
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

3 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2016 ன் 10 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 3(3).] பாரா மன்றம் 

2016 ன் 21, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 
* 

ஓமிேயாபதி சட்ட லம்  —-   இரண்டாம் மதிப்பீ  

* 
மத்தியஸ்த சைப (தி த்தச்)  சட்ட லம்  —- இரண்டாம் மதிப்பீ .  

* 
நிதி காைமத் வம் (ெபா ப் ) (தி த்தச்)  சட்ட லம்  —- இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

2016 ைல 05, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

11/ ’15 
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) இலங்ைக கடற்பைடயினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற கடல் பா காப்  

நடவ க்ைககள், கடற்ெகாள்ைளகைளத் த த்தல், உள்நாட்  மற் ம் 
ெவளிநாட் க் கப்பல்க க்கு பா காப்  வழங்குதல் ேபான்ற ேசைவகள் 2012 
ெசத்ெதம்பர் 18 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் எவன்காட் கம்பனிக்கு ைகயளிக்கப் 
பட் ள்ளைமயிைன அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இலங்ைக கடற்பைடக்கும் எவன்கார்ட் மற் ம் ரக்னா லங்கா நி வனத்திற்கும் 
இைடேய காணப்ப ம் உடன்ப க்ைக யாெதன்பைத ம் அதன் பிரதான 
நிபந்தைனகள் யாைவ என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) எவன் கார்ட் க்கும் இலங்ைக கடற்பைடக்கும் இைடயில் காணப்ப ம் 
ேசைவ உற  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) எவன்கார்ட் நி வனத்தின் பா காப் ச் ேசைவப் பணிகளில் கடற்பைடயின் 
உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் ஆ தங்கள் ஈ ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், அ  எந்த அ ப்பைடயில் என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) 2012 தல் 2015 ஆம் ஆண்  வைர, 
 (i) எவன்கார்ட் நி வனம் ஈட் ய வ மானம்; 
 (ii) இவர்கள் அரசாங்கத்திற்கு ெச த்திய வாித்ெதாைக; 

என்பவற்ைற தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 



( 2 ) 

 

(உ) ெப மள  இலாபத்ைத ஈட் கின்ற கடல் பா காப்  பணிைய கடற் பைடயி ந்  
நீக்குவதற்கும் அரசாங்க ெசாத் க்கைள ஷ்பிரேயாகம் ெசய்வதற்கும் ன்னாள் 
பா காப்  ெசயலாளர் ேமற்ெகாண்ட தீர்மானத்ைத தி த்தியைமப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

125/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் காணப்ப ம் சரக்கு ேமைட எ விைனஞர் நி வனங்களின் 

எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (ii) அந்த நி வனங்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் ெதாைலேபசி 

இலக்கங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) அவ்வாறான ஒவ்ெவா  நி வனத்தி ம் பணியாற் ம் ஊழியர்களின் 

எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்ைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சரக்குேமைட எ விைனஞர் நி வனங்களின் உாிமப்பத்திரங்கைள 
ப்பிக்கும் ேபா  அரசாங்கத்திற்குச் ெச த்த ேவண் ய கட்டணங்கள் 

யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) அவ்வாறான ஒவ்ெவா  கட்டண வைககளின் ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  (அ) (ii) இல் குறிப்பிடப்ப ம் நி வனங்கள் 2014 ஆம் ஆண் ல் 

உாிமப்பத்திரங்கைள ப்பித்த ேபா  ெச த்திய பிைணகளின் ெப மதி 
ஒவ்ெவா  நி வன ாீதியாக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிைண வங்கிப் பிைணயா, இன்ேறல், காசுப் பிைணயா என்பைத ம்; 
 (v) காசுப் பிைணயாயின், ைவப் ச் ெசய்யப்பட்ட வங்கி, கணக்கின் 

உாிைமையக் ெகாண் ள்ள நி வனத்தின் ெபயர் மற் ம் குறித்த கணக்கு 
நைட ைற, ேசமிப்  அல்ல  நிைலயான ைவப் க் கணக்கா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) திய பிைணக் கட்டணத் தி த்தம் காரணமாக சரக்கு ேமைட எ விைனஞர் 

நி வனங்க க்கு அநீதி ஏற்பட் ள்ள  என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், ேமற்ப  பிைணக் கட்டணங்கைளத் தி த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எத்ேததியில் என்பைத ம்; 
அவர் ேம ம் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

424/ ’16 
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ)  2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயின் ெமாத்த 
விைலச் சுட்ெடண்ணின் வளர்ச்சி த ம் ேதறிய ெவளிநாட்  ெகாள்வன ம் 
தனித்தனிேய யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயில் ெமாத்த விைலச் சுட்ெடண் கடந்த ஆண் ல் 
ழ்ச்சியைடந்ததன் காரணமாக இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரம் மற் ம் 

அரசாங்கத்தின் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக ெதாடர்பில் தலீட்டாளர்களின் 
நம்பிக்ைக தகர்ந்  ேபா ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயில் ேதறிய ெவளிநாட்  ெகாள்வன கள் கடந்த 
ஆண் ல் எதிர்மைறப் ெப மானத்ைத அைடந்ததால் இலங்ைகயின் 
ெபா ளாதாரம் மற் ம் அரசாங்கத்தின் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக ெதாடர்பில் 

தலீட்டாளர்களின் நம்பிக்ைக தகர்ந் ேபா ள்ள  என்பைத ம் ; 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

438/’16 

ெகௗரவ விஜித ேஹரத்,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்காக சிேரஷ்ட பிரைசகள் ெகா ப்பன க்குப் ேபாதிய 
நிதி ஏற்பா கள்  பிரேதச ெசயலகங்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண் க்காக வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

 (iii) 2016 ஆம் ஆண் க்காக வழங்க உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) விண்ணப்பித் ள்ள அைனத்  சிேரஷ்ட பிரைசக க்கும் இக்ெகா ப்பன  
வழங்கப்ப மா; 

 (ii) இன்ேறல், ஏேத ம் வைரயைறகள் ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அ  ஏன்; 

 (iv) வைரயைறகள் ெசய்யப்படவில்ைலயாயின், ேபாதிய நிதி ஏற்பா கைள 
ஒ க்கீ  ெசய்  விண்ணப்பிக்கின்ற அைனத்  சிேரஷ்ட பிரைசக க்கும் 
இக்ெகா ப்பனைவ வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

440/’16 

ெகௗரவ டீ. . சானக்க,— டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் டைமப்  அபிவி த்தி  
ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் பா 250,000/- ெப மதியான டைமப்  ேவைலத் 
திட்டெமான்  ெசயற்ப த்தப்பட்டதா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ேவைலத்திட்டம் ெசயற்ப த்தப்ப கின்ற பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி கள் மற் ம் காணிகள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகள் வழங்கப்ப ம்ேபா  மாவட்ட காணி பயன்பாட் க் 
கு வினால் குறிப்பிட்ட காணித் ண் கள் அைடயாளம் 
காணப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலக பிாி  ாீதியாக ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
நலன்ெப நர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நலன்ெப நர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

 (v) நலன்ெப நர்கைள ெதாி ெசய்வதில் பங்ேகற்ற அரச உத்திேயாகத்தர்களின் 
ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vi) ெதாி ெசய்யப்பட்ட நலன்ெப நர்கள், காணி உாித்ைதப் ெப வதற்கான 
உாிய தைகைமகைளக் ெகாண்டவர்கெளன தி ப்தியைடய மா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

443/’16 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) உலகில் பல்ேவ  நா களி ம் ேபணப்பட் வ ம் இலங்ைகயர்க க்குச் 
ெசாந்தமான வங்கிக் கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இந்த ஒவ்ெவா  கணக்கி ள்ள ெப மதி, ஒவ்ெவா  நா களின்ப  
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) இக்கணக்குகளின் உாிைமயாளர்கள் இலங்ைகயின் சட்டங்கைள மீறி 
பணத்ைத ைவப் ச் ெசய் ள்ளனரா; 

 (iv) இக்கணக்குகள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (v) ஆெமனில், அ  ெசயற்ப த்தப்ப ம் ைற யா ; 

 (vi) இராஜதந்திர மட்டத்தில் ேமற்குறிப்பிட்ட அைனத்  கணக்குகளின ம் 
தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு அரசாங்கம் உாிய நா களி டாக  
ேகாாிக்ைக வி த் ள்ளதா; 

 (vii) இன்ேறல், ஏன்? 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i)  சுவிட்சர்லாந்தில் HSBC வங்கியி ள்ள கணக்குகள் ெதாடர்பாக என்னால் 
2015.03.03 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் வினவப்பட்டதற்கு விைடயாக, 
இ  ெதாடர்பில் ெசயற்ப வதற்கு நிதிப் லனாய் த் ைற டன் 
ெதாடர்பான சட்டங்கள் தி த்தப்பட ேவண் ெமன ம், அதற்கு அண்மித்த 
அைமச்சரைவக் கூட்டத்தில் அதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
என ம் நிதி அைமச்சாினால் கூறப்பட்டதா; 

 (ii) ஆெமனில், குறித்த சட்டங்கள் தி த்தப்பட்  அதன் பிரகாரம் இ  வைர 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் மற் ம் அதன் ன்ேனற்றம் யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

446/’16 

ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வனப் பா காப் த் திைணக்களத்தில், கண்  மாவட்டத்தில், நாவலப்பிட்  
ச்சிைடக் காட் ல், சமனலகம பிரேதசத்தில் 7000 ைபனஸ் மரங்கள் 

ெவட்  அகற்றப்பட்  வ கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) நாவலப்பிட் , மாபாகந்ைதயில் 200 ஏக்கர்க க்கும், ெதாெலாஸ்பாேக, 
மல்ெகால்லயில் 50 ஏக்கர்க க்கும் உாிய ைபனஸ் மரங்கள் தனியார் 
வியாபாாிகளின் லம் ெவட்  அகற்றப்ப வதற்கு நடவ க்ைககள் தயார் 
ெசய்யப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) ெதாெலாஸ்பாேக, பரகல பிாிவில் சுமார் 2500 மரங்கைள அகற் வதற்காக 
அ மதி ெபறப்பட் ள்ள ேபாதி ம், தற்ேபா  அ மதியின்றி சுமார் 12000 
மரங்கள் ெவட்  அகற்றப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 



( 5 ) 

 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட சகல மரங்கைள ம் அகற் வதற்காக அ மதியளிக் 
கப்ப ம்ேபா  பின்பற்றப்பட்ட ைறயியல்க ம் அவற் டன் சம்பந்தப்பட்ட 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்க ம் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் லம் அரசாங்கத்திற்கு கிைடக்கப்படேவண் ய ெப ம்ெதாைக 
பணம் இழக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேமாச ச் ெசயற்பா க டன் சம்பந்தப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
எதிராக எ க்கப்ப ம் சட்ட ாீதியான நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

452/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ)  2014 ஆகஸ்ட் 15 ஆம் திகதி ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர் 36,800 என மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ந்த TRJ150W ரக ேமாட்டார் வாகனங்களின் ெப மதி 2015 
மார்ச்சு 23 ஆம் திகதியளவில் ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர் 27944 (யப்பானிய 
ெயன் 3,375,000) வைர 8836 ெடாலர்களினால் ழ்ச்சியைடந்ததன் காரணமாக 
இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட் ந்த 407 வாகனங்களினால் ஏற்பட் ள்ள 
வாி வ மான இழப்  அண்ணளவாக பா 3000 மில் யன்களாகும் என்பைத 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த வாி வ மான இழப்  ெதாடர்பாக ெபா ப் க் கூற ேவண் யவர்கள் 
யாவர் என்பைத ம்; 

 (ii) அரச வ மானத்திற்கு இவ்வாறானெதா  இழப்  ஏற்பட் ப்பின், அ  
பற்றி எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஏற்கனேவ காணப்பட்ட மதிப்பீ  குைறக்கப்பட்டதன் விைளவாக, தீர்ைவ 
வாிச் ச ைக உாிமத்தின் கீழ் இ வைர நாட் க்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
ேமாட்டார் வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

457/ ’16 

ெகளரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,—  சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) இலங்ைக அரசுக்கும் மாைலதீ  அரசுக்குமிைடயில் சிைறக் ைகதிகைள 
பாிமாறிக் ெகாள்வதற்ெகன ைகச்சாத்திடப்பட்ட உடன்ப க்ைகயின் ப  
மாைலதீவில் சிைற ைவக்கப்பட் ள்ள எம்.எம்.எம். பிஸ்தாம் என்ற நபைர 
இலங்ைகயி ள்ள சிைறச்சாைலெயான் க்கு மாற் வதற்கான ேகாாிக்ைக 
சம்பந்தமாக (Case File No. 175/2009 - Court No. 194 JC-2009) நீதி அைமச்சின் 
ெசயலாளாின் MOJ/L2/2/3/12 ஆம் இலக்க மற் ம் 2014.05.30 ஆம் திகதிய க தம் 

லம் ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச்சின் ெசயலாளாிடமி ந்  அறிக்ைக 
ஒன்  ேகாரப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ைகதிைய இலங்ைகயி ள்ள சிைறச்சாைலெயான் க்கு மாற் ம் 
ெசயற்பா  ெதாடர்பில் எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

479/ ’16 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 2015 ஆம் ஆண் ல், 

 (i) இலங்ைகயர்களால் கரப்பட்ட சீனியின் அள  எத்தைன ெமற்றிக் 
ெதான்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) கர்  ெசய்யப்பட்ட சீனியில் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட சீனியின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 

 (iv) உள்நாட்  சீனித் ெதாழிற்சாைலகளில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட சீனியின் 
அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் உள்நாட்  சீனித் ெதாழிற்சாைலகளில் 
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட சீனியின் அள  ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2014 ஆம் ஆண் டன் ஒப்பி ம்ேபா , 2015 ஆம் ஆண் ல் சீனி 
உற்பத்தியில் அதிகாிப்ெபான்  ஏற்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

503/ ’16 
ெகௗரவ சத் ர சந்தீப்ப ேசனாரத்ன,— ெபா  நி வாக மற் ம் காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அரசாங்க ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ேசைவயின் சிறப்  வகுப் க்கு பதவி உயர்  
அளிக்கும் பாீட்ைச 1999 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர் இ வைர 
நடாத்தப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணத்தினால் ேமற்ப  சிறப்  வகுப் க்கான பதவிகள் இன்றளவில் 
ைமயாக ெவற்றிடங்களாக உள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) 16 ஆண் க க்கு ேமல் நில ம் ஒேர பதவி உயர்  வாய்ப்ைப ம் இழக்கச் 
ெசய் ள்ளதன் லம் உத்திேயாகத்தர்க க்கு ெப ம் அநீதி 
இைழக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 06/2016 ஆம் இலக்க ெபா  நி வாக சுற்றறிக்ைகயின் லம் 2006.01.01 
ஆம் திகதியி ந்  ேமற்ப  ேசைவயின் சிறப்  வகுப்  ேசைவ 
நிைலைமயி ந்  கீழிறக்கம் ெசய்யப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் பிரகாரம், நாடளாவிய  ேசைவ மட்டத்தி ந்த ேமற்ப  வகுப்  2006 
ஆம் ஆண் ந்  காைமத் வ உதவியாளர் உயர் வகுப்ைப ம் விட 
குைறவான இடத்தில் ைவக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிைலைமயான , உத்திேயாகத்தர்கள் ேசைவைய விட் ச் 
ெசல்வதற்கும், க ம் உத்திேயாகத்தர் பற்றாக்குைறைய ேதாற் விப்பதற்கும் 
ஏ வாகி உள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 



( 7 ) 

 

(இ) (i) பதவி உயர்  வாய்ப் கைள இழந் ள்ள ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
வழங்கப்ப ம் நிவாரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) திய ேசைவப் பிரமாணக் குறிப் கள் லம் சிறப்  வகுப் க்கு 2006 ஆம் 
ஆண் க்கு ன்னர் காணப்பட்ட ேசைவ நிைலைய மீண் ம் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஏற்பா கைள உடன யாக அ ல்ப த் வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

558/ ’16 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) ெகா ம்  மாநகர சைபயினால் பல வ டங்களாக ெகா ம்  நகரத்தின் 
குப்ைப கூளங்கள் மீெதாட்ட ல்ல பிரேதசத்தில் ெகாட்டப்ப கின்றன 
என்பைத ம்; 

 (ii) 02 ஏக்கர் பிரேதசத்தில் மாத்திரம் குப்ைப கூளங்கைளக் ெகாட் வதற்கு 
அ மதி வழங்கப்பட் ள்ளேபாதி ம்  ஏறக்குைறய 12 ஏக்கர் பிரேதசத்தில் 
குப்ைப கூளங்கள் ெகாட்டப்பட் ள்ளனெவன்பைத ம்; 

 (iii) இப் பிரச்சிைனயின் காரணமாக  ெகாெலான்னாவ பிரேதசத்தின்  மக்கள் 
கல்வி, சுகாதார மற் ம் சுற்றாடல் ாீதியாக க ைமயாக 
பாதிக்கப்பட் ள்ளனெரன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா ? 

(ஆ) (i) நாெளான் க்கு ெகா ம்  நகரத்தி ந்  மீெதாட்ட ல்ல க்கு 
ெகாண் வரப்ப கின்ற குப்ைப கூளங்களின் அள  யா ; 

 (ii) குப்ைப கூளங்கைள அகற் வதற்காக ெகா ம்  நகரசைபயான  
மீெதாட்ட ல்ல க்கு பதிலாக ேவ  மாற்  இடெமான்ைறத் ெதாி ெசய் மா; 

 (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 
 (iv) குப்ைப கூளங்கைள ேவ  இடத்திற்கு அ ப்பிைவக்க நடவ க்ைக 

எ க்குமாயின், அதன் பின்னர் தற்ேபா ள்ள  குப்ைப கூளங்கைள 
அகற் வதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்ைற அ லாக்குமா; 

 (v) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

563/ ’ 16 
ெகௗரவ எஸ். சிறீதரன்,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) நா  வதி ள்ள ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) இலங்ைகயில் ன்பள்ளிச் சிறார்க க்ெகன உாிய ைறயில் 

தயாாிக்கப்பட்ட கல்வி ைறெயான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்குாிய சம்பளத் திட்டம் எந்த வகுதிையச் ேசர்ந்த  

என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) வடமாகாணத்தில் குறிப்பாக கிளிெநாச்சி மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் 
அைமந் ள்ள ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ன்பள்ளிகளில் சிவில் பா காப் த் திைணக்களத்தின் கீழ் உள்ள 
ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அவற்றில் கற்பிக்கும் ஆசிாியர்க க்கு எந்த அ ப்பைடயில் சம்பளம் 
ெச த்தப்ப கின்ற  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பாடசாைல ெசல்லவி க்கும் ன்பள்ளிச் சிறார்க க்கு பா காப்  
பைடக டன் ெதாடர் ைடய ஆசிாியர்களினால் கற்பிக்க மா என்பைத ம்; 

 (ii) நாட் ன் ஏைனய பிரேதசங்களி ம் இந்த ைற அ ல் உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ன்பள்ளிச் சிறார்களின் சீ ைடயில் இரா வச் சின்னம் 
அணிவிக்கப்பட் ள்ளைத அறிவாரா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

575/ ’16 
ெகளரவ ெசயிட் அ  சாஹிர் ெமளலானா,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான 

ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) தி  எஸ்.எம். ெஜசீர் மற் ம் அவாின் கு ம்ப அங்கத்தவர்கள் மட்டக்களப் , 
ெபாலன்ன ைவ ைகயிரத ஒ க்குக் காணியில் ( னானி, ாிதீெதன்ன 
எ ம் இடத்தில் அைமந் ள்ள) நீண்டகாலமாக வாழ்ந்  வ கின்றார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிப் பகுதிைய, ைகயிரத திைணக்களத்தி ந் , நீண்ட கால 
குத்தைக உடன்ப க்ைகயின் கீழ் ெபற் க் ெகாள்வதற்கு இவர் 
விண்ணப்பித் ள்ளார் என்பைத ம்  (ேகாப்  இலக்கம் .சா./ .ர.க.ஏ./ திய 
குத்தைக/2012); 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) வாழ்வதற்கு  நிரந்தர  அல்ல  காணி இன்றி அநாதரவாக உள்ள தி . 
ெஜசீ க்கு சட்ட ர்வமாக குத்தைக உடன்ப க்ைக லம் ைகயிரத ஒ க்குக் 
காணியில் ஒ  பகுதிைய ெபற் க் ெகா ப்ப  ெதாடர்பாக ஆராயப்ப மா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

142/ ’15 

ெகளரவ த்திக பத்திறண,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014 ஆம் நிதியாண் ல் நட்டமைடந்த அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த நி வனங்கள் அைடந்த நட்டம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நி வனங்கள் பிற அரச 

நி வனங்க க்குச் ெச த்த ேவண் ய பணத்ெதாைக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) நட்டத்ைத ஈ ெசய்வதற்காக ேமற்ப  நி வனங்க க்கு ெபா த் திைறேசாி 
லம் வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  நி வன ாீதியாக 

தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நட்டத் க்கான காரணங்கள் பற்றி ஆராயப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அக்காரணங்கள் ஒவ்ெவா  நி வன ாீதியாக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நி வனங்கைள இலாபமீட் ம் நி வனங்களாக மாற்றியைமக்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 ைல 07, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

156/’15 

ெகௗரவ த்திக பத்திறன,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வனசீவராசிகள் பா காப் த் திைணக்களத் க்குச் ெசாந்தமான வனாந்தரக் 
காணிகளின் பரப்பள  எவ்வள ; 

 (ii) இவ்வனாந்தரங்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iii) ஒவ்ெவா  வனாந்தரத்தின ம் பரப்பள  ஏக்கர்களில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) குறிப்பிட்ட வனாந்தரங்களின் எல்ைலகள் அைடயாளமிடப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், இவ்ெவல்ைல நிர்ணயம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திகதி யா ; 

 (iii) இன்ேறல், எல்ைலகைள நிர்ணயிப்பதற்கு  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமேல அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட வனாந்தரங்களி ள்  தற்ேபா  கள், 
சுற் லா ேஹாட்டல்கள் அல்ல  ேவ  நிர்மாணிப் கள் உள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நிர்மாணிப் கள் காரணமாக வனாந்தரத் க்கு ஏற்ப ம் 
தாக்கங்கள் பற்றிய ஆய்ெவான்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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420/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு  பல்கைலக்கழக அ மதி 
ெதாடர்பாக ெவௗியிட் ள்ள ைகேயட் ல் குறிப்பிட் ள்ளதன் பிரகாரம், 
இலங்ைகயின் அரச பல்கைலக்கழகங்களின் ஒவ்ெவா  பாடெநறிக்கும், 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் 
ேசர்த் க்ெகாள்ள உத்ேதசித்தி ந்த மாணவர் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆண் களில் குறிப்பிட்ட பாடெநறிக க்கு உண்ைமயாகேவ 
ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட மாணவர் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பாடெநறிக்கும் உத்ேதச எண்ணிக்ைகக்கு குைறவாக ேசர்த் க் 
ெகாள்ளப்பட் ப்பின், அதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ஒவ்ெவா  பாடெநறிக்கும் உத்ேதச எண்ணிக்ைகக்கு அதிகமாக ேசர்த் க் 
ெகாள்ளப்பட் ப்பின், அதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

441/ ’ 16 

ெகௗரவ டீ. . சானக,— டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் லம் பா 50,000/- 
மற் ம் பா 100,000/- தம் வழங்கும் டைமப்  கடன் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
ஒன்  நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண் க்காக ேமற்ப  டைமப் க் கடன் வழங்கப்பட்ட கடன் 
ெப னர்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
மட்டத்தில் தனித் தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) சம்பந்தப்பட்ட கடன் ெப னர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) கடன் வழங்கப்ப ம் ேபா  பாிசீலைனக்குட்ப த்தப்ப ம் அள ேகால்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) கடன் வழங்குவதற்காக அரசியல் கட்சிக் கிைளச் சங்கத்தின் சிபாாிசு 
ேவண்டப்ப கின்றெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 11 ) 

 

460/ '16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) மஹிந்த சிந்தைன எதிர்கால ேநாக்கு, ேதசிய மீெள ச்சி  ேவைலத்திட்டத்தின் 
கீழ், திேயார்க க்கான ேதசிய சைப மற் ம் ேதசிய திேயார் ெசயலகம், 70 

வயைதத் தாண் ய த்த பிரைஜக க்கு வழங்கிய பா 2000/- மாதாந்த 
ெகா ப்பனைவ,  திய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததன் பின்ன ம் 2015 ஆம் 
ஆண்  ராக ம் ெதாடர்ச்சியாக நைட ைறப்ப த்தி ள்ளதா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2015 ஆம் ஆண் ல், 

 (i) ேமற்குறிப்பிட்ட ெகா ப்பன  வழங்கப்பட்ட த்த பிரைஜகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட ெகா ப்பனைவ வழங்குவதற்காக ெசலவழிக்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக; 

ஒவ்ெவா   மாவட்டாீதியில் ெவவ்ேவறாக யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) 2016 ஆம் ஆண்  ஆரம்பமாகியைதத் ெதாடர்ந் , ேமற்குறிப்பிட்ட பா 2000/- 
மாதாந்த ெகா ப்பன  பா 1900/- ஆக குைறக்கப்பட் ள்ள  என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

474/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2015.01.01 ஆம் திகதி உள்ளவா  மற் ம் 2015.12.31 ஆம் திகதி 
உள்ளவா  இலங்ைக அரசாங்கத்தின் ெவௗிநாட் க் கடன்களின் அள  
அெமாிக்க ெடாலர்களில் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2015.01.01 ஆம் திகதி உள்ளவா  மற் ம் 2015.12.31 ஆம் திகதி 
உள்ளவா  அெமாிக்க ெடால க்கும் இலங்ைக பாவிற்கும் இைடயிலான 
ெசலாவணி தம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2015 ஆம் ஆண் ல் அெமாிக்க ெடால க்கு ஒப்பீட்டளவில், பாவின் 
ெப மதி ழ்ச்சியைடந்தைமயின் காரணமாக, 2015.12.31 ஆம் திகதியன்  
காணப்பட்ட இலங்ைகயின் ெவௗிநாட் க் கடனின் அள  எவ்வள  

பாய்களால் அதிகாித் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 12 ) 

 

480/ ’16 

ெகௗரவ கனக்க ேஹரத்,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ேககாைல மற் ம் க த் ைற மாவட்டங்களில் வா ம் மக்களில் 
ெப ம்பாலாேனாாின்  வாழ்க்ைகத் ெதாழில் இறப்பர் பால் ெவட் தலாகும் 
என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  பலமாத காலமாக  இறப்பர் பா ன் விைல மற் ம் உலர்ந்த 
இறப்பர் ஷீட் ன் விைல  கீழ் மட்டத்தில் இ க்கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கான தீர்வாக அரசாங்கத்தினால் ஒ  கிேலா இறப்ப க்கு பா 350/- 

கட் ப்பாட்  விைல நிர்ணயிக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட் ப்பாட்  விைல சந்ைதயில் தற்ேபா  அ ல் இல்ைல 
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) ஆெமனில், இறப்பர் பால் ெவட் வைத வாழ்க்ைகத் ெதாழிலாகக் ெகாண்ட 
மக்க க்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

504/ ’16 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) Lanka Marine Services Ltd. (LMSL) கம்பனியின் ெசாத் க்கள் ைறேகடான 
விதத்தில் விற்பைன ெசய்யப்பட்டைம ெதாடர்பில்  உயர் நீதிமன்றத்தில் 
SEFR209/2007 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் ெதா க்கப்பட் ள்ள ம  ெதாடர்பாக 
வழங்கப்பட் ள்ள வழக்குத் தீர்ப்பின் லம் எ ப்பப்பட் ள்ள விடயங்கள் 
குறித்  லனாய்ெவான்ைற   ஆரம்பிக்குமா  2007.07.21ஆந் திகதி குற்றப் 

லனாய் த் திைணக்களத் க்கு கட்டைள பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  லனாய்  நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் , அதன் 
பிாித்ெத க்கப்பட்ட பகுதிகள் சட்ட ஆேலாசைனக்காக 2008.12.08 ஆந் திகதி 
சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களத் க்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ளேபாதி ம், 
இ வைரயில் இ  ெதாடர்பிலான ஆேலாசைனகள் கிைடக்கப்ெபறவில்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ஆெமனில், ேமற்ப  ஆேலாசைனகைள ெபற் க்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) குறிப்பிட்ட தர கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

513/ ’16 
ெகளரவ மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கடந்த 15 வ டங்களாக ேதயிைல, இறப்பர் ஆகியவற்றின் விைலகள் மிகக் 

குைறந்த அளவிற்கு ழ்ச்சி கண் ள்ளன என்பைத ம்; 
 (ii) ெமாத்த ேதயிைல ஏற் மதியில் 80% இற்கு ேதயிைல சி பற்  நில 

உாிைமயாளர்கேள ெபா ப்பாகத் திகழ்கின்றனர் என்பைத ம், கடந்த 06 
மாதங்களில் ேதயிைல ஏற் மதி வ வாய் 21% ழ்ச்சி கண் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த நடவ க்ைகயில் ஏற்பட்ட நட்டத்தின் காரணமாக சில ேதயிைல 
சி பற்  நில உாிைமயாளர்கள் ேதயிைல உற்பத்திைய ைகவிட் ள்ளனர் 
என்பைத ம் 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(ஆ) (i) அண்ைமய ேதர்தல் பிரசாரத்தின் ேபா  வாக்கு தி அளித்ததன் பிரகாரம் 

ஒ  கிேலா ேதயிைல ெகா ந்திற்கு பா 90/= உம் ஒ  கீேலா சீற் 
இறப்பாிற்கு பா 350/= உம் அரசாங்கம் ெச த் மா என்பைத ம்; 

 (ii) இந்தக் ைகத்ெதாழில்கைளப் பா காக்கும் ேநாக்குடன் ேதயிைல சி பற்  
நில உாிைமயாளர்கள  காணிகைள பிைண தியாக ைவத் க்ெகாண் , 
சாதாரண வட்  தத்தில் 10 வ டக் காலப் பகுதியி ள் கழிக்கக் 
கூ யவா , ஒ  ெஹக்டயர் காணிக்கு ஒ  மில் யன் பாைய நீண்ட கால 
ச ைக அ ப்பைடயிலான கடனாக வழங்குவதற்கு அவசியமான 
நடவ க்ைககைள அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் மா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபயில் ெதாிவிப்பாராரா? 
(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

560/ ’16 
ெகௗரவ எஸ். சிறீதரன்,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) வட்டக்கச்சி பிரேதசத்தில் அரச கமத்ெதாழில் பண்ைண மற் ம் கமத்ெதாழில் 

கல் ாி ஒன்  அைமந் ள்ளைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அந்தப் பண்ைணயின் ேமட் நிலம் மற் ம் வயல் நிலத்தின் 

பரப்பள  ஏக்கர்களில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iii) தற்ேபா  அந்தப் பண்ைண எவரால் நிர்வகிக்கப்ப கின்ற ; அதைனப் 

பயன்ப த் பவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 
 (iv) உாிய திைணக்களத்திற்கு அந்த பண்ைணைய ஒப்பைடப்பாரா என்பைத ம்; 
 (v) மீண் ம் அதில் ெதாழிலாளர்க க்கு ெதாழில் வாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட்  

அதைன இயங்கச் ெசய் ம் நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வட்டக்கச்சி கமத்ெதாழில் பண்ைண டன் உள்ள கமத்ெதாழில் கல் ாிைய 
இயங்க ைவக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) வ னியா மற் ம் குண்டசாைலயில் உள்ள கமத்ெதாழில் கல் ாிக க்கு 
நிகரான வைகயில் இ  இயங்கிய  என்பைத ம்; 

 (iii) மீண் ம் அேத ேபான்  இயங்கைவக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) திைணக்களத் க்கு ஒப்பைடத்  அதைன இயங்கைவப்பதற்கு எவ்வள  
காலம் எ க்கும் என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 14 ) 

 

576/ ’16 

ெகளரவ ெசயிட் அ  சாஹிர் ெமளலானா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 
னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந்  சமய அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

 (அ) (i) த்தளம், கற்பிட் , சின்னக்கு யி ப் , ஆனவாசர் தி எ ம் கவாியில் 
வசிக்கின்ற தி . எம்.எச்.எம். சா க்கு உாித்தான கற்பிட் , பஸார் தியில் 
அைமந் ள்ள, “ெமளலானா ெரக்ஸ்ைரல்ஸ்” வியாபார நி வனம் 2002.02.21 
ஆம் திகதி குண்டர்களினால் தீயிட் க் ெகா த்தி அழிக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (ii) வியாபாரத்ைத இழந்  அநாதரவான நிைலக்கு ஆளாகி ள்ள தி . 
சா யினால் ஆட்கள், ஆதனங்கள் மற் ம் ைகத்ெதாழில்கைள னரைமக்கும் 
அதிகார சைபக்கு, நட்டஈட்ைட எதிர்பார்த்  REP/PV/APP/2002 ஆம் 
இலக்கத்தின் கீழ் விண்ணப்பப்ப வெமான்  சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேபாதி ம், 
இவ க்கு இ வைர நட்டஈ  வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 (அ) பல வ ட காலமாக பல்ேவ  காரணங்கைளச் சமர்ப்பித் , ேமற்ப  
விண்ணப்பம் ெதாடர்பாக காலத்ைதக் கடத் ம் ேபாக்கு காணப்ப வதன் 
காரணமாக, இ  ெதாடர்பாக ஆராய்ந்  தி . சா க்கு உாித்தான நட்டஈட் த் 
ெதாைகைய தாமதிக்கா  ெபற் க் ெகா க்க அவர் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

580/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாணசைபகள், உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் ஊவா மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் அரச ெசலவில் 
ெவளிநாட்  சுற் லாெவான்றில் பங்கு ெகாண்டார்களா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கு சனாதிபதி அங்கீகாரம் வழங்கியி ந்தாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்ெகன ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  சுற் லாவின் ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம்; 

 (v) மாகாண சைப உ ப்பினர்க க்கு ேமலதிகமாக, ேவ  ஆட்கள் மாகாண 
சைபயின் ெசலவில் ேமற்ப  சுற் லாவில் பங்கு ெகாண்டார்களா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், ேமற்ப  ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் பதவிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (vii) காணப்ப கின்ற சட்ட திட்டங்க க்கைமய அரச ெசலவில் ேமற்ப  
ஆட்க க்கு பங்குபற்ற மா என்பைத ம்; 

 (viii) அரச ேசைவயி ந்  லீ  ெபற் க்ெகாண்  இைணப் ச் ெசயலாளராக 
பணியாற் ம் ஆெளா வ க்கு அரச ெசலவில் ெவளிநாட்  பயணங்களில் 
பங்குெபற மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 15 ) 

 

594/ '16 
ெகௗரவ லக்கீ ஜயவர்தன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் செதாச லம் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
அாிசியின் அள  யா ;  இதற்காக ெசலவழிந்த பணத்ெதாைக யா ;  

 (ii) ேமற்ப  அாிசியில் தற்ேபா  விற்பைன ெசய்யப்பட் ள்ள அள  யா ;  
இதன் லம் செதாச அைடந் ள்ள இலாபம் யா ; 

 (iii) விற்பைன ெசய்ய இயலாதி ந்த அாிசியின் அள  யா ;  இதன் லம் 
செதாச க்கு ஏற்பட் ள்ள  நட்டம் யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இத்தைகய நட்டம் ஏற்ப வதற்கான காரணம், அாிசி இறக்குமதிக்கு ன்னர் 
உள் ர் சந்ைத நிலைமகைளக் க த்திற்ெகாண்  ெசயற்படாைமயாகும் 
என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், நட்டத்ைத எதிர்ேநாக்கும் ெசயற்பா கைள விைள த்தாக்கம்மிக்க 
விதத்தில் ேமற்ெகாள்வதற்கான உாிய ைறயியெலான்ைற தயாாிப்பாரா; 

 (iii) ஆெமனில், குறித்த ைறயியல் யா ;  இதைன நைட ைறப்ப த் ம் திகதி 
யா ;  

என்பைத  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

606/’16 
ெகௗர ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ)  2015 சனவாி ெதாடக்கம் திெசம்பர் வைர, 

 (i) அரசாங்கத்தின் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் அைமச்சர்க ம் 
கலந் ெகாண் ள்ள ெவௗிநாட்  விஜயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) பிரதம அைமச்சைர ம் உள்ளிட்டதாக ேமற்ப  விஜயங்களில் 
கலந் ெகாண் ள்ள பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் அைமச்சர்க ம் யாவர்; 

 (iii) விஜயம்ெசய்த நா கள் யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  ெவௗிநாட்  விஜயங்களில் கடைம மற் ம் பிரத்திேயக விஜயங்கள் 
தனித்தனியாக யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அ (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட விஜயங்களில்  அரசாங்க அ வலர்கள் 
பங்ேகற் ள்ளனரா; 

 (ii) ஆெமனில் ேமற்ப  அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) ேமற்ப  காலப்பகுதிக்குள் அரசாங்கத்தின் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் 
அைமச்சர்க ம் கலந் ெகாண் ள்ள ெவௗிநாட்  விஜயங்க க்காக 
ெசலவாகி உள்ள ெமாத்தப் பணத்ெதாைக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 16 ) 

 

614/ ’16 

ெகௗரவ இசாக் ரஹுமான்,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகா ம்  - அ ராத ரம் பிரதான தியில், கேலெவல நகரத்தி ந்  
இட க்குத் தி ம்பி, கலாெவவ குளக்கட் டாக, இஹலகம சந்திையத் 
தாண் , ேதாணிகல சந்தியில்  A-9 பிரதான திக்கு ெதாடர் ப ம் தி, 50 

வ டங்களாக ம சீரைமக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) இவ் தியி டாக, கேலெவலயி ந்  A-9 தியி டாக யாழ்ப்பாணம், 
வ னியா ஆகிய நகரங்கைள எளிதாக ெசன்றைடயலாம் என்பைத ம்; 

 (iii) இதன் லம் ெபா ளாதார நன்ைமகள் கிைடப்ப டன், பிரதான தியில் 
வாகன ெந க்க ம் குைறவைட ெமன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) மகாவ  பிரேதச மக்க க்கு வசதி ஏற்ப த் ம் 46 கி.மீ. ெகாண்ட இவ் தி 
னரைமக்கப்படாைமக்கான காரணம் யா ; 

 (ii) இவ் திைய ாிதமாக னரைமக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தினால் னரைமப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்  
தற்ேபா  ேவைலகள் நி த்தப்பட் ள்ள ெககிராவ நகரத்தி ந்  
கேனவல்ெபால வைரயான 07 கி.மீ. தியின் பணிகைள மீண் ம் 
ஆரம்பிப்பாரா; 

 (ii) ஆெமனில் அத்திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

617/’16 

ெகௗரவ  இ. சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— த்த சாசன அைமச்சைரக்ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மன்னார் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள தி க்ேகதீஸ்வரக் ேகாயில் இந்  
மக்களின் னித வழிபாட் த்தலமாகும் என்பைத ம்; 

 (ii) தி க்ேகதீஸ்வரக் ேகாயி க்கு மிக அண்ைமயில் அைமந் ள்ள  தி . 
கணபதிபிள்ைள விஜயகுமா க்குச் ெசாந்தமான காணியில் சட்டவிேராதமாக 
ஒ  ெபௗத்த விஹாைர நிர்மாணிக்கப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) சட்டவிேராதமாக நிர்மாணிக்கப்ப ம் இவ்விஹாைரயின்  நிர்மாணப் பணிகைள 
நி த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 17 ) 

 

2016 ைல 08, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

158/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வனப் பா காப் த் திைணக்களத்திற்கு ெசாந்தமான கா களில் ைபனஸ், 
மற் ம் க்க ப்டஸ் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள காணியின் அள  
ெவவ்ேவறாக எத்தைன ஏக்கர்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இச்ெசய்ைக காரணமாக சூழ க்கு ஏற்ப ம் நன்ைமகள் மற் ம் தீைமகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ைபனஸ் மற் ம் க்க ப்டஸ் ெசய்ைகயின் காரணமாக இலங்ைகயின் 
ெபா ளாதாரத்திற்கு கிைடக்கும் நன்ைமகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(அ) (i) ைபனஸ் மற் ம் க்க ப்டஸ் தாவரங்க க்கு பதிலாக உள்நாட்  
தாவரங்கைள பயிாி வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தாவர வைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) இன்ேறல், எதிர்வ ம் காலத்தில் உள்நாட்  தாவரங்கைள பயிாி வதற்கு 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iv) அ  ெதாடர்பாக திட்டங்கள் தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

451/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு வினால் பல்கைலக்கழக அ மதி 
ெதாடர்பாக ெவௗியிடப்ப ம் ைக ல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  2006 -
2009 வைரயிலான நான்கு வ டங்களி ள் அரச பல்கைலக்கழகங்களின் 
ஒவ்ெவா  பாடெநறிக்கும் உள்வாங்குவதற்குாிய மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  பாடெநறிக்கும் 2006 –  2009 வைரயிலான 04 வ டங்களி ள் 
உண்ைமயாகேவ உள்வாங்கப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

481/ ’16 
ெகளரவ கனக ேஹரத்,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) பின்னவல திறந்தெவளி மி கக்காட்சிச் சாைலயில் தற்ேபா ள்ள விலங்கின 
வைககளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) மி கக் காட்சிச்சாைல ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி ெதாடக்கம் இ வைர 
கிைடத் ள்ள வ மானம் எவ்வள  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  
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(ஆ) (i) இங்கு ேபாதியள  மி கங்கள் இல்ைல என்பைத ம்; 
 (ii) இதனால் மி கங்கைள பார்ைவயிட வ ம் மக்கள் தி ப்தியைடவதில்ைல 

என்பைத ம் 
 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?  

(இ)  பார்ைவயாளர்க க்கு தி ப்திகரமான ெபா ேபாக்ைக வழங்கும் ெபா ட்  
பின்பற்றப்ப ம் வழி ைற யா  என்பைத ம் அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

501/ ’16 
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

 (அ) (i) 2015.01.09 ஆம் திகதி தல் 2016.03.31 ஆம் திகதி வைரயான 
காலப்பகுதிக்குள் சனாதிபதி பா காப் ப் பிாி க்கு உாித்தான வாகனங்கள் 
திடீர் விபத் க்குள்ளான தடைவகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விபத் க்களில் உயிாிழந்த மற் ம் காயமைடந்த ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  திடீர் விபத் க்கள் அதிகாித் ள்ளைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) திடீர் விபத் க்கைள குைறத் க் ெகாள்வதற்காக சனாதிபதி பா காப் ப் 
பிாி  ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

577/ ’16 
ெகளரவ ெசயிட் அ  சாஹிர் ெமளலானா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 

னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந்  சமய அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

 (அ) (i) கம்பைள, ஜயமால ர, நாவலபிட்  தி, இலக்கம் 288 எ ம் இடத்தில் 
வசிக்கின்ற தி . எம்.ேஜ.எம். அக்ப க்கு உாித்தான வெர யா, ேலாசன் 

தி, வாிப்பண இலக்கம் 58 எ ம் இடத்தில் அைமந் ள்ள அக்பர் 
ேரடர்ஸ் எ ம் வியாபார நிைலயம், 1983 இல் இடம்ெபற்ற ைலக் 

கலவரத்தின் ேபா  குண்டர்களினால் தீயிட் க் ெகா த்தி அழிக்கப்பட்ட  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வியாபார நிைலயத்திற்கு ஏற்பட்ட நட்டத்திற்கு நட்டஈ  ேகாாி 
வெர யா பிரேதச ெசயலாளர் ஊடாக உாிய பிாி க்கு ேகாாிக்ைக 

(ேகாப்  இலக்கம் எ/4/3/52  மற் ம் 2005/08/17) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட  
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா; 

(ஆ) (i) ஏ/ஏ/2342 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் வர்த்தக கம்பனிெயான்றாக பதி  
ெசய்யப்பட் ள்ள ேமற்ப  வியாபார நிைலயத்திற்கு ஏற்பட் ள்ள ேசதம் 
காரணமாக வியாபார நடவ க்ைககைள ற்றாக இழந்  அநாதரவான 
நிைலக்கு ஆளாகி ள்ள தி . அக்ப க்கு இ வைர நட்டஈ  வழங்குதல் 
தாமதமைடவதற்கு ஏ வான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) நட்டஈட்ைட தாமதிக்கா  வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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597/ ’16 

ெகளரவ லக்கீ ஜயவர்தன,— சட்ட ம், ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

 (அ) (i) இலங்ைகயி ள் ேசைவயில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ள ைகயிரதக் கடைவ 
அமய இயக்குனர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு இலங்ைக ெபாலீஸ் திைணக்களத்தினால் வழங்கப்ப கின்ற 
மாதாந்தக் ெகா ப்பன  எவ்வள  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ைகயிரத கடைவ இயக்குனர்கள் ச கத்திற்கு ெப ம் ேசைவ 
ஆற் கின்றவர்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக ெபாலீஸ் திைணக்களத்தினால் இவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற 
மாதாந்தக் ெகா ப்பன  ேபா மானதல்ல என்பைத ம்; 

 (iii) இதன் காரணமாக இவர்க க்கு ேபாதியள  மாதாந்த ெகா ப்பனெவான்  
ெச த்தப்பட ேவண் ம் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) ைகயிரத கடைவ இயக்குனர்களின் ெதாழில் பா காப் க்கான 
ெபா த்தமான ேவைலத்திட்டெமான்ைற அ ல்ப த்தி ேபாதியள  
ெகா ப்பனைவச் ெச த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

615/ ’16 

ெகௗரவ இசாக் ரஹுமான்,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரகவள லங்கள் காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கலாெவவயின் நீைர விநிேயாகிக்கின்ற பைழய இராட்சத கால்வாயில், 
பட் வத்த சந்தியி ந்   திசாெவவ க்கு நீர் வழங்கும் கால்வாய் 
அைணக்கட்  1977 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் னரைமக்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (ii) 12.5 கி.மீ. நீளமான இக்கால்வாய்  னரைமக்கப்படாததால் அவ் திையப் 
பயன்ப த் ம் ெப ந்ெதாைகயான விவசாயிக க்கு தம  
அ வைடகைள ம்  விவசாய உபகரணங்கைள ம் ெகாண்  ெசல்வதற்கு 
சிரமமா ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இந்த கால்வாய் அைணக்கட்ைட  னரைமக்காதி ப்ப  ஏெனன்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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618/ ‘16 
ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,—  த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ேகாக்கிலாய் பிரேதசத்தில், தி  
தி ஞாணசம்பந்தர் மணிவண்ணதாச க்குச் ெசாந்தமான காணிெயான்றில் 
சட்டவிேராதமான ைறயில் ெபௗத்த விகாைரெயான்  நிர்மாணிக்கப்பட்  
வ கின்றைமைய அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) மக்கள் எதிர்ப்  பலமாக எ ந் ள்ள சந்தர்ப்பத்தில் சட்டவிேராதமான 
ைறயில் நிர்மாணிக்கப்ப கின்ற ேமற்ப  விகாைரயின் நிர்மாணிப் ப் 

பணிகைள உடன யாக நி த்த அவர் நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், என்? 

638/ ’16 
ெகௗரவ ெஷஹான் ேசமசிங்க,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட வடக்கு நீர் வழங்கல் 
க த்திட்டம் தற்ேபா  ெதாழிற்பட்  வ கின்றதா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) அக்க த்திட்டம் ெதாழிற்பட்  வ மாயின்,  
 (i) அதன் அ கூலங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் மக்க க்குப் 

ெபற் க்ெகா க்கப்ப மா என்பைத ம்; 
 (ii) அதன் லம் உள்ளவாங்கப்ப கின்ற பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள்  

தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) அப்பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்குாிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 

எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) குறித்த நலன்ெப னர் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (v) அதன் பணிகைளத் ாிதப்ப த் வற்கு நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் ள்ளனவா 

என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

649/ ’16 
ெகௗரவ நாமல் ராஜபக் ஷ,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக்  

ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைடயில் நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்ட கு ர நீர் 
வழங்கல் திட்டத்தின் II வ  கட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) இதற்காக ெசலவிட மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட பணத் ெதாைக எவ்வள ; 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) II வ  கட்டத்தின் கீழ் உள்வாங்கப்ப கின்ற கிராம அ வலர் பிாி களின் 
எண்ணிக்ைக யா ;  

 (ii) தற்ேபா  குழாய் நீர் இைணப் கள் வழங்கப்பட் ள்ள கிராம அ வலர் 
பிாி கள் யாைவ; 

 (iii) குழாய் நீர் இைணப் கள் வழங்கப்படா ள்ள கிராம அ வலர் பிாி கள் 
யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) தற்ேபா  குழாய் நீர் இைணப் கள் வழங்கப்படா ள்ள கிராம அ வலர் 
பிாி க க்கு குழாய் நீர் இைணப் கைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (ii) இதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும்;  

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

651/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணயக்கார,— ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) உள்நாட்  இைணய வைலயைமப்பி டான, வைலயைமப்பிற்குப் 
றம்பான மற் ம் சர்வேதச அைழப் கள் அ ப்பைடயில்  ஒவ்ெவா  

ெதாழிற்ப த் னர ம் நிைலயான மற் ம் ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி 
இைணப் களின் வா க்ைகயாளர்கள் ெதாடர்பில் வா க்ைகயாளர் ஒ வாின் 
பயன்பாட் ன் மாதாந்த மற் ம் வ டாந்த சராசாிைய ம்; 

 (ii) உள்நாட்  இைணய வைலயைமப்பி டான, வைலயைமப்பிற்குப் 
றம்பான மற் ம் சர்வேதச அைழப் கள் அ ப்பைடயில்  ஒவ்ெவா  

ெதாழிற்ப த் னர ம் நிைலயான மற் ம் ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி 
இைணப் களின் வா க்ைகயாளர்கள் ெதாடர்பில் வா க்ைகயாளெரா வர் 
பதிலளித்த அைழப் க்களின்   மாதாந்த மற் ம் வ டாந்த சராசாிைய ம்; 

 (iii) உள்நாட்  இைணய வைலயைமப்பி டான,  வைலயைமப்பிற்குப் 
றம்பான மற் ம் சர்வேதச அைழப் கள் அ ப்பைடயில் ஒவ்ெவா   

நிைலயான மற் ம் ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இைணப் க்கள் ெதாடர்பில்  
மாதாந்த மற் ம் வ டாந்த  பட் யற்களின்  சராசாி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ஒவ்ெவா  ISP இற்குமான பாவைனயாளெரா வாின் பயன்பாட் ன்  
மாதாந்த மற் ம் வ டாந்த சராசாிைய கிகா ைபற் க்களில் (Giga Bytes) 
எவ்வ  என்பைத ம்; 

 (v) ஒவ்ெவா  ISP ெதாடர்பி ம் இைணயப் பயன்பாட் ற்கான வா க்ைகயாளர் 
ஒ வாின் மாதாந்த மற் ம் வ டாந்த சராசாிப் பட் யல் ெதாைகைய ம்; 

 (vi) ேமேல (i), (ii), (iii), (iv) மற் ம் (v) வைர பட் ய டப்பட்ட விடயங்களின் 
பரம்பைல தச தத்தில் (deciles), இல்ைலெயனில் ஆகக்குைறந்த  
ஐயைணகளி ம் (quintiles); 

அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

383/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெதன் மாகாணத் க்கான கு ம்ப சுகாதார ேசைவ உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  பணியாற் ம் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இ தியாக கு ம்ப சுகாதார ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள் ஆட்ேசர்ப்  
ெசய்யப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) பயிற்சிைய ர்த்தி ெசய்தி ந் ம் இற்ைறவைர ஆட்ேசர்க்கப்படா ள்ள 
கு ம்ப சுகாதார ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள் உள்ளார்களா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ெதன் மாகாணத்தில் அரசாங்கத்திற்கும் மாகாண சைபக்கும் ெசாந்தமான 
ைவத்தியசாைலகளில் கு ம்ப சுகாதார ேசைவ உத்திேயாகத்தர் 
பற்றாக்குைற நில கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்ைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

459/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— டைமப் , நிர்மாணத் ைற  அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ல் ேதசிய டைமப்  அதிகாரசைபயினால் நிர்மாணிப் கள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ெகா ம்  06, கி லப்பைன, மிஹிந் ர மத்திய வர்க்கத் 
தின க்கான டைமப் த் திட்டத்தின் தற்ேபாைதய நிைல யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  டைமப் த் திட்டம் நிைற  ெசய்யப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) நிர்மாணிப் கள் நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) இதற்காக ேதசிய டைமப்  அதிகாரசைபயினால் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர்  இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) டைமப் த் திட்டத்தின் நிர்மாணிப் க க்கு ெபா ப்பாக ெசயற்பட்ட 
உள்நாட்  நி வனம் சுமார் இரண்  ஏக்கர்களான ேமற்ப  அரச காணிைய 
தம  தனிப்பட்ட கனரக வாகனங்கைள நி த்தி ைவப்பதற்காக 
பயன்ப த் கின்றெதன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) ேமற்ப  காணிைய பயன்ப த் வதற்காக அந் நி வனம் அரசாங்கத் க்கு 
ெச த் ம் மாதாந்த குத்தைகத் ெதாைக எவ்வள ; 

 (iii) குத்தைகத் ெதாைகைய ெச த்தா  காணி பயன்ப த்தப்ப ெமனில், அ  
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யா ; 

என்பைத அவர்  இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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482/ ’16 

ெகளரவ கனக்க ேஹரத,— சுகாதார, ேபாசைன மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு ,— (1) 

(அ) இலங்ைகயில் மரக்கறிகள் மற் ம் பழ வைககளின் பயிர்ச்ெசய்ைகக்கும் 
அவற்ைறப் ப க்க ைவப்பதற்கும் இரசாயனப் ெபா ட்கள் பயன்ப த்தப்ப கின்றன 
என்பைத அவர் அறிவாரா; 

(ஆ) (i) இரசாயனப் ெபா ட்கள் பயன்ப த்தப்பட்ட மரக்கறிகள் மற் ம் பழ 
வைககைள கர்  ெசய்கின்ற மக்களின் ேதகாேராக்கியம் ழ்ச்சியைடகின்ற  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  இரசாயனப் ெபா ட்கள் உட ல் ேசர்வதனால் அதிக அளவில் 
ெகாலஸ்டேரால் பதிதல், ற்  ேநாய் ேபான்ற பார ரமான ேநாய்கள் 
ஏற்படலாம் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) இரசாயனப் ெபா ட்கள் பயன்பாட்ைட குைறப்பதற்கு அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

502/ ’16 

ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

 (அ) (i) சட்ட மாஅதிபர் நியமிக்கப்பட்ட ேபா  திைணக்களத்தில் ேசைவ ப் ைடய 
அ வலரான தி . சுஹத கம்லத் நியமிக்கப்படாைமக்கான  காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேசைவ ப் ைடய அ வல க்குப் பதிலாக  திைணக்களத்தின் கனிஷ்ட 
அ வலர் ஒ வர் சட்ட மாஅதிபர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டைம ெதாடர்பாக 
அண்ைமக்காலத்தில் ன் தாரணங்கள் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாறான ன் தாரணங்கள் இடம்ெபற் ள்ள வ டங்கள், நியமனம் 
ெபற்ற கனிஷ்ட அ வலாின் ெபயர், அதனால் பாதிக்கப்பட்ட ேசைவ 

ப் ைடய அ வலாின் ெபயர் மற் ம் அப்ேபாைதய நாட் த் தைலவாின் 
ெபயர் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) சனாதிபதியினால் இவ்வா   ேசைவ ப் ைடய அ வலர் 
நியமிக்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் அறிவிக்கப்படா , கனிஷ்ட 
அ வலர் ஒ வர் நியமிக்கப்பட் ள்ளைமயான  19 ஆவ  
அரசியலைமப் த் தி த்தத்தின் ஊடாக சுயாதீன அரச ேசைவெயான்  
ெதாடர்பாக மக்கள் மத்தியில் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள எதிர்பார்ப் க்கைள 
மீ வதாகும் என்பைத அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

பா. 8/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— அரசாங்க பாடசாைலகைள ம், பல்கைலக் கழகங்கைள ம் 

வி ைற நாட்களில் கற்ைக அலகுக க்காகப் ெபற் க்ெகா த்தல்,— அரசாங்க 
பாடசாைலகளின் வி ைற நாட்களி ம் பிற்பகல் ேநரத்தி ம், பல்கைலக்கழகங்களின் 
வி ைற நாட்களி ம், அந்த நிைலயங்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண் , வர்த்தக 
ச தாயத்தினைர ம், அரச சார்பற்ற அைமப் கைள ம், வர்த்தகச் சைபகைள ம், ச தாய 
அ ப்பைடயிலான அைமப் கைள ம் இைணத் க் ெகாள்கின்றதான விாிவானெதா  
ேவைலத்திட்டமாக, திேயார் மற் ம் ைறசாரா கற்ைக அலகுகள் ச ைகக் கட்டண 
அ ப்பைடயில் ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 9/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ெவற்றிடமாகின்ற கிராம உத்திேயாகத்தர் பதவிகளில் 

பதிற் கடைம ாி ம் நியமனங்க க்காக விைனத்திறன்மிக்க ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் 
தயாாித்தல்,— கிராம உத்திேயாகத்தர் பதவியில் ெவற்றிடம் ஏற்ப கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் 
அண்ைமயி ள்ள கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிைவச் ேசர்ந்த கிராம உத்திேயாகத்தர் மிகச் 
சிறியெதா  ெகா ப்பனவின் அ ப்பைடயில் பதிற்கடைமக்காக நியமிக்கப்ப வதா ம், 
ேமற்ப  பதிற் கடைம நியமனத்தின் லம் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் இரண் ன ம் 
விைனத்திறன் ழ்ச்சயைடவதா ம், இந்த நிைலைமைய தவிர்த் க் ெகாள் ம் 
ெபா ட்  சகல பிரேதச ெசயலகப் பிாி களி ம் கிராம உத்திேயாகத்தர் ேசர்மம் ஒன்ைற 
அைமக்க ேவண் ெமன்பேதா , ெவற்றிடம் ஏற்ப கின்ற பிாி க க்கு ேமற்ப  
ேசர்மத்தி ந்  கிராம உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிப்பதற்கும், ேமற்ப  ேசர்மத்தி ள்ள 
கிராம உத்திேயாகத்தர்கைள, பிரேதச ெசயலாளாினால் ஒப்பைடக்கப்ப கின்ற ேவ  
பய ள்ள ைறகளில் அல்ல  கடைமகளில் ஈ ப த் வதற்குமான ேவைலத்திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 10/ ‘15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— தற்ேபா  ெசயற்ப ம் சிவில் பா காப் க் கு க்குக க்கு 

உத்திேயாக ர்வ அங்கீகாரத்ைத வழங்குதல்,— சகல கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களி ம் 
அைமந் ள்ள மத வழிபாட் த் தலங்களின் தைலைம ேதரர், மதகு , பாடசாைல அதிபர், 
கிராம உத்திேயாகத்தர், ச ர்த்தி அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர், கமத்ெதாழில் ஆராய்ச்சி 
உதவியாளர், சனசைபச் ெசயலாளர்கள், பிரேதசத்தின் ெபா ஸ் நிைலயத்ைதப் 
பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் ஒ  உத்திேயாகத்தர், மற் ம் உாிய கிராம உத்திேயாகத்தர் 
பிாிவி ள்ள ெதாண்டர் அைமப் க்கள், அரச மற் ம் தனியார் ைறகளில் பணி ாி ம் 
உாிய பிாிவில் வசிக்கும் பிரதிநிதிகைள உள்ளடக்கிய சிவில் பா காப் க் கு க்கள் 
அைமக்கப்ப வைத மிக ம் எளிதாக்கும் ெபா ட்  தற்ேபாைதய சிவில் பா காப் க் 
கு க்க க்கு உத்திேயாக ர்வ அங்கீகாரெமான்ைற வழங்கக்கூ யவாறான 
பாரா மன்றச் சட்டெமான்  நிைறேவற்றப்ப தல் ேவண் ெமன ம் அத டாக கிராம 
உத்திேயாகத்தர் பிாிவில் நைடெப கின்ற குற்றச் ெசயல்கள், ர்நடத்ைதகள் மற் ம் 
சட்ட விேராத நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட பிாி க டன் சிறந்த 
ெதாடர்ைபக் கட் ெய ப் வதற்கு இய மானவா  குறித்த சட்டங்கள் ஆக்கப்ப தல் 
ேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 



( 25 ) 

 

பா. 11/ ‘15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— நாட் ல் தற்ெபா  அ ல் உள்ள  காலங்கடந்த 

சட்டங்கைள இற்ைறப்ப த் தல்,— தற்ேபா ம் இலங்ைகயில் ஏகாதிபத்திய வழிகளின் 
காலத்தில் அறி கஞ் ெசய்யப்பட்ட சட்டங்கள் அ லாகிவ வதால் காலங்கடந்த 
தண்டைனகள், தண்டப்பணம் என்பவற்ைற இற்ைறப்ப த் வதற்கான ேதசிய ேவைலத் 
திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்ப த்தப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா. 12/ ‘15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேதர்தல்கள் அைனத்ைத ம் ஒேர நாளில் நடத் தல்,—  

இலங்ைகயில் 1988 இல் இ ந்  2010 வைரயான 22 வ ட காலப்பகுதிக்குள் 1990, 1992, 
1995, 1996, 1998, 2003, மற் ம் 2007 ஆம் ஆண் கைளத் தவிர்ந்த ஏைனய ஒவ்ேவார் 
ஆண் ம் ஏேத ம் ஒ  ேதர்தல் நடத்தப்பட் ள்ளேதா  அவ்விதமாக ேதர்தல்கைள 
நடத் தலான  மக்களின் அபிப்பிராயத்ைதக் கண்டறிவதற்கான ெப மதி மிக்க 
அள ேகாலாக அைமந்த ேபாதி ம், இதன் லமாக நாட் ன் ெபா ளாதாரம், நி வாகம் 
ேபான்ற அைனத் த் ைறகளி ம் தீவிரமான தாக்கம் ஏற்ப த்தப்ப வதால் உள் ராட்சித் 
ேதர்தல்கள், ெபா த்ேதர்தல்கள் மற் ம் சனாதிபதித் ேதர்தைல ஒேர நாளில் 
நடத் வதற்ேக வாக ேமற்ப  நி வனங்களின் பதவிக் காலத்ைத தி த்தியைமக்க ம் 
ெபா த்தமான ேதர்தல் வழி ைறெயான்ைற உ வாக்க ம் தகுந்தவா  அரசியலைமப் த் 
தி த்தெமான்ைற ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 13/ ‘15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— பாரா மன்ற சனநாயகத்ைத வ ப்ப த் வதற்காக 

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் தல்,— நாட் ள் சனநாயகத்ைத ேம ம் வ ட் ம் 
ேநாக்கத் டன் பாரா மன்றத்திற்கும் மாகாண சைபக க்கிைடயி ம், மாகாண 
சைபக க்கும் உள் ராட்சி நி வனங்க க்கிைடயி ம் சிறந்த இைணப்பிைன 
ேபணிவ தல் அத்தியாவசியமா ள்ளேதா , இதற்கு உள் ராட்சி சைபகளின் 
தைலவர்கள் மாகாண சைபகளில் பிரதிநிதித் வம் வகிப்பைத உ திெசய்வதற்கும் 
மாகாண சைப தைலவர்கள் பாரா மன்றத்தில் பிரதிநிதித் வம் வகிப்பைத உ தி 
ெசய்வதற்குமான ெசயல் ைறெயான்ைற தயாாிப்பதற்குத் ேதைவயான அரசியலைமப் த் 
தி த்தெமான்  ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 14/ ‘15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைட ஏற்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக 

எ த்தல்,— ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைட ேமம்ப த் ம் ேநாக்கில் தமிழ் ெமாழி ேபசுகின்ற 
மக்கள் வாழ்ந்  வ ம் பிரேதசங்களில் சிங்கள ெமாழிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ம் 
சிங்கள ெமாழி ேபசுகின்ற மக்கள் வா ம் பிரேதசங்களில் தமிழ் ெமாழிப் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ம், அரச, அரச சார்பற்ற மற் ம் தனியார் நி வனங்களின் 
உதவி டன் நைட ைறப்ப த்தல் ேவண் ெமன்ப டன், அரச மற் ம் தனியார் இலத்திரனியல் 
ஊடகங்கள் மட் மன்றி அச்சு ஊடக நி வனங்களின் ஒத் ைழப்பிைன ம் ெபற் க்ெகாண்  
இப்பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ஆரம்பிப்பதற்கான ஒ  ேதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 15/ ‘15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— வாழ்க்ைகத் ைணயின் தகாத ெசயல்களினால் 

நிர்க்கதிக்குள்ளாகும் தரப்பின க்கு நிவாரணமளித்தல்,— தி மணமான கணவன் மைனவி 
தம்பதிகள் ஒேர ட் ல் வாழ்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் கணவன் அல்ல  மைனவி 
ம பாவைன சூதாட்டம் அல்ல  ேவ  ர்நடத்ைதகளில் ஈ பட் , காணி,  அல்ல  

ட் ப் பாவைனப் ெபா ட்கைள தன  தற் ணிபின் பிரகாரம் விற்பதன் காரணமாக  
அல்ல  ேவ  நபர்க க்கு ஒப்பைடப்பதன் காரணமாக மற்ைறய தரப்பின டன் 
பிள்ைளக ம் க ம் நிர்க்கதி நிைலக்குள்ளாகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் அந்நிைலைமைய 
த ப்பதற்குத் ேதைவயான சட்டங்கள் ஆக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 16/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ஒ க்க ெநறிகள் பற்றிய கு க்கைள தாபித்தல்,— 

இலங்ைகப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் நம்பகத்தன்ைமைய ம் அவர்களிடத்தில் 
உயாிய ஒ க்க ெநறிகைள ம் ேபணேவண் ய ேதைவப்பாட்ைடப் பற்றி ஆராய்வதற்காக 
ஒ க்க ெநறிகள் பற்றிய கு  ஒன்  தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா. 17/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— திய இலத்திரனியல் அைடயாள அட்ைடைய வழங்குதல்,— 

நிர்வாகத்ைத எளிதாக்குதல், குற்றங்கைள கட் ப்ப த் தல் மற் ம் ஏைனய ேமாச யான 
நடவ க்ைககளில் ஈ ப வைதக் குைறப்பதற்காக, குறித்த நபாின் இரத்தப் பிாி , வங்கிகக் 
கணக்குகள், கடன் அட்ைட, கல்வித் தைகைம, சாரதி அ மதிப்பத்திரம் மற் ம் 
ெவளிநாட் ப் பிரயாண கட ச்சீட்  இலக்கம் ஆகிய க்கியமான ம் ேதைவயான மான 
தகவல்கைள உள்ளடக்கிய திய இலத்திரனியல் இலக்கத் டனான, ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடெயான்  வழங்கப்ப தல் ேவண் ம் என ம், பிரேதச ெசயலகப் பிாி களில் 
வசிக்கும் அைனவர  தகவல்கைள ம், கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் மட்டத்தில் 
கணனிமயப்ப த்தைல ாிதப்ப த்தல் ேவண் ம் என ம் இத் தகவல்கள் அவ்வப்ேபா  
இற்ைறப்ப த்தப்படல் ேவண் ம் என ம் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 18/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ஆண் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்க க்கும் இ ப  வ ட 

ேசைவக் காலத்தின் பின்னர், ஓய்  ெப வதற்கு வாய்ப்பளித்தல்,— ெபா ஸ் 
திைணக்களத்தில் ெபண் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்க க்கான இ ப  வ ட ேசைவக் 
காலத்தின் பின்னர், சுயவி ப்பில் ஓய்  ெப வதற்கான இய மான , ஆண் ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாடர்பி ம் ஏற் ைடயதாதல் ேவண் ெமன் ம் அதற்கான ெசயல் ைற 
ஒன்  உ வாக்கப்படல் ேவண் ெமன் ம்  இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 19/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ஒ ங்குவிதிகைள நீக்குவதற்கான கு ைவ தாபித்தல்,— 

ஒ ங்குவிதிகள் உ வாக்கப்ப வ ம் நீக்கப்ப வ ம் அன்றாடம் இடம்ெப ம் 
நைட ைறயாதலால், காலம் கடந்த ஒ ங்குவிதிகைள நீக்குவ  பற்றி ஆராய்வதன் 
ெபா ட்  ஒ ங்கு விதிகைள நீக்குவதற்கான கு  ஒன்  தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 21 / ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— உ தியளித்தல் பற்றிய கு ைவ தாபித்தல்,— 

பாரா மன்றத்தில் ேகட்கப்ப ம் வினாக்க க்கு விைடகளாக அரசாங்கம் வழங்கும் 
உ தி ெமாழிக ம் அரசாங்கத்தின் கடப்பா க ம் மீறப்ப கின்ற பல  சந்தர்ப்பங்கைளக் 
காணக்கூ யதா ள்ளதால் அரசாங்கம் தன  ெபா ப் க்கைள நிைறேவற் வைத ம் 
அைவ ெதாடர்பில் ெபா ப் க் கூ வைத ம் உ தி ெசய் ம் ெபா ட்  உ தியளித்தல் 
பற்றிய கு க்கைள தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்  பிேராிக்கின்ற . 

பா. 22 / ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ைகயிரத திைணக்களத்திற்குச் ெசாந்தமான 

காணிகளின் உற்பத்தித் திறைன அதிகாிக்கச் ெசய்தல்,- இலங்ைக ைகயிரத 
திைணக்களத்திற்குச் ெசாந்தமான காணிகளில் உள்ள அ மதியற்ற கட் மானங்கைள ம் 
அ மதியற்ற கு யி ப்பாளர்கைள ம் ாிதமாக அப் றப்ப த்தி சட்டாீதியான 
கட் மானங்கள் ெதாடர்பான உடன்ப க்ைககைள மீளாய் க்குட்ப த் வதன் லம் 
திைணக்களத்திற்கு கிைடக்கும் வ மானங்கைள அதிகாிக்கச் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்ப டன், திைணக்களத்தின் அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்கு ேநர  
தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தாத காணிகைள நீண்ட கால குத்தைக அ ப்பைடயில் தனியார் 

ைறக்கு வழங்கி, அந்நிதிைய ைகயிரத வைலப்பின்ன ன் ந னமயமாக்க க்கு 
பயன்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 



( 27 ) 

 

பா.23/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— யாசகர்களின் வாழ்ைவப் பா காப்பதற்கான 

ைறயியெலான்ைறத் தயாாித்தல்,— தற்ேபா  பிச்ைசக்காரர்களின் வாழ் க்கு 
பாாியளவில் அச்சு த்தல் ஏற்பட் ள்ளதால் அவர்கள  வாழ்ைவப் ேபணிக்காக்கும் 
ெபா ட் , அவர்க க்கு பயிாி வதற்கான காணிகைள வழங்கி அதி ந்  கிைடக்கின்ற 
வ மானத்தில் அவர்கள  வாழ்வின் பா காப்பிைன ம் ேபாசைனைய ம் உ திப்ப த்த 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.24/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— கட்டாக்கா யாக திாிகின்ற நாய்களின் லம் மனித 

உயிர்க க்கு ஏற்ப கின்ற ேசதத்ைத த ப்பதற்காக ைறயியெலான்ைறத் தயாாித்தல்,—  
கட்டாக்கா யாக திாிகின்ற நாய்களின் லம் மனித உயிர்க க்கு ஏற்ப கின்ற ேசதத்ைத 
த க்கும் ேநாக்கத்ேதா , அரசாங்கம் நிலப் பரப்ெபான்ைற ஒ க்கி கட்டாக்கா யாக 
திாிகின்ற நாய்கைள அவ்விடத்திற்குக் ெகாண் ெசன்  அவற்ைறப் பராமாிப்பதற்குப் 
ெபா த்தமான ேவைலத்திட்டெமான்  தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா.25/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— சி வர் ஷ்பிரேயாக சம்பவங்கள் ெதாடர்பில் 

க ைமயான தண்டைனகைள விதித்தல்,— நா  வதி ம் சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள் 
நா க்கு நாள் ச தியாக அதிகாித் வ ம்  நிைலைம ஏற்பட் ள்ளதால், அ  ெதாடர்பாக 
தற்ேபா ள்ள சட்ட விதிகள்  ேபாதியதாக  இல்லாதி ப்பின், திய சட்ட விதிகைள 

திதாக நிைறேவற்றி மிக ம் ாிதமாக இ  ெதாடர்பான வழக்குகைள தீர்ப்பதற்காக 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.26/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— சுற் லாத் ைறைய ேமம்ப த் வதற்காக கைரேயார 

ைழ ப் பாைதகைள அைமத்தல்,— நாட் ன் கைரேயார வலயத்தில் ாிதமாக 
இடம்ெப கின்ற நிர்மாணங்கள் காரணமாக உள்நாட் , ெவளிநாட்  சுற் லாப் 
பயணிகள் மற் ம் கடற்ெறாழிலாளர்கள் கடற்கைரக்கு பிரேவசிப்பதில் அெசளகாியம் 
ஏற்ப தலான , சுற் லாத் ைற ேமம்பாட் ற்கும் கடற்ெறாழிைல ேமற்ெகாள்வதற்கும் 
தைடகைள ஏற்ப த் வதனால், இந்நிலைமைய த ப்பதற்கும் இத் ைறகைள 
ேமம்ப த் வைத ேநாக்காகக் ெகாண் ம் கடற்கைர ைழ ப் பாைத ைறைமெயான்  
அைமக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.27/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— கல்வி நி வாக ேசைவ உத்திேயாகத்தர்களின் சம்பள 

ரண்பா கைள நீக்குதல்,— அதிபர் ேசைவ, ஆசிாியர் ேசைவ, கல்வி நி வாக ேசைவ 
ஆகிய ேசைவகளில் பாாிய சம்பள ரண்பா கள் நில வதால் இந்நிைலைமைய ேபாக்கி 
இவர்களின் சுய ெகளரவத்திற்கு உகந்தெதா  சம்பளத்ைதக் கிைடக்கச் ெசய் ம்  
வைகயில், சம்பள ரண்பா கைள நீக்குவதற்குாிய ைறயியெலான்  தயாாிக்கப்ப தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.28/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ெபளத்த பிக்குக் கல்விைய ேமம்ப த் தல்,— ெபளத்த 

பிக்குமார்களின் மத அறிைவ ேமம்ப த் ம் ேநாக்கத்ேதா  அவர்களின் ேபச்சாற்றல், 
ெசவிம க்கும் ஆற்றல், கனணி, உளவியல் மற் ம் ஆேலாசைன பற்றிய அறி  
என்பவற்ைற ேமம்ப த் வதற்காக, தற்ேபா ள்ள பிக்குக் கல்வி நி வனங்க க்குப் றம்பாக 
இப்பணிக் க்ேக ஒ க்கப்பட்டதான  பிக்குக் கல்வி நி வனங்கைள உ வாக்குவதற்கான 

ைறயியெலான்  தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.29/’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைகயில் தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள 

ெநாத்தாாிசு ேசைவைய இற்ைறப்ப த் தல்,— இலங்ைகயில் தற்ேபா  
நைட ைறயி ள்ள ெநாத்தாாிசு ேசைவ காலங்கடந்த சட்டங்கைளக் ெகாண் ள்ளதால் 
அ  ெதாடர்பாக மீள பாிசீலைன ெசய்  தற்காலத்திற்குப் ெபா த்தமானவா  சட்டங்கள் 
ஆக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா.30/’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— உலர் வலய ேசைனப் பயிர்ெசய்ைகயாளர்களின் 

ெபா ளாதாரத்ைத வ ட் தல்,— உலர் வலயங்களில் ேசைனப் பயிர்ெசய்ைகயாளர் 
களால் பயிாிடப்ப கின்ற ெநல், குரக்கன், பய , எள்  ஆகிய பயிர்களின் விைளச்சைல 
அதிகாிப்பதற்கும் உற்பத்திப் ெபா ட்கைள பதனி வதற்கும் ஏ வான வைகயில் திய 
ெதாழிட் ட்பத்ைத அறி கப்ப த் வதன் லம் தரச்சிறப் வாய்ந்த வைகயில் 
உற்பத்திகைள பதனி வதற்கும், உள்நாட்  மற் ம் சர்வேதச சந்ைதகளில் உற்பத்திகைள 
சந்ைதப்ப த் ம்  நடவ க்ைகைய வ ட் வதற்கும் வைரய க்கப்பட்ட கூட் ற  
கம்பனிகள் தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.31/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ஆசிாியர் ஆேலாசைன ேசைவைய உ வாக்குதல்,— 

இலங்ைகயில் கல்வித் தரத்ைத அபிவி த்தி ெசய் ம் ேநாக்கத்ேதா  இற்ைறக்கு சுமார் 
இ ப  (20) வ டங்க க்கு ன்னர் ெதாட்  ஆரம்பமாகி நைட ைறயி க்கும் 
ஆசிாியர் ஆேலசாைன ேசைவைய தனியானெதா  ேசைவ அலகாக தாபிக்க 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.32/ ’15 

ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேகா ைம மாவிற்குப் பதிலாக அாிசி மாைவ மக்கள் 
மத்தியில் பிரபல்யப்ப த் வதற்காக திய ெதாழில் ட்பத்ைத அறி கப்ப த் தல்,— 
ேகா ைம மாவிற்காக ெவளிநா க க்கு ெவளிப் பாய்ச்சப்ப ம் ெப மள  
ெசலாவணிைய நி த் ம் ேநாக்கத் டன், மாற்றீடாக பயன்ப த்தக்கூ ய அாிசி 
மாவினால் தயாாிக்கப்ப ம் உணைவ பிரபல்யப்ப த் வதற்கும், நார்த்தன்ைம ெகாண்ட 
தானிய வைகயான அாிசிைய மிக ம் ெமன்ைமயானதாக ேகா ைம மாைவப் ேபான்  
அைரப்பதற்கும், ேகா ைம மா அைரப்பதற்கு பயன்ப த்தப்ப வைதப் ேபான்ற இயந்திர 
உபகரணங்கைள ம் திய ெதாழில் ட்பத்ைத ம் அறி கப்ப த்த ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.33/ ’15 

ெகளரவ த்திக பத்திறண,— த்தத்தால் அங்க ன ற்றவர்க க்கு நிவாரணம் 
வழங்குதல்,— ஏறக்குைறய 30 வ டகாலமாக நைடெபற்ற த்தம் காரணமாக அன்றாடம் 
நாட்கூ க்கு ேவைல ெசய்  வாழ்ந்த மக்கள் மற் ம் நிரந்தர ெதாழில் ாிந்த மக்கள் 
மத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்ைகயாேனார் உட ப் க்கைள இழந்  
அங்க னர்களாக வாழ்க்ைகச் சுைமயினால் ெப ம் பாதிப் க்குள்ளாகி நிர்க்கதியான 
நிைலயில் வாழ்வதால், அவர்க க்கு மாதாந்த ெகா ப்பனெவான்ைற வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.34/ ’15 

ெகளரவ த்திக பத்திறண,— உயர் பிர கர்களின் பா காவலர்கள் அைனவ க்கும் 
பிரயாணச் ெசல க் ெகா ப்பனெவான்ைற வழங்குதல்,— ஜனாதிபதி பா காப் ச் ேசைவ 
மற் ம் பிரதம அைமச்சர் பா காப்  ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்கைளப் 
ேபான்  ஏைனய உயர் பிர கர் பா காப்  ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள 
உத்திேயாகத்தர்க க்கும் சமமான பிரயாணச் ெசல க் ெகா ப்பனெவான்ைற 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.35/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— பல்கைலக்கழகங்களால் நடாத்தப்ப கின்ற கற்ைக 

ெநறிகைள ெதாழில்ைமயக் கற்ைகெநறிகளாக ஆக்குதல்,— நாட் ன் அைனத்  அரசாங்க 
பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் தனியார் பல்கைலக்கழகங்களால் நடாத்தப்ப கின்ற கைலக் 
கல்விக க்கான பட்டப்ப ப்  கற்ைகெநறிகைள ெதாழில்ைமயக் கற்ைகெநறிகளாக 
மாற்றி அதன் லமாக உ வாகின்ற பட்டதாாிக க்கு திய ெதாழில்வாய்ப் கைள 
வழங்கும் ேநாக்கத் டன், அைனத் ப் பல்கைலக்கழகங்க டன்  அரச மற் ம் தனியார் 

ைற நி வனங்கைள இைணப்பதற்கான ைறசார்ந்த ேவைலத் திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன  இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 



( 29 ) 

 

பா.36/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— பாடசாைல மாணவர்கைள ஏற்றிச் ெசல்கின்ற 

வான்க க்கான தரநியமங்கைள விதித்தல்,— நா  ரா ம் நடாத்தப்ப கின்ற 
பாடசாைல மாணவர்க க்கான ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகள் உாிய தரத்தில்  
இல்லாைமயினா ம், சில பாடசாைல வான்களின் ஊழியர்கள  நடத்ைத சிறந்ததாக 
இல்லாைமயினா ம், உாிய தரநியமங்க டன் கூ ய வான் ேசைவெயான்ைற 
நடாத் வதற்காக ம், ேமற்ப  ேசைவையப் ெப கின்ற பாடசாைல மாணவ 
மாணவிகள  பா காப்ைப உ தி ெசய்வதற்காக ம் வான் ேசைவக க்கான 
தரநியமங்கைள அறி கப்ப த் தல் ேவண் ெமன ம், வான் ஊழியர்களிைடேய சிறந்த 
பழக்க வழக்கங்கைளப் ேபணிவ வதற்காக ஒ க்க ெநறிக் ேகாைவெயான்ைற 
அறி கப்ப த் தல் ேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.37/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேதசிய மற் ம் சர்வேதச எதிர்கால ேகள்விக்கு ஏற்றவா  

உற்பத்திகைள அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்கான ைறயியெலான்ைற வகுத்தல்,— ேதசிய 
மற் ம் சர்வேதச ச கத்தினாின் எதிர்கால ேகள்விக்கு ஏற்றவா  ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
கமத்ெதாழில் உற்பத்திகள் ெதாடர்பாக எதிர் கூறைல ேமற்ெகாண்  சம்பந்தப்பட்ட 
உற்பத்திகள் சார்ந்த சகல ைறக டனான இைடத் ெதாடர் களின் ஊடாக ம் ந ன 
ெதாழி ட்பத்ைத உச்ச அளவில் பயன்ப த்தி ம் உற்பத்திச் ெசயற்பா கைள அதிகாிக்கச் 
ெசய்வதற்கான ைறயியெலான்ைற வகுக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.38/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைக மக்களின் பாரம்பாிய மர ாிைமகைள 

பா காக்கும் ெபா ட்  ஜிடல் லகெமான்ைற தாபித்தல்,— இலங்ைக மக்களின் 
மரபார்ந்த அறிைவ பா காத் , ேபாஷித்  அதைன எதிர்கால சந்ததியின க்கு ெகாண்  
ெசல்வதற்கும், மரப  வளங்கள் மற் ம் உயிர் மர ாிைமகளின் தவறான பயன்பாட்ைட 
த ப்பதற்காக ம் விாிவான ேதசிய ேவைலத்திட்டெமான்றின் ேதைவ 
உணரப்பட் ள்ளதா ம் சுற்றாடல், சுேதச ம த் வத் ைற, கமத்ெதாழில் மற் ம் 
பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில் உள்ளடங்கலாக  சகல ைறக க்கும் ஜிடல் 
ெதாழி ட்பத் டனான ந ன லகெமான்ைற தாபிப்பதற்கும், அதன் ெபா ட்  உலக 

லைமச்ெசாத்  அைமப்  (WIPO ) , இலங்ைக லைமச்ெசாத்  பணியகம், சுற்றாடல் 
அைமச்சின் உயிர் பல்வைகைம அலகு உள்ளடங்கலாக சகல ைறக ம் ஒ ங்கிைணந்த 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற வகுப்பதற்கும் நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா.39/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைகவாழ் மக்களின் மரபார்ந்த அறிைவப் ேபணிப் 

பா காப்பதற்கான ேதசிய ேவைலத்திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— இலங்ைகவாழ் 
மக்களின் மரபார்ந்த அறி  ைகயாளப்ப ம் ம த் வ ைறகள், கமத்ெதாழில், உண ப் 
பா காப் , ைகப்பணிக் ைகத்ெதாழிற் ைற உள்ளிட்ட பல்ேவ  ைறகளி ம் 
காணப்ப ம் மரபார்ந்த அறிைவ பா காப்பதற்காக சம்பந்தப்பட்ட ைறயில் ஈ பட் ள்ள 
மக்களிடமி ந்  தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாண் , உயிர் பல்வைகைம அலகு, லைமச் 
ெசாத் ப் பணியகம் உள்ளிட்ட ஏற் ைடய ைறகள் ஒ ங்கிைணந்  ேதசிய 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.40/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைகக்ேக தனித் வமான ம் ம த் வ ாீதியில்  

ெப மதிமிக்க மான தாவரங்களின் மரப  வளத்திற்கான ஆக்க உாிமத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்ளல்,— ெவளிநா கள் இலங்ைகக்ேக தனித் வமான, ெப மதிமிக்க 

ைகத் தாவரங்களின் விைளதிறன்ெகாண்ட இரசாயனக் கூ கள் மற் ம் மரப  
வளத்திைனக் கண்டறிந் , அவற்றிற்கு ேமாச யான ைறயில் ஆக்க உாிமம் 
ெப வைதத் த ப்பதற்காக சம்பந்தப்பட்ட  விைளதிறன்ெகாண்ட இரசாயனக் கூ கள் 
மற் ம் மரப  வளத்திற்கான ஆக்க உாிமத்ைத இலங்ைகக்கு ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் 
ஒளடத உற்பத்தி மற் ம் அதன் ேமம்பாட் ற்கு அக் கூ கைளப் பயன்ப த் வதற்கும் 
உயிர் பல்வைகைம அலகு, லைமச் ெசாத் ப் பணியகம் மற் ம் சுேதச ம த் வத் ைற 
அைமச்சு உள்ளிட்ட ெபா ப்  வாய்ந்த அைனத்  நி வனங்க ம் இைணந்  விேசட 
ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் தயாாிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 



( 30 ) 

 

பா.41/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மக்கள் பிரதிநிதிகளின் ெகளரவப் ெபயர்கைள 

ைகவிடல்,— ஜனாதிபதி, பிரதம அைமச்சர் உள்ளிட்ட பாரா மன்றம், மாகாண சைபகள், 
பிரேதச சைபகைளப் பிரதிநிதித் வம் ெசய்கின்ற சகல மக்கள் பிரதிநிதிக ம் மாதாந்தம் 
தாம் ஆற் ம் ேசைவக்குாிய சம்பளம் மற் ம்/அல்ல  ெகா ப்பன கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வ டன், ேமற்ப  எந்தெவா  பதவி ம் தன்னலமின்றி ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
ெகளரவ ேசைவகளாக இல்லாைமயினா ம், ேமற்ப  பதவிகைள வகிப்பவர்களின் 
ெபயர்க க்கு எதிேர அல்ல  பதவிக்கு எதிேர அதிேமதகு, பிர  அல்ல  ெகளரவ ஆகிய 
ெபயர்கள் மற் ம் ெபய க்குப் பின்னால் அவர்கள் ேபான்ற பதங்கைள 
பயன்ப த் வதான  நைகப் க்குாிய விடயமாக மாறி ள்ளதனா ம், மக்கள் 
பிரதிநிதிகளின் ெகளரவப் ெபயர்கைளப் பயன்ப த் வைத நி த் வதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.42/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— திேயார் பராமாிப் ச் சைப ேவைலத்திட்டத்ைத 

மாகாண, மாவட்ட மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  மட்டத்தில் விஸ்தாித்தல்,— 
பல்ேவ  தரப்பினரால் திய பிரைசகள் றக்கணிக்கப்ப வதால் ேநாி கின்ற அநீதிகள் 
ெதாடர்பில் ைறப்பா  ெசய்வதற்காக ச க ேசைவகள் அைமச்சின் திேயார் 
ெசயலகத்தின் கீழ் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற திேயார் பராமாிப் ச் சைப 
ேவைலத்திட்டத்ைத மாகாண, மாவட்ட மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  மட்டத்தில் 
விஸ்தாிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.43/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— திேயார் ச கம் இலங்ைகயின் ெபா ளாதார 

வளர்ச்சியில் பங்ேகற்கச் ெசய்வதற்கு கடன் வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் தயார் 
ெசய்தல்,— 60 வயைதத் தாண் ள்ள திேயார் ச தாயத்தினாின் வாழ்வாதார 
வழி ைறகைள வ ட்  இலங்ைகயின் ஒட்  ெமாத்த ெபா ளாதார வளர்ச்சியில் 
பங்ேகற்கச் ெசய்வதற்கு வங்கி ைறைமயின் ஊடாக கடன் வழங்கும் ைறயியல் ஒன்  
அ ல்ப த்தப்படாைமயான  அவர்கள் ச கத்தி ள் வித்தியாசமாகக் கவனிக்கப்ப வதாகும் 
என்பதால் அத்தைகய அநீதியான நிைலைமையத் த ப்பதற்கு ைறசார்ந்த ேவைலத் 
திட்டெமான்  உ வாக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.44/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— 60 வயைதத் தாண் ள்ளவர்கைள ச கத்தில் 

ைனப்பான நபர்களாக ஆக்குகின்ற ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாித்தல்,— ச க, 
ெபா ளாதார ெசயற்பாட் ன் ன்ேனற்றத்திற்காக தம  உைழப்ைப அர்ப்பணித் , 60 
வயைதத் தாண் ய பின்னர் ச கத்தில் ைறயான அங்கீகாரம் இன்றி ெசய ழந்  
ஓரங்கட்டப்பட் ள்ள தியவர்கைள, ச கத்தின் ைனப்பான நபர்களாக 
ஆக்குவதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் தயாாிப்பதற்காக பாடசாைல ச தாயம் 
உள்ளிட்ட ச் ச கத்ைத ம் விழிப் ணர் ட் கின்ற ைறயியெலான்  
உ வாக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 45/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ேமாட்டார் வாகன ெதாழில் ட்பத் ைற ெதாடா்பில் 

பாடசாைல மாணவர்களின் அறிைவ வளர்த்தல்,— இலங்ைகயின் எதிர்கால இைளஞா், 
வதிகளின் ேவைலவாய்ப் ப் பிரச்சிைனக்கான ஒ  தீர்வாக ம், ேமாட்டார் வாகன 

ெதாழில் ட்பத் ைறயில் ஏற்ப ம் வளர்ச்சிக்கு ஒப்பீட்டளவில் பயிற்றப்பட்ட 
ஊழியர்களின் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய் ம் ேநாக்கத் ட ம் பாடசாைல பாடத் 
திட்டத்தில்  ேமாட்டார் வாகன ெதாழில் ட்பத்ைத ஒ  பாடமாக உள்ளடக்குவதற்கான 

ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்  ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 



( 31 ) 

 

பா. 46/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேமாட்டார் வாகன ெதாழில் ட்பக் கல்விைய 

கற்பிப்பதற்கான ஆசிாியர்கைள பயிற் விப்பதற்கு கல்வியியற் கல் ாிெயான்ைற 
தாபித்தல்,— இலங்ைகயி ம் ெவளிநா களி ம் ேமாட்டார் வாகன ெதாழில் ட்பத் 

ைறயில் ஏற்படக்கூ ய வளர்ச்சிக்ேகற்ப ேமற்ப  ைறயில் பயிற்றப்பட்ட 
ஊழியர்களின் ேதைவைய ர்த்தி ெசய்வதற்ேகற்ற வைகயில் பாடசாைல மட்டத்தில் 
அதைன கற்பிப்பதற்கான ஆசிாியர்கைள பயிற் விப்பதற்கு ேமாட்டார் வாகன 
ெதாழில் ட்பத் ைற ெதாடர்பாக கல்வியியற் கல் ாிெயான்  தாபிக்கப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 47/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேமாட்டார் வாகன ெதாழில் ட்பக் கல்வி பாடத் 

திட்டங்கைள இற்ைறப்ப த்தல்,— ேமாட்டார் வாகன ெதாழில் ட்பத் ைற டன் 
ெதாடர் ைடய அரசாங்க ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகள்  மற் ம் அத டன் இைணந்த 
நி வனங்களில் கற்பித்தல் நடவ க்ைககள் 25-30 வ டங்கள் பழைமயான பாடத் 
திட்டங்களின் கீேழேய நைடெப வதால், அந்நிைலைமைய மாற்றியைமக்கும் ெபா ட்  
ேமற்ப  பாடத் திட்டங்கைள இற்ைறப்ப த் வதற்கு ைறசார்ந்த 
ேவைலத்திட்டெமான்  வகுக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 48/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ச்சக்கர வண்  மற் ம் ேமாட்டார் ைசக்கில் சார்ந்த 

ெதாழி ல் ஈ ப பவர்களின் ெதாழில் பா காப்பிைன உ திெசய்தல்,— ச்சக்கர வண்  
மற் ம் ேமாட்டார் ைசக்கில் சார்ந்த  ேநர  மற் ம் மைற க ெதாழில்களில் ஈ ப வதற்கு 
வி ப்பம் ெகாண் ள்ள இலங்ைகயில் வா ம் இைளஞர்கள், ஓய் ெபற்ற ப்பைட 
உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் த்த பிரைஜகள் ஆகிய ச க கு க்களின் ெபா ளாதார 
பலத்ைத ேமம்ப த் வதன் லம் ெமாத்தத் ேதசிய உற்பத்திக்கு அவா்கள  பங்களிப்ைப 
ெபற் க் ெகாள் ம் ேநாக்கத் டன் குறித்த ைறயில் ஈ பட் ள்ளவர்கள  

ைனப் டனான பங்களிப்ைப ேதசிய ெபா ளாதாரத்திற்கு ெபற் க் ெகாள்வதற்கான 
ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்  விைரவாக தயாாிக்கப்பட ேவண் ெமன 

இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 49/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைக/சுேதச சைமயற்கைல ெதாடர்பில் நாட் ள் 

மக்கள் மனப்பான்ைமகைள வளர்த்தல்,— இலங்ைக/சுேதச சைமயற்கைல பற்றி உள்நாட்  
மற் ம் ெவளிநாட்  மக்களிைடேய அதிக ஆர்வத்ைத ஏற்ப த் ம் ேநாக்கத் டன் 
நாட் ள் மக்களின் மனப்பான்ைமகைள இதன்மீ  ெச த் வதற்காக பாடசாைலகள், 
பல்கைலக்கழகங்கள், ன்றாம் நிைலக் கல்வி  நி வனங்களின் பாடெநறியில் 
சைமயற்கைலைய ஒ  பாடமாக ேசர்ப்பதற்கும், அரச மற் ம் தனியார் ைற 
தைலயீட் ன் அ ப்பைடயில் ஆராய்ச்சித் ைறகைள ஊக்குவிப்பதன் ஊடாக திய 
கண் பி ப் க்கைள ேமற்ெகாள்ள ம், இதேனா  ெதாடர் ைடய நி வன ைறைமகைள 
இைணத்  சான்றிதழ், ப்ேளாமா, பட்டம், பட்டப்பின் ப ப்  பாடெநறிகைள 
உ வாக்குவதன் லம் இத் ைற பற்றி மக்கள் மத்தியில் விாிவான விதத்தில் மனப்பான்ைம 
ாீதியிலான மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 50/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைகயின் உண க் கலாசாரத்ைத கற்றல், கற்பித்தல் 

ெசயற்பாட் டன் இைணத்தல்,— இலங்ைகயின் உண க் கைலயான  சுைவ ட்டல் 
மற் ம் கலைவயாக்கல் கைல, சைமயற்கைல, நிற ட்டல், உண  ெவட் தல் உள்ளிட்ட 
பல பிாி கைள உள்ளடக்கி ள்ள டன் இதேனா  இைணந் ள்ள இலங்ைகயின் 
உண க் கலாசாரம் பற்றி கற்றல், கற்பித்தல் வழி ைறகள் ஊடாக எதிர்கால 
சந்ததியின க்கு ைகயளிப்பதற்கும் அேதேபான்  உள்நாட் , ெவளிநாட்  மக்களிைடேய 
எம  உண க் கலாசாரத்ைத பரப் வதன் ஊடாக இலங்ைகயின் தனித் வத்ைத சர்வேதச 
ாீதியாக ேமேலாங்கச் ெசய்வதற்குமான ேவைலத்திட்டெமான்  உ வாக்கப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 51/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் ன்றாம் நிைலக் கல்வி 

நி வனங்கைளச் சார்ந்த  மாணவர்களின் ஆராய்ச்சிக க்கான ஆய் க் கட் ைரகைள 
அைமச்சுக்களின் அபிவி த்தி நடவ க்ைககைள இலக்காகக் ெகாண்   தயாாித்தல்,— 
பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் ன்றாம் நிைலக் கல்வி நி வனங்கைளச் சார்ந்த 
மாணவர்கள் தம  பாடெநறிகள் ெதாடர்பில் சமர்ப்பிக்கும் ஆராய்ச்சிக் கட் ைரகைள 
நாட் ன் ெபா ளாதார, ச க, கலாசார மற் ம் அபிவி த்தி நடவ க்ைககளில் 
பயன்ப த் தல் க்கியமானதாைகயால்,  ேமற்ப  ஆய் க் கட் ைரகைள ேமற்பார்ைவ 
ெசய் ம் ேபராசிாியர்க க்கும் ஆய் க் கட் ைரகள் ஏற் ைடயதாகும் அைமச்சுக்க க்கும் 
இைடயில் சிறந்த ெதாடர்பிைன ஏற்ப த் ம் கமாக, குறித்த அைமச்சின் 
உத்திேயாகத்தெரா வைர நியமிப்பதன் லம் குறித்த ஆய் க் கட் ைரகள் லம் 
அைமச்சின் எதிர்கால அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மற் ம் நைட ைற இலக்குகைள 

ர்த்தி ெசய்யக் கூ ய விதத்திலான ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்  
ஏற்ப த்தப்ப தல் ேவண் மன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 52/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— 18 வய  நிரம்பிய டன் ேத நர் இடாப் களில் 

ெபயைரச் ேசர்த்தல்,— ேதர்தல்கள் திைணக்களத்தினால் வ டாந்தம் ேத நர் 
இடாப் கைளத் தி த் ம் திகதிக்கு பின்னர் அல்ல  ன்னரான திகதியில் 18 வயைத 

ர்த்தி ெசய் ம் ஆட்க க்கு உாிய வய  நிரம்பிய திகதியிேலேய ேத நர் இடாப் களில் 
தம  ெபயைர ேசர்க்கக் கூ ய விதத்தில் நைட ைறச்சாத்தியமான ேவைலத்திட்டெமான்  
ஏற்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 53/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைகயி ள் ேசைலன் உற்பத்திக்கான ைறயான 

ேவைலத்திட்டெமான்ைற உ வாக்குதல்,— இலங்ைகயி ள் வ டாந்தம் பாாியளவில் 
ேசைலன் பயன்ப த்தப்ப வ டன், ேசைலன் இறக்குமதிக்காக பாாியள  நிதி 
வ டாந்தம் ெவளிநாட் க்கு பாய்ச்சப்ப வதால், ேமற்ப  ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய 
நாட் ள் ேசமிக்கும் ேநாக்கத் டன், இலங்ைகயி ள் காணப்ப கின்ற உள்நாட் த் 
ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி ேசைலன் உற்பத்தி ெசய்வதற்கு அரச, தனியார் ைற 
அல்ல  கூட் ற த் ைறைய இைணத் க் ெகாண்  ைறயானெதா  
ேவைலத்திட்டெமான்  அரசாங்கத்தின் தைலயீட் டன் உ வாக்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 54/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேதங்காய் நீைர அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  திய 

உற்பத்திகைள உ வாக்குதல்,— இலங்ைகயில் வ டாந்தம் ெப மளவில் ேதங்காய் நீர் 
விரயமாவதால், ந ன  ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி ைறசார்ந்தெதா  
ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் ேதங்காய் நீைர அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட திய உற்பத்திகைள 
உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  சந்ைதைய இலக்காகக் ெகாண்  உ வாக்குவதற்கான 

ைறயியெலான்  அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 55/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— கட ல் திய வளங்கைள ஆய்  ெசய்தல்,— மிகப் 

ெபாிய கடற் பிராந்தியத்ைதக் ெகாண் ள்ளெதா  நாடான இலங்ைக, மீன்பி க் 
ைகத்ெதாழி க்கு மாத்திரம் ன் ாிைமயளித் ள்ளேதா , கடல் சார்ந்ததாக ெப மள  
இயற்ைக வளங்கள் காணப்ப வதால், நாட் க்கு ெப ம் எண்ணிக்ைகயிலான 
ெதாழில்வாய்ப் கைள ம், ெசல்வத்ைத ம் ஈட் ம் ேநாக்கத் டன் கடல் வளங்கள் 
ெதாடர்பாக ைறசார்ந்த ேமலதிக ஆய்ெவான்ைற ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 56/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைகயின் மீன் வளத்ைத ெவளிநாட்டவர்கள் 

பி ப்பைதத் த த்தல்,— இலங்ைகயின் மீனவர்க க்கு ெபா ளாதார ாீதியில் பாாிய 
பாதிப்பிைன ஏற்ப த் கின்ற வைகயில் இலங்ைக கடற் பிராந்தியத்தி ள்ள மீன் வளம் 
ெவளிநாட்டவர்களினால் பி க்கப்ப வதால், இலங்ைக கடற் பிராந்தியத்தில் மீன் 
பி ப்பைத ம், ெவளிநாட் ப் படகுகள் மீன் பி ப்பதற்கான இறங்கு ைறயாக 
பயன்ப த் வைத ம் த ப்பதற்கான ைறசார்ந்த ேவைலத் திட்டம் ஒன்ைற அரசாங்கம் 
தயாாித்  நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 57/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— பலா உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்  அ  சார்ந்த 

உற்பத்திகைள ஏற் மதி ெசய்தல்,— மிக ம் சுைவயான ம், ம த் வக் குணம் 
ெகாண்ட ம், இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் இன்றி பயிாிடக் கூ ய மான பலாச் 
ெசய்ைகைய விஸ்தாிப்பதன் ஊடாக அ  சார்ந்த உற்பத்திகைள அதிகாிக்கச் ெசய்  
அவற்ைற ஏற் மதி ெசய்வதன் லம் ெப ந்ெதாைகயான ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய 
எம  நாட் னால் ஈட் க்ெகாள்ள மா ள்ளதால், அ  ெதாடர்பில் அரசாங்கத்தின் 
தைலயீட் டன் ைறசார்ந்த ேவைலத் திட்டெமான்  தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 58/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேதசிய கமக்காரர் வி  வழங்கல் விழாெவான்ைற 

வ டாந்தம் ஒ ங்குெசய்தல்,— ஒ  நா  ன்ேனற்றமைடய ேவண் ெமனில், க்கியமாக 
கமத்ெதாழி ல் ெசழிப் ற்றி த்தல் ேவண் ெமன்பதால், நாட்ைட வளப்ப த் ம் 
கமக்காரர்க க்கு தம  ெதாழில் ெதாடர்பாக அபிமானம் ஏற்ப ம் வைகயில் 

ைறசார்ந்தெதா  ஒ ங்கைமப் க் கட்டைமப்பின் ஊடாக நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் 
கமக்காரர் வி  வழங்கல் விழாெவான்  அரசாங்கத்தின் தைலயீட் டன் வ டாந்தம் 
ஒ ங்கு ெசய்யப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 59/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ச ைக விைலயில் LED மின்குமிழிகைள கர்ேவா க்கு 

வழங்குதல்,— இல்லங்கைள ஒளி ட் வதற்காக பயன்ப த்தப்ப ம் தரம் மிக்க LED 
மின்குமிழிகளின் விைல அதிகம் என்பதால், மின்சார சைப தைலயிட்  ச ைக 
விைலயி ம் தவைணக் ெகா ப்பன  ைறயி ம் இந்த மின் குமிழிகைள கர்ேவா க்கு 
ெபற் க் ெகா த்  ேதசிய ாீதியில் ெப மளவில் மின்சாரத்ைத ேசமிப்பதற்கும், LED 
மின்குமிழிகைள மக்கள் மத்தியில் பிரபலய்ப த் வதன் லம் மின்சார சைபக்கு ேமலதிக 
வ மானத்ைத ஈட் க்ெகாள்வதற்கும் இய மானவா  ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்  
வகுக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 60/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— சிறிய அளவிலான விைளயாட் ப் ெபா ட்கள் 

ெதாழிற்சாைலகைள விஸ்தாித்தல்,— இலங்ைகயி ள் விைளயாட் ப் ெபா ட்க க்கு 
பாாியெதா  சந்ைத காணப்பட்ட ேபாதி ம், நாட் ள் அைவ சிறிய அளவிேலேய 
உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற அேதேவைள, அதற்காக சீனா தற்ெகாண்ட ஏைனய 
நா க க்கு ெப ந்ெதாைக ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி பாய்ச்சப்ப வதால், சிறியெதா  
ெசலவினத்ைத ஏற்க ேவண் யதான இக் ைகத்ெதாழிைல கிராமியப் பிரேதசங்களில் 
விஸ்தாிக்கும் ெபா ட்  ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்  வகுக்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 61/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைகயில் ம ந்தாக்கல் ெதாழிற்சாைலகைள 

ஆரம்பித்தல்,— இலங்ைகயில் ம ந்தாக்கலான  தற்ேபா  ஆகக் குைறந்த மட்டத்தில் 
காணப்ப வதா ம், ம ந் களின் இறக்குமதிக்ெகன வ டெமான்றில் ெப ந்ெதாைகயான 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி ெசலவிடப்ப வதா ம், ன்ேனற்றமைடந்த மனித வளத்ைதக் 
ெகாண்டெதா  நா  என்ற வைகயில் இலங்ைகக்கு அத்தியாவசியமான ம ந்  வைககைள 
நாட் ள்ேளேய உற்பத்தி ெசய்வதற்கான வசதிகைள அரசாங்கத்தின் தைலயீட் டன் 
ெபற் க்ெகா த்  ம ந்தாக்கல் ெதாழிற்சாைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 



( 34 ) 

 

பா. 62/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— பாடசாைல பாடத்திட்டத்தில் உளவியல் பாடத்ைதச் 

ேசர்த்தல்,— பாடசாைல மாணவர் ச தாயத்ைத ஆேராக்கியமான மனநிைல ெகாண்ட,  
சா ாியமான கைள எ க்கக் கூ யவர்களாக தயார்ப த் ம் ெபா ட்  ஆறாம் 
தரத்தி ந்  அ க்கு வ ம் வைகயில் ெபளத்த உளவியல் மற் ம் ேமைலத்ேதய 
உளவியல் ஆகிய இரண்  பாடங்கைள ம் ஒ ங்கிைணத்  ைறயாக தயாாிக்கப்பட்ட 
“உளவிய ம் தியான ம்” என்ற ெபயாில் ஒ  பாடத்ைத பாடசாைல பாடத்திட்டத்தில் 
ேசர்க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 63/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ஓய் ெபற்றவர்க க்கான உதவி நிைலயங்கைள 

அைமத்தல்,— ஓய்  ெபற்றவர்க க்கான உளவள ஆேலாசைனச் ேசைவகள், ம த் வ 
வசதிகள் மற் ம் பகல்ேநர காப்பக ேசைவகள் ஆகிய வேயாதிகர்க க்குத் ேதைவயான 
பல்ேவ  நலன் ாிச் ேசைவகைள ஒேர இடத்தில் ெபற் க்ெகாள்ளக் கூ ய விதத்தில் 
ஓய்  ெபற்றவர்க க்கான உதவி நிைலயங்கைள அைமப்பதற்கும், ேமற்ப  
நிைலயங்கைள ைமயப்ப த்தி ஏேத ம் உற்பத்தி நடவ க்ைகயில் ஓய்  ெபற்றவர்கைள 
ஈ ப த் வதன் ஊடாக அவர்களின் வாழ்க்ைகக்கு நிவாரணத்ைத ெபற் க்ெகா க்கின்ற 
அேதேவைள, ேமலதிக வ வாைய ஈட் க்ெகாள்ளக் கூ ய வைகயி ம் அரசாங்கத்தின் 
தைலயீட் டன் நா  வதி ம் ஓய்  ெபற்றவர்க க்கான உதவி நிைலயங்கள் 
அைமக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 64/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண, —  ஓய் ெபற்றவர்களின் ெபா ளாதாரத்ைதப் 

பலப்ப த் வதற்காக திய ெலாத்தர் சீட்  ஒன்ைற அறி கம் ெசய்தல்,— ஓய்  ெபற் ள்ள 
அரசாங்க ஊழியர்களின் சம்பள ரண்பாட்ைட நீக்குவதற்கும், அவர்க ைடய நலன் ாி 
நடவ க்ைகக க்குத் ேதைவயான பணத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்வதற்குமாக திய ெலாத்தர் 
சீட்  ஒன்ைற அறி கம் ெசய்ய அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 65/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— சுற் லாத் ைற வழிகாட் நர்கைளப் பயிற் வித்தல்,— 

சுற் லாப் பயணிக க்கு பயன்மிக்க ம், கண்ணியம் மிக்க மான ேசைவைய 
வழங்குபவர்களாக ஆக்குவதற்கும் ேம ம்  இவர்கள  வாழ்க்ைகத் ெதாழில் மட்டத்ைத 
உயர்த் வதற்குமாக சுற் லாத் ைற வழிகாட் நர்கைளப் பயிற் விப்பதற்கான 

ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் தயாாித்தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா. 66/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— காணி ெதாடர்பில் வ வி ள்ள சட்டங்கைளத் 

தி த் தல்,— இலங்ைகயில் தற்ேபா  ேபா யான உ திகைளத் தயாாித்  காணிகைள 
விற்பைன ெசய் ம் ேமாச ச் ெசயெலான்  நைடெபற்  வ வேதா , இவ்விடயம் 
ெதாடர்பில் சட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் மிக ம் குைறந்த மட்டத்தில் 
காணப்ப வதால், காணி உாிைம பற்றிய பா காப்  ேமம்ப த்தப்ப ம் வைகயி ம், 
தவறாளிக க்கு க ைமயான தண்டைனகைள வழங்கக்கூ ய வைகயி ம் வ வி ள்ள 
சட்ட ைறைம தி த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 67/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண, —  இலங்ைகைய சூழ ள்ள கடற்பரப்பில் 

பவளப்பாைறகைள பா காத்தல்,— இலங்ைகைய சூழ ள்ள கடற்பரப்பில் அைமந் ள்ள 
பவளப்பாைறகள் மனிதர்களின் ெசயற்பா களால் அழி ம் அச்சு த்தைல 
எதிர்ெகாண் ள்ளதால், ேமற்ப  பவளப்பாைறகைள பா காப்பதற்காக மனித 
ெசயற்பா கைள கட் ப்ப த் வதற்ேகற்றவா  தனிநபர் மனப்பாங்கு ாீதியான 
மாற்றத்ைத ம் சட்ட வைரயைறயில் மாற்றத்ைத ம் ஏற்ப த் வதற்காக கல்விமான்கள் 
கு ெவான்றின் ஊடாக ெபா த்தமான ேவைலத்திட்டெமான்  திட்டமிடப்பட்பட்  
ெசயற்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 68/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— பாடசாைல மாணவர்கைள ஏற்றிச் ெசல் ம் வான்களில் 

ெபண்கைள ேசைவக்கு அமர்த் தல்,— பாடசாைல மாணவர்கைள ஏற்றிச் ெசல் ம் வான் 
ேசைவயின் தரத்ைத உயர்த் வதற்கும் ேமற்ப  வான்களில் பயணிக்கின்ற பிள்ைளகளின் 
பா காப்ைபக் க தி ம் சகல பாடசாைல வான்களி ம் பணியாற் வதற்கு ெபண்கள் 
அமர்த்தப்ப வைத கட்டாயமாக்குவதற்கான சட்டங்கள் ஆக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப் 
பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 69/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ம ந் ப் ெபா ட்களின் விைலைய குைறத்தல்,— 

இலங்ைகயி ள் ேதசிய ஔடதக் ெகாள்ைகயிைன பிரகடனப்ப த்தி,  ஔடதங்களின் 
ெபயாில் ம ந் ப் ெபா ட்கள் விற்பைன ெசய்யப்ப வைத ாிதமாக ஆரம்பிப்பதன் 

லம் ம ந் ப் ெபா ட்களின் விைலைய குைறப்பதற்கு அரசாங்கம் தைலயி தல் 
ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 70/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— இைணயத் தளத்தின் ஊடாக நைடெப கின்ற ம ந் ப் 

ெபா ட்கள் விற்பைன உள்ளிட்ட ேமாச ச் ெசயல்கைளத் த த்தல்,— தற்ேபா  
இைணயத் தளத்தின் ஊடாக தரமற்ற ம ந் ப் ெபா ட்கள், ம த் வ உபகரணங்கள் 
மற் ம் ேமனிவணப் ப் ெபா ட்களின் உற்பத்திகள் பாாியளவில் விற்பைன 
ெசய்யப்ப வ டன், இத்தைகய ேமாச ச் ெசயல்கள் எம  நாட்  மக்களின் 
ஆேராக்கியத் க்கும் நல் ப் க்கும் பாாியெதா  அச்சு த்தலாகும் என்பதால், இவற்ைறத் 
த ப்பதற்கான உாிய ேவைலத் திட்டெமான்ைற தயாாித்  நைட ைறப்ப த் தல் 
உகந்ததாகுெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 71/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— விவசாய இரசாயனப் ெபா ட்களின் பாவைனயின்றி 

பயிர்ச் ெசய்ைக ெசய்தல்,— அதிக நச்சுத்தன்ைம ைடய விவசாய இரசாயனப் 
ெபா ட்கைள இலங்ைகயில் தைட ெசய் , பைழைமவாய்ந்த ைறயில் சூழ க்குகந்த 
பயிர்ச்ெசய்ைக ைறெயான்ைற நாட் ல் அறி கம் ெசய்வதற்குத் ேதைவயான 
ஆய் கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு விவசாய விஞ்ஞானிகள் மற் ம் சூழ யலாளர்கைள 
உள்ளடக்கிய கு ெவான்ைற நியமித்  அவர்களிடமி ந்  ெபறப்ப ம் பாிந் ைரகளின் 
ஊடாக மக்க க்கு நச்சுத்தன்ைமயற்ற ஆேராக்கியமான உணைவ ெபற் க்ெகா ப்பதற்குத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்தல் 
ெபா த்தமாகுெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 72/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ேபாைதப் ெபா ள் பாவைனக்கு அ ைமயாவதி ந்  

பாடசாைல மாணவர்கைள மீட்ெட த்தல்,— தற்ேபா  இலங்ைகயில் பாடசாைல 
மாணவர்கள் ேபாைதப் ெபா ள் பாவைனக்கு அ ைமயாகின்ற ேபாக்கு 
அதிகாித் ள்ளதால், பாடசாைல மாணவர்கைள ேபாைதப் ெபா ள் பாவைனயி ந்  
மீட்ெட ப்பதற்காக அரசாங்கம் தைலயிட்  ைறசார்ந்தெதா  ேவைலத்திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 73/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேதசிய உற்பத்தித்திறன் கு ெவான்ைற நியமித்தல்,— 

அரசாங்கத்தினால் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற உற்பத்தித்திறன் நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களின் ேபா  தம  நி வனங்கைள மிகஉயர்ந்த உற்பத்தித்திறன் மட்டத்ைத 
ேநாக்கி வழிநடாத்தி ள்ள நி வனத் தைலவர்கைள இனங்கண்  அவர்களின் 
அறிைவ ம், அ பவங்கைள ம் பயன்ப த்திக் ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில், 
அந்நி வனங்களில் அ ல்ப த்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற் ம் ைறயியல்கைள 
ஏைனய நி வனங்க க்கு ஏற்றவைகயில் பதிலீ  ெசய்யக்கூ யவா  ேமற்ப  நி வனத் 
தைலவர்கைள உள்ளடக்கியதாக ேதசிய உற்பத்தித்திறன் கு ெவான்ைற தாபித்தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 74/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ச தாய ம த் வ ைற பற்றிய நி ணத் வச் 

ேசைவைய ேமம்ப த்தல்,— சுகாதார ேசைவயின் அத்தியாவசிய பிாிெவான்றான ச தாய 
ம த் வ ைற ெதாடர்பான நி ணத் வத் ைறைய ேமம்ப த் வதற்குத் ேதைவயான 
திட்டங்கைளத் தயாாிப்பதற்கும், அத் ைறயில் தற்ேபா  காணப்ப கின்ற பிரச்சிைனகைள 
அவதானித்  ாிதமாக தீர்த்  ைவப்பதற்கும் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 75/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண, —  ஆங்கிேலயர்களால் ேதசத் ேராகிகளாக 

வர்ணிக்கப்பட்ட இலங்ைகயர்கைள ேதசிய ரர்களாக பிரகடனம் ெசய்தல்,— 1815 ஆம் 
ஆண்  ெதாடக்கம் 1948 ஆம் ஆண்  சுதந்திரம் ெப தல் வைரயான காலப்பகுதியில் 
ஆங்கிேலயர்க க்ெகதிராக நாட் க்காக ம் மக்க க்காக ம் உயிைர ம் ெபா ட்ப த்தா  
ேபாரா ய இலங்ைகயர்கள் ேதசத் ேராகிகளாக வர்ணிக்கப்பட் ள்ளேதா , இவர்கள் 
அைனவைர ம் விேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகெயான்றின் லம் ேதசிய ரர்களாக 
பிரகடனம் ெசய்தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.76/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— கர் க்குப் ெபா த்தமற்ற உண ப் ெபா ட்கள் 

சந்ைதக்கு வ வைதத் த க்க நடவ க்ைக எ த்தல்,— கர் க்குப் ெபா த்தமற்ற 
உண ப் ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற, சந்ைதப் ப த் கின்ற மற் ம் அதற்குப் 
பக்கபலமாக உள்ள ஆட்கள் மற் ம் நி வனங்கைள சுற்றிவைளப்பதற்கு கர்ேவார் 
அ வல்கள் அதிகாரசைபயின் விேசட சுற்றிவைளப் ப் பிாி க்குக் காணப்ப கின்ற 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் , ேதைவயான வசதிகைள குைறவின்றி ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும், 
குற்றவாளிக க்கு அதிகபட்ச தண்டைன வழங்கக் கூ ய வைகயில் வ வி ள்ள சட்ட 

ைறைமைய தி த் வதற்கும் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற .   

பா.77/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— நச்சுத்தன்ைமயற்ற உண ற்பத்திைய ஊக்குவித்தல்,—  

உண டன் ெதாடர் ைடய உற்பத்தி நடவ க்ைககளில் ஈ பட் ள்ள உள்நாட்  
உற்பத்தியாளர்கைள இலக்காகக் ெகாண் , தரத்தில் உயர்ந்த ம், ஆேராக்கியமான மான 
உண கைள கர்ேவா க்கு வழங்குவதன் லம் நாட் க்கு ஆற்றக்கூ ய ேசைவ 
ெதாடர்பாக விழிப் ணர் ட் , மேனாபாவ ாீதியான மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வதற்கும், 
அவ்வா  நச்சுத்தன்ைமயற்ற உண கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு 
ெகளரவப் பட்டத் டன்கூ ய வி  வழங்கி அவர்கைள ஊக்குவிப்பதற்குமான ேவைலத் 
திட்டெமான்  அரசாங்கத்தின் தைலயீட் டன் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.78/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ைறேகடான விதத்தில் ைகப்பற்றப்பட் ள்ள 

சரணாலயங்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகைள வி வித்தல்,— இலங்ைகயில் 
பிரகடனப்ப த்தப்பட் ள்ள சரணாலயங்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகள் பல்ேவறான 
ஆட்கள் மற் ம் அைமப் களால் சட்ட விேராதமான ைறயில் ைகப்பற்றப்பட் ள்ளதால், 
ேமற்ப  காணிகைள மீளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு அரசாங்கம் ாிதமாக தைலயீ  
ெசய்தல் ேவண் ெமன  இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .   

பா. 79/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ஆதிவாசி மக்களின் ேமம்பாட் க்கான திட்டெமான்ைற 

நைட ைறப்ப த்தல்,— இலங்ைகயி ள்  தற்ேபா  வசிக்கும் ஆதிவாசி மக்கள் பற்றிய 
தனியானெதா  ெதாைக மதிப்பீட்ைட ேமற்ெகாண் , அவர்கள் உயிர் வாழ்வதில்  
தற்ேபா  எதிர்ேநாக்கும் சிரமங்கைள ைறசார்ந்த விதத்தில்  இனங்கண் , அவர்கள் 
ெகௗரவமாக வாழக் கூ ய ஒ  சூழைல அைமத் க் ெகா ப்பதற்குத் ேதைவயான 
சாதகமானெதா  திட்டத்ைத, ஆதிவாசிகளின் தைலவர்க ம் உள்ளடங்கிய விதத்தில் 
நியமிக்கப்பட்ட  கல்விமான்கள் கு ெவான்றின் ஊடாக நைட ைறப்ப த்தல் 
ேவண் ெமன  இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 80/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— வடக்கு மற் ம் கிழக்குப் பிரேதசங்களில் த்தத்தினால் 

ேசதமைடந்த ெதால்ெபா ட்கைள பா காத்தல்,— ப்ப  ஆண்  கால த்தம் 
காரணமாக வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் காணப்பட்ட ெதால்ெபா ட்கள் 
ெப மளவில் அழிவைடந்தேதா , இ ப்பி ள்ள ெதால்ெபா ட்கள் பற்றிய 
மதிப்பீெடான்ைற ேமற்ெகாண்  தகவல்கைள திரட் வைத ம், குறித்த 
ெதால்ெபா ட்கைள உ தி ெசய்தல், பா காத்தல் மற் ம் னரைமப்பைத ம் 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்  ெதால்ெபா ளியலாளர்கைள உள்ளடக்கிய கல்விமான்கள் 
கு ெவான்ைற நியமித்தல் உசிதமாகுெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா.81/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பயிர்ச் ெசய்ைகக்கான உள்நாட்  விைதகைள 

பிரபல்யப்ப த் தல்,— விவசாய இரசாயனப் ெபா ட்கள் பயன்ப த்தப்படா  
உள்நாட்  ேசதனப் பசைளகைளப் பயன்ப த்தி பயிாிடக்கூ ய உள்நாட்  விைத 
வைககைள இனங்கண்  அத்தைகய விைதகைள ாிதமாக நா ரா ம் பரவலாக்கி 
இரசாயன நச்சுத்தன்ைமயற்ற உண ப் ெபா ட்கைள மக்க க்குப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்குத் ேதைவயான ஆராய்ச்சிகள், ெதாழில் ட்பம் மற் ம் 
உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்குத் ேதைவயான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்  
நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 82/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ெவளிநாட்  ெமாழிகள் கற்ைகக்கான வசதிகைள 

வழங்கல்,— தனி நபர் அறிவாற்றைல தீர்மானிப்பதற்கு அவாிட ள்ள ெமாழியறி  
தன்ைமயான காரணியாக அைமவதால் ஆங்கில ெமாழி தவிர்ந்த ஏைனய 
தன்ைமயான அந்நிய ெமாழிகைள கற்பதற்குத் ேதைவயான வசதிகைள 

விஸ்தாிப்பதற்குத் ேதைவயான திட்டங்கைள வகுத்  நைட ைறப்ப த்தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 83/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— அைனத்  ேதர்தல் பிரச்சார நடவ க்ைகக க்கும் 

ெசலவிடப்ப கின்ற நிதிைய மட் ப்ப த்தல்,— இலங்ைகயி ள் நைடெப கின்ற 
அைனத்  ேதர்தல்களின் ேபா ம் சில ேவட்பாளர்கள் பாாியளவில் நிதிைய 
ெசலவி வ டன், நிதி ெசலவிட யாத ேபாதி ம், நாட் க்கு ேசைவயாற்றக்கூ ய 
கல்விமான்கள் சில க்கு இதனால் பாதகமான நிைலைம ஏற்ப வதன் காரணமாக 
ேதர்தல்க க்கு ெசலவிடப்ப கின்ற நிதியின் அளைவ மட் ப்ப த்தக்கூ யவா  
சட்டங்கள் ஆக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.84/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— காலனித் வ ஆட்சிக்காலத்தில் இலங்ைகயி ந்  

எ த் ச் ெசல்லப்பட்ட ெதால்ெபா ட்கைள மீண் ம் ெபற் க் ெகாள்ளல்,— இலங்ைக 
காலனித் வ நாடாக காணப்பட்ட காலத்தில் எம  நாட் ந்  ேபார்த் க்கள், 
ஒல்லாந்  மற் ம் ெபாிய பிாித்தானியா க்கு எ த் ச் ெசல்லப்பட்ட ெதால் யல் 
ெப மதிமிக்க ெபா ட்கள் பற்றிய ஆய்ெவான்ைற நடாத்தி அப்ெபா ட்கைள மீண் ம் 
எம  நாட் க்குப் ெபற் க் ெகாள்ளத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 85/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பிக்குமார் நீதிமன்றெமான்ைற தாபித்தல்,— 

பிக்குமார்களின் பா காப்  மற் ம் ெகௗரவத்ைத ேபணிப்பா காப்பதற்காக அவர்கள் 
ெதாடர்பான நீதிமன்ற விடயங்க க்காக தனியான பிக்குமார் நீதிமன்றெமான்ைற 
தாபித்தல் ேவண் ெமன ம் அந்த நீதிமன்றத் தீர்ப் க க்கு சட்ட ாீதியிலான 
அதிகாரத்ைதப் ெபறக்கூ ய வைகயில் ேமற்ப  பிக்குமார் நீதிமன்றம் தாபிக்கப்பட 
ேவண் ெமன ம் இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 86/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— நியதிச்சட்ட பிக்குமார் சைபெயான்ைற நியமித்தல்,—  

பாரா மன்றம் உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநிதித் வ நி வனங்க க்கு ஆேலாசைனகள் 
மற் ம் வழிகாட்டல்கைள வழங்குவதற்கும் கட்டைளச் சட்டங்க க்கு தி த்தங்கைள 

ன்ைவக்கக் கூ ய மான சட்ட அதிகார ள்ள பிக்குமார்களின் இணக்கப்பாட் டன் 
நியமிக்கப்பட்ட ெபா நிர்வாகம், சட்டம், ெவளிநாட்ட வல்கள் மற் ம் ச க 
ெசயற்பா கள் ெதாடர்பாக சிறந்த அறிைவ ம் அ பவத்ைத ம் ெகாண் ள்ள 
கல்விமான்களான பிக்குமார்கைள உள்ளடக்கிய நியதிச்சட்ட பிக்குமார் சைபெயான்  
நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 87/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— நீர்ப்பாசனக் கலாசார கற்ைக நி வனெமான்ைறத் 

தாபித்தல்,—  இலங்ைகயில் காணப்பட்ட நீர்ப்பாசனத் ெதாழில் ட்பத்திற்கும், வாவிகள் 
ெதாழில் ட்பத்திற்கும் த் யி ட்  ேபணிப் பா காத்தல் மற் ம் ேமம்ப த் வதற்குத் 
ேதைவயான ஆய் கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும், கற்ைக ெநறிகள் லம் ேமற்ப  விடயம் 
ெதாடர்பில் அறி  நிைறந்தவர்கைள உ வாக்க இய மான வைகயில் “நீர்ப்பாசனக் 
கலாசார கற்ைக நிைலயம்” என்ற ெபயாில் நி வனெமான்ைற அரசாங்கத்தின் 
தைலயீட் டன் ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 88/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— மகாவம்ச கற்ைகக்கான நி வனெமான்ைறத் தாபித்தல்,— 

இலங்ைக வரலாற்றின் சுவடாக விளங்கும் மகாவம்சத்ைதக் கற்பதற்காக பிக்குமாாின் 
தைலயீட் டன் “மகாவம்சக் கற்ைக ஆய்  ேதசிய நி வனம்” என்ற ெபயாில் 
நி வனெமான்ைற அரசாங்கத்தின் அ சரைண டன் தாபிக்க ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 89/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ெபளத்த விேராத ெசயற்பா கைள த த்தல்,— அற 

ல்கள் மற் ம் ெவளியீ கைள ஆய்  ெசய் ம் ேமன்ைமயான அறிைவக் ெகாண்ட சட்ட 
அதிகாரத் டன் கூ ய கற்ேறார்கைளக் ெகாண்ட சங்க சைபெயான்ைற தாபிப்பதன் 

லம், ஏேத ெமா  ஆக்கத்ைத ெவளியி வதற்கு ன்னர் அதைன ேமற்ப  சைபக்கு 
சமர்ப்பித்ததன் பின்னர், ச கமயமாக்குவதற்கு தகுதியில்ைல எனில், தி த்தங்கைள 
சமர்ப்பிப்பதற்ேகற்றவாறான ெபாறி ைறெயான்ைற உ வாக்குவதன் லம் ெபளத்த 
விேராத ெசயற்பா கள், ெவளியீ கள் இயற்றப்ப தல் மற் ம் ெபளத்த தர்மத்ைத 
ெதாடர் ப த்தி ெபாய்யான வைரவிலக்கணங்கள் ேதாற்றம் ெப வைத த ப்பதற்கு 
அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 90/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேதசப்பற் ைடய கைலப் பைடப் கைள பாராட் தல்,— 

ேதசத்தின் மீ  அன்  மற் ம் சுயமாியாைத ஏற்ப ம் வைகயில் சுேதச மற் ம் கலாசார 
வி மியங்க டன் கூ ய கைலப் பைடப் கைள வ டாந்தம் ெகளரவிப்பதற்கான 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாிப்பதற்கு அரசாங்கம்  தைலயீ  ெசய்தல் ேவண் ெமன  
இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 91/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைகயின் பாடசாைல மாணவ மாணவியர்களின் 

ஒ க்கத்ைத வளர்ப்பதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல்,— இலங்ைகயின் 
பாடசாைல மாணவ மாணவியர்கைள ஆேராக்கியமான, உடல் நலம்மிக்க மற் ம் 
உட தி ெகாண்ட  பிரைஜகளாக ச கமயப்ப த் ம் ேநாக்கத் டன் அவர்கள் தாம் 
வி ம் ம் ஒ  விைளயாட் ல் ஈ ப வதற்கும், நைட ைற ாீதியிலான ஒ க்கப் 
பயிற்சியில் ஈ ப த் வதற்கும் ேதைவயான நடவ க்ைககள் வகுக்கப்பட ேவண் ெமன 
இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  
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பா. 92/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ெபௗத்த கலாசார தகவல் நிைலயெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— 

இலங்ைகயி ள் அைமந் ள்ள ெபௗத்த மதத் தலங்கள், அத டன் இைணந்த 
இைடேநர்விைளவான பிாி கள் மற் ம் ெபௗத்த ேதரர்கள் பற்றிய தகவல்கைள  
ேசகாித் , ைறசார்ந்த ாீதியில் கணனிமயப்ப த்தி, ந ன ெதாழில் ட்ப க விகள், 
ேபாதியள  மனித மற் ம் ெபௗதீக வளங்கள் நிைறந்த “ெபௗத்த கலாசார தகவல் 
நிைலயம்” எ ம் ெபயாிலான நி வனெமான்  அரசின் அ சரைண டன் 
ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 93/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— அறெநறிப் பாடசாைல பாட ல்கைள காலத்திற்ேகற்ப 

தி த் தல்,— பாீட்ைசைய இலக்காகக் ெகாண்ட,— அறிைவ மட் ம் ைமயப்ப த்திய 
பாட ல்க க்குப் பதிலாக ெசய் ைறப் பயிற்சிைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட, அறிைவ 
வளர்க்கக்கூ யதான, நாகாிகமானெதா  ச கம் உ வாக்கப்ப வைத இலக்காகக் 
ெகாண்ட பாட ல்கைள த்திஜீவிகைள உள்ளடக்கிய சைபெயான்றின் ஊடாக 
ெதாகுத்  அறெநறிப் பாடசாைலக க்கு வழங்குதல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா. 94/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— சர்வேதச பாடசாைலகளின் ஒ ங்கு ைறயாக்க க்கான 

சைபெயான்ைற நியமித்தல்,— இலங்ைகயின் கலாசாரத்திற்கும், பண்பாட் க்கும், ச க 
நல் ப் க்கும் ெபா ந்தக்கூ ய வைகயில் சர்வேதச பாடசாைலகளின் விடயப்பரப் கைள 
ேதைவக்ேகற்ப ஒ ங்கு ைறயாக்கக்கூ ய ைமயான அதிகாரத் டன் கூ ய 
சைபெயான்  நியமிக்கப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 95/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு ைவ ெமன்ேம ம் 

ைனப் டன் ெசயற்படச் ெசய்தல்,— சுேதச வரலாற்  அறி , பண்பா மிக்கதன்ைம, 
உற்பத்திச் சாத்தியத்தன்ைம, அறி ைடைம, பாரம்பாிய அறி , ேதசப்பற் , 
ஆேராக்கியம், திறைமமிக்கதன்ைம மற் ம் சிறந்த மனப்பாங்குகைளக் ெகாண் த்தல் 
ஆகிய பண் களின் லம் ரணத் வம்மிக்க ெவற்றிகரமான பிரைசகைள 
உ வாக்கக்கூ யவா  அைமக்கப்பட்ட ேதசிய ெகாள்ைகயின் ஊடாக ஒட் ெமாத்த 
கல்வித் திட்டத்தி ம் மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வதற்காக ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு ைவ 
ெமன்ேம ம் ைனப் டன் ெசயற்படச் ெசய்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா.96/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— கு ம்ப ம த் வம் பற்றிய நி ணர் ேசைவைய 

ேமம்ப த்தல்,— சுகாதார ேசைவயின் அத்தியாவசிய அம்செமான்றான கு ம்ப ம த் வம் 
பற்றிய நி ணத் வத் ைறயில் தற்ேபா  காணப்ப கின்ற பிரச்சிைனகைள 
அவதானித்  அவற்ைற ாிதமாக தீர்த் ைவப்பதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கும், ேமற்ப  கு ம்ப ம த் வம் பற்றிய நி ணர் ேசைவைய 
ேமம்ப த் வதற்குமான திட்டங்கைள வகுப்பதற்கும் ெபா ட்  அரசாங்கம் தைலயீ  
ெசய்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 97/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ஆ ர்ேவத ம த் வர்களின் ேசைவைய ெவளிநா க க்கு 

வழங்குதல்,— ஆ ர்ேவத ம த் வப் பட்டப்ப ப்ைப நிைற ெசய் ம் பட்டதாாிக க்கு 
ெவளிநா களில் ெதாழில் வாய்ப் கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக ைறசார்ந்த ேவைலத் 
திட்டெமான்ைற அைமத்  நைட ைறப்ப த்தல் உசிதமாகுெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற .   
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பா. 98/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ஆ ர்ேவத ம த் வச் சட்டத்ைத தி த் தல்,— 

தற்ேபா  வ வி ள்ள காலம் கடந்த ஆ ர்ேவத ம த் வச் சட்டம் மீதான 
தி த்தெமான்ைறக் ெகாண்  வந்  ஆ ர்ேவத ம த் வர்களின் ெதாழில் சார்ந்த 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் , அந்த ெதாழி க்குாிய ெகளரவத்ைத ம், மகத் வத்ைத ம் 
பா காக்க திய ஆ ர்ேவத ம த் வச் சட்டெமான்ைற ாிதகதியில் ெகாண் வர 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .   

பா. 99/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண, — ைகயிரத பா காப்  ைறைமெயான்ைற 

உ வாக்குதல்,— இலங்ைகயில் ைகயிரத பா காப்  ைறைமைய உ வாக்கிய 
த்தாக்குநர்கைள ம், அத் ைற டன் ெதாடர் ைடய கல்விமான்கைள ம், ைகயிரதத் 

திைணக்களத்தின் சகல ைறகளின ம் விற்பன்னர்கைள ம் உள்ளடக்கிய 
கு ெவான்றின் லம் ைகயிரத பா காப்  ைறைமெயான்ைற உ வாக்கி 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்தல் ேவண் ெமன  இப் 
பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 100/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— பயணிகள் ேபாக்குவரத்  ேசைவயின் தரத்ைத 

ேமம்ப த்தல்,— ேப ந்  பயணிகள் ேபாக்குவரத்  ேசைவயின் தரத்ைத ேமம்ப த் வதன் 
லம், வ டாந்தம்  அச் ேசைவைய  நிராகாிக்கின்ற சுமார் 1% - 2%  பயணிகைள  தக்க  

ைவத் க் ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பதன் லம், அச் ேசைவயின் இ ப் க்கு நீண்ட 
கால அ ப்பைடயில் ஏற்படக்கூ ய ஆபத்ைத குைறப்பதற்கு ைறசார்ந்த 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற திட்டமிட்  நைட ைறப்ப த் தல் ெபா த்தமாகுெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 101/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— சிங்கள ெமாழிக்கு நியதிெயான்ைற வகுத்தல்,— சிங்கள 

ெமாழியில் எ த்  வழக்கு மற் ம் ேபச்சு வழக்கு இ  வைககைள ெகாண் ள்ளேதா , න, 
ණ, ල, ළ ேவ பா , ெமல் ன, வல் ன எ த் க்கைள பயன்ப த்தல் மற் ம் ெசால் 
வைகப்பா  ஆகியன விவாதத் க்குாியைவயாக உள்ளதால் சிங்கள ெமாழிக்ெகன 
நியதிெயான்ைற வகுப்பதற்கு கல்விமான்கள் சைபெயான்ைற நியமித்  காலத் க்ேகற்ப 
ஏற்ப ம் மாற்றங்கைள ம் கவனத்திற்ெகாண்  ெமாழியின் நிைலத்தி த்தைல 
உ திப்ப த்தக்கூ ய ெசயற்பாெடான்  வகுக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா.102/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— உக்கிப்ேபாகாத ேசதனக் கழி ப்ெபா ட்களின்  லம் 

சுற்றாடல் மாசைடவைதக் கட் ப்ப த் தல்,— பீைட ெகால் கள் மற் ம் ைகத்ெதாழில் 
ெசயற்பா களி ந்  ெவளிேய ம்  உக்கிப்ேபாகாத ேசதனக் கழி ப்ெபா ட்கள் 
(Persistent Organic Pollutants –  POPs )  பன்னிரண்  வைக மாசாக்கல் காரணிகைள 
உள்ளடக்கி ள்ள டன், இைவ மனிதனின் உடல் நலத் க்கு மிக ம் பாதகமா ள்ளதால், 
குறித்த இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் சுற்றாட க்கு ெவளிேயற்றப்ப வைதக் 
கட் ப்ப த் வதற்கு ைறசார்ந்த ஒ  ேவைலத்திட்டம் திட்டமிடப்பட்  
நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.103/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— அரசாட்சியில் ெபௗத்த தத் வங்கைள ேசர்த்தக்ெகாள்ளல்,— 

சப்த அபாிஹானீய தர்ம, தச ராஜ தர்ம, ராேஜாவாத ஜாதகய, கு  தர்ம ஜாதகய, கண்ட 
நிந் க ஜாதகய, ெதச ர ஜாதகய, ேதவதர்ம ஜாதகய, சதர சங்ரஹ வஸ் , சக்கவத்தீ 
சிஹநாத சூத்ரய மற் ம் தர்ம பிரதீபிகாவ ஆகிய ெபௗத்த  கற்பித்தல்கள் ெதாடாபில் 
பாரா மன்றம், மாகாண சைப மற் ம் பிரேதச மட்டத்திலான சகல ஆ ம்கட்சி மற் ம் 
எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கைள விழிப் ணர் ட் வதன் ஊடாக நாட் ன் நல்லாட்சிக்கு 
அவர்கள  வகிபாக பங்களிப்பிைன ெபற் க்ெகாள்ளக் கூ ய விதத்திலான ஒ  
ேவைலத்திட்டத்ைத தயாாித்  நைட ைறப்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  
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பா. 104/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— இலத்திரனியல்  கழி கைள அகற் தல்,— ேளாரசன்ட் 

மின்குமிழ், ெதாைலேபசி, ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி, மின் உபகரணங்கள், பட்டாி, கனணி 
மற் ம் அவற்றின் பாகங்கள் கழி ப் ெபா ட்களாக சுற்றாட க்கு வி விக்கப்ப ைகயில் 
ஆசனிக், கட்மியம், பாதரசம் மற் ம் ஈயம் ஆகிய கன உேலாகங்கள் சுற்றாட ல் 
ேசர்க்கப்ப வதால், குறித்த இலத்திரனியல் கழி ப் ெபா ட்கைள அகற் வதற்கான 

ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாித்  சுற்றாடைல பா காப்பதற்கான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 105/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— நாட் ல் நல்லாட்சிைய தாபித்தல்,— சீரற்ற ஆட்சியின் 

பண் களான தான்ேதான்றித்தனமான ெகாள்ைகயாக்கம், அதிகாரவாதம், அ லாக்கப்படாத 
மற் ம் அநீதியான சட்டங்கள், நிைறேவற்  அதிகாரத்ைத ஷ்பிரேயாகம் ெசய்தல், 
அரசிய ல் பிரைஜகளின் பங்களிப்  குைறவைடதல் மற் ம் ஊழல் பர தல் ஆகிய 
விடயங்கைள எம  நாட் ல் குைறவின்றிக் காணக்கூ யதாக உள்ளேதா , இதன் 
காரணமாக நாட் ல் சீரற்ற ஆட்சி நில கின்றைம ெதன்ப கின்றைமயால், நாட் ல் 
நல்லாட்சிைய கட் ெய ப் வதற்கான திட்டங்கைள வகுத்  நைட ைறப்ப த் தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 106/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ெவளிநா களி ள்ள இலங்ைகக்கு ெசாந்தமான 

சுவ கைள மீளப்ெபற் க்ெகாள்ளல்,— இலங்ைகக்கு ெசாந்தமான ெப மதியான பல 
சுவ கள் ஐேராப்பிய நா கள் உள்ளிட்ட உலகின் பல நா களில் காணப்ப வ டன், 
இவற்றில் உள்ளடங்கி ள்ள அறிைவ தற்ேபாைதய இலங்ைக ச கம் இழந் ள்ளைமயால், 
ேமற்ப  சுவ கைள எம  நாட் க்கு மீளப் ெபற்  இவற்றில் அடங்கி ள்ள ராதன 
அறிைவ ச கமயமப்ப த் வதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்ைற திட்டமிட்  
நைட ைறப்ப த் தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற  

பா. 107/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— உயிர் பல்வைகத்தன்ைமைய பா காப்பதற்காக 

கமத்ெதாழி ன் பங்களிப்ைபப் ெப தல்,— தனிப் பயிர்ச்ெசய்ைக ைறக்கு பதிலாக 
பல்வைகப் பயிர்ச்ெசய்ைக ைற மற் ம் கலப் ப் பயிர்ச்ெசய்ைக ைறைய 
பிரபல்யப த்தல், உயிர் பல்வைகத்தன்ைமக்கு ேக  விைளவிக்கும் இரசாயன 
பதார்த்தங்கைள கமத்ெதாழி ந்  நீக்குதல் மற் ம் ஒன்றிைணந்த பீைட காைமத் வ 

ைறைமகைள பயன்ப த்தல் ஆகியவற்றின் ஊடாக நாட் ல் உயிர் பல்வைகத்தன்ைமைய 
பா காப்பதில் விவாசாயிகைள ஈ ப த் கின்றதான ேவைலத்திட்டெமான்ைற 
நைட ைறப்ப த்தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 108/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— மக்களின் உண  கிைடக்கும் உாிைமைய பா காத்தல்,— 

ஐக்கிய நா கள் அைமப்பின் மனித உாிைமகள் கட்டைமப் க்க க்கு அைமய உண  
கிைடப்பதற்கான அ ப்பைட உாிைமைய இலங்ைக மக்கள் இழக்கும் நிைலைம, 
அரசாங்க ெகாள்ைக வகுத்தல் மற் ம் அ ல்ப த் வதில் காணப்ப வதா ம், ேமற்ப  
சமவாயங்க க்கு அைமய நாட்  மக்களின் உண ப் பிரச்சிைனைய தீர்த்  ைவக்கும் 
ெபா ப்  ற்றாக அரசாங்கத்திற்குப் ெபா ப்பளிக்கப்பட் ள்ளதா ம் அரசாங்கம் 
தைலயீ  ெசய்  உண ப் ெபா ட்களின் விைலையக் கட் ப்ப த் கின்ற மற் ம் 
சுகாதார ாீதியில் பா காப்பான உண  நாட்  மக்க க்குக் கிைடப்பைத 
உ திெசய்கின்ற ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்ைற வகுத்  மக்களின் உண  
கிைடக்கும் அ ப்பைட உாிைமைய உ தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ த்தல் 
ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 109/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— அேசதனப் ெபா ட்கைள காைமத் வம் ெசய்தல்,— 

அேசதனப் ெபா ட்கைள மீள்சுழற்சிக்கு உள்ளாக்குத ம், அேசதனப் ெபா ட்களின் 
உபேயாகத்ைதக் குைறப்ப ம், உபேயாகத்தி ந்  நீக்கப்ப கின்ற அேசதனப் 
ெபா ட்கைள ேசகாிப்பதற்குமான ெபாறி ைறெயான்ைற அைமத்தல் மற் ம் அேசதனப் 
ெபா ட்கைள பயன்ப த் வதற்கான சுற்றாடல் சட்ட, விதிகைள 
ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதன் லம் நாட் ன் சுற்றாடல் ைறைமயின் பா காப்  மற் ம் 
நன்நிைலத்தி த்த க்காக அேசதனப் ெபா ட்கைள காைமத் வம் ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ த்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 110/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— சுேதச ம ந் கள் மற் ம் ைகம ந் கள் பற்றி 

பாடசாைல மாணவர்கைள விழிப் ணர் ட்டல்,— ஆேராக்கியமான ேதசெமான்ைறக் 
கட் ெய ப்பல் மற் ம் சுேதச ஆ ர்ேவதத்தின் நன்நிைலத்தி த்தைல அ ப்பைட 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்  சுேதச ம ந்  வைககள் மற் ம் ைகம ந் கள் பற்றி ைறசார்ந்த 
விடய விளக்கங்கைளக் ெகாண்ட பாடெமான்ைற பாடசாைல பாடத்திட்டத்தில் 
உள்ளடக்குவதன் லம் சுேதச ம ந் கள் மற் ம் ைகம ந் கள் பற்றி பாடசாைல 
மாணவர்கைள விழிப் ணர் ட் வதற்கு நடவ க்ைக எ த்தல் ேவண் ெமன இப் 
பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 111/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— தாய், ேசய் ேபாஷாக்கின்ைமைய ஒழித்தல்,— 

இலங்ைகயில் எைடகுைறந்த மகப்ேபற்  தம் 25% எ ம் உயர் ெப மானத்ைத 
ெகாண் ள்ளேதா , அதற்கான பிரதான காரணியாக அைமவ  ஊட்டச்சத் மிக்க 
உண ப் பற் க்குைறேய என்பதால், தாய், ேசய் ேபாஷாக்கின்ைமைய ஒழிப்பதற்குத் 
ேதைவயான ஊட்டச்சத் மிக்க உண கைள வறிேயார்க க்கு வழங்குவைத 

தன்ைமயாகக்ெகாண்ட  ேவைலத்திட்டெமான்  அ லாக்கப்படல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 112/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— சுற்றாடைலப் பா காப்பதன் லம் ஆேராக்கியமான 

நாெடான்ைறக் கட் ெய ப் தல்,— இன்  இலங்ைகயில் சுற்றாடல் மாசைடதல் 
அதிகாித் ள்ளைமயால் நீர் மற் ம் உண களில் கதிாியக்கத் தன்ைம 
அதிகாித் ள்ளேதா , எதிர்காலத்தில் மனித க்குப் பீ க்கின்ற ஒ சில ேநாய்களின் 
ேநாய்க் காரணிகைளக்கூட கண் பி ப்ப  சிரமமானதாக அைமயலாம் என்பதால், இ  
ெதாடர்பாக ேம ம் ஆய்  ெசய்வதற்காக கல்விமான்கள் கு ெவான்ைற நியமித்  
அறிக்ைகெயான்ைறப் ெபற் , அதன் விதப் ைரகைள அ லாக்குவதன் ஊடாக 
நாட் ள்ள மக்களின் ஆேராக்கியம் உ திெசய்யப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.113/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— நாட் ன் பா காப் க்கு கமத்ெதாழிைலப் ேப தல்,— 

தலாளித் வத்தின் ன்றாவ  கட்டமாகிய இரண்டாவ  உலக மகா த்தத் க்கு 
பிற்பட்ட காலத்தில் கமத்ெதாழில் வாழ்க்ைக  ைறயான  பசுைமப் ரட்சி டன் 

ைமயாகேவ மாற்றமைடந்த காரணத்தினால் தற்ேபாைதய உலகளாவிய ச கம் 
எதிர்ெகாண் ள்ள சுற்றாடல் மாசைடதல், ஆேராக்கியத்ைத இழத்தல் மற் ம் 

ய்ைமயான உண  காணப்படாைம, ஆகிய இடர்காண் நிைலைமகளி ந்  
இலங்ைகையப் பா காத் க் ெகாள்வதற்காக மக்கைள நிைலேபறான கமத்ெதாழில் 
பிரேயாகங்க க்கு ஊக்குவிப்பதன் ல ம் விவசாயிகைளப் பா காக்கும் அரச 
ெகாள்ைககைள நாட் ள் தாபிப்பதன் ல ம் நாட் ன் எதிர்காலம் ேபணப்படல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 114/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— சிக்கலான உலகளாவிய சந்ைதயின் காரணமாக 

மக்க க்கு ஏற்ப ம் பிரச்சிைனகைளக் குைறத்தல்,— உலகமயமாக்க ன் லம் அறி கம் 
ெசய்யப்பட்ட உலக வர்த்தக ைறகள் மனிதனின் மனைத ஆக்கிரமித் ள்ளதன் 
காரணமாக அவன் பரம்பைர பரம்பைரயாகக் ெகாண்  வந்த ஒ க்க வி மியங்க ம் 
வளர்ச்சியைடந்த தத் வக் க த் க்க ம் மனித மனங்களி ந்  பறித்ெத க்கப்ப தல் 
தற்காலத்தில் இலங்ைகயர்க க்கும் ெபா வானெதன்பதால், சந்ைதப் ெபா ளாதாரத்தி ள் 
கட் ெய ப்பப்ப கின்ற சிக்கலான வாழ்க்ைக ைறைய ம் அதைனத் ெதாடர்ந்  
எ கின்ற சிக்கலான ச கப் பிரச்சிைனகைள ம் தீர்த் க்ெகாண்  அைமதியான 
வாழ்க்ைக ைறெயான்ைற ேநாக்கிச் ெசல்வ  எவ்வா  என்ப  பற்றி மக்கைள 
அறி ட் வதற்குாிய ேவைலத்திட்டெமான் ம் அறிவார்ந்த க த்தாடெலான் ம் 
நாட் ள் நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 115/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைகக்குத் ேதைவயான சீனிைய நாட் ள்ேளேய 

உற்பத்தி ெசய்தல்,— சீனிைய உற்பத்தி ெசய்வதற்குத் ேதைவயான வளங்கைள இலங்ைக 
தன்னகத்ேத ெகாண் ப்பதால், சிறந்த காைமத் வத் டன், விைனத்திறனாக ம் 
திட்டமிட்ட வைகயி ம் ெசயலாற்றி நாட் க்குத் ேதைவயான சீனிைய உற்பத்தி 
ெசய்வதற்கும் சீனிைய சுத்திகாிப்பதற்கும் ேதைவயான ெதாழிற்சாைலகைள அரசாங்கம் 
தாபித்  சீனிக் ைகத்ெதாழிற் ைறைய பா காத்தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா. 116/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— நக்கிள்ஸ் வன ஒ க்கத்ைதப் பா காத்தல்,— 

இலங்ைகயின் ஒட் ெமாத்த சுற்றாடல் ைறைமயி ம் தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ ய 
கூ ணர் மிக்க சுற்றாடல் ைறைமெயான்றாகிய நக்கிள்ஸ் வன ஒ க்கமான  
தற்ேபா  மனித ெசயற்பா களின் காரணமாக க ைமயான அச்சு த்த க்கு 
உள்ளாகி ள்ளேதா , இன்ைறய சந்ததியின க்கும் அேதேபான்  எதிர்கால 
சந்ததியின க்கும் ேமற்ப  சுற்றாடல் அழிவின் காரணமாக ஆபத்தான நிைலைமக்கு 

கங்ெகா க்க ேநாி வதால், மனிதர்களால் ஏற்ப த்தப்ப கின்ற அச்சு த்தல்கைள 
அகற்றி நக்கிள்ஸ் வன ஒ க்கத்தின் சுயாதீனமான இ ப்ைப ாிதமாக உ திப்ப த்த 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 117/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— மன்னன் இராவணன் ெதாடர்பாக ைறசார்ந்த 

ஆய்ெவான்ைற ேமற்ெகாள்ளல்,— மன்னன் இராவணன் ெதாடர்பாக உ தியான 
வரலாற் ச் சான் கள் இல்லாத ேபாதி ம், ைறசார்ந்த ஆய்ெவான்றின் லம் அவர் 
ெதாடர்பாக நாட்  மக்களின் மனப்பாங்குகைள ேமம்ப த் வதற்கும் மன்னன் 
இராவண க்கு இ ந்த அறிவிைன நாட் ன் அபிவி த்திக்கு பயன்ப த் வதற்கும், 
இலங்ைக வரலாற்றில் மைறந் ேபா ள்ள அத்தியாயெமான்ைற ெவளிக்ெகாண்  
வ வதற்கும் இய மா ள்ளதால் த்திஜீவிகள் கு ெவான்றின் லம் மன்னன் 
இராவணன் ெதாடர்பான ஆய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 118/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— லைம சார்ந்த வ ைமைய ஒழித்தல்,— ெபளதீக 

வர்த்தகப் ெபா ட்கள் ழங்கும் ேவகத்திற்கு நிகராக அறி , லைம மற் ம் மானிட 
ஒ க்க வி மியங்கள் மக்கைள ெசன்றைடயாைம காரணமாக அறியாைம 
தைல க்கி ள்ளதன் லம், லைமசார்ந்த வ ைம எம  நாட் ல் காணப்ப ம் பிரதான 
பிரச்சிைனயாக இ ந்த ேபாதி ம் அ  ெதாடர்பாக நாட் ள் குைறந்தள  கவனேம 
ெச த்தப்ப வதனால் நாட்  மக்களின் லைமசார்ந்த வ ைமைய இல்லாமல் 
ெசய்வதற்காக, சகல வய ப் பிாிவின ம், உள்ளடங்குகின்ற வைகயில் ைறசார்ந்த 
விதத்தில் திட்டமிடப்பட்ட ேதசிய நிகழ்ச்சித் திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 119/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— காலாவதியான ஒளடதங்கள் பயன்ப த்தப்ப வைதத் 

தவிர்த்தல்,— தற்ேபா  இலங்ைகயில் காலாவதியான ஒளடதங்கள் சந்ைதயி ம் அரச 
ைவத்தியசாைலகளி ம் பாவைனக்கு வ ம் ஆபத்  காணப்ப வதனால் அரசின் சகல 
பிாிவின ம் தைலயிட்  ெசயற்பாட் த் திட்டெமான்ைற தயாாித்  காலாவதியான 
ஒளடதங்கைள சந்ைதயி ந்  அகற் வதற்கும் இறக்குமதி ெசய்வைத நி த் வதற்கும் 
நடவ க்ைக எ த்தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 120/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— எயிட்ஸ் ேநாய் பர வைதத் த த்தல்,— இலங்ைகயில் 

தற்ேபா  இனம்காணப்படாத அண்ணளவாக 3000 எயிட்ஸ் ேநாயாளர்கள் இ ப்பதாக 
அறிக்ைககள் ெவளியாகி ள்ளதால், அவர்கைள இனம்கண்  சிகிச்ைசயளிப்பதற்கும், 
எயிட்ஸ் ேநாய் பர வைதத் த ப்பதற்கும் பய தியான ம், ெபா த்தமான மான 
க த்திட்டெமான்  ாிதமாக ஆரம்பிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா. 121/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ெவளிநா களில் பா யல் ஷ்பிரேயாக க்கு 

இலக்காகும் ெபண்க க்கு நிவாரணமளித்தல்,— இலங்ைகப் ெபண்கள் ட் ப் 
பணிப்ெபண் ேசைவக்ெகன ெவளிநா  ெசன்ற பின்னர் நிக ம் பா யல் 

ஷ்பிரேயாகங்கள் காரணமாக ஏற்ப ம் க த்தாிப் களால் இலங்ைகச் ச கத்தில் 
உ வாகி ள்ள பிரச்சிைன நிைலைமகைளத் தீர்ப்பதற்கான ஒ ங்கான 

ைறயியெலான்ைற தயாாித்  நைட ைறப்ப த் வதற்கு கல்விமான்கள் மற் ம் குறித்த 
சம்பவங்க டன் ெதாடர் ைடய நபர்கைளக் ெகாண்ட கு ெவான்  அைமக்கப்ப தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 122/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— வன ஒ க்கங்கள் மற் ம் சரணாலயங்களின் 

பா காப்ைபத் உ திப்ப த் வதற்கான சட்டங்கைள இயற் தல்,— அண்ைமக் காலமாக 
இலங்ைகயி ள்ள வன ஒ க்கங்கள் மற் ம் சரணாலயங்களின் அழி  அதிகாித்  
வ வேதா , இலங்ைகயின் சுற்றாடல் சமநிைலக்கு அதன் லம் பாாிய அச்சு த்தல் 
ஏற்பட்  வ வதால், இந்த அழிைவ நி த் வதற்காக மக்களின் மனப்பாங்குகளில் 
மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தத் ேதைவயான ேவைலத்திட்டெமான்ைற வகுப்பதற்கும் 
அேதேபான்  அ ள்ள சட்ட ஏற்பா கைள ைறசார்ந்ததாக மற் ம் 
க ைமயானதாக இ க்கக்கூ யவா  தி த்தம் ெகாண் வரப்பட ேவண் ெமன ம் 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 123/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— பல்ேவ  சமய கு க்களா ம் ஏற்ப த்தப்ப கின்ற 

ச கத் தாக்கங்கள் பற்றி ஆய்  ெசய்தல்,— பிரதானமான ேபாக்கி ள்ள சமயக் 
க த்தியல்கைள விமர்சித் க் ெகாண் , அச் சமயங்களின் உப பிாி களாக தம  
வியாக்கியானங்கள் மற் ம் விளக்கங்கைள ச கமயப்ப த் கின்ற ம், திய 
க த்தியல்கைள ன்ைவத் , அக் க த்தியல்கைள ஏற் க்ெகாள்கின்ற ஆட்கைள 
அணிதிரட் கின்ற மான, சமய மற் ம் ேவ  ேதாற்றங்களில் ச கமயமாகி இ க்கின்ற 
கு க்கள் ெதாடர்பாக ஆராய்ந்  அவர்க ைடய க த்தியல்கள், ெசயற்பா கள் மற் ம் 
ச கத்திற்கு அவர்களால் ஏற்ப கின்ற தாக்கங்கள் எவ்வாறானைவ என்பைதப் பற்றிய 
மதிப்பீெடான்ைற வழங்குவதற்கு அங்கீகாிக்கப்பட்ட சமயத் தைலவர்கள் மற் ம் 
கல்விமான்கைளக் ெகாண்ட கு ெவான்ைற நியமித் , அறிக்ைகெயான்ைறப் ெபற்  
அதன் விதப் ைரகைள ெசயற்ப த் தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற .   
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பா.124/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— உயர் தரத்திலான மட்பாண்டங்கைள உற்பத்தி ெசய்தல்,— 

சைமய ன் ேபா  எாிவா  மற் ம் மின்சாரம் விரயமாகாத வைகயில் ாிதமாக 
ெவப்பத்ைத உள்ளீர்த் க்ெகாள்ளக்கூ ய மட்பாண்டங்கைள உற்பத்தி ெசய்  சந்ைதக்கு 
வழங்குவதற்குத் ேதைவயான பாிேசாதைனகைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் 
மட்பாண்டங்கைளப் பயன்ப த் வதன் லம் ஆேராக்கியமான ைறயில் உண  
சைமக்கக்கூ ய இய ைம ெதாடர்பாக ம் மக்க க்கு விழிப் ணர் ட் கின்ற ேதசிய 
மட்டத்திலான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற தயாாித்  ெசயற்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் 
தைலயீ  ெசய்தல் ேவண ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 125/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ஆன்மீக உளவியல் ைறக்கு ெபௗத்த தர்மத்தி ந்  

ெசல்வாக்ைகப் ெபற் க்ெகாள்ளல்,— உள்ளம் பற்றிய த்தபிரானின் ஒ சில விளக்கங்கள் 
ந ன விஞ்ஞானத்தா ம் கண்டறிய இயலாத அள க்கு ஆழமானதாக உள்ளதால், அ  
பற்றிய ஆராய்ச்சிகைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் நிகழ்காலத்தில் ஆன்மீக உளவியல் 

ைறயில் காணப்ப கின்ற பிரச்சிைனக க்கு ெபளத்த தர்மத்ைதத் த வியதான 
வைரவிலக்கணங்கைள ம் தீர் கைள ம் ன்ைவக்கக்கூ ய வைகயில், சம்பந்தப்பட்ட 

ைற பற்றிய பரந்த அறி பைடத்த உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட் க் கல்விமான்கைளக் 
ெகாண்ட கு ெவான்ைறத் தாபித் , அத டாக ெபௗத்த தர்மத்ைத உள்நாட் ம் 
ெவளிநா களி ம் பிரபல்யப்ப த்த ம்,  இலங்ைகயின் நற்ெபயைர ேமம்ப த்த ம், 
ஆன்மீக உளவியல் ைறயில் ம மலர்ச்சிைய ஏற்ப த்த ம் அரசாங்கம் இைடயீ  
ெசய்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 126/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கற்றறிவாளர் மத்தியில் ெதால்ெபா ளியல் விடயத்ைதப் 

பிரபல்யப்ப த் தல்,— கற்றறிவாளர் மத்தியில் ெதால்ெபா ளியல் விடயத்ைதப் 
பிரபல்யப்ப த் வதற்கான ஆரம்ப நடவ க்ைகயாக  பாடசாைலப் பாடத்திட்டத்தில் 
ேமற்ப  பாடத்ைதச் ேசர்த் க் ெகாள்வைத ம் பல்கைலக்கழகங்களில் ெதால்ெபா ளியல் 
விடயப்பரப்ைப ெதாடர்ந் ம் விஸ்தாிப்பதற்கான வசதிகைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வைத ம், அதன் லம் ெதால்ெபா ளியல் விடயத் ைறைய நாெடங்கி ம் 
பரப் வதன் லம் உ வாகின்ற கல்விமான்களிடமி ந்  சாதகமான ேசைவைய 
ெபற் க்ெகாள்வைத ம் ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட ேதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற 
நீண்டகால ாீதியில் திட்டமிட்  உ வாக்க நடவ க்ைக எ த்தல் ேவண்ெமன இப் 
பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 127/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண, — உண  வைககளில் உள்ளடங்கி ள்ள 

நச்சுத்தன்ைமையப் பற்றி ஆராய்வதற்காக விேஷட தரநிர்ணய நி வனெமான்ைற 
தாபித்தல்,— கமத்ெதாழி ன்ேபா  பயன்ப த்தப்ப ம் இரசாயன பதார்த்தங்களின் 
காரணமாக உண ப் ெபா ட்களி ம் நச்சுத்தன்ைம கலந் ள்ள டன், இ  பற்றி 
கண்டறிவதற்கு ஏற் ைடய தரநிர்ணய நி வனெமான்  ஏற்கனேவ இலங்ைகயி ள் 
நி வப்படாைமயினால் இவ்விடயத்திற்ெகன விேஷட தர நிர்ணய நி வனெமான்  
தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 128/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— யாசகர்கள் யாசிப்பதற்குப் பயன்ப த் கின்ற 

சி வர்க க்குப் னர்வாழ்வளித்தல்,— இலங்ைகயில் யாசகர்கள் சி வர்க டன் 
யாசிப்பைதத் தைட ெசய் , யாசிப்பதற்காகப் பயன்ப த் கின்ற சி வர்க க்கு 

னர்வாழ்வளித் , அவர்கைள சிறந்த பிரைசகளாக ச கமயப்ப த்தத் ேதைவயான 
ேதசிய மட்டத்திலான ேவைலத்திட்டெமான்ைற திட்டமிட்  நைட ைறப்ப த்தல் 
ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா.129/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைகயில் பிக்குணீகள் சாசனத்ைத இைடயறாமல் 

ேபணிவ வதற்கான ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாித்தல்,— மஹா 
பிரஜாபதி ேகாதமி பிக்குணீ டன் ெதாடங்கிய பாரத பிக்குணீகள் சாசனம் சங்கமித்தா 
பிக்குணீயின் இலங்ைக வ ைக லமாக  இலங்ைகயில் நன்கு தாபிக்கப்பட்டேபாதி ம், 
பிற்காலத்தில் மைறவைடந்தைமயால், அண்ைமக்காலத்தில் சியாேமாபாலீ மஹா 
நிக்காயவின் ரங்கிாி தம்  தரப்பினரால் மீள ம் தாபிக்கப்பட்டேதா , அவ்விதமாக 
தாபிக்கப்பட்ட பிக்குணீகள் சாசனத்திற்கு ைறசார்ந்த அங்கீகாரத்ைத வழங்குவதற்காக 
அரசாங்கம் ன்  பீடங்கைள ம் ேசர்ந்த மகாநாயக்க ேதரர்கைள உள்ளிட்ட  ஏற் ைடய 
அைனத்  ைறகளின ம் தைலைமயில் சாியான உைரயாடைல ஆரம்பிக்க 
ேவண் ெமன ம், அவ் ைரயாட ன் இ தியில் ைறசார்ந்த வழி ைறெயான்றின் 
ஊடாக இலங்ைகயில் பிக்குணீகள் சாசனத்ைத இைடயறாமல் ேபணிவ வதற்கான 
ேவைலத்திட்டம் தயாாிக்கப்படல் ேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.130/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைக பிக்குமார் கூட்டைமப்பிைன கட்டைமப்  

ாீதியாக ஒ ங்கைமத்தல்,— இலங்ைக பிக்குமார் கூட்டைமப்பில் பிக்குமார்கள் 
தரப்பிரனர்களாக பிாிந் ள்ைமயால் கட்டைமப்  ாீதியாக ஒ ங்கைமயா ள்ளேதா , 
அதன் காரணமாக உள்நாட்  மற் ம் சர்வேதச சடங்கு ைறகளில் பிக்குமார்கள் 
ஏேகாபித்த நிைலயில் இல்லாைம நாட் க்கு பாதகமான தாக்கத்ைத ஏற்ப த் வதால் 
ஒட் ெமாத்த பிக்குமார் ச கத்தி ம் ஏேகாபித்தநிைலயிைன ஏற்ப த்தக்கூ ய 
ேவைலத்திட்டெமான்றிைன தயாாிக்க அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்யேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.131/’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்ைத 

இலாபமீட் ம் நி வனமாக மாற் தல்,— இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்ைத 
இலாபமீட் ம் நி வனமாக மக்கள் ேநயமிக்கதான ைறயில் அபிவி த்தி ெசய்வதற்குத் 
ேதைவயான திட்டங்கைள தயாாிப்பதற்காக கல்விமான்கள் சைபெயான்ைற 
நியமிப்பதற்கும் அவர்க ைடய பாிந் ைரக க்கைமய, கூட் த்தாபனத்தில் நில ம் 
ஊழல், ேமாச  மற் ம் நி வாகப் பிரச்சிைனகைள தீர்த்  பய தியான ஒ  ேதசிய 
நி வனமாக இயங்குவதற்குத் ேதைவயான சூழைல அரசாங்கம் தைலயீ ெசய்  
உ வாக்க ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.132/’15 
ெகளரவ  த்திக பத்திறண,— ம ந்தாக்க க்கு ேதைவயான அள  கஞ்சாைவ 

பயிாி வதற்கு சுேதச ம த் வர்க க்கு அ மதி அளித்தல்,— இந்தியாவி ந்  
இரகசியமான வழிகளின் ஊடாக நாட் ள் ெகாண் வரப்ப கின்ற இராசயனப் 
ெபா ட்கள் கலந்த கஞ்சாைவ பயன்ப த்தி உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற சுேதச 
ம ந் களின் தரம் குைறவைடவதால், ஆ ர்ேவத ம ந் கைள உற்பத்தி 
ெசய்கின்றேபா , தம  ம ந் களின் தரத்ைத தக்கைவத் க்ெகாள்வதற்காக, கஞ்சாைவ 
அத்தியாவசிய ஔடதமாக பயன்ப த் ம் அரச அங்கீகாரம் ெபற்ற ஆ ர்ேவத 
ம த் வர்க க்கு கட் ப்பா க டன் கஞ்சா தாவரத்ைத பயிாி வதற்கு அ மதி 
அளிப்பதற்குத் ேதைவயான சட்டத் தி த்தங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப் 
பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.133/'15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மரக்கறிச் ெசய்ைகயாளர்க க்கு நியாய விைலைய 

ெபற் க்ெகா த்தல்,—  மரக்கறி ெமாத்த வியாபாரத்தில் நிக ம் கப்பம் ெப தல் மற் ம் 
விைலைய தீர்மானித்தல் த ய ெசயற்பா களின் ஊடாக கட் ெய ப்பப்பட் ள்ள 
ஒ ங்கைமயப் ெபற்ற வர்த்தக தனி ாிைமயினால் மரக்கறிச் ெசய்ைகயாளர்க க்கு 
நியாய விைலைய ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக இற்ைறவைர அ லாக்கப்பட்ட அைனத்  
திட்டங்க ம் ேதால்வியைடந்தி ப்பதால், விவாசாயிக க்கு நியாய விைலைய 
ெபற் க்ெகா ப்பைத அ ப்பைட ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட, அ த்தங்களற்ற 
சந்ைதெயான்றிைன அரசாங்கத் ைற வர்த்தக நி வனங்கள்  தைலயீ  ெசய்  
உ வாக்கிச் ெசயற்ப த்தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா.134/'15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பாடசாைலப் பிள்ைளகளின் க்கியத் வத்ைத 

ச கமயமாக்கல்,— ெபற்ேறார், ஆசிாியர்கள், விைளயாட்  பயிற் விப்பாளர்கள் மற் ம் 
பாடசாைல வான் சாரதிக க்கு பிள்ைளகளின் க்கியத் வம் பற்றி ச கவியல் மற் ம் 
உளவியல் ைறயியல்கைளக் ெகாண்  எளிதாக விளக்கி, நாட் ன ம் ச கத்தின ம் 
எதிர்கால நல் ப் க்காக பிள்ைளகைள ச க சவால்களி ந்  எவ்வா  பா காப்ப  
என்பைதப் பற்றிய கலந் ைரயாடெலான்ைற நடத் வதற்காக ேதசிய மட்டத்திலான 
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற திட்டமிட்  நைட ைறப்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் தைலயீ  
ெசய்தல் ேவண் ெமன  இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.135/’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ெபண்க க்கான ஒ க்கு ைறகைளக் குைறத்தல்,— 

இன்ைறய உலகளாவிய ச கத்தில் ெபண்க க்கு ேநாி கின்ற ெதால்ைலகளான ெதாழில் 
மற் ம் பா யல் சுரண்ட க்கு ஆளாதல், தனியார் ெசாத் ாிைம ைற ஆண்கைள 
ைமயமாகக் ெகாண்  வளர்ச்சியைடந் ள்ளைம, சமமாகக் க தப்படாைம மற் ம் கு ம்ப 
அைமப்பி ள் சிைறப்பட் ள்ளைமயின் காரணமாக ெதாழில்ெபயர்ச்சிக்கு 
தைடஏற்ப தல் ஆகிய விடயங்கள் இலங்ைகப் ெபண்க க்குப் ெபா வானைவயாக 
உள்ளதால், அவர்களின் நல் ப் க்காக இந்த அெசௗகாியமான சூழைல சீராக்கி 
நிவாரணம் வழங்கத் ேதைவயான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.136/’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களத்ைத ேமம்ப த்தல்,— 

இலங்ைகயி ள் அைமயப்ெபற் ள்ள ெதால்ெபா ள்கைள ேபணிக்காப்பதற்கான 
ஆற்றல் ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களத்திடம் இல்லாைமக்கான காரணம் தற்ேபா  
நில கின்ற மனித மற் ம் ெபௗதீக வளப்பற்றாக்குைறயாகும் என்பதால், கல்விமான்கள் 
கு ெவான்றின் லம் ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களத்தி ள்ள குைறபா கள் பற்றி 
ஆராய்ந்  அவற்ைற நிவர்த்தி ெசய்யத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
அரசாங்கம் தைலயீ ெசய்தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.137/'15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ரப் பயணச் ேசைவ ேப ந் களில் பயணிக்கும் 

பயணிகள் ஆேராக்கியமான உண , கு பானங்கைள ெபற் க்ெகாள்வதற்கு வசதி 
ெசய்தல்,— ரப் பயணச் ேசைவ ேப ந் கள் உண , கு பானங்கைள 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு நி த்தப்ப ம் சிற் ண் ச் சாைலகளின் தரம் மிகக் கீழ் மட்டத்தில் 
உள்ளதால் பயணிகளின் ஆேராக்கியத்திற்கு பாதகமானதா ள்ளேதா , ேமற்ப  
சிற் ண் ச் சாைலகளின் தரத்ைத உயர்த் வதற்காக எப்ேபா ம் பின்னாய்  
ெசய்யக்கூ ய வைகயில் தயாாிக்கப்பட்ட ேதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற அரசாங்கம் 
திட்டமிட்  நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.138/'15 
ெகௗரவ த்திக்க பத்திறண,— அரசாங்கத்திற்கு ெசாந்தமான ெப ந்ேதாட்ட 

கம்பனிகைள இலாபமீட் ம் நி வனங்களாக மாற் தல்,— அரசாங்கத்திற்கு ெசாந்தமான 
ெப ந்ேதாட்ட கம்பனிகள் நட்டத்தில் இயங்கும் நி வனங்களாக மாறி ள்ளதால், 
கல்விமான்கள் கு ெவான்ைற நியமித்  ேமற்ப  நி வனங்களின் இலாபகரத்தன்ைமைய 
உயர்த் வதற்குத் ேதைவயான விதப் ைரகைள தயாாித் , அவ்விதப் ைரகைள 
நைட ைறப்ப த் வதன் ஊடாக ேமற்ப  கம்பனிகளின் இலாபகரத்தன்ைமைய 
உயர்த் வதற்கு அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்ய ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 
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பா.139/’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பா காக்கப்பட்ட வனங்களி ள் இடம்ெப கின்ற 

சட்டவிேராதச் ெசயல்கைள நி த்தல்,— இலங்ைகயின் பா காக்கப்பட்ட வனங்களி ள் 
இடம்ெப கின்ற சட்டவிேராத பயிர்ச்ெசய்ைக, பல்ேவ  நிர்மாணிப் க்கள், கா கைள 
ெவட் த் ப் ரவாக்கல் மற் ம் பா காப்  வன எல்ைலகைள மாற்றியைமத்தல் ஆகியன 
அழி க்கு காரணமாக அைமகின்ற மனித ெசயற்பா களின் சுற்றிவைளப் க்கு 
விேசடமாக வ ட்டப்பட்ட ெபா ஸ் வனப்பா காப் ப் பிாிெவான்ைற தாபிக்க 
அரசாங்கம் தைலயீ ெசய்தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.140/’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பவளப் பாைறகைள ேபணிப்பா காத்தல்,— கடல்நீாின் 

ெவப்பநிைல அதிகாித்தல் மற் ம் மனிதெசயற்பா கள் காரணமாக பவளப்பாைறகள் 
அழிவைட ம் அச்சு த்தைல எதிர்ேநாக்கி ள்ளதால் இலங்ைகக் கடல் வலயத்ைதச் 
சூழ ள்ள பவளப்பாைறகைளப் பா காப்பதற்கும், திய பவளப்பாைறகள் உ வாவதற்குப் 
ெபா த்தமான சூழல் கட்டைமப்ைப உ வாக்குவதற்கும் ேதைவயான திய 
ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல்கைள தயார்ெசய்  அ ல்ப த் வற்கு அரசாங்கம் தைலயீ ெசய்தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.143/ ’15 
ெகௗரவ அப் ல்லா மஹ ப்,— கால்நைடக க்கு உகந்த ேமய்ச்சல் நிலம் 

ஒ க்குதல்,— தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் சுமார் 250,000  கால்நைடக க்கு ேமய்ச்சல் 
நிலம் ேதைவப்ப வதா ம் ேமய்ச்ச க்ெகன ஒ க்கப்பட்ட நிலம் இம்மாவட்டத்தில் 
காணப்படாைமயால் பால் உற்பத்திைய ேமம்ப த் ம் அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைக 
பாதிப் க்கு உள்ளாவதா ம் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் உகந்தெதா  ேமய்ச்சல் 
நிலம் அறிவிக்கப்பட்  ஒ க்கப்ப வ டன் வர்த்தமானப் பத்திாிைகயி ம் 
பிரசுாிக்கப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.145/’15 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— அரச நி வனங்களினால் ெபா மக்க க்கு ஏற்ப ம் 

ர்ெசயல்கள் பற்றி ஆராய்வதற்கான ஒ  நி வனத்ைத தாபித்தல்,— பல்ேவ பட்ட 
ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக அரச நி வனங்க க்கு வ ைகத ம் 
ெபா மக்க க்கு ஏற்ப ம் ைறயற்ற ெசயல்கள் மற் ம் அநீதிகைள 
ஆராய்வதற்காக ம், குறித்த அநீதிகைள விசாாிப்பதற்காக ம் சட்டத் தத் வத் டன் 
கூ ய  நி வனெமான்  தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா.150/'15 
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள 

வழங்குவதற்கான ஒ ங்கான ைறயியெலான்ைற தயாாித்தல்,— இலங்ைகயில் 
பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப் கைள வழங்குகின்றேபா  இ வைர கால ம் 
நைட ைறயி ந்த கட்சி, நிற பாகுபாட்  ைறைய றக்கணித் விட் , நியாயத்ைத 
நிைலநாட் வதற்காகன ஒ ங்கான ைறயியெலான்ைற திட்டமிட் , அதைன ஒ  
ெகாள்ைகயாக நிைறேவற் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா ம், 
அரசியல்வாதிகளின் ன்னிைலயில் பட்டதாாிகள் இழிவாக நடத்தப்படாத வைகயில் 
ெசயலாற் தல் ேவண் ெமன ம் இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.151/'15 
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— ேதாட்டங்கைளச் சார்ந்  வா ம் தமிழ் மக்களின் 

வாழ்க்ைகத் தரத்ைத ேமம்ப த் தல்,— ேதாட்டங்கைளச் சார்ந்  தமிழ் மக்கள் வா ம் 
சுற் ச்சூழ ல் மின்சாரம், நீர் வசதி மற் ம் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மிக ம் குைறந்த 
மட்டத்தில் காணப்ப வ டன், இந்நிைலைமயான  பாடசாைல மாணவர்களின் கல்வி 
நடவ க்ைககளி ம், இம்மக்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்ைகயி ம்  பாதிப் க்கைள  
ஏற்ப த் வதால், இந்த லயன் ட் க்  கலாசாரத்ைத  க்குக் ெகாண் வந் , 
இதற்குப் பதிலாக திய ைறசார்ந்த தனி ட் த் திட்டெமான்ைற தயாாிப்பதற்குத் 
ேதைவயான ாித ேவைலத்திட்டெமான்  ஆரம்பிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப் 
பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா.154/ ’15 

ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— கண்  மாவட்டத்தில் ெதாடர்மா  டைமப் த் 
திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— கண்  மாவட்டத்தில் நில கின்ற காணி மற் ம் ட் ப் 
பற்றாக்குைறக்குத் தீர்ெவான்றாக கண் ப் பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள அரசாங்க 
ெப ந்ேதாட்ட நி வனங்க க்கு உாித்தான பயிர்ச்ெசய்ைக ெசய்யப்படா ள்ள 
காணிகைளத் ேதா்ந்ெத த் , ெதாடர்மா  டைமப் த் திட்டெமான்ைற உ வாக்கி 

கள் இல்லாத கண்  மாவட்ட ந த்தர வகுப்ைபச் ேசா்ந்த மக்க க்கு ாிதமாக 
கைளப் ெபற் க் ெகா க்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்ைற அ ல்ப த்த ேவண் ெமன 

இப்பரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.155/ '15 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— 12 ஆண் கள் இரா வ கடைமகளில் ஈ ட் ந்த 

ப்பைட ரர்க க்கு ஓய் தியம் ெபற் க்ெகா த்தல்,— இலங்ைக ப்பைடச் 
ேசைவயில் 22 ஆண் கள் ர்த்தியைடந்த பின்னர் ஓய்  ெபறக்கூ ய வழி ைறெயான்  
நைட ைறயில் உள்ளதால், வடக்கு கிழக்கில் இரா வ நைடவ க்ைகக் கடைமயில் 12 
ஆண்  காலம் ெதாடர்ச்சியாக ேசைவயாற்றிவிட்  இச்ேசைவகளி ந்  
நீங்கி ள்ளவர்கள் தற்சமயம் மிக நிர்க்கதி நிைலயில் உள்ளதால் ேமற்ப  ப்பைட மற் ம் 
ெபா ஸ் ேசைவயில் கடைமயாற்றியவர்க க்கு பகுதியள  ஓய் தியெமான்ைற 
ெபற் க்ெகா க்கும் வழி ைறெயான்ைற விைரவில் தயாாித்  இவர்க க்கு நிவாரணம் 
வழங்குவ  உசிதமாகுெமன  இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.156/'15 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— கண்  நகாில் காணப்ப ம் வாகன ெநாிசைல 

குைறத்தல்,— இலங்ைகயின் இரண்டாவ  தைலநகரான கண்  நகர் உள்நாட்  மற் ம் 
ெவளிநாட்டவர்களின் சுற் லா நிைலயமாக காணப்ப வதா ம், கண்  நக க்கு 
அன்றாடம் ெப ம் எண்ணிக்ைகயான மக்கள் வ ைக த வ டன் இம்மக்கள் கண்  
நகாி ம் அண்மித்த திகளி ம் உள்ள அதிக வாகன ெநாிசல் காரணமாக ெப ம் 
சிரமத்திற்கு உள்ளாவதா ம், கண்  நகாில் வாகன ெநாிசைல குைறப்பதற்காக ாித 
தீர்ெவான்ைற ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.157/'15 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்த்தன,— கண்  நகரத்தில் ஸ் ம் ஆண்கள் பாடசாைலெயான்ைற 

ஆரம்பித்தல்,— கண்  மாவட்டத்தில் ெப மளவிலான  ஸ் ம் மக்கள்  வாழ்வ டன், 
கண்  நகைர அண்மித்தாக ஸ் ம் ஆண்கள் பாடசாைலெயான்ைற அைமக்க 
ேவண் ெமன்ப  இப்பிரேதச மக்களின  நீண்ட கால ேகாாிக்ைகயாக ம் 
அைமந் ள்ளைமயால், மிக விைரவில் கண்  நகரத்தில் ஸ் ம் ஆண்கள் 
கல் ாிெயான்ைற அைமப்பதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.158/'15 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்த்தன,— கண்  மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள பிரபல்யமிக்க 

பாடசாைலகளின் தலாம் தரத்ைதச் ேசர்ந்த மாணவர்க க்காக திய கட்டடங்கைள  
நிர்மாணித்தல்,— கண்   நக க்கு அண்ைமயி ள்ள பிரபல்யமிக்க பாடசாைலகளின் 

தலாம் தரத் க்கு மாணவர்கைள அ மதிப்பதற்கு  ெப ம் ெதாைகயாேனார் 
விண்ணப்பித்த ேபாதி ம், இப்பாடசாைலகளில் இடவசதி மட் ப்ப த்தப்பட் ள்ளதால் 
பிள்ைளகைள அ மதித்தல் மிக ம் சிரமமானதாக அைமந் ள்ளைமயால், கண்  நகைர 
அண்மித் ள்ள தன்ைமயான பாடசாைலக க்கு, தலாவ  தரத் க்கான வகுப் க்கைள 
நடாத் வதற்காக திய கட்டடங்கைள மிக விைரவில் நிர்மாணித் க்ெகா க்க ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  
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பா 159/’15 
ெகளரவ லக்கி ஜயவர்தன,— கண்  பல்ேலகேல சுதந்திர வர்த்தக வலயத்ைத 

ைறசார்ந்த விதத்தில் விாி ப த்தல்,— கண்  மாவட்டத்தில் ெதாழில் வாய்ப்பின்றி 
ெப மளவிலான இைளஞர் வதிகள் இ க்கின்ற காரணத்தினால், இவர்க க்கு ெதாழில் 
வாய்ப் கைள ாிதமாக வழங்குவதற்காக கண்  பல்ேலகேல பிரேதசத்தில் 
அைமக்கப்பட் ள்ள இரண்  சுதந்திர வர்த்தக வலயங்கைள ம் ைறசார்ந்ததாக 
அைமத்  அதிகமாேனா க்கு ெதாழில் வாய்ப் கைள வழங்குவதற்கு வாய்ப்ேபற்ப த்திக் 
ெகா ப்பதற்கு ாிதமாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா 160/’15 
ெகளரவ லக்கி ஜயவர்தன,— மைலநாட்  கிராமிய னர்வாழ்வளிப்  ஆைணக்கு ைவ 

மீள தாபித்தல்,— ஏகாதிபத்திய ஆட்சிக் காலத்தில் நிர்க்கதி நிைலக்குள்ளான 
மைலநாட் ல் வா ம் மக்க க்கு நிவாரணமளிக்கும் ெபா ட்  தாபிக்கப்பட் ந்த 
மைலநாட்  கிராமிய னர்வாழ்வளிப்  ஆைணக்கு  கடந்த ஆட்சிக் காலத்தின்ேபா  
ெசய ழக்கச் ெசய்யப்பட் ந்த காரணத்தினால் மைலநாட்  மக்க க்கு ேநர்ந் ள்ள 
அநீதிக க்கு நீதி வழங்குவதற்காக மைலநாட்  கிராமிய னர்வாழ்வளிப்  
ஆைணக்கு ைவ மீள ைறசார்ந்த விதத்தில் தாபிப்பதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககள் 

ாிதமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.162/ ’15 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— வட மாகாண கல்வித் திைணக்களத்தின் கீழ் 
இயங்கும் இலங்ைக கல்வி நி வாக ேசைவயின் விேசட பதவியணி ெவற்றிடங்கைள 

ப் ாிைம மற் ம் திறைமைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  நிரப் தல் அத் டன் 
ேபாட் ப் பாீட்ைசயி ந்  வி வித்  III ஆம் தரத்திற்கு நியமித்தல்,— வட மாகாண 
கல்வித் திைணக்களத்தின் கீழ் இயங்கும் இலங்ைக கல்வி நி வாக ேசைவயின் விேசட 
பதவியணி ெவற்றிடங்கைள நிரப் தல் ெதாடர்பில் சாியான பகுப்பாய்ைவ ேமற்ெகாண்  
இப்பதவிக க்குாிய கடைமகைள நிைறேவற்றி வ கின்ற இலங்ைக அதிபர் ேசைவ 
மற் ம் இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவ உத்திேயாகத்தர்களின் ப் ாிைமைய ம், 
திறைமைய ம் கவனத்திற்ெகாண்  இவர்கைள இலங்ைக கல்வி நி வாக ேசைவ 
ேபாட் ப் பாீட்ைசயி ந்  வி வித்  கல்வி நி வாக ேசைவயின் III ஆம் தரத்திற்கு 
நியமிக்கப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.163/ ’15 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— வட மாகாண சைபயின் கீ ள்ள பாடசாைலகளில் 

பதில் கடைமயாற் ம் அதிபர்கைள பாடசாைல அதிபர்க க்கான ேபாட் ப்பாீட்ைசயில் 
இ ந்  வி வித்  அந்த உத்திேயாகத்தர்கைள பாடசாைல அதிபர் ேசைவயின் தரம் III 
இற்கு நியமித்தல்,— வட மாகாண சைபயின் கீ ள்ள பாடசாைலகளில் நீண்ட காலமாக 
ேசைவயாற்றி வ கின்ற இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவையச் ேசா்ந்த பதில் கடைமயாற் ம் 
அதிபர்களின் ேசைவ ப்  மற் ம் திறைம என்பற்ைற அ ப்பைடயாகக் ெகாண் , 
இலங்ைக பாடசாைல அதிபர் ேசைவயின் ேபாட் ப் பாீட்ைசயி ந்  வி வித்  அந்த 
உத்திேயாகத்தர்கைள இலங்ைக அதிபர் ேசைவயின் III ஆம் தரத்திற்கு நியமிக்க 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 168/ ‘16 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— இனங்க க்கிைடேய ேதசிய நல் ணக்கத்ைத 

கட் ெய ப் தல்,— ேதசிய நல் ணக்கத்ைத ம் மற் ம் இனங்க க்கிைடேய பரஸ்பர 
ாிந் ணர்ைவ ம் ஒற் ைமைய ம் ேம ம் பய தியான விதத்தில் கட் ெய ப் வதற்கான 

நீண்டகால இலக்குக க்கு அ ெய த்  ைவக்கும் ேநாக்கத் டன், இலங்ைகயில் சகல 
தமிழ் ெமாழி ல பாடசாைலகளி ம் சிங்கள ெமாழியில் கற்பிக்கும் பிாிெவான்  
தாபிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கிற . 

பா. 169/ ‘16 

ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— திய விைளயாட் த் ைறச் சட்டெமான்ைற 
அறி கப்ப த்தல்,— மாவட்ட விைளயாட் க் கழகங்களின் வாக்குளால் விைளயாட் க் 
கட் ப்பாட்  சைபக க்கு உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாி  ெசய்  நியமிக்கப்ப ம் ைறக்கு 
பதிலாக தியெதா  ெசயன் ைறைய அறி கப்ப த்தி, அதன் லம் ேமற்ப  
உத்திேயாகத்தர்களின் ெசயற்பா கள் ெதாடர்பில், ெபா  ெபா மக்க க்கு அல்ல  
பாரா மன்றத் க்கு ெபா ப் க்கூ ம் வைகயில் இலங்ைகயில் விைளயாட் த் ைறயின் 

ன்ேனற்றத் க்கும் ேமம்பாட் க்குெமன தியெதா  சட்டம் அறி கப்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கிற . 

பா.177/ ’16 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— ஹஜ் யாத்திைர சட்டெமான்ைற அறி கப்ப த் தல்,— 

இலங்ைகயி ந்  வ டம்ேதா ம் ஹஜ் யாத்திைரயில் ஈ ப கின்ற ஹஜ் யாத்திாிகர்கள் 
கங்ெகா க்கின்ற பிரச்சிைனகைள தீர்ப்பதற்காக ம், அ  ெதாடர்பாக நி வனக் 

கட்டைமப்ெபான்ைற தாபித்  சட்ட ஏற்பா கைள வகுப்பதற்காக ம் அரசாங்கத்தினால்
“ஹஜ் யாத்திைரச் சட்டம்” ஒன்  அறி கப்ப த்தப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா. 178/ ’16 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— த்தத்தின்ேபா  உயிாிழந்த மக்கைள 

நிைன கூர்வதற்காக நிைன த் பிெயான்ைற அைமத்தல் மற் ம் நிைன கூர்வதற்கான 
ெபா த் திகதிெயான்ைறக் குறித்ெதா க்குதல்,— வட மாகாணத்தில் கடந்த பல 
தசாப்தங்களாக காணப்பட்ட த்த நிலவரம் நீங்கி அைமதியானெதா  வாழ்க்ைக 

ைறக்கு மக்கள் பிரேவசித் ள்ளேதா , கடந்த காலப்பகுதியில் நிலவிய அசாதாரண 
சூழ்நிைலைமயின் காரணமாக ம், த்த நிலவரம் காரணமாக ம், ப ெகாைலக்கு 
உள்ளான அைனத்  இன, மத மற் ம் ச கங்கைளச் ேசர்ந்த, சகல ெமாழிகைள ம் 
ேபசுகின்ற மக்கைள இலங்ைகயர்களாக நிைன கூர்ந் , அம்மக்கள் தாய் நாட் க்காக 
ேமற்ெகாண்ட தியாகங்க க்கு மதிப்பளிப்பதற்காக, வட மாகாணத்தின் ஓமந்ைதப் 
பிரேதசத்தில் ெபா த்தமானேதார் இடத்தில் “நிைன த் பிெயான்ைற”அைமப்பதற்கும், 
ேமற்ப  த்த நிலவரம் காரணமாக உயிாிழந்த சகல இன, மத மற் ம் ெமாழிகைளப் 
ேபசுகின்ற மக்கைள நிைன கூர்வதற்காக ெபா த்தமான திகதிெயான்ைற ெபயாிட்  
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் அத்தினத்ைதக் ெகாண்டா வதற்கும் அரசாங்கம் நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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2016 ைல 20, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

117/ ’15 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2014.05.01 ஆம் திகதியன்  ெவற்றிடமாகிய கைரேயாரப் பா காப் த் 
திைணக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகப் பதவிக்கு உத்திேயாகத்தெரா வைர 
நியமித்த ைறயியல்  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பதவிைய வகிப்பதற்காக ர்த்தி ெசய்ய ேவண் ய கல்விசார் 
மற் ம் அரசாங்க ேசைவயிலான உாிய அ ப்பைட தைகைமகள் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) 2014.06.02 ஆம் திகதியன்  ேமற்ப  பதவிக்கு தற்கா க அ ப்பைடயில் 
இைணக்கப்பட்ட இந்திராணி மங்க கா விக்கிரமநாயக்க எ ம் 
உத்திேயாகத்தாின் கல்வி மற் ம் ஏைனய தைகைமகள் தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) இவர்  2003.03.03 ஆம் திகதி தல்  2013.02.11 ஆம் திகதி வைர நிரந்தர அரச 
ேசைவயில் எவ்வள  காலம் கடைமயாற்றி ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (v) கைரேயார பா காப் ப் பணிப்பாளர் நாயகம் பதவியில் பதில் 
கடைமயாற் வதற்காக உத்திேயாகத்தெரா வைர நியமிக்க ேவண் யவர் 
யாெரன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  உத்திேயாகத்த க்கு எதிராக நிதி ேமாச  சம்பந்தமாக இலஞ்சம் 
அல்ல  ஊழல் பற்றிய சார்த் தல்கைள லனாய்  ெசய்வதற்கான 
ஆைணக்கு வினால் விசாரைணெயான்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றெதன்பைத 
அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய உத்திேயாகத்தெரா வ க்கு பணிப்பாளர் நாயக 
பதவிைய வழங்குவதற்கான சட்டாீதியான அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பதவிைய வ வற்றதாக்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எப்ேபாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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464/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2016 சனவாி 01 திகதியில் உள்ளவா  சனாதிபதியினால் அவர  பணியாட் 
ெதாகுதிக்கு நியமிக்கப்பட் ள்ள சகல ஆேலாசகர்கள், ெசயலாளர்கள், 
ஒ ங்கிைணப்  உத்திேயாகத்தர்கள், பிரத்திேயக உதவியாளர்கள் மற் ம் 
ேவ  இவ்வாறான உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  (i) இற்கு அைமவாக ெமாத்த உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (i)  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் ஒவ்ெவா  உத்திேயாகத்த க்கும் வழங்கப்ப ம் சம்பளம், 
ெகா ப்பன கள், பணியாட்ெடாகுதி மற் ம் ஏைனய வசதிகள் தனித்தனிேய 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (i)  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்களின் கல்வி மற் ம் 
ெதாழில்சார் தைகைமகள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

490/ ’16 

ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 – 2016 ஆம் ஆண் க க்கு ச ர்த்தி நிவாரணம் வழங்குவதற்காக 
கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட்ட அள ேகால்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த அள ேகால்க க்கு அைமவாக ச ர்த்தி நிவாரணம் 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள  என தி ப்தி அைடகின்றாரா என்பைத ம்; 

 (iii) நிவாரணம் கிைடக்க ேவண் ள்ளேபாதி ம் தற்ேபா  நிவாரணம் 
கிைடக்கா ள்ள கு ம்பங்கள் உள்ளன என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) இவர்க க்கு நிவாரணம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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555/ ’16 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  சாஹிர் ெமௗலானா,— உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) கு நாகல் பிரதான திைய விஸ்தாிக்கின்ற க த்திட்டம் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட்டேபா  கல்ஹின்ன, கண்  தி இல.262/2 இல் 
வசிக்கும் ஏ.எச்.எம். ஹனிபா மற் ம் .எம்.ஏ.எல். சலாஹுதீன் 
ஆகிேயா க்குச் ெசாந்தமான .பீ.க.2285 இல் 101 ஆம் இலக்க ண் க் 
காணி 1306/37 ஆம் இலக்க 2003.09.19 ஆம் திகதிய அரசாங்க வர்த்தமானப் 
பத்திாிைக அறிவித்த ன் லம் சு காிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) 10 வ டங்க க்கு ன்னர் சு காிக்கப்பட்ட ேமற்ப  காணிக்கும் உைடத்  
அகற்றப்பட்ட வியாபாரக் கட்டடத்திற்குமான இழப்பீட் த் ெதாைக 
இ வைர ெச த்தப்படவில்ைல என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  காணி மற் ம் உைடத்  அகற்றப்பட்ட கட்டடத்திற்குாிய இழப்பீட் த் 
ெதாைகைய உடன யாக வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

556/ ’16 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,—  ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,—  ( 1 )  

(ஆ) (i) இன்றளவில் அரசாங்க ேசைவயில் காணப்ப கின்ற ெவற்றிடங்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெவற்றிடங்கள் காணப்ப கின்ற ைறகள் தனித்தனியாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெவற்றிடங்க க்கு ெதாழிலற்ற பட்டதாாிகள் ஆட்ேசர்ப்  
ெசய்யப்ப வார்களா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், அ  எந்ெதந்த ைறக க்கு என்பைத ம்; 
 (v) ெவற்றிடங்க க்கு ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யக்கூ ய பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 
 (vi) ெவற்றிடங்க க்கு ெதாழிலற்ற பட்டதாாிகள் எக்காலப்பகுதியில் ஆட்ேசர்ப்  

ெசய்யப்ப வார்கள் என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

566/ ’16 
ெகௗரவ வி ர விக்கிரமநாயக்க,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டச் ெசயலாளாினால் 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் 
ெவற்றி விழா ெகாண்டாட்டத் க்கு மாத்தைற பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
அைமந் ள்ள ெகாட் ேவெகாட கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிவின், மாத்தைற, 
கடற்கைர தி 47 ஆம் இலக்க காணி பத்தர ல்ல, ெபலவத்த, சப் மல் பிேளஸ், 
793 ஆம் இலக்க விலாசத்தில் வசிக்கும் தி . சிராஜ் காதாிடமி ந்  தற்கா கமாக 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்  மீள ைகயளிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;  

 (ii) 2014 ஆம் ஆண்  நைடெபற்ற நிைன கூ ம் ெகாண்டாட்டத்ைத 
ெதாடர்ந்  தி . காத க்கு மீள ைகயளிக்கப்பட்ட ேமற்ப  காணிைய, காணி 
ெகாள்ளல் சட்டத்தின் 2 ஆவ  பிாிவின் கீழ் சு காிப்பதற்கு 2014.12.04 ஆம் 
திகதியன்  மாத்தைற பிரேதச ெசயலாளாினால் அறிவித்தெலான்  
ெவளியிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 



( 55 ) 

 

 (iii) ேமற்ப  அ (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணி சு காிப்  அறிவித்தைல 
இரத் ச் ெசய் மா  தி . காதர் 2014.12.19 ஆம் திகதிய க தம் லம் 
ேவண் ேகாள் வி த் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iv) இ வைர குறித்த அறிவித்தல் இரத் ச் ெசய்யப்படாததன் காரணத்தினால் 
ேமற்ப  காணிைய பயன்மிக்கதாக அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 
உாிைமயாள க்கு வாய்ப் க் கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்குறிப்பிட்ட காணிைய சு காிப்பதற்கான அறிவித்தைல இரத் ச் ெசய்வதற்கு 
ாிதமாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

568/ '16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெநத்தி,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ேதசிய ேபாக்குவரத்  ஆைணக்கு வினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட GPS 
ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த் ம் க த்திட்டத்தின் ேநாக்கம் யா ; 

 (ii) இதன் லம் ேப ந்  பயணிக க்கு வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
ேசைவ ேமம்பா கள் யாைவ; 

 (iii) ெபா த்தப்பட்ட GPS சாதனங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) GPS சாதனங்கைள ெபா த் வதற்காக ஈ ப த்தப்பட்ட ெபா  மக்களின் 
பணத்ெதாைக யா ; 

 (v) இதற்காக ேப ந்  உாிைமயாளர்களிடம் பணம் அறவிடப்பட்டெதனில், 
அப்பணத்ெதாைக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2014ஆம் ஆண் ன் ஆரம்பம் தல் ேமற்ப  சாதனங்களின் பராமாிப் க்கான 
பணக் ெகா ப்பன  நி த்தப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பராமாிப் ச் ேசைவ உடன்ப க்ைகயின் எந்த 
அத்தியாயத்தின்ப ; 

 (iii) ேசைவக் கட்டணக் ெகா ப்பனைவ நி த் வ  ெதாடர்பில்  ேப ந்  
உாிைமயாளர்கள   இணக்கப்பா  ெபறப்பட்டதா; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ெபா த்தப்பட்ட GPS சாதனங்கள் இயங்கிக்ெகாண் ந்தனவா; 

 (ii) 2014ஆம் ஆண் ன் இ திப் பகுதியி ந்  அைனத்  GPS சாதனங்க ம் 
ெசய ழந் ள்ளனவா; 

 (iii) இதன் காரணமாக ேப ந்  உாிைமயாளர்க க்கு தம  ேப ந்  
பயணிப்பைத GPS சாதனங்கள் லம் அவதானிக்க யாத  நிைல 
ஏற்பட் ள்ளதா; 

 (iv) ேமேல  அ(i) இன் ேநாக்கங்கள் அைடயப்பட் ள்ளனவா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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570/ '16 
ெகௗரவ ெஷஹான் ேசமசிங்க,—  மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) தற் கட்டத் க்காக பா 15 மில் யன் அங்கிகாிக்கப்பட் ள்ள அ ராத ரம் 
மாநகர சைபயின், மீன் சந்ைதப் பிரேதசம் உள்ளிட்ட வாராந்த சந்ைதப் 
பிரேதசத்ைத  திய கட் மானங்க டன் கூ யதாக ந னமயப்ப த் ம் மற் ம் 
கழி  நீைர  அகற் ம் க த்திட்டத்தின், 

 (i) தற் கட்டத்ைத ர்த்தி ெசய் , திட்டமிடப்பட் ள்ளதன்  பிரகாரம் ெசம்பர் 
31ஆந் திகதிக்கு ன்னர் மக்க க்கு ைகயளிப்பாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அத் திகதி யா ; 

 (iii) இரண்டாவ  கட்டத் க்காக நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதா; 

 (iv) ஆெமனில், குறித்த கட்டம் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா ; 

 (v) இரண்டாவ  கட்டத்ைத ர்த்தி ெசய் , மக்க க்கு ைகயளிப்பதற்கு 
திட்டமிடப்பட் ள்ள திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

128/ ’15 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)  

(அ) (i) ெதான் ெதாட்  இ ந் வ கின்ற உள்நாட்  ெநல் னங்கைள 
பயிாி வதற்காக விவசாய இரசாயனப் ெபா ட்கள் அவசியமாகா  
என்பைத ம்; 

 (ii) உள்நாட் ப் பண்ைடய ெநல் னங்கைள பயிாி ைகயில் ஆகக்குைறந்த 
அள  நீர் அவசியமாவேதா  பாரம்பாிய வழி ைறகைளக் ைகயாள்வதால் 
சுற்றாட க்கும் மனித க்கும் ஏற்ப கின்ற ேசதம் குைறவானெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இன்றளவில் இனங்காணப்பட் ள்ள இலங்ைகயில் பயன்ப த்தப்பட்ட 
பண்ைடய ெநல் னங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  ெநல் னங்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iii) தற்ேபா  பயிாிடப்ப கின்ற பண்ைடய ெநல் னங்கள் யாைவ; 

 (iv) ஏைனய பண்ைடய ெநல் னங்கள் பயிாிடப்படாைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2014 ஆம் ஆண்டளவில் உள்நாட்  பண்ைடய ெநல் னங்கைள விைத 
ெநல்லாகப் பயன்ப த்தி பயிாிடப்ப கின்ற வயல்களின் ஏக்கரள  யா ; 

 (ii) இலங்ைக ராவி ம் அத்தைகய விைதெநல்ைல பரவச் ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில் அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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465/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ள் சனாதிபதி அவர்கள் கலந் ெகாண்ட ெவளிநாட்  
பயணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ெவௗிநாட் ப் பயணத்தி ம் கலந் ெகாண்டவர்களின் 
ெபயர், பதவி மற் ம் இந்நபர்க க்காக அரச மற் ம் அரசுசார் 
நி வனங்களினால் ஏற்கப்பட்ட ெசல கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

491/ ’16 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 100 நாள் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் இலவச ைவ-ைப வலயங்கைள 
உ வாக்கும் க த்திட்டம் தற்சமயம் ெசயற்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் கீழ் உ வாக்கப்பட்ட இலவச ைவ-ைப வலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இ  ெதாடர்பாக தி ப்தியைடகின்றாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இைவ இயங்கும் நிைலயில் காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேககாைல மாவட்டத்தில் இலவச ைவ-ைப வலயங்கள் நி வப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அவ்விடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) எதிர்வ ம் காலத்தில் இலவச ைவ-ைப வலயங்கள் உ வாக்கப்பட ள்ள 
பிரேதசங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

578/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015.03.03 ஆம் திகதியன்   ெவ கம, உ பிலவில் வசிக்கும் தி . அ ண 
ேதசப்பிாிய மஹகமேக CIB / 2-138 / 37  ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் ெவ கம 
ெபா ஸ் நிைலயத்தில் ைறப்பா  ெசய் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ைறபா   விசாரைண ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், ஏெனன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) 2016.01.29 ஆம் திகதியன்  ேமற்ப  ைறபா  ெதாடர்பாக, தி . எம்.ஏ. 
ேதசப்பிாிய இல. IGP/PAC/O/53/16 இன் கீழ் ெபா ஸ் தைலைமயகத்தில் 

ைறப்பா  ெசய் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ெபா ஸ் தைலைமயகம் ேமற்ப  ைறப்பா  ெதாடர்பாக 
விசாரைண ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எவ்வா  தீர்த்  ைவக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், ஏெனன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 ைல 21, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

77/ ’15 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) 2014.07.01 ஆம் திகதி தல் இறக்குமதிக்கு தைடவிதிக்கப்பட் ள்ள 
உண ச் சுைவ ட் கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  சுைவ ட் க்கும் தைடவிதிக்கப்ப வதற்கான காரணம் 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  தைடெசய்யப்பட்ட சுைவ ட் கள் ேபான்ேற அஜினெமாட்ேடா 
அல்ல  ெமாேனாேசா யம் க் டேமட் (MSG) சுைவ ட் ம் மனித 
உட க்கு பாதகமானெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ  ற் ேநாய் மற் ம் நரம்  ேநாய்கள் உள்ளிட்ட பார ரமான 
ேநாய்க க்கு காரணமாக அைமகின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஒ  வ டத்தில் 2200 ெமட்ாிக் ெதான்ைன விட அதிகளவில் ேமற்ப  
சுைவ ட்  இந்நாட் ற்கு இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) ெமாேனாேசா யம் க் டேமட் பாவைனைய தைடெசய்வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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409/ ’16 

ெகௗரவ எஸ். எம். மாிக்கார்,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2)  

(அ) (i) தி ேகாணமைல பிரேதசத்தில் மீனவர் சங்கெமான்றின் சார்பாக லங்கா த்ர 
அபிவி த்தி வங்கியினால் ெபண் அரசியல்வாதிெயா வ க்கு பா 750 
இலட்சம் வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இவ ைடய ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  கடன் ெதாைகைய வழங்குவதற்கு பிைணயாக 

ைவக்கப்பட் ள்ளைவ  யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  கடன் ெதாைகயில் தற்ேபா  மீள அறவிடப்பட் ள்ள ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) இன்ேறல், ெதாடர்ச்சியாக கடன் ெச த் தல் தவறவிடப்பட் ள்ளைம 

ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 
  (vi) அ  ெதாடர்பான ைமயான விபரங்கைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 

என்பைத ம்; 
 (vii) லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியினால் வழங்கப்ப ம் கடன்க க்கு  

பன்சாைலகளின் உ திகள், குத்தைக ைறயில் அரசாங்கத்தி ந்  
ெபறப்பட்ட காணிகள் அல்ல  ப கக் கற்கைள பிைணயாக ைவக்க 

மா என்பைத ம்; 
அவர்  இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

435/ ’16 
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2016 சனவாி 16 ஆந் திகதி அல்ல  அைதயண்மித்த ஒ  தினத்தில் 
ேபஸ்ைலன் தி, ெதமட்டெகாட, ஞானசிங்ஹராமய விகாைரக்கு 
எதிேர ள்ள பாதசாாிகள் கடைவயின் மஞ்சள் ேகாட் ல் ஒ  தா ம் மக ம் 
வாகனெமான்றில் ேமா ண்  உயிாிழந் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மஞ்சள் ேகாட் ல் இதற்கு ன்ன ம் பல விபத் க்கள் 
இடம்ெபற் ள்ளன என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மஞ்சள் ேகாட் ன் இ ம ங்கி ம் பள்ளமாக காணப்ப வ ம், 
இவ்வா  விபத் க்கள் அதிகாிப்பதற்கு ஏ வாகி ள்ளெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இந்தள  விபத் க்கள் இடம்ெபற் ள்ள ேபாதி ம் ேமற்ப  மஞ்சள் 
ேகாட்ைட மாற்  இடத்திற்கு ெகாண்  ெசல்லாதி ந்த  அல்ல  குறித்த 
ேகாட் ன் இ ம ங்கி ம் திச் சமிக்ைஞகள் ெபா த்தாதி ந்த  ஏன் 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மஞ்சள் ேகாட்ைட மாற்  இடத்திற்குக் ெகாண்  ெசல்லல் அல்ல  
ேகாட் ன் இ ம ங்கி ம் ேபாக்குவரத்  சமிக்ைஞ ெபா த்தப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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471/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஸ்ரீ லங்கா ெர ெகாம் நி வனத்திற்குச் ெசாந்தமான அைனத்  
ெதாைலேபசிகளி ந் ம் அறவிடப்ப கின்ற வாி வைககள் மற் ம் வாித் 
ெதாைககள் ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  வாிகள் அைனத் ம் ேசர்க்கப்பட்ட பின்னர் ெமாத்த அறவிடல் 
சத தெமன்ற வைகயில்  ஸ்ரீ லங்கா ெர ெகாம் நி வனத்தினால் எவ்வள  
அற ட் ைன ேமற்ெகாள்ள ம்: 

 (iii) ேமற்ப  அற கள் எந்த திட்டவட்டமான வாசகத்தின் கீழ் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

483/ ’16 
ெகளரவ கனக ேஹரத்,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அதிேவக ெந ஞ்சாைலகளி ந்  
2015/12/31 ஆம் திகதி வைர ஈட் ய வ மானம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த வ மானம் எதிர்பார்த்த இலக்கிைனக் கடந் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனின் இந்த அதிேவக ெந ஞ்சாைலகளின் லம் நாட் ன் 

ெபா ளாதாரத்திற்கு நன்ைமகள் கிைடக்கின்றன என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) உத்ேதச ெகா ம்  - கண்  அதிேவ ெந ஞ்சாைலயின் நிர்மாணப் பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், எத்ேததியில் என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) (i) 2015 ஆம் ஆண் தியின் நீண்ட வி ைற காலத்தில் அதிேவக 
ெந ஞ்சாைலகளில் க ம் வாகன ெநாிசல் காணப்பட்டெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) எதிர்காலத்தில் இ  ேபான்ற வாகன ெநாிசல் ஏற்ப வைதத் த ப்பதற்கு 
எ க்கவி க்கும் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

500/ ’16 
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ ப்,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) பண்ைடய காலந்ெதாட்  தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் கிண்ணியா 
கிராமத்தில் ஸ் ம் மக்கள் வாழ்ந்  வந் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) அந்தப் பிரேதசத்தில் நிலவிய பயங்கரவாத ேமாதல்கள் காரணமாக 
இடம்ெபயர்ந்த ஸ் ம் மக்கள் இ வைர அக்கிராமத்தில் 
மீள்கு யமர்த்தப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) பயங்கரவாத ேமாதல்கள் காரணமாக கிண்ணியா கிராமத்தி ந்  
இடம்ெபயர்ந்த ஸ் ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
அக்கு ம்பங்களின் அங்கத்தவர்கள  எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இந்த மக்கைள அங்கு மீளக் கு யமர்த்த ாிதமாக நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

553/ ’16 
ெகௗரவ ெசயிட்  அ  சாஹிர் ெமௗலானா,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சமானவைர ேகட்பதற்கு,—  ( 1 )  

(அ) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் க தாவைள கிராமத்தில் வா ம் அண்ணளவாக 
1500 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் தம  பிரதான வாழ்வாதாரமாக ெவற்றிைலச் 
ெசய்ைகயில் ஈ பட் ள்ளார்கள் என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெவற்றிைலச் ெசய்ைகைய ெவற்றிகரமான ைறயில் ேமற்ெகாள்வதற்கு 
அத்தியாவசியமான “ெவற்றிைல கம்பங்கள்” ெபாத் வில் ெராட்டக் குளம் 
பிரேதசத்தி ந்  ெவட்  ஏற்றிச் ெசல்லப்ப வதற்கு தைட 
விதிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின் வன திைணக்களத்தின் ெவற்றிைலக் கம்பம் 2011 ஆம் 
இலக்க மற் ம் 2014.05.13 ஆம் திகதிய சுற்றறிக்ைகயின்ப  இவர்க க்கு 
அதற்கான அ மதிைய வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

498/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச 

ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள ம ந்தகங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயி ள்ள சான்றிதழ்ெபற்ற ம ந்தாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) 2011 –  2015 வைர ம ந்தாளர்க க்கான ெவளிவாாிப் பாீட்ைசக்குத் 
ேதாற்றிய அேபட்சகர்களின் எண்ணிக்ைக, ஆண்  அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) 2011-2015 வைர ேமற்ப  பாீட்ைசயில் சித்திெயய்தியவர்களின் எண்ணிக்ைக, 
ஆண்  அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (v) நாட் ல் ம ந்தாளர்களின் பற்றாக்குைற நில கின்றெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், ேமற்ப  பற்றாக்குைறைய தவிர்ப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 


