
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 167.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 ேம 24 தன்கிழைம, பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 
860/ ’16 

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

(அ) (i) இலங்ைக இரா வத்தின் 06 ஆம் பீரங்கிப் பைடயணியில் 65954 ஆம் 
இலக்கத்தின் கீழ் பணியாற் ம் திக் எல்ல ேலகம்ேக சமித் அஞ்சுல குமார 
ேலகம்ேக எ ம் உத்திேயாகத்தர் இரா வ ஒ க்க விதிகைள மீறி ள்ளார் 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவர் ெதாடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரைணகள் உாிய ைறயில் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) இதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட இவர  மைனவியான ஸ்ரீமா  லசந்திகா 
நவரத்ன என்பவ க்கு அநீதி ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர் சம்பந்தமாக விசாரைணெயான்  நடத்தப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எப்ேபாதி ந்  என்பைத ம்; 
 (iii) ஸ்ரீ மா  லசந்திகா நவரத்ன என்பவ க்கு ஏற்பட் ள்ள அநீதி ெதாடர்பாக 

அவ க்கு நிவாரணம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு இரா வம் தைலயி மா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2. 
1163/ ’16 

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

(அ) (i) மகாவ  கங்ைகயின் மினிப்ேப அைணக்கட் ன் உயரத்ைத 12 அ களால் 
உயர்த்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக  ேமற்ெகாண்  வ கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக ேச வில, ர் மற் ம் ெவ கல் ஆகிய பிரேதசங்கைளச் 
ேசர்ந்த 22,500 ஏக்கர் காணிகள்  நீர் கிைடக்காைமயால் தாக்கத் க்கு 
உள்ளாவேதா , ஏறக்குைறய 80,000 கமக்காரர்கள் பாதிக்கப்ப வர் 
என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கு ன்னர் இந்த அைணக்கட் ன் உயரம் 3 மீற்றர்களால் 
உயர்த்தப்பட்டதன் காரணமாக ேச வில, ர், விஜித ர மற் ம் ெவ கல் 
ஆகிய பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த கமக்காரர்க க்கு  இரண்  ேபாகங்களி ம் 
பயிர்ெசய்ய இயலாமல் ேபா ள்ளெதன்பைத ம்; 



( 2 ) 

 

 (iv) அைணக்கட் ன் உயரத்ைத 12 அ களால் உயர்த் வதன் லம் அப்பிரேதச 
மக்க க்கு கு நீர் தட் ப்பா  ஏற்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  விடயம் சம்பந்தமாக 2016.09.04 ஆந் திகதி தி ேகாணமைல 
நகரசைப மண்டபத்தில் 42 கமக்காரர் அைமப் கள் ஒன் ேசர்ந்  ஊடக 
சந்திப்ெபான்றிைன நடத்தி ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இவ்விதமாக கமக்காரர்கள் பாதிக்கப்ப வார்களாயின், நிவாரணம் வழங்குவதற்காக 
அரசாங்கம் எ க்க எதிர்பார்க்கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 
1257/’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு 
அபிவி த்தி  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் மன்னார் மாவட்டத்தில் அைமந்தி ந்த ெபா ஸ் 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  ெபா ஸ் நிைலயங்களில் பணி ாிந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் 
ஆண் ல் த்தம் வைட ம் வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
அழி க்குள்ளாக்கப்பட்ட ெபா ஸ் நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரணமைடந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர் 
களின்  எண்ணிக்ைக யா ; 

 (v) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அழி ற்ற ெசாத் க்கள் ெதாடர்பாக 
மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (vi) ேம ள்ள அைனத்  விடயங்க ம் ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகைய  
சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
1302/ ’16 

ெகளரவ டளஸ் அழஹப்ெப ம,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெதன் மாகாண தி அபிவி த்தி அதிகார சைபக்கு உாித்தான திகளின் 
கிேலா மீற்றர் அள , ஒவ்ெவா  மாவட்டத்திற்கும் அைமய தனித்தனிேய 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அளவான , மாகாண தி அபிவி த்தி அதிகார சைபயின் 
தரப்ப த்தல்க க்கு அைமய தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iii) 2013, 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆகிய ஆண் களில் காப்பட் இடப்பட்ட 
ெதன் மாகாண தி அபிவி த்தி அதிகார சைபக்கு உாித்தான மாத்தைற 
மாவட்டத்தின் திகளின் கிேலா மீற்றர் அள  ஆண் களின் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ெதன் மாகாண சைபக்கு உாித்தான திகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கும், 
பராமாிப்பதற்கும் நிதி ஏற்பா கைள வழங்குகின்ற லங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) 2013, 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆகிய ஆண் களில் ேமற்ப  லங்களின் 
கீழ் மாத்தைற மாவட்டத்தில் மாகாண திகளின் அபிவி த்திக்காக 
ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக ஒவ்ெவா  லத் க்கும் அைமய தனித்தனிேய 
யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

5. 
1314/ ’16 

ெகௗரவ எம்.எச் எம். சல்மான்,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின், ஏறா ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
அைமந் ள்ள அரசாங்க நி வனங்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் அள  
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் வசிப்பவர்கள் அரசாங்க காணிகைள 
அளிப் ப் பத்திரத்தின்/அ மதிப்பத்திரத்தின் லம் ெபற் க்ெகாள்ள 
விண்ணப்பித் ள்ளார்களா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  விண்ணப்பதாரர்க க்கு இற்ைறவைர அளிப் ப் பத்திரத்தின்/ 

அ மதிப்பத்திரத்தின் லம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள காணிகளின் 
அள  யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

6. 
1338/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கஹல்ல வன ஒ க்கத்தி ள்ள ஊ வல் தாவரங்கைள அகற்றி இயற்ைக 
வன வளர்ப்பிைன ேமற்ெகாள்வதற்கும் அங்குள்ள ராதன வாவிகைள 
ம சீரைமப்பதற்கும் நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 
 (iii) அப்பணிைய நிைற ெசய்வதற்கு எ க்கும் காலம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) அதற்கு ஊழியப் பங்களிப்பிைன வழங்குவதற்கு பிரேதசத்தி ள்ள 

தன்னார்வ அைமப் கள் இணக்கம் ெதாிவித் ள்ளனவா என்பைத ம்; 
 (v) அதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
1372/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  வர  ெசல  திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 124 இற்கு 

அைமய, சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு 
ெதாழில் யற்சி  லதனத்ைத அளிக்கும் ேநாக்கத்தில், “நிதியங்களின் 
நிதியெமான் ” தாபிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  “நிதியங்களின் நிதியத்திற்கு”  பங்களிப்  ெசய் மா  சர்வேதச 
நிதிக் கூட் த்தாபனத்திட ம் (IFC) ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியிட ம் (ADB) 
ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கு கிைடத்த பிரதிப ப் கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) ெதாழில் யற்சி லதன கம்பனிக க்கான கம்பனி வ மான வாிைய 50% 

ஆல் குைறப்பதற்கு ஏற் ைடயதாக உண்ணாட்டரசிைறச் சட்டம் 
தி த்தப்பட்டதா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

8. 
1559/ ’17 

ெகளரவ கனக ேஹரத்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண் க்காக பாடசாைல மாணவர்க க்கு சீ ைட வழங்குவதற்காக 

ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணத் ெதாைக யா  என்பைத ம்; 
 (ii) ஆரம்பப் பிாிவின் (தரம் 1 - 5 வைர) மாணவர் ஒ வ க்கு சீ ைடக்காக 

வழங்கப்பட்ட பணத் ெதாைக யா   என்பைத ம்; 
 (iii) இரண்டாம்நிைலப் பிாிவின் (தரம் 6 - 13 வைர) மாணவர் ஒ வ க்கு 

சீ ைடக்காக வழங்கப்பட்ட பணத் ெதாைக யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வழங்கப்பட்ட பணத் ெதாைக சீ ைடக்கான ணிையப் ெபற் க்ெகாள்ள 
ேபா மானதல்ல  என்பைத ம்; 

 (ii) சீ ைடத் ணிகைள பாடசாைல மட்டத்தில் வழங்கா  கூப்பன் ஒன்  
வழங்கப்ப வதன் லம் ணிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ேமலதிக பணத் 
ெதாைகைய ெபற்ேறா க்கு ஏற்க ேநாி கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) எனேவ, பாடசாைல சீ ைடக்கான ணிகைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக 
ேவெறா  ைறயியல் பின்பற்றப்பட ேவண் ெமன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

9. 
1570/ ’17 

ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) அம்பாைற மாவட்டத்தில், 

 (i) நிர்வாக ாீதியில் தமிழ் மற் ம் சிங்களம் என ெசயற்ப ம் பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி களின் ெபயர்கைள தனித்தனியாக ம்; 

 (ii)  இலங்ைக திட்டமிடல் ேசைவயில் திட்டமிடல் உதவிப் பணிப்பாளர்களாக 
ேசைவயாற் ம் அ வலர்களின் ெபயர்கைள ம்; 

 (iii) 2009.06.28 ஆம் திகதிய MF/13/CC உள்ளீர்ப்  இலக்க நிதி அைமச்சின் 
சுற் நி பம் மற் ம் 2007.05.23 திகதியிடப்பட்ட A4/6/24/2007 ஆம் இலக்க 
பகிரங்க ேசைவ ஆைணக்கு  சுற் நி பம் ஆகியவற்றின் பிரகாரம் மிைக 
அ ப்பைடயில் அ வலர் ேசைவயாற் ேவாாின் ெபயர்கைள, பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  அ ப்பைடயி ம் 

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ)  (i)  மிைக அ வலர் அ ப்பைடயில் ேசைவயாற் ம் அ வலர்கள் இ க்கின்ற 
அ வலகங்களில் பதவிக க்கான ெவற்றிடங்க க்கு அவ் அ வலர்கள் 
கவனத்திற்ெகாள்ளப்ப வார்களா என்பைத ம்; 

 (ii)  அவ்வாெறனில், அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள சிங்கள ெமாழி லமான 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களி ந்  அ வலர்கைள இடமாற்றம் 
ெசய்வதன் லம் இத்தைகய ெவற்றிடங்கள் நிரப்பப்ப மா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 



( 5 ) 

 

10. 
1608/ ’17 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,—  நிதி மற் ம் ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) சிேரஷ்ட பிரைசகளின் பா 1.5 மில் யன் வைரயிலான நிைலயான 

ைவப் க க்கு 15% வட் ைய வழங்கக் ேகா ம் சுற்றறிக்ைகெயான்  
அைனத்  வங்கிக க்கும் அ ப்பப்பட் ள்ளெதன்  2016.11.21 ஆந் திகதி 
அல்ல  அைத அண்மித்த திகதிெயான்றில் ெதாைலக்காட்சி 
ேநர்காணெலான்றின் ேபா  அவர் குறிப்பிட்டார் என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கு மாறாக, ேதைவயான அறி த்தல்க டன் சுற்றறிக்ைககைள 
இலங்ைக மத்திய வங்கிக்கு அ ப்பியதாக ம் இலங்ைக மத்திய வங்கி 
குறிப்பிடப்பட்ட அந்த பணிப் ைரைய நிைறேவற்றத் தவறி ள்ள  என்  
குறிப்பிட்டைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) 2017.01.31 ஆந் திகதி வைரக்கும் அரச வங்கிகள் உள்ளடங்கலாக அைனத்  
வங்கிக ம் அந்த சுற்றறிக்ைகைய அ ல்ப த்தியி க்கவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) அதனால் சிேரஷ்ட பிரைசக க்கு ஏற்பட்ட நட்டம் இலட்சக்கணக்கான 
பாய்களாகும் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) வங்கிகளால் அைமச்சாின் சுற்றறிக்ைககள் றக்கணிக்கப்பட்டதற்கான 
காரணத்ைத அல்ல  அ ப்பைடைய ம்; 

 (ii) அைமச்சர் 2015 நவம்பர் மாதத்தில் சமர்ப்பித்த வர  ெசல த் திட்ட 
ன்ெமாழி க க்கிணங்க எந்தத் திகதியி ந்  இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

நைட ைறபப த்தப்பட் க்க ேவண் ம் என்பைத ம்; 
 (iii) அைமச்சாின் குறிப்பிடப்பட்ட அந்த பணிப் ைர வி க்கப்பட்ட 

திகதியி ந்  சிேரஷ்ட பிரைசக க்கு இழப்பீ கைள ெகௗரவ அைமச்சர் 
ெச த் வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
1050/ ’16 

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

(அ) (i) ெகா ம்  மாநகரசைப ஆ ைக பிரேதசத்தில் உள்ள அரசாங்க 
கட் டங்களில் ேபணிவரப்ப கின்ற அைமச்சுக்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வைமச்சுக்கள் ேபணிவரப்ப ம் அரசாங்க கட் டங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அைமச்சுக்களில் குத்தைகக் கூ  ெச த் ம் மற் ம் ெச த்தாத 
அைமச்சுக்கள், ஒவ்ெவா  கட் டத்திற்கு அைமவாக தனித்தனிேய யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) குத்தைக ெச த் ம் அைமச்சுக்கள், ஒ  ச ர அ க்கு ெச த் ம் குத்தைகக் 
கூ  மற் ம் ேசைவ கட்டணம், ஒவ்ெவா  கட் டத்திற்கு அைமவாக 
தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) இக்கட் டங்களில் வாகனங்கைள நி த்திைவப்பதற்காக உள்ள 
இடப்பரப் க்கு ெகா ப்பன கள் ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், இத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 
 (vii) வாகனங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமவாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேமற்ப  

ெகா ப்பன  ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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12. 
1258/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு 
அபிவி த்தி  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் அைமந்தி ந்த ெபா ஸ் 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  ெபா ஸ் நிைலயங்களில் பணி ாிந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் 
ஆண் ல் த்தம் வைட ம் வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
அழி க்குள்ளாக்கப்பட்ட ெபா ஸ் நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரணமைடந்த ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்களின்  எண்ணிக்ைக யா ; 

 (v) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அழி ற்ற ெசாத் க்கள் ெதாடர்பாக 
மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (vi) ேம ள்ள அைனத்  விடயங்க ம் ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகைய  
சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

13. 
1304/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) கம் பிட் ய, கர ட் கல, “ஆாிய இல்லத்தில்” வசிக்கும் தி . தில் னி 

உபா  தனக்குாிய காணிெயான்றின் நிர்ணயித் க் ெகாள்வதற்கான சட்ட 
ஆேலாசைனையப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக சட்ட ஆேலாசைன 
ஆைணக்கு வின் மாத்தைற அ வலகத்தின் உதவிைய நா ள்ளார் 
என்பைத ம்; 

 (ii) சட்ட ஆேலாசைனையப் ெப வதற்காக ேதைவப்ப ம் பிரச்சிைனக்குாிய 
காணியின் உ திப்பத்திரம் ல வைரபடம் காணி விபரப் பதிேவ  உட்பட 
ேம ம் பல க தங்களின் லப்பிரதிகள் ேமற்கூறிய அ வலகத் க்கு 
ஒப்பைடத் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iii) தனக்கு ெதாடர்ந் ம் சட்ட உதவிகேளா ஆேலாசைனகேளா ேதைவயில்ைல 
என் ம், நீதிமன்ற நடவ க்ைகைய நா வதற்கான அவசியம் கிைடயா  
என்பதனால், ஒப்பைடக்கப்பட்ட க தக் ேகாப்ைப மிண் ம் தனக்கு த ம்ப  
அவர் ேவண் ேகாள் வி த் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iv) எனி ம், இ வைர க தக் ேகாப் கள் வழங்கப்ப வைத அல்ல  எதிர்வ ம் 
நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக அறிவிப்பைத சட்ட உதவி ஆைணக்கு வின் 
மாத்தைற பிரேதச அ வலகம் ெதாடர்ந்  ம த்  வ கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) தி . உபா யினால் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள க தக் ேகாப்ைப மீண் ம் அவ க்கு 
ைகயளிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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14. 

1315/’16 

ெகௗரவ எம்.எச் எம். சல்மான்,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின், ேகாரைளப்பற்  வாைழச்ேசைன பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவில் அைமந் ள்ள அரசாங்க நி வனங்க க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகளின் அள  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் வசிப்பவர்கள் அரசாங்க காணிகைள 
அளிப் ப் பத்திரத்தின்/அ மதிப்பத்திரத்தின் லம் ெபற் க்ெகாள்ள 
விண்ணப்பித் ள்ளார்களா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  விண்ணப்பதாரர்க க்கு இற்ைறவைர அளிப் ப் பத்திரத்தின்/ 

அ மதிப்பத்திரத்தின் லம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள காணிகளின் 
அள  யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

15. 

1379/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  
மர ாிைமகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் 134 ஆம் ன்ெமாழி க்கு 
அைமவாக, ச ர்த்தி பய காிக க்கு விநிேயாகிப்பதற்காக 44000 ெமற்றிக் 
ெதான் அாிசி ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எந்த விைலயில் எத்தரப்பிடமி ந்  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ன்ெமாழிைவ நைட ைறப்ப த்தல் சார்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ெமாத்தச் ெசலவினம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) 44000 ெமற்றிக் ெதான் அாிசியான  ச ர்த்தி பய காிக க்கு மத்தியில் 
விநிேயாகிகப்பட்ட விகிதம் யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அாிசி விநிேயாகிக்கப்பட்ட காலப் பகுதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

* 1. 
கு யியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— வாழ்வின் 

எ ச்சி சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2017 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க தி த்தஞ் 
ெசய்யப்பட்ட 2013 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க வாழ்வின் எ ச்சி சட்டத்தின் 42 ஆம் 
பிாிவின்  கீழ்  மற் ம் அச்சட்டத்தின் 25(2) மற் ம் 29 (2)  பிாி கேளா  ேசர்த்  
வாசிக்கப்பட ேவண் ய 42 ஆம் பிாிவின் கீழ், ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 மார்ச்சு 07 ஆம் திகதிய 2009/8 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2 0 1 7 . 0 5 . 0 3  ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 3. 
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 .) 
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* 4. 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம், நிர்வகித்த ம், பணிகைள 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 5. 
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட 

விடயம்  (2017, மார்ச்சு 08) [1]. 

* 6. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 7. 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட லம்  —   இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 9. 
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 .) 

* 10. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 11. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 12. 
ை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 .) 

* 13. 
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 . 

14. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

15. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

16. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

17. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

18. 
ெ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 . 


