
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 164.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 ேம 04 வியாழக்கிழைம, .ப. 10.30 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 
921/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2011 சனவாி தல் 2015 சனவாி வைரயிலான காலப்பகுதியில் டைமப் , 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சில் இடம்ெபற் ள்ள ஊழல், ேமாச  மற் ம் அரச 
ெசாத் க்கைள தவறாக பயன்ப த் தல் சம்பந்தமாக அைமச்சு மட்டத்தில் 
விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஒவ்ெவா  விசாரைணயின ம் ன்ேனற்றம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஊழல் மற் ம் ேமாச க டன் அைமச்சின் உத்திேயாகத்தர்கள் 
ெதாடர் பட் ள்ளார்கெளன இனங்காணப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், இவர்கள் சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ க்காற்  
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2. 
992/ ’16 

ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைக கல்வி நிர்வாகச் ேசைவயின் உத்திேயாகத்தர் தி .சம்பத் 
ேவரெகாட கா  ாிச்மன்ட் கல் ாியின் அதிபராக நியமிக்கப்பட் ள்ளாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவர் ெமாரட் வ ேவல்ஸ் குமர கல் ாி அதிபராக ேசைவயாற்றிய காலத்தில் 
நிதி ேமாச  ெசய்தைம ெதாடர்பாக நடத்தப்பட்ட லன்விசாரைண 
நடவ க்ைககள் எப்ேபா  நிைறவைடந்தன என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாெறனின், அந்தப் லன்விசாரைணயின் கள் மற் ம் சிபாாிசுகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இவ க்கு எதிராக இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் குற்றச்சாட்  பற்றிய லனாய்  
ஆைணக்கு  ன்ென க்கும் லன்விசாரைண வைடந் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அதன் கள் மற் ம் சிபாாிசுகள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

3. 
1048/ '16 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மாநகர மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) ஸ்ரீ ஜயவர்த்தன ர ேகாட்ைடயில் அைமந் ள்ள ெசத்சிறிபாய இரண்டாவ  
கட்டத்தின், திய கட் டத்தின ம் ‘சுகு பாய’ திய கட் டத்தின ம் ஒ  
ச ர அ க்கான குத்தைகப் பணம் மற் ம் ேசைவக் கட்டணம் ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கட் டங்களில் வாகன தாிப்பிட வசதிக க்கு ெகா ப்பனெவான்ைற 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் மா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், குறித்த கட்டணம் ஒவ்ெவா  கட் டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கட்டணத்ைத தி த் வதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்;  

 (ii) ஆெமனில், குறித்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
1075/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) நா  வ ம் தபால் திைணக்களத்திற்கு ெசாந்தமான 3410 உப தபால் 
அ வலகங்கள் காணப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) அ வலகங்க க்கான கட் டங்கைளத் ேத தல் உப தபால் நிைலய 
ெபா ப்பதிகாாிகளாேலேய ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) உப தபால் அ வலகெமான்ைற ெகாண் நடத் வதற்கு மாதாந்த வாடைகயாக 
உப தபால் அ வலக ெபா ப்பதிகாாிெயா வ க்கு பா 250/- மட் ேம 
ெச த்தப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iv) இத்தைகய சி  ெதாைகயான மாதாந்த வாடைகக்கு கட் டங்கைள 
வாடைகக்கு ெபற யாைமயால் ெப ம்பாலான உப தபால் அ வலக 
ெபா ப்பதிகாாிக க்கு தம  சம்பளத்தி ந்  ெப ந்ெதாைக பணத்ைத 
ெச த்த ேவண் ேயற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (v) ெபறப்பட் ள்ள சில கட் டங்களில் மலசலகூட ( ப் ரேவற்பாட் ) 
வசதிகள்கூட இன்ைமயால் ஊழியர்கள் மிக ம் இன்னல்க க்கு மத்தியில் 
ேசைவயாற் கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (vi) தம  ஓய் தியத்ைத ெபற் க்ெகாள்வதற்காக வ ைக த ம் திேயார்களான 
ஓய் ெபற்ேறா க்கு அமர்வதற்ேகா அல்ல  நிற்பதற்ேகா ேபா மான இடவசதி 
இல்லாத உப தபால் அ வலகங்கள் காணப்ப கின்றனெவன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 



( 3 ) 

 

(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்ட நிைலைமகைள க த்திற்ெகாண்  ஊழியர்க க்கும் 
மக்க க்கும் வசதிகைள ஏற்ப த்திக்ெகா க்கும் வைகயில் உப தபால் 
அ வலகங்க க்கான கட் டங்கைள நிர்மாணிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) கட் ட வசதிகைள ெபற் க்ெகா க்கும் வைரயில் தற்சமயம் ெச த்தப்ப ம் 
பா 250/- மாதாந்த வாடைகக்கு பதிலாக ேபாதியள  வாடைகத் 

ெதாைகைய ெச த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5. 

1143/ ’16 

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ேகாரைளப்பற்  வாகைர வடக்குப் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயின் 
பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் லம் உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப் 
பரப்பள  எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்க ம் ெபயர்க ம் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும்ேபா  உத்திேயாக ர்வமாக 
எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) அப் பிரேதச ெசயலகத்திற்குாிய கிராம அ வலர் பிாி களில் ஏேத ம் 
பிாிவின்/பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  ெதாழிற்பா கள் 
ேவ  பிரேதச ெசயலகங்களின் லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் ெபயர்கள், உத்திேயாக ர்வ 
இலக்கங்கள் உள்ளிட்ட விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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6. 
1242/’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ள் 1983 ஆம் ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த 
திகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  
எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங்களினால் ெசல  

ெசய்யப்பட்ட நிதித் ெதாைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
1279/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,—  காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) தம  கு யி ப் க்காக அல்ல  பயிர்ச் ெசய்ைகக்காக அல்ல  வர்த்தக 

நடவ க்ைகக க்காக மர ாிைமக் காணிகைளக் ெகாண் க்காத மக்கள் 
அரசுக்குச் ெசாந்தமான காணிகைளத் தம  பயன்பாட் க்காக அ மதியின்றி 
பயன்ப த் கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) காலப் ேபாக்கில் அவ்வா  அ மதியின்றி பயன்ப த்தப்ப கின்ற காணிகைள 
அரச உாிைமயி ந்  அகற்றி, ைறசார்ந்த விதத்தில் ைகயளிக்கும் 
நைட ைறெயான்  ஒவ்ெவா  அரசாங்கத்தினா ம் ேபணிவரப்பட்ட  
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அதன் பிரகாரம், 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைற வைர மாத்தைற 
மாவட்டத்தில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள உ திகள், அளிப் ப் பத்திரங்கள், 
உாித் ப் பத்திரங்கள் அல்ல  உாிமப் பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைகயான  மாத்தைற 
மாவட்டத்தின் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  மட்டங்களில் ெவவ்ேவறாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தில் அரச காணிகைள அ மதியின்றிப் பயன்ப த் கின்ற, 
இ ப்பி ம், எ வித சட்ட ாீதியான ஆவணத்ைத ம் ெகாண் ராத ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக, பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்க க்கு அளிப் ப் பத்திரத்ைத 
அல்ல  ஆகக் குைறந்த  உாிமப் பத்திரத்ைத ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

8. 
1322/ ’16 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்க காலத்தில் பிரேதச ெசயலகங்கள் ஊடாக ெசயற்ப த்தப்பட்ட 
சிறிய அளவிலான அபிவி த்தித்திட்ட ஒப்பந்தங்கள், மதிப்பீட் த் ெதாைகக்கு, 
ஏற் ைடய பிரேதச ெசயலக ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் இயங்கும் சங்கங்க க்கு 
அளிக்கப்பட் ள்ளைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இ ந்த ேபாதி ம், தற்ேபா  ேமேல குறிப்பிட்ட அபிவி த்தித் திட்டங்க க்கு 
ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட்  ஆகக்குைறந்த ேகள்விப்பத்திரத் க்கு ேமற்ப  
ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்ப வைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்  ஆகக்குைறந்த ேகள்விப் 
பத்திரத் க்கு ேமற்ப  அபிவி த்தி திட்ட ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்ப வதால் 
பிரேதசத்தில் இயங்கிய சங்கங்க க்கு ேமற்ப  ஒப்பந்தங்கைள ெபற் க் 
ெகாள்ள யாத நிைலயில் அத்தைகய சங்கங்க ம் அப் பிரேதச ம் 
நலன்கைள இழந் ள்ளனெவன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமேல குறிப்பிட்ட சங்கங்க க்கு ேநர்ந் ள்ள அநீதியி ந்  இவர்கைள 
மீட்ெட ப்பதற்காக, ன்னர் காணப்பட்டைத ேபான்  திறந்த 
ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகார ன்றி சிறிய அளவிலான ஒப்பந்தங்கைள 
மதிப்பீட் த் ெதாைகக்கு ேமற்ப  சங்கங்க க்கு வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம், 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

9. 
1519/’17 

ெகளரவ எஸ்.சீ. த் குமாரண,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண்  பா 25 மில் யன் நிதி ஏற்பா கைள ெபற் க் 

ெகா க்கும் (விேசட) திட்டத்தின் கீழ் அ ராத ரம் மாவட்டத்திற்கு எவ்வள  
நிதி கிைடத்த  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிதிையப் பயன்ப த்தி ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள பணிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  திட்டத்தின் கீழ் சுயெதாழில் யற்சியாளர்க க்காக ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்  தற்ேபா  பிரேதச ெசயலகங்களில் எஞ்சி ள்ள ெபா ட்களின் 
அள கள் மற் ம் அவற்றின் ெப மதி, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்கும் அைமய தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iv) சுயெதாழில் யற்சியாளர்கள் லாேன அபிவி த்தி அ வலாினாேலேய 
சிபாாிசு ெசய்யப்பட்டனர் என்பைத அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (v) எஞ்சி ள்ள ெபா ட்கைள சுயெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு விநிேயாகித்  
க்கப்ப ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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10. 
1144/ ’16 

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ேகாரைளப்பற் ப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  

தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயின் 

பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iii) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் லம் உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப் 

பரப்பள  எவ்வள  என்பைத ம்;  
 (iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம், 
 (v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்க ம் ெபயர்க ம் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும்ேபா  உத்திேயாக ர்வமாக 
எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) அப் பிரேதச ெசயலகத்திற்குாிய கிராம அ வலர் பிாி களில் ஏேத ம் 
பிாிவின்/பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  ெதாழிற்பா கள் 
ேவ  பிரேதச ெசயலகங்களின் லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் ெபயர்கள், உத்திேயாக ர்வ 
இலக்கங்கள் உள்ளிட்ட விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
1243/’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தி ள் 1983 ஆம் ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த 
திகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  
எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங்களினால் ெசல  

ெசய்யப்பட்ட நிதித் ெதாைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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12. 
1296/’16 

ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் பணியாற் கின்ற கல்வி நி வாக உத்திேயாகத்தர் 
களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அவ்ெவண்ணிக்ைகயான  ஒவ்ெவா  கல்வி வலயத்தின் பிரகாரம் 
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தின் வலயக் கல்வி காாியாலயங்களில் நில கின்ற 
ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) கல்வி நி வாக உத்திேயாகத்தர்களின் பற்றாக்குைற நில ெமனில், அவற்ைறப் 
ர்த்தி ெசய்வதற்கு பின்பற்றப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ெபா ட்  ஓய் ெபற்ற கல்வி நி வாக 
உத்திேயாகத்தர்கள் ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்யப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள் ஆட்ேசர்ப ச் ெசய்யப்பட்ட நைட ைற யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

13. 
1444/ ’16 

ெகளரவ த்திக பத்திறன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,—  ( 1 )  

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மஹிந்த ராஜபக்ஷ சர்வேதச மாநாட்  மண்டபத்ைத 
நிர்மாணிக்கச் ெசலவான பணத் ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்ெகன பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட லங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) 2015.01.01 ெதாடக்கம் 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர அம்பாந்ேதாட்ைட மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ சர்வேதச மாநாட்  மண்டபம் ஈட் ய வ மானம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இதன் நிர்வாக நடவ க்ைககள் எந்த நி வனத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்றன என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இதன் அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்ெகன அரசாங்கம் ெதாடர்ந் ம் 
பணத்ைத ஈ ப த்த நடவ க்ைக எ க்குமா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்விதத்தில் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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14. 

1244/’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல் 
மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயினால் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் 
வழங்கப்பட் ந்த களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இன்றளவில் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் வழங்கப்ப கின்ற களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் த்த நிைலைம வைட ம் வைர கு நீர் 
வழங்குவதற்காக ஒவ்ேவார் ஆண் ற்கும் அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக யா ; 

 (iv) த்த நிைலைம வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர கு நீர் 
வழங்கல் க த்திட்டங்க க்காக அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்த பணத்ெதாைக 
ஆண்  வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ன்ேனற்ற அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

15. 

1448/ ’16 

ெகளரவ த்திக பத்திறன,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) றாகம நகரத்ைத அபிவி த்தி ெசய்ய திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்ெகன ெசலவிட உத்ேதசித் ள்ள பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) அபிவி த்திப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) றாகம நகர அபிவி த்தியின் ேபா  நகரத்திற்கு இைணக்கப்ப ம் திய 
அம்சங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிர்மாணப் பணிக க்ெகன ேகள்விப் பத்திரங்கள் 
ேகாரப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாறாயின், அ  எத்ேததியில் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

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

* 1. 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— கம்பனிகள் சட்டம் மற் ம் 

சங்கங்கள் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2007 ஆம் ஆண் ன் 7 ஆம் 
இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தின் 477 ஆம் பிாி டன் வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 527 ஆம் 
பிாிவின் கீழ் மற் ம் 2005 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க சங்கங்கள் (தி த்தம்) 
கட்டைளசட்டத் டன் வாசிக்கப்ப ம் (123 ஆம் அத்தியாயம்) 1891 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் 
இலக்க சங்கங்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 19 ஆம் பிாிவின் கீழ், கம்பனிகள் (கட்டணம்) 
மற் ம் சங்கங்கள் (கட்டணம்) ெதாடர்பாக ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 ஒற்ேறாபர் 25 ஆம் திகதிய 1990/12 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ் 

ஒ ங்குவிதிகள்,— 1987 ெசப்டம்பர் 14 ஆம் திகதிய 471/6 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட கம்பனிகள் (ெசயலாளர்கள் பற்றிய) 
ஒ ங்குவிதிகளின் 2 (i) (ஆ) பிாி   2007 ஆம் ஆண் ன் 7 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் 
சட்டத்தின் 527 ஆம் பிாிவின் கீழ் தி த்தப்பட் , (ix) எ ம் திய உப பிாிைவச் ேசர்த்  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 திெசம்பர் 20 
ஆம் திகதிய 1998/11 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.03.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 3. 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,— இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின் கீழ் 

கட்டைள,— 1996 ஆம் ஆண் ன் 9 ஆம் இலக்க இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின்  
4 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
ஒக்ேதாபர் 5 ஆம் திகதிய 1987/23 ஆம் இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2016.11.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 4. 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின்  சட்டத்தின் கீழ் 

ஒ ங்குவிதிகள்,— 1973 ஆம் ஆண் ன் 25 ஆம் இலக்க,  விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின் 31 
ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 41 ஆம் பிாிவின் கீழ், ேதசிய விைளயாட் க் 
கழகங்கள் ெதாடர்பில் விைளயாட் த் ைற அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
ஒற்ேறாபர் 27 ஆம் திகதிய 1990/23 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக  
மற் ம் 2017 ெபப் வாி 13 ஆம் திகதிய 2006/13  ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைககளில்  பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 5. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் 
நாயகத்தின் சம்பளம் மற் ம் ப களில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல்,— 

1994 ஆம் ஆண் ன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண 
ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 16(1) ஆவ  பிாிவி டாக ஆைணக்கு விடம் ஒப்பைடக்கப் 
பட் க்கும் அ வல்கைள நிைறேவற் ம் ெபா ட்  அந்த ஆைணக்கு விற்கு 
ஒத் ைழப்  வழங்குவதற்காக பணிப்பாளர் நாயகம் ஒ வைர நியமிப்பதற்கும் 
அப்பதவிைய வகிப்பவ க்கு பாரா மன்றத்தினால் தீர்மானிக்கப்ப ம் சம்பளத்ைதச் 
ெச த் வதற்கும் ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதாதலா ம்;  

இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் நாயகம் 
பதவிக்கு 2016.11.24 ஆம் திகதியி ந்  சட்டமா அதிபர் திைணக்களத்தில் ேமலதிக 
ெசா ஷிட்டர் ெஜனரல் பதவிைய வகித்த ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி தி . சரத் ஜயமான்ன 
அவர்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 

இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் 
நாயகமான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி தி . சரத் ஜயமான்ன அவர்க க்கு தனிப்பட்ட 
வைகயில் ெசல் ப யாகும் வண்ணம் ேமலதிக ெசா ஷிட்டர் ெஜனரல் பதவிக்குாித்தான 
மாதாந்தச் சம்பளம் மற் ம் அரசாங்கத்தினால் உத்திேயாக ர்வ இல்லெமான்  
வழங்கப்படவில்ைலயாயின் ட்  வாடைகக் ெகா ப்பன  உட்பட சகல ப கள் 
(ெதாைலேபசிக் ெகா ப்பன  மற் ம் எாிெபா ள் ெகா ப்பன  தவிர்ந்த) 
ெச த் வதற்கும், இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் 
பணிப்பாளர் நாயகத்தின் பதவிக்குாித்தான அைமச்சரைவச் ெசயலாள க்குாிய 
ெகா ப்பன , ெதாைலேபசிக் ெகா ப்பன , எாிெபா ள் ெகா ப்பன  என்பவற்ைற 
2016.11.24 ஆம் திகதி தல் ெச த் வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 

அதற்கைமய, 1994 ஆம் ஆண் ன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய 
விசாரைண ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 16(2) ஆவ  பிாி க்கைமய, இலஞ்சம் மற் ம் 
ஊழல் பற்றிய விசாரைண  ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் நாயகம் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி 
தி . சரத் ஜயமான்ன அவர்க க்கு அரசாங்கத்தின் திரட்  நிதியத்தி ந்  ேமேல 
குறிப்பிடப்பட்ட மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் ப கைளச் ெச த் வதற்கு இப்பாரா மன்றம் 
பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 6. 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட லம்  —   இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 7. 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம், நிர்வகித்த ம், பணிகைள 

நிைறேவற் த ம்) (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 



( 11 ) 

 

* 8. 
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட 

விடயம்  (2017, மார்ச்சு 08) [1]. 

* 9. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 10. 
கு யியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 11. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 12. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 13. 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வணிகக் கப்பற்ெறாழில் 

சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 52 ஆம் இலக்க, வணிகக் 
கப்பற்ெறாழில் சட்டத்தின் 139 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 321 
ஆம் பிாிவின் கீழ் ெகாள்கலத்தின்  ெமாத்த திரண்மத்ைதச் சாிபார்த்தல் ெதாடர்பில் 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
ஓகத்  11 ஆம் திகதிய 1979/30 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2017.02.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 14. 
அரசியலைமப்பின் கீழ் பிேரரைண,— விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் 

(2016 ன் 22),— “இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 104ஆ 
(5) (அ) ஆம் உ ப் ைரயின் ஏற்பா களின் பிரகாரம், ேதா்தல் ஆைணக்கு வினால் 2016 
ெபப் வாி 25 ஆம் திகதிய 1955/19 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானியில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2016.05.06 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான, மக்கள் 
தீர்ப்ெபான் க்கான அல்ல  ேதா்தெலான் க்கான காலக்ெக வின் ேபா  இலத்திரனியல் 
மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் பின்பற்றிெயா க ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் அல்ல  வழிகாட்  
ெநறிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
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15. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

16. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

17. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

18. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

19. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

[1] “சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்ெப மாக” எனப் 
பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 


