
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

4 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2016 ஒக்ேதாபர் 17 திங்கட்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 4(6).] பாரா மன்றம் 

திகதி குறிக்கப்படாத பிேரரைண ன்னறிவித்தல் 

பா. 187/ ’ 16  

ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண 

ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன 

ெகௗரவ அ ர சிட்னி ஜயரத்ன 

ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார் 

ெகௗரவ அப் ல்லா மஹ ப் 

ெகௗரவ ெஹக்டர் அப் ஹாமி 

ெகௗரவ சந்திம கமேக 

ெகௗரவ ஹமட் நவவி 

ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ 

ெகௗரவ (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் 

ெகௗரவ அ. அரவிந்த் குமார் 

ெகௗரவ த ம ங்கம் சித்தார்தன் 

ெகௗரவ லசந்த அலகியவன்ன 

ெகௗரவ ப் விேஜேசக்கர,— நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய அபிவி த்திக்கான ஐக்கிய 
நா கள் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் மீதான பாரா மன்றத்தின் ெதாிகு ,— ஐக்கியநா கள் 
ெபா ச்சைப அதன் A/RES/70/1 தீர்மானமான  இலட்சியமான பதிேன  நீ த்  நிைலக்கக் 
கூ ய அபிவி த்தி இலக்குடன், (SDGs) நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய அபிவி த்திக்கான 
நிகழச்சிநிரல் 2030 ஆரம்பித் ள்ளதாதலா ம்; 

இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு அரசாங்க ம் இத் தீர்மானத்ைத 
அங்கீகாித்த டன்,  இந் நிகழ்ச்சிநிரைல அ ல்ப த் வதற்காக ச ப்பின்றி 
பணியாற் வதற்கு அர்ப்பணித் ள்ளதா ம்; 

நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய அபிவி த்தி இலக்குகள் நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய 
அபிவி த்தியின் ெபா ளாதார, ச க, சுற்றாடல் பாிமாணங்கைள ஒன்றாக இைணத்  
ஒன் க்ெகான்  இைணந்த கட்டைமப்ெபான்ைற உ வாக்குவதனா ம்; 

பாரா மன்றங்களானைவ அவற்றின் சட்டமாக்கல், வர  ெசல த்திட்டத்ைதத் 
தயாாித்தல் மற் ம் ேமற்பார்ைவத் ெதாழிற்பா கள் ஊடாக இந்த இலக்குகைள 
யதார்த்தமாக்குவதில் ன்னிைலயானைவயாக உள்ளதா ம்; 



( 2 ) 

 

இலங்ைகயில் ஐக்கிய நா களின் 2030 நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய அபிவி த்திக்கான 
நிகழ்ச்சிநிரைல யதார்த்தமாக்குவைத உ திப்ப த் ம் கமாக, பின்வ ன ெதாடர்பாக 
விடயங்கைளக் கவனிப்பதற்கும் சிபாாிசுகைளச் ெசய்வதற்கும் பாரா மன்றத் ெதாிகு  
ஒன்  நியமிக்கப்பட ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற :— 

(அ) உாிய நிரல் அைமச்சுக்க டன் கலந்தாேலாசித்  ேதசிய ெகாள்ைககைள 
வகுத்த ம் மற் ம் சட்டங்கைள ஆக்குத ம்;  

(ஆ) ேபாதிய உள்நாட்  வளங்கைள ஒ க்குத ம், சர்வேதச நிதி வளங்கைளக் 
கண்டறித ம்; 

(இ) அரசாங்க அ ல்ப த் ம் கவராலயங்க க்கிைடேய ஒ ங்கிைணப்ைப 
ேமற்ெகாள் தல்; 

(ஈ) ேதசிய, அரசாங்க, மாகாண மற் ம் உள் ராட்சி மட்டங்களில் 
வைலயைமப்பிைன ஏற்ப த்தல்; 

(உ) அரச - தனியார் பங்காண்ைமைய ஊக்குவித்தல்; 

(ஊ) ஐக்கிய நா கள் கவரகங்களின் மற் ம் சிவில் ச க நி வனங்களின் 
ஆதரைவப் ெபற் க்ெகாள்ளல்; 

(எ) பிராந்திய மற் ம் சர்வேதச மட்டங்களில் நா களிைடேய நி ணத் வத்ைத ம் 
அ பவத்ைத ம் பகிர்ந்  ெகாள்ளல்; 

(ஏ) பிரத்திேயக தர த்தளத்ைத வி த்தி ெசய்வ டன் காலத்திற்கு காலம் 
ன்ேனற்றத்ைத மீளாய்  ெசய்தல்; 

(ஐ) ேமற்ப  விடயங்க டன் ெதாடர் ைடய அல்ல  ேநா்விைளவான எல்லா 
விடயங்கைள ம் பாிசீ த்தல். 

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

(ஆ) பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைள இலக்கம் 95 இன் ஏற்பா களினால் 
தைடெபறாமல், கு வான  பதிைனந்திற்கும் (15) இற்கும் ேமற்படாத 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம்.  

3. கு வான ,  

(அ) அதன் கூட்ட நடெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்; 

(ஆ) ேமேல ெசால்லப்பட்ட விடயங்கைள ைமயாகப் பாிசீலைன 
ெசய்வதற்கு அவசியெமன கு  க கின்றவாறாக எவேர ம் ஆைள 
அதன் ன் ேதான் மா  அைழப்பதற்கும், ஏேத ம் ஆவணத்ைத அல்ல  
பதிைவ அதன் ன் ெகாண் வ மா  எவேர ம் ஆைள ேவண் வதற்கும் 
அத்தைகய எ த்திலான அல்ல  வாய் லமான எல்லாச் சான் கைள ம் 
ெப வதற்கும்; 

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

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

 தத் வத்ைதக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம்.  

4  கு வான  அதன  தல் கூட்டத்தி ந்  ஒ  வ டத்தி ள் அல்ல  ஒ  
பாரா மன்றத்தால் வழங்கப்ப ம் அத்தைகய ேமலதிக ஒ  காலப்பகுதிக்குள் 
பாரா மன்றத்திற்கு அதன் அறிக்ைகைய சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 


