய்திகள் மற் ம் 
ஆக்கங்கள் சுமார் 3000 இற்கும் அதிகமானைவ பிரதிெசய்  மற் ம் ஸ்ேகன் ெசய்  வழங்கப்பட் ள்ளன. 

ேம ம் ஹன்சாட் அறிக்ைககள், பாரா மன்ற ஒ ங்குப் த்தகங்கள், சட்ட லங்கள், சட்டங்கள் ேபான்ற 

பாரா மன்ற ெவளியீ களி ந் ம் வர்த்தமானப் பத்திாிைக, அைமச்சுக்களின் ன்ேனற்ற அறிக்ைககள், 

கூட் த்தாபனங்கள், சைபகள் மற் ம் பல்ேவ  நி வனங்களினால் ெவளியிடப்பட்ட ன்ேனற்ற 

அறிக்ைககள் மற் ம் ஆண்டறிக்ைககள் ேபான்றவற்றின் அச்சிடப்பட்ட பிரதிகள் மற் ம் இலத்திரனியல் 
பிரதிகளி ந்  ேதைவயான தகவல்கள் ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்  தயாாிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் மற் ம் 
அறிக்ைககள் சுமார் 100 வழங்கப்பட் ள்ளன. 
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இம் ைற ம் 2018ஆம் ஆண் க்கான பாரா மள்ற தினக்குறிப்ேப  திட்டமிடப்பட்  தயாாிக்கப்பட்ட . 
அதள் 4200 பிரதிகள் (ெபாிய அளவில் – 1200, ந த்தர அளவில் – 3000) அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களத்ைதக் 

ெகாண்  அச்சிடப்பட்  ெகளரவ சபாநாயகர், ெகளரவ பிரதி சபாநாயகர், ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர், ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், பாரா மன்றத்தின் ெமாத்த பணியாட்ெடாகுதி மற் ம் 
பாரா மன்றத் டன் இைணந்த ஏைனய பணியாட்ெடாகுதியினிைடேய வினிேயாகம் ெசய்யப்பட்டன. 

கடந்த ஆண் ல் லகத்தின் ஆராய்ச்சிப் பிாிவினால் பின்வ ம் க மங்கள் ஆற்றப்பட்டன.   

பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள  ேகாாிக்ைககள்  -  242 

ெகௗரவ சபாநாயகர்/ ெசயலாளர் நாயகம் அ வலகத்தின்  

பணிகள் மற் ம் பாரா மன்ற பிரதிநிதிகள் கு க்கள் -   72 

ெவளிநாட்  மாநா களில் பங்ேகட்கும் ேபா  
ேதைவயான உைரகைள தயார் ெசய்தல் 
சட்ட லங்க க்கான பின் ல அறிக்ைககள்  -     31 

ெதாழில் ட்ப அறிக்ைககள்  - 08 

ஆராய்ச்சி அறிக்ைககள் -  06 
பாரா மன்ற ஆய் ச் சஞ்சிைக  -     ம. 1 – இ. 6-1 

 

7. பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 

பாரா மன்ற ெசயன் ைறைய நிைறேவற் வதற்கான வசதி ஏற்பாட் ன் ெபா ட்  ெகௗரவ சபாநாயகர், 
ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் அவர்கள  பணியாட்ெடாகுதியினர், பாரா மன்ற 
பணியாட்ெடாகுதியினர் மற் ம் இைணந்த பணியாட்ெடாகுதியினர் ஆகிய பிாி க க்கு ேசைவகைள 
வழங்குவ  இத்திைணக்களத்தின் ேநாக்கமாகும்.  

2017ஆம் ஆண் ல் நிைறேவற்றப்பட்ட க்கியமான க மங்கள் :- 

(i) பா காப்  அ வல்கள் 

பாரா மன்றத்தின் பா காப்பிைன உயர்ந்த மட்டத்தில் ேப ம் அேதசமயம், ன்பா காப்  பற்றிய 
கு க் கூட்டத்தில் எ க்கப்பட்ட க ைமயான பா காப்  ஏற்பா கைள 2010ஆம் ஆண் ந்  
ஓரள க்கு தளர்த்த ந்த . ெகளரவ சபாநாயகாின் அறி த்தல்களின் ேபாில் அந்த ேவைலத்திட்டம் 
2017ஆம் ஆண் ம் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட .  
பாரா மன்றத்தின் பா காப்பிைன உயர்ந்த மட்டத்தில் ேப ம் அேதசமயம், ஒ  சில 
பா காப்  ஏற்பா கைள 2017 ஆம் ஆண் ல் தளர்த்த ந்த டன்,  இ  ெதாடர்பிலான 
தீர்மானங்கள் குறித்  ெகௗரவ உ ப்பினர்கள் மற் ம் பணியாட்ெடாகுதியினைர ம் அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்கைள ம் விழிப் ணர் ட் வதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

இதன் லம், ெகௗரவ உ ப்பினர்கள்,  பாரா மன்ற பணியாட்ெடாகுதியினர் 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.  
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பா காப்  மற் ம் அத டன் ெதாடர் ைடய இதர விடயங்களின் கீழ் பாரா மன்ற 
பணியாட்ெடாகுதி மற் ம் இைணந்த பணியாட்ெடாகுதிக்கு ெசயலமர் கள், க த்தரங்குகள் 
ஆகியைவ ஏற்பா  ெசய்யப்பட்டேதா  பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்கள ஊழியர்க க்கு 
பயிற்சி வாய்ப் க ம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட்டன. 

(ii) விேசட  அதிதிகள் வ ைக ( VIP Visits) 

2017 ஆம்  ஆண் ல் விேசட வி ந்தினர்களின் வ ைக சுமார் 560 ஆகக் காணப்பட்ட . 

(iii) பல்ேவ  வகுதிக க்குாிய அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்குதல் 

(அ) வ டாந்த அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்குதல் (அண்ணளவாக) 
 

அரச 
உத்திேயாகத்தர் 
க க்கான 
அ மதிப் 
பத்திரங்கள் 

அரச 
உத்திேயாகத்
தர் 
க க்கு 
உத்திேயாக
ர்வ 
கூடத் க்கான 
அ மதிப் 
பத்திரங்கள் 

உணவக 
அ மதி
ப் 
பத்திரங்
கள் 

பிரத்திேயக
ச் 
ெசயலாளர் 
அ மதிப் 
பத்திரங்கள் 

ெசயலாளர்க
ளின் வாகன 
அ மதிப் 
பத்திரங்கள் 

உ ப்பி
னர்களின் 
வாகன 
அ மதி
ப்பத்திரங்
கள் 

1312  321   75   18   65   42 
 

(ஆ) அரச உத்திேயாகத்தர்க க்கான அன்றாட அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்குதல் 
(அண்ணளவாக) 

அரச 
உத்திேயாகத்தர் 
க க்கான 
அ மதிப் 
பத்திரங்கள் 

அரச 
உத்திேயாகத்தர் 
க க்கான 
கலாி அ மதிப் 
பத்திரங்கள் 

அரச 
உத்திேயாகத்தர் 
க க்கு 
உத்திேயாக ர்வ 
கூடத் க்கான 
அ மதிப் 
பத்திரங்கள் 

2017 வர  
ெசல  திட்டம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
நாள் 

2017 வர  ெசல  
திட்டம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
விவாதத் க்கான 
அ மதிப்பத்திரங்கள்

   52  152 520 770 1520 
 

(இ) 2017 ஆம் ஆண்  வர  ெசல த்திட்ட விவாத நாட்களில் வழங்கப்பட்ட சிறப்  
அ மதிப்பத்திரங்கள் (அண்ணளவாக) 

பணியாட்ெடாகுதிக்கு  ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு  

அச்சிடப்பட்ட 
அ மதிப்பத்திரங்கள் 

   88     67 கலாி  1000 
வாகனங்கள் 600 

 

(ஈ) பணியாட்ெடாகுதியின் பிரத்திேயக வாகனங்க க்கான அ மதிப்பத்திரங்கள் 
(அண்ணளவாக) 

 ேமாட்டார் கார்கள் விச்சக்கர வண் கள் மற் ம் ச்சக்கர 
வண் கள் 

321 381
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(உ) உ ப்பினர்களின் சாரதிக க்ெகன 46 வாகன அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டன. 

(ஊ) பத்திாிைக நி பர்கள் மற் ம் பத்திாிைக ெசய்தியாளர்க க்கான அ மதிப் பத்திரங்கள் 
ைறேய 170  மற் ம் 08 வழங்கப்பட் ள்ளன. 

(எ) பாரா மன்றத்ைதப் பார்ைவயி வதற்கான அ மதிப் பத்திரங்கைள வழங்குதல். 
(அண்ணளவாக) 

(i) 2017 ஆம் ஆண  வழங்கப்பட்ட கலாி அ மதிப்  
 பத்திரங்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக           5100 

(ii) பாரா மன்றத்ைத பார்ைவயி வதற்கு  (கு ெவான் க்கு தலா ஒன்  தம்)  
    வழங்கப்பட்ட  அ மதிப் பத்திரங்கள் (Group Passes)     2900 

(iii) வழங்கப்பட்ட தற்கா க மாதாந்த அ மதிப்பத்திரங்களின் 
 எண்ணிக்ைக                             2276 

(iv) வழங்கப்பட்ட தற்கா க மாதாந்த  
 அ மதிப்பத்திரங்களின் மாதாந்த சராசாி        190 

(v) ன் அ மதியின்றி பாரா மன்றத்ைத பார்ைவயி வதற்கு  
 வ ைகத் தந்த பாடசாைல மாணவர்கள் மற் ம் இதர ஆட்க க்கான  
 அ மதிப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக  3398 

 

(iv) பாரா மன்றத்ைத சூழ ள்ள பிரேதசத்தில் கட் டங்கைள நிர்மாணிப்ப  ெதாடர்பாக 
பா காப்  வி விப்  சான்றிதழ் வழங்கல் 

டைமப்  அபிவி த்தி மற் ம் கட் டம் நிர்மாணிப்பதற்காக பாரா மன்ற பா காப்  
வி விப்  சான்றிதழ்கைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட் ந்த விண்ணப்பங்கள் 
மற் ம் அ மதி வழங்கியவற்றின் எண்ணிக்ைக, அதற்கு ஏற் ைடயதாக நடாத்தப்பட்ட 
கூட்டங்கள் மற் ம் அ  சார்ந்த விபரங்கள் விபரங்கள் பின்வ மாறாகும். 

கிைடத் ள்ள 
விண்ணப்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக 

அ மதி
வழங்கப்பட்ட 
விண்ணப்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக 

ந.அ. அதிகாரசைப மற் ம் 
ஏற் ைடய உள் ராட்சி 
நி வனங்க டன் நடாத்தப்பட்ட 
கூட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 

157 135   04 
 
8. நி வாகத் திைணக்களம் 
8.1 தாபன அ வலகம் 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் பணியாட்ெடாகுதிைய விைனத்திறன் மிக்க ம் 
பயன்மிக்க மான நிைலக்கு ெகாண்  ெசல் ம் ெபா ட்  மனித வளத்ைத ெப மிதம் ெகாள் ம் 
வைகயில் காைமத் வம் ெசய்வேத தாபன அ வலகத்தின் தன்ைமயான ெபா ப்பாகும். அதன் 
ெபா ட்  ஆட்ேசர்ப்  ெசய்தல், பதவி உயர் கள் அளித்தல் ேபான்ற நி வனம் சார்ந்த 
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பணிக டன் பணியாட்ெடாகுதியின் அறி , ஆற்றல் மற் ம் இயலளைவ ேமம்ப த் வதற்கு 
உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  பயிற்சிப் பாடெநறிக க்கு பணியாட்ெடாகுதி அங்கத்தவர்கைள 
ஆற் ப்ப த் ம் பணிைய ம் ெசய்த . 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

(i) உள்நாட்  பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்/பாடெநறிகள்/விழிப் ணர் ட் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

பின்வ ம் நி வனங்கள் லம்  (ெவளிவாாி) மற் ம்  பாரா மன்றத் க்குள் ம் அண்ணளவாக 
பணியாட்ெடாகுதிைய ேசர்ந்த 350 ேப க்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்/பாடெநறிகள் ஏற்பா  
ெசய்யப்பட்டன. 

வைரய க்கப்பட்ட திறன் அபிவி த்தி நிதியம் 70 
பிராக் நி வனம் 02 
இலங்ைக சுற் லா மற் ம் ேஹாட்டல் காைமத் வ நி வனம் 04 
இலங்ைக நி வாக அபிவி த்தி நி வகம் 111 
British Council    20 
தரணய ஒன்றியம் 100 

அரச க ம ெமாழிகள் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்  
    சிங்கள ெமாழிப்பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்   15 
 தமிழ் ெமாழிப்பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்    30 

அரச அச்சுத் திைணக்களம்    
 கணினி சித்திர வ வைமப்  பற்றிய ப்ேளாமா   10 
 விமானநிைலயம் மற் ம் விமானேசைவகள்   24 

(ii) ெவளிநாட்  பயிற்சிகள் பற்றிய நிகழ்ச்சித்திட்டம் /கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்/மாநா  

 Advanced certificate course in English Language and IT proficiency (India)  01 

 Seminar on Economic Cooperation for Southern Asian Countries (China)             01 

 Certificate course in cloud infrastructure management (ITEC) (India)   01 

 Study Programme – Legislative Assembly of Karnataka (India) 10 

 Leadership Engagement and Development – I (ITEC) (India) 01 

 Internship Programme for Foreign Parliamentary officials (India) 08 

 Seminar on Economic Development and Financial Management  
 for Sri Lanka (China) 01 

 Legislative Drafting (India) 01 

 Management Training on Natural Disaster Prevention and Relief (China)               01 

 Seminar on population, sustainable Development and Poverty Reduction for 
 Developing Countries (China)           01 
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தாபன பணிகள் 

ஆட்ேசர்ப்  –  

பாரா மன்ற பணியாட்ெடாகுதிக்கு 58 திய ஊழியர்கள் ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளார்கள் என்ப டன், 
அப்பதவிகள் பின்வ மாறாகும்.  

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்   03 
ெதாழி ட்ப உத்திேயாகத்தர்  04 
கு  அறிக்ைகயாளர்    01 
சைமயற்காரர்    08 

ைறைம வ வைமப்பாளர்   01 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்   18 
சு க்ெக த்தாளர்கள்    03 
சாரதி    01 
தளபாட ெம ேகற்  பணியாளர்   01 
உதவி ்  பராமாிப்பாளர்   13 
உதவி  பண்டம் ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர்   05   

8.2  உ ப்பினர் ேசைவ அ வலகம் 

ெகளரவ 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.  

பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள  உத்திேயாக ர்வ ட் த்ெதாகுதி மற் ம்  வெர யாவில் அைமந் ள்ள 
“ேசனாதிபதி இல்லம்” வி ைற இல்லத்தின் நி வாக நடவ க்ைககள்  உ ப்பினர் ேசைவ அ வலகத்தின் 

விடயப்பரப் க்குள் உள்ளடங்குகின்றன.  

8.3  ேபாக்குவரத்  அ வலகம்  

பாரா மன்ற பணியாட்ெடாகுதி மற் ம் இைணந்த பணியாட்ெடாகுதியினாின் பிரயாண வசதிகைளச் 
ெசய் ெகா த்தல், வாகனப் பராமாிப்  மற் ம் ப்பிக்கும் நடவ க்ைககள் இந்த அ வலகத்தினால் 

ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 

9. ஹன்சாட் திைணக்களம் 

2017 ஆம் ஆண் ல் ஹன்சாட் திைணக்களம் நிைறேவற்றிய கடைமப் ெபா ப் கள் பின்வ மா . 

(i) 95 பாரா மன்ற அமர்  நாட்கள் அறிக்ைகயிட க்கு உட்ப த்தப்பட்டன. 

(ii) அரசாங்க  ெபா ப்   யற்சிகள்  பற்றிய  கு  (COPE),  அரசாங்கக்  கணக்குக்  கு  (PAC),  உயர் 
பதவிகள் பற்றிய கு , சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு ,  ெபண் உ ப்பினர்களின் ஒன்றியம், சி வர் 
ஒன்றியம், நிைலயியல் கட்டைளகள் பற்றிய கு , ஆேலாசைனக் கு க்கள் (விேசட), நிைலயியல் 
கு க்கள் மற் ம் வர  ெசல த்திட்ட மதிப்பீ  பற்றிய கு க்கள் உள்ளிட்ட 187 கு க்கூட்டங்கள் 
அறிக்ைகயிட க்கு உட்ப த்தப்பட்டன. 

(iii) பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டங்கைள அறிக்ைகயிட க்கு உட்ப த்தல். 
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(iv) தி த்தப்படாத 122 ஹன்சாட் அறிக்ைககைள அச்சுப் பிரதிப்ப  சாிபார்த்தல் (ெதாகுதி 245-255)  
(v) தி த்தப்பட்ட 85 ஹன்சாட் அறிக்ைககைள இ தி அச்சிட க்காக அ ப் தல். (ெதாகுதி 241-

247)   
(vi) 05 ஹன்சாட் பிாி த்ெதாகுதிகள் த்தகங்களாகக் கட் வதற்கு அச்சகத் க்கு அ ப்பப்பட்டன.  

(vii) காலமான 12  ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள  அ தாபப் பிேரரைணகள் உள்ளடங்கிய 

ஹன்சாட் அறிக்ைககள் அச்சி வதற்காக அ ப்பப்பட்டன.  

(viii) 104 கு  அறிக்ைககைள பதிப்பிப்பதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  

(ix) 95 ஹன்சாட் அறிக்ைகக டன் ெதாடர் ைடய 08 சூசிைககைள தயாாித்தல் மற் ம் 
அச்சி வதற்கு அ ப் தல். (ெதாகுதி 239-244) 

(x) அன்றாடம் பாரா மன்றத்தி ள் இடம்ெப ம் நடவ க்ைககள் பற்றிய சூசியிைன ம் 
அக்க மங்க க்காக எ க்கும் காலம் பற்றிய அறிக்ைகயிைன ம் ன்ென த் ச் ெசல்வ டன், 
எதிர்கால பயன்பாட் க்காக வைகப்ப த்தப்பட்ட விடயங்கைளக் ெகாண்டைமந்த ஆவணத்ைத 

ன்ென த்தல். 

10.   இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் திைணக்களத்தினால் 2017ஆம் ஆண் ள் காைமத் வத்தின் 
ஆேலாசைனயின் பிரகாரம் பல விேசட க த்திட்டங்கள் பாரா மன்ற ெசயலகம் மற் ம் அதன் வளாகத்தி ம் 
மாதிெவல உ ப்பினர் டைமப் த் ெதாகுதியி ம் ேமற்ெகாள் தல். 

இல. விபரம் ெசல  ( பா) 
1. பாரா மன்ற சைப பீடத்தில் ஒ பரப்  தரப்ப த்தல் கட்டைமப்ெபான்  

வழங்கப்படல், நி வப்படல், பாிேசாதித்தல் மற் ம் இயக்கி காண்பித்தல். 
(Procurement of Broadcast Quality CCTV System in the main chamber) 

        
237,988,627.59 

2. சபா மண்டபத்தில் உ ப்பினர்களின் ேமைச விளக்குகைள தி த் தல் 
(Repair to the Table Stand lamps at chamber)

        730,800.00

3. ஜயந்தி ர ைழவாயில் பா காப்  கூடத்ைத பிாித்தல் மற் ம் தயார் ெசய்தல் 
(Fabrication of a Partition for Secretary Officer’s Counter at Jayanthipura Entrance) 

  
70,055.00

4. பாரா மன்ற பின் ற ைழவாயி க்கு ேகட் வழங்குதல் மற் ம் ெபா த் தல் 
(Fabricating Supplying & Erecting of a Gate at Rear Entrance of Parliament) 

  
682,710.00

5. பாரா மன்றத்தில் Digital Signage ெதாகுதிைய ெபா த் தல். 
(Supply Installation Execution & Commissioning of Digital Signage System to 
Parliament) 

  
1,669,640.31

6. மாதிெவல உ ப்பினர் டைமப்  ெதாகுதிக்கு கழி  பம்பிைய வழங்குத ம் 
ெபா த் த ம் (Supply & Installation of Sewerage Pump for MP’s Housing 
Scheme, Madiwela) 

 
     2,445,751.00  

7. சைப தல்வர் அ வலகம், அரசாங்க கட்சியின் தல் ேகாளாசான் அ வலகம் 
மற் ம் தலாம் மா யி ள்ள ஏைனய சகல அ வலகங்க க்கும் 
இரரண்டாம்நிைல குளி ட்  ெதாகுதிெயான்ைற ெபா த் தல். (Supply, 
Installation, Testing and Commissioning of Air handling unit & Secondly Chilled 
water pump)  

     4,518,317.00

8. Sever Room இல் VRF குளி ட்  ெதாகுதிெயான்ைற ெபா த் தல். 
(Supply Installation, Testing & Commissioning of VRF A/C unit in Server Room) 

       1,784,361.87

9. குளி ட்  க ஞ்சிய அைறக்கு குளி ட்டப்பட்ட சுற்றைமப்ெபான்ைற 
வழங்குத ம் ெபா த் த ம் 
(Cold Room freezer Refrigeration cycle) 

          858,859.88

10. ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் அைறக க்கு தளபாடங்கள் 
ெகாள்வன  ெசய்யப்படல் (Supply of Furniture for Minister Rooms) 

       2,587,090.00

11. உ ப்பினர்களின் பிரத்திேயக உண  அைறயில் விேசட அதிதிக க்கு ஒ  
பகுதிைய ஒ க்குதல் (Partitioning of Member’s Private Dining) 

       2,171,856.00

                         ெமாத்த ெசல   255,508,068.65
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11.  தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வ திைணக்களம் 

2017 ஆண் ல் தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வ திைணக்களத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

ெசயற்பா களில் தகவல் ைறைம மற் ம் ெதாடர்பாடல் உட்கட்டைமப்  பராமாிப் , நி வனத்தின் பல 
பணியகங்களில் ெசயற்றிறைன ேமம்ப த் வதற்கு நிதி காைமத் வ, அரச ெபா ப்  யற்சிகள் மற் ம் 
அரசாங்க கணக்கு கு விற்கான தகவல் காைமத் வம், உண  அைற காைமத் வம், சிக்கனக் கடன் 
சங்கத்தின் காைமத் வம், வி ந்தினர்களின் வர  தகவல்  காைமத் வத்திற்காக கட்டைமப் க்கைள 
உ வாக்குதல், உள்ளக இயக்கிகைள ேமற்ப த்தல் மற் ம் பராமாித்தல், பராமாிப்  ேசைவகள் ஒப்பந்தங்கள் 
பற்றிய நடவ க்ைக, பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நடத் தல், பாரா மன்ற இைணய தளத்ைத 
பராமாித்தல், தகவல் இடர் காைமத் வ கட்டைமப்ைப ேமற்பார்ைவ ெசய்தல் த ய ெசயற்பா களில் 

ன்னிைல வகிக்கின்ற . 

12.  உள்ளக கணக்காய்  பணியகம் 

2017 ஆண் ல் பின்வ ம் ைறகளில் காணப்ப ம் ெசயற்பா கள் உள்ளக கணக்காய்  பிாிவினால் 

கணக்காய்  ெசய்யப்பட்டன. 

கணக்காய்  மற் ம் காைமத் வ கு  

PF/PE/7 இலக்க மற் ம் 2000.03.15 ஆம் திகதிய அரச நிதி சுற்றறிக்ைகயின் ப  மனித வளங்கள் உள்ளிட்ட 

அரச வளங்கைள ெசயற்றிற டன் உபேயாகிக்கும் ேநாக்குடன் கணக்காய்  மற் ம் காைமத் வ கு  
பாரா மன்றத்தில் நி வப்பட்ட . 

கீழ்வ மா  கணக்காய்  மற் ம் காைமத் வ கு  நான்கு கூட்டங்கைள இவ்வாண் ல் 
நடத்தி ள்ள .  

கூட்டங்கள் கூட்டங்கள் 
நடத்தப்பட்ட 
திகதி 

திைறேசாிக்கு 
நிகழ்ச்சி 
குறிப் க்கள் 
அ ப்பபட்ட
தா? 

கூட்டத்தில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
தீர்மானங்கைள 
ெசயற்ப த் வதற்கு 
ேதைவயான 
வழி ைறகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
தா? 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
தீர்மானங்கள் பற்றி 
பின்னாய்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா? 

1 வ  காலாண்  29.03.2017 ஆம் ஆம்  ஆம் 

2 வ  காலாண்  30.06.2017 ஆம்  ஆம்  ஆம் 

3 வ  காலாண்  25.10.2017 ஆம்  ஆம்  ஆம் 

4 வ  காலாண்  14.12.2017 ஆம்  ஆம்  நைட ைறயில் உள்ள . 

கணக்காய்  மற் ம் காைமத் வ கு வினால் எ க்கப்பட்ட கீழ்வ ம் தீர்மானங்கைள 
நைட ைறப்ப த் தல் 

 பாரா மன்றத்தின் சகல அ வலகங்களினா ம் பயன்ப த்தப்ப கின்ற தைலப் டன் கூ ய க த 
தைலப் க க்கு ஒேர மாதிாிைய பின்பற் வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள . 

 பாரா மன்றத்தினால் பயன்ப த்தப்ப ம் காணிகைள சட்டாீதியாக சு காிப்பதற்கும் இதற்கான 
காணி உ திகைள ெபற் க்ெகாள்ள ம் நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள . 
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கணக்காய்  மற் ம் காைமத் வ கு வினால் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள 
அறி த்தல்கள்க க்கு ஏற்ப பாரா மன்றத்தினால் பயன்ப த்தப்ப ம் காணிகைள சட்டாீதியாக 
சு காிப்பதற்கு பாரா மன்ற ெசயலாளர் நாயகத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட விேசட கு வினால் 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள . இதற்காக மாநகரசைபகள் மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி 
அைமச்சினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ பததிரத்திற்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் 
வங்கி ள்ள . 

வெர யா பிரேதச ெசயலாளர் ெசயலகத்திடமி ந்  ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ேசனாதிபதி இல்லம் 
அைமந் ள்ள காணிக்குாிய ைகயளிப்  பத்திரம் மற் ம் தற்ேபா  ேஹாமாகம காணி பதி  
அ வலகத்தில் ைகயளிக்கப்பட் ள்ள, டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைபயிடம் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ஜயவடனகம பாரா மன்ற பணியாட்ெடாகுதி இல்லங்கள் 15 
இற்குமான உ திகைள ெபற் க்ெகாள்வதற்கு உள்ளக கணக்காய்  பணியகத்தினால் தைலயீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள . 

13. ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்கு மர கள் அ வலகம்: 

2017 ஆண் ல் ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்கு மர கள் அ வலகத்தினால் க்கியமாக 
ெபா நலவாய நா கள் பாரா மன்ற சங்கம், சர்வேதச பாரா மன்ற சங்கம் மற் ம் சார்க் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் சங்கம் ஆகிய சங்கங்க க்குாிய சகல ெசயற்பா க ம் ேசைவக ம் 
ஆற்றப்பட் ள்ளன.  

    
 

இதன்ேபா  கீேழ குறிப்பிடப்பட் ள்ள மாநா கள், ெசயலமர் கள், சுற் லாக்கள், கூட்டங்கள், 
கற்ைகச் சுற் லாக்கள் ஆகியவற் டன் ெதாடர் ைடய அைனத்  நடவ க்ைகக ம் 
ஒ ங்குெசய்யப்பட்டன.  

 ெபா நலவாய நா களின் பாரா மன்ற ெபண் உ ப்பினர்களின் மாநா  – ஐக்கிய 
இராச்சியம், 2017 ெபப் வாி 24 தல் 27 வைர 

 பாரா மன்ற நடவ க்ைககள் மற் ம் நடவ க்ைக ைற ெதாடர்பிலான ெபா நலவாய 
நா களின் ெசயலமர் , ெதன் ஆபிாிக்கா, 2017 ேம மாதம் 21 தல் 28 வைர 

 ேதசிய பா காப்  மற் ம் ைசபர் பா காப்  தினம் ெதாடர்பான சர்வேதச பாரா மன்ற 
க த்தரங்கு, ஐக்கிய இராச்சியம், 2017 மார்ச் 27 தல் 31 வைர 

 ந ன அ ைமத் வம் ெதாட்பிலான ஆசிய பசுபிக் பிராந்திய மாநா , ஐக்கிய இராச்சியம் 
2017 ஏப்ரல் 25 தல் 28 வைர 

 ேதசிய ெந க்க க்கான பதில் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வ  ெதாடர்பிலான அரசாங்க 
கணக்குகள் கு வினால் ஏற்ப த்தப்பட்ட கற்ைகக் கு வின் ெசயலமர் , கனடா, 2017 

ைல 12 தல் 15 வைர 
 14 ஆவ  கேன ய பாரா மன்ற மாநா , 2017 ஒக்ேடாபர் 15 தல் 21 வைர 
 63 ஆவ  ெபா நலவாய பாரா மன்ற க த்தரங்கு, டக்கா, பங்களாேதஷ் 2017 நவம்பர் 04 

தல் 08 வைர 
 ெதா ேநாயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள ஆட்கள் ெதாடர்பிலான ேகாள மாநா , இந்தியா, 

2017 சனவாி 29 தல் 31 வைர 
 நிைலேபறான அபிவி த்தி இலக்குகைள அைடந் ெகாள் ம் எதிர்பார்ப் த் ெதாடர்பிலான 

ெதற்காசிய சபாநாயகர்களின் கூட்டத்ெதாடர், இந்ேதார், இந்தியா, 2017 ெபப் வாி 17 தல் 
21 வைர 
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 ஈரான் பாரா மன்றத்தினால் ஒ ங்குெசய்யப்பட்ட பலஸ்தீன மக்க க்கு ஒத் ைழப்  
வழங்குவ  ெதாடர்பிலான 6 ஆவ  சர்வேதச க த்தரங்கு, ஈரான், 2017 ெபப் வாி 20 தல் 
24 வைர 

 இலங்ைகப் பாரா மன்ற க் கு வின் ஈரான் உத்திேயாக ர்வ விஜயம், ஈரான், 2017 
மார்ச் 03 தல் 06 வைர 

 ஆசிய பாரா மன்ற சங்கத்தின் அரசியல் அ வல்கள் மற் ம் ஆசிய 
பாரா மன்றெமான்ைறத் தாபிப்பதற்கான விேசட நிைலயியற்கு வின் கூட்டம், 
இஸ்லாமாபாத், பாகிஸ்தான், 2017 மார்ச் 13 தல் 17 வைர 

 136 ஆ  பாரா மன்றங்க க்கு இைடயிலான கூட்டத்ெதாடர் மற் ம் அத டன் 
சம்பந்தப்பட்ட கூட்டங்கள், டக்கா, பங்களாேதஷ், 2017 மார்ச் 30 தல் ஏப்ரல் 06 வைர 

 ஆசிய பசுபிக் பிராந்திய இளம் பாரா மன்ற பிரதிநிதிகளின் மாநா , இலங்ைக, 2017 
ஏப்ரல் 24 தல் 28 வைர 

 பாரா மன்றங்க க்கு இைடயிலான சங்கத்தின் திட்டம் மற் ம் ெசயற்பா கள் 
ெதாடர்பிலான தகவல்கள் மாநா , சுவிட்சர்லாந் , 2017 ேம 15 தல் 21 வைர 

 சர்வேதச வர்த்தகம் ெதாடர்பிலான பாரா மன்ற பிரதிநிதிகளின் மாநா , சிங்கப் ர், 2017 
ேம 15 தல் 17 வைர 

 இலங்ைகப் பாரா மன்ற க் கு வின் சீன உத்திேயாக ர்வ விஜயம், சீனா, 2017 ன் 
13 தல் 19 வைர 

 பாரா மன்றக் கு க்களின் பணிகள் மற் ம் விைனத்திறன் பற்றிய கற்ைக ெதாடர்பிலான 
நிகழ்ச்சித்திட்டம், ெஜர்மனி, 2017 ன் 25 தல் ைல 01 வைர 

 137 ஆ  பாரா மன்றங்க க்கு இைடயிலான மாநா  மற் ம் அத டன் சம்பந்தப்பட்ட 
கூட்டங்கள், ரஷ்யா, 2017 அக்ேடாபர் 13 தல் 20 வைர 

 நிைலேபறான அபிவி த்தி பற்றிய உலக பாரா மன்றக் கூட்டத்ெதாடர், பா , 
இந் ேனசியா, 2017 ெசப்ெதம்பர் 06 தல் 07 வைர 

 மண்சாி கைளக் குைறத் க்ெகாள்வ  ெதாடர்பிலான மாநா , குன்மின், சீனா, 2017 
ஆகஸ்ட் 13 தல் 21 வைர 

 ஓமான் அரசுப் ேபரைவயின் தவிசாளாின் தைலைமயில் ஓமான் க் கு வின் 
உத்திேயாக ர்வ விஜயம், இலங்ைக, 2017 சம்பர் 4 தல் 8 வைர 

 ெதற்காசிய பாரா மன்ற பிரதிநிதிகளின் சி வர்கள் ெதாடர்பிலான கூட்டத்ெதாடர், 
கத்மன் , ேநபாளம், 2017 மார்ச் 02 தல் 03 வைர 

 ச க நியாயத்தன்ைம மற் ம் சனநாயகத்ைத வ ட் வதற்கான பாரா மன்ற ெபண் 
பிரதிநிதிகளின் ெசயற்பணி ெதாடர்பிலான க த்தரங்கு, இஸ்லாமாபாத், பாகிஸ்தான், 2017 
மார்ச் 11 தல் 16 வைர 

 8 ஆவ  சார்க் நா களின் சபாநாயகர்களின் மற் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் 
க த்தரங்கு, இலங்ைக 2017 ஒக்ேடாபர் 03 தல் 07 வைர. 

பாரா மன்ற நட் ற ச் சங்கங்கள் ெதாடர்பிலான நடவ க்ைககள் (தற்ேபா  54 சங்கங்கள் 

காணப்ப கின்றன.) 
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ெபா நலவாய நா களின் சங்கம், பாரா மன்றங்க க்கு இைடயிலான சங்கம் மற் ம் சார்க் 

பாரா மன்ற சங்கத்தினால் பாரா மன்ற அ லவர்க க்காக ஒ ங்குெசய்யப்பட்ட பல்ேவ  
கற்ைக விஜயங்கள் ெதாடர்பிலான நடவ க்ைககள். 

சபாநாயகர், பிரதி சபாநாயகர் மற் ம் கு க்களின் பிரதித் தவிசாளைரச் சந்திக்க வ ைகதந்த 

பல்ேவ  நா களின் பிரதிநிதிகளின் கு க்கள் ெதாடர்பிலான ஒ ங்கிைணப்  மற் ம் ஊடக 
நடவ க்ைககள். 

அைமச்சர்கள், உ ப்பினர்களின் ெவளிநாட் ப் பயணங்கள் ெதாடர்பிலான சா, கட ச்சீட்  

மற் ம் விமான நிைலய விேசட அதிதிகளின் பகுதிைய ஒ க்கும் நடவ க்ைககள் மற் ம் விமான 
நிைலயக் கடைமகள். 
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