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1.
863/ ’16
ெகளரவ த்திக பத்திறன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
ேகட்பதற்கு,— (1)

வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேபாீச்சம்
பழத்தின் அள எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) இலங்ைகக்கு ேபாீச்சம் பழம் இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் பிரதான நா கள்
யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேபாீச்சம் பழம் இறக்குமதியின் ேபா
பாிசீ க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ

எவ்வா

அதன்

தரம்

ெதாடர்பாக

என்பைத ம்;

(iii) 2015 ஆம் ஆண் ல் ேபாீச்சம் பழம் இறக்குமதிக்காக ெசலவிடப்பட்ட
பணத்ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
2.
1071/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 1983

ைல மற் ம் ஓகத்

மாதங்களில் இடம்ெபற்ற இனக்கலவரம் காரணமாக,

(i) இறந்த, காயமைடந்த மற் ம் காணாமல்ேபான தமிழர்களின் எண்ணிக்ைக,
அவர்கள் வசித்த மாவட்டங்களின் ப தனித்தனியாக யா என்பைத ம்;
(ii) இறந்த, காயமைடந்த மற் ம் காணாமல்ேபான ெமாத்தத் தமிழர்களின்
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(2)
3.
1117/ ’16
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ச
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

கவ

ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்

மர ாிைமகள்

(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் இயங்கும் திவிெநகும ச க ைமய வங்கிகளின்
(ச ர்த்தி வங்கிகள்) எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

வங்கிகள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) ஒவ்ெவா
வங்கிக்
கிைளயி
ந் ம்
அ கூலங்கைள
பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

ெப ம்

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
(அ) (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா
வங்கியி ம்
பணியாற் கின்ற ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் இவர்களின்
ெபயர்கள், பதவிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(ii) தற்ேபா ேமற்ப வங்கிகளில் ஊழியர் ெவற்றிடங்கள் உள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், ேமற்ப
ெவற்றிடங்க க்கு ஊழியர்கைள ஆட்ேசர்க்கும்
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
4.
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

1161/ ’16
வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள்

கஹல்ல, பல்ேலெகேல மற் ம் ஹக்வட் னா நீர்ேதக்கத்ைத அ ப்பைடயாகக்
ெகாண்
சுற் லா வலயெமான்ைற உ வாக்கும் திட்டேம ம் உள்ளதா
என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அத் திட்டத்ைத சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iii) கஹல்ல வன ஒ க்கம் மற் ம் சரணாலய நிலப் பரப்பி ள் திகைள ம்
கட்டடங்கைள ம் நிர்மாணிக்கும் திட்டேம ம் உள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அ

எதற்காக, எந்த அளவில், எந்த இடங்களில் என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

கஹல்ல வன ஒ க்கத்தில் இன்றளவில் சுமார் 06 ஏக்கர் நிலப் பரப்பில்
காடழிக்கப்பட்
இயந்திரங்களின்
ைண டன் சீரைமக்கப்ப வதற்கான
காரணம் யாெதன்பைத ம்;

(ii) அதற்கு நிதி ஒ க்கிய நி வனம் யா ; குறிப்பிட்ட ெதாைக எவ்வள
என்பைத ம்;
(iii) அதன் ஒப்பந்தகாரர்கள் யாவர் என்பைத ம்;
(iv) இதன்
லம் 2009 ஆம் ஆண் ன் 65 ஆம் இலக்க சட்டத்தின்
லம்
இ தியாக தி த்தப்பட்ட 1907 ஆம் ஆண் ன் 6 ஆம் இலக்க வனப்
பா காப் கட்டைளச் சட்டத்தின் 7 ஆம் பிாி மீறப்ப கின்றெதன்பைத
அரசாங்கம் ஏற் க்ெகாள்கின்றதா என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
பிாி
என்பைத ம்;

மீறப்ப மானால் வழங்கக்கூ ய தண்டைனகள் யாைவ

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
5.
1194/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மின்வ

மற் ம்

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் வ னியா மாவட்டத்தில் இலங்ைக மின்சார
சைபயினால் மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள

களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக

யாெதன்பைத ம்;
(ii) தற்ேபாைதக்கு

மின்சாரம்

வழங்கப்பட் ள்ள

களின்

ெமாத்த

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) 1984

தல்

2009

ஆம்

ஆண்

வைர

ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்
(iv) 2009 ஆம் ஆண் ல்
வைர

மின்சாரம்

த்த நிலவரம்

மின்சாரம்

வழங்குவதற்காக

வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்

வழங்கப்பட் ள்ள

களின்

எண்ணிக்ைக

ஆண்

வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமற்ப

இல்

(iv)

வழங்குவதற்காக

குறிப்பிடப்பட் ள்ள

ஒ க்கப்பட் ள்ள

காலகட்டத்தில்

பணத்ெதாைக

ஆண்

மின்சாரம்
வாாியாக

எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
6.
1298/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மாத்தைற

மாவட்டத்தின்

ேதசிய

மற் ம்

மாகாண

பாடசாைலகளில்

பணியாற் ம் கல்விசாரா ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா
(ii) அந்த எண்ணிக்ைகயான

ஒவ்ெவா

என்பைத ம்;

பதவிக்கைமய தனித்தனியாக யா

என்பைத ம்;
(iii) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலக

க்கான

அங்கீகாிக்கப்பட்ட கல்விசாரா பதவியணியில் நில ம் ெவற்றிடங்களின்
எண்ணிக்ைக யா

என்பைத ம்;

(iv) அந்த ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைகயான
பாடசாைலக
(v) ேமற்ப

க்கைமய தனித்தனியாக யா

ேதசிய மற் ம் மாகாண
என்பைத ம்;

(iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெவற்றிடங்க

க்கு ஆட்ேசர்ப்

ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனின்,

அதற்கு

ஏற் ைடயதான

என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ஆட்ேசர்ப்

நைட ைற

யா

(4)
7.
1383/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி இலக்கம் 147
இன்ப , மீன் மற் ம் மீன் உற்பத்திகளின் இறக்குமதிக்கான விேசட
வியாபாரப் பண்டங்கள் வாி பா 50/- வைர அதிகாிக்கப்பட்டதன்
லம்,
அரச வ மானத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பங்களிப் யா என்பைத ம்;
(ii) 1977ஆம்
ஆண்
ந்
இற்ைறவைர
இலங்ைகக்கு
இறக்குமதி
ெசய்யப்பட்ட மீன் மற் ம் மீன் உற்பத்திகளின் அள ம் இறக்குமதிப்
ெப மதி ம் ஒவ்ெவா ஆண் வாாியாக யா என்பைத ம்;
(iii) சுங்கத் தர களின்ப , இலங்ைகக்கு மீன் மற் ம் மீன் உற்பத்திகைள
இறக்குமதி
ெசய் ம்
இறக்குமதியாளர்களின்
ெபயர்
பட் யைலச்
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) இலங்ைகக்கான மீன் இறக்குமதிைய குைறப்பதற்கு அரசாங்கத்திடம்
ஏேத ம் ேவைலத்திட்டெமான் உள்ளதா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில், அ யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
8.

1480/ '16
ெகௗரவ அேசாக பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தின்
த்தளம் மாவட்டத்தில் விைளயாட் த் ைறப்
பாடசாைலகள் அைமக்கப்பட் ள்ளனவா;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ;
(iii) ேமற்ப
பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக எ க்கப்ப ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ;
(iv) தற்ேபா
த்தளம் மாவட்டத்தி ள் பணியாற் ம் விைளயாட் த் ைற
ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(v) இவர்கள ெபயர்கள் மற் ம் பணியாற் ம் பாடசாைலகள் யாைவ;
(vi) மாவட்டத்தி ள் விைளயாட் த் ைற ஆசிாியர்க க்கான ெவற்றிடங்கள்
காணப்ப மாயின், எதிர்வ ம் காலத்தில் குறித்த ெவற்றிடங்க க்குத்
ேதைவயான
ஆட்ேசர்ப் கைள
ேமற்ெகாள்வதற்கு
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

9.

1495/ ’16
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) யான்ஓயா க த்திட்டத்திற்காக சுற்றய ல் வசித்த பிரேதசவாசிகளின்
காணிகள் சு காிக்கப்பட்டதன் காரணமாக பாரம்பாிய 07 குளங்கள்
கு மைனகள் மற் ம் வயல்கள் இந்த நீர்த்ேதக்கத்தில்
ழ்கி ள்ளதால்
இவர்கள் ேபாக்கிடமின்றி நிர்க்கதியாகி ள்ளனர் என்பைத ம்;
(ii) பிரேதசவாசிகளின் எதிர்ப்பிைன ெபா ட்ப த்தா கஜுவத்த பிரேதசத்தில்
மனித வாழ் க்குப் ெபா த்தமற்ற அடர்ந்த வனப் பிரேதசெமான்ைற
இவர்க க்கு
பகிர்ந்தளிக்க
உத்திேயாகத்தர்கள்
நடவ க்ைக
எ த் வ கின்றனர் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

(5)
(ஆ) (i) பிரேதசவாசிகள் மல்ேபா வ கிராமத்திற்கு அ கில், ெதற்கு கால்வாைய
அண் யதாக நீர்த்ேதக்கத்திற்கு
ழ்காத 600 ஏக்கர் காணியில் 200 ஏக்கர்
காணிையப் ெபற் த்த மா ேகாாியி ந்தனர் என்பைத ம்;
(ii) அதன்ப ,
விடயத்திற்குப்
ெபா ப்பான
அைமச்சர்
சம்பந்தப்பட்ட
உத்திேயாகத்தர்க டன் வ ைக தந்
ேமற்கூறிய காணியி
ந்
200
ஏக்கர் ேமட் க் காணிைய
ாித கதியில் இந்த மக்க க்கு வழங்குமா
அவர்க க்கு அறி ைர வழங்கி ள்ளார் என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(இ) எனி ம், இ வைர இவர்க க்கு கு யி ப்பதற்கான காணிகள் கிைடக்காததால்,
ேமற்ப ஆ(ii) இன்
வின்ப உடன யாக காணிகைள வழங்க நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

10.

1498/ ’16
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2017 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்டத்திற்கு ெபா
மக்களிடமி ந்
க த் க்கள்
மற் ம்
பிேரரைணகைளப்
ெபற் க்
ெகாள்வதற்காக
ெதாைலக்காட்சி,
வாெனா
மற் ம்
பத்திாிைக
விளம்பரங்க க்காக
ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக தனித்தனிேய எவ்வள
என்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
11.

1597/ ’17
ெகௗரவ வி ற விக்கிரமநாயக்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) நாட் ன்
பிரபல்யமான
பாடசாைலக க்கு
குறிப்பாக,
ேதசிய
பாடசாைலக க்கு
பிள்ைளகைளச்
ேசர்ப்பதற்காக
க ம்
ேபாட்
நில கின்றெதன்பைத ம்;
(ii) இதன் காரணமாக சிரமங்க க்கு உள்ளாகின்ற ெபற்ேறார்கள் தம
பிள்ைளகைள அந்த பாடசாைலக்கு ேசர்ப்பதற்காக கல்வி அைமச்சிட ம்
விடயங்கைள ன்ைவக்கின்றனெரன்பைத ம்;
(iii) ெபற்ேறார்கள் கு ெவான்றின் அத்தைகய ேவண் ேகாளிைன பாிசீலைன
ெசய்த கல்வியைமச்சினால் ெஹாரண தக்சிலா மத்திய வித்தியாலயத்தின்
பல்ேவ
தரங்க க்காக ேசர்த் க்ெகாள் ம் ெபா ட்
மாணவர்களின்
ெபயர்ப்பட் யெலான் பாடசாைல அதிப க்கு அ ப்பிைவக்கப்பட் ள்ள
என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப ெபயர்ப்பட் ய ல் உள்ளடக்கப்பட்ட ெபயர்களில்,
ன் ாிைம
வழங்குவதற்காக வித்தியாலயத்தின் அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்காக
ஐந் இலட்சம் பா பணம் எதிர்பார்க்கப்ப வதாக ஒ சில ெபற்ேறார்க க்கு
பைழய மாணவர்களின் பிரதிநிதிகளாக உள்ள ஒ சில ஆட்களால்
அறிவிக்கப்பட் ள்ளெதன்ைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) குறிப்பாக வறிய பிள்ைளகளின் எதிர்கால ேமம்பாட் க்காக இலவசக் கல்வியின்
தந்ைதயால் நிர்மாணித்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட மத்திய வித்தியாலயங்களி
ந்
இவ்விதமாக பணத்ைத பின்ெதாடர்ந் ெசல்கின்ற நிைலைம உ வாகின்றைம
பார ரமான
தவறாக ம்
அேதேபான்
பார ரமான
அநீதியாக ம்
அைமகின்றெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா?
(இ) இ
சம்பந்தமாக ெபா ப் க்கூறேவண் ய ஆட்க க்கு எதிராக ெசயலாற்ற
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

(6)
12.
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயின் ேதசிய வ
அறிவாரா என்பைத ம்;

மற் ம்

1601/ ’17
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

சக்திக் ெகாள்ைக காலங்கடந் விட் ள்ளைத

(ii) இலங்ைகயின் சமகால மற் ம் எதிர்கால எதிர்பார்ப் க க்கு ெபா த்தமான
ேதசிய வ சக்தி ெகாள்ைகெயான் ேதைவ என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா
என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், ேமற்ப
திய ேதசிய வ சக்தி ெகாள்ைக பாரா
சமர்ப்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;

மன்றத் க்கு

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
13.
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மற் ம்

1604/ ’17
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

(அ) (i) ேமல் மாகாணத்தில் நி வப்பட் ள்ள, இலங்ைக மின்சார சைபக்கு
விநிேயாகிப்பதற்ெகன மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய் ம் மின் ற்பத்தி
நிைலயங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ஒவ்ெவா மின் ற்பத்தி நிைலயத்தின ம் உற்பத்தி ெகாள்ளள
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப ஒவ்ெவா மின் ற்பத்தி நிைலயத்தி
சுற்றாடைல
பாதிக்கும்
வா க்கள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

ந் ம் ெவளிேயற்றப்ப ம்
பற்றி
மதிப்பீெடான்

(iv) சுற்றாடல் ேநயம்மிக்க
ைறயியைல பயன்ப த் வதன்
லம் ெகா ம்
நகரம்
உள்ளிட்ட
ேமல்
மாகாணத்திற்கு
மின்சாரத்ைத
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
14.
ெகௗரவ ேஹஷான் வித்தானேக,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உயர்

கல்வி

மற் ம்

1610/’17
ெந ஞ்சாைலகள்

(அ) (i) றக்வான ேதர்தல் ெதாகுதியில்
பல்ேலெபத்த – பலாங்ெகாட பிரதான
திைய நாள்ேதா ம் ெப ந்ெதாைகயாேனார் பயன்ப த் கின்றனர்
என்பைத ம்;
(ii) பல
வ டங்களாக
இந்த
தியில்
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்;

எவ்விதமான

னரைமப் ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) இந்த
திைய அபிவி த்தி ெசய்ய அவசியமான
ன் நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள்வதற்கு எ க்கின்ற காலம் எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(7)
15.
891/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக்

ெகளரவ த்திக்க பத்திரண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தங்கம், ெவௗ்ளி மற் ம் இ ம் சார்ந்த ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய் ம்
ைகத்ெதாழிலாளர்கள் பாரம்பாியமாக, வசிக்கும் பிரேதசங்கள் பற்றிய
ஆய்ெவான் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், ேமற்ப
எவ்வளெவன்பைத ம்;

கிராம

அ

வலர்

பிாி களின்

எண்ணிக்ைக

(iii) ேமற்ப கிராம அ வலர் பிாி களில், வசிக்கும் ேமற்ப ைகத்ெதாழி ல்
பாரம்பாியமாக ஈ ப ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப ைகத்ெதாழிலாளர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரதானமான பிரச்சிைனகள்
பற்றி ஆய்ெவான் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனின், அப்பிரச்சிைனகள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்குத் ேதைவயான
திய ெதாழில் ட்பம்
மற் ம் பயிற்சிகைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனின், எவ்வா

என்பைத ம்;

(iii) உற்பத்திகைள சந்ைதப்ப த் வதற்குத் ேதைவயான சந்ைத வாய்ப்ைப
ஏற்ப த்தி ெகா ப்பதற்கு அரசாங்கம் தைலயிட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனின், எவ்வா

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

ேமற்ப ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு ெவளிநாட் ெதாழில்வாய்ப்ைப ெபற் க்
ெகா ப்பதற்கான ேவைலத்திட்டெமான் காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

(ii) இன்ேறல் ேவைலத்திட்டெமான்
(iii) ேமற்ப

தயாாிக்கப்ப மா என்பைத ம்;

உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றவா என்பைத ம்;

(iv) ஆெமனின், அந்நா கள் யாைவ என்பைத ம்;
(v) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் இப்ெபா ட்கள் ஏற் மதியின்
கிைடக்கப்ெபற்ற வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்;

லம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

ெபா

அ

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா

பிேரரைண
1.

ன்னறிவித்தல்கள்

பாரா மன்றச் சைப
தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர்
(இல.1),— 7ஆம் இலக்க
பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி
பாரா மன்றத்தினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணகளினா ம் தைடெபறாமல்,
இன்ைறய தினம் சைப அமர் ேநரம் .ப. 10.30 மணி தல் பி.ப. 6.30 மணி வைர
இ க்குமாக. .ப. 11.30 மணிக்கு 7(5) ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைள
ெதாழிற்ப மாக. பி.ப. 6.30 மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி
ஒத்திைவப்பாராக.

(8)
2.

பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் (இல. 2),— 7 ஆம் இலக்க
பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி
பாரா மன்றத்தினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணகளினா ம் தைடெபறாமல்,
2017 ஆகஸ்ட் மாதம் 04 ஆம் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம சைப அமர் நாளாக இ க்குமாக.
அத்ேதா , அன்ைறய தினம் சைப அமர் ேநரம் .ப. 10.30 மணி தல் பி.ப. 12.30 மணி
வைர இ க்குமாக. பி.ப. 12.30 மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி
ஒத்திைவப்பாராக.
3.

பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் (இல. 3),— இப்பாரா மன்றம்
இன் அதன் அமர் கைல ம் ேபா , 2017 ஆகஸ்ட் மாதம் 04 ஆம் திகதி, ெவள்ளிக்கிழைம
.ப. 10.30 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்ப மாக.

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.
அத்தியாவசிய ெபா ச் ேசைவகள் சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம்,— விவாதம்
ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் (2017 ைல 27),— “1979 ஆம் ஆண் ன் 61 ஆம் இலக்க
அத்தியாவசிய ெபா ச் ேசைவகள் சட்டத்தின் பிாி
2 இன் கீழ் ெபற்ேறா ய
உற்பத்திகள் மற் ம் திரவ எாிவா உட்பட அைனத் வைகயான எாிெபா ள் வழங்கல்
மற் ம் விநிேயாகம் மற் ம் சுங்க கட்டைளச்சட்டத்தின் ேநாக்கங்க க்காக ைற கம் என
வைரவிலக்கணப்ப த்தப்பட் ள்ள எந்தெவா
ைற கத்தி ம் கப்ப ல் இ ந்
எண்ெணய் அல்ல
எாிெபா ைள அகற் தல், ெகாண் ெசல்லல், இறக்குதல்,
களஞ்சியப்ப த்தல், ஒப்பைடத்தல் அல்ல
அகற் வ டன் ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ய அல்ல அத்தியாவசியமான அைனத் ேசைவகள், ேவைலகள் அல்ல எந்த
வைகயி மான ஊழியத்ைதப் பயன்ப த்தல் ேபான்ற ேசைவகைள வழங்கும்
நடவ க்ைககளில் ஈ பட் ள்ள எந்தெவா அரச கூட் த்தாபனத்தி டாக அல்ல அரச
திைணக்களத்தி டாக அல்ல உள் ராட்சி நி வனத்தி டாக அல்ல கூட் ற ச்
சங்கத்தி டாக அல்ல அவற்றின் கிைளயி டாக வழங்கப்ப ம் ேசைவகள் ெபா
மக்களின் இயல் வாழ்க்ைகக்கு அத்தியாவசியெமனக் க த்திற்ெகாண் மற் ம் அந்தச்
ேசைவகைள வழங்குவதற்கு இைடஞ்சல் அல்ல தைடகள் ஏற்ப வதற்கான வாய்ப்
நில வதன் காரணமாக எந்தெவா
அரச கூட் த்தாபனத்தி டாக அல்ல
அரச
திைணக்களத்தி டாக அல்ல உள் ராட்சி நி வனத்தி டாக அல்ல கூட் ற ச்
சங்கத்தி டாக அல்ல அவற்றின் கிைளயி டாக வழங்கப்ப ம் ேசைவகள் ேம ள்ள
உ ப் ைரயின் அ வல்கள் ெதாடர்பில் அத்தியாவசிய ேசைவகளாக சனாதிபதியினால்
2017 ைல 25 ஆம் திகதிய 2029/23 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட கட்டைளயின் ஊடாக, 2017 ைல மாதம் 25 ஆம் திகதி தல் இலங்ைக
வ ம் அ ல்ப த்தி ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பிரகடனம் அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் மாக” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்
எ த்தியம்பப்ெபற்ற . (2017 ைல 26 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட )
* 2.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2008 ஆம்
ஆண் ன் 35 ஆம் இலக்க கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் பிாி 6 (உ) மற் ம் பிாி
21 உடன் ேசர்த்
வாசிக்கப்ப ம் பிாி
51 இன் கீழ் மகாவ
அபிவி த்தி மற் ம்
சுற்றாடல் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 திெசம்பர் 06 ஆம் திகதிய 1996/27 ஆம்
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.07 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.

(9)
* 3.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 4.
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட
விடயம் (2017, மார்ச்சு 08) [1].

லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

* 5.
சுகததாச ேதசிய விைளயாட் கள்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

கட் டத்ெதாகுதி

அதிகாரசைப

(தி த்தச்)

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 6.
உள்

ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 7.
உண்ணாட்டரசிைறச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 8.
இலங்ைக ேஜா்மன் ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நி வக சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 9.
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு த் தைலவாின் சம்பளம் மற் ம்
ெகா ப்பன களில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல்,—
இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு அரசியலைமப்பின் 41(ஆ) ஆவ உ ப் ைர
மற் ம் 1996 ஆம் ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின்
3 மற் ம் 3(4) பிாி களின் பிரகாரம், மனித உாிைமகள் ைற சம்பந்தமான பரந்தளவிலான
அறி
மற் ம் ெசயன் ைற ாீதியிலான அ பவத்ைதக் ெகாண்ட ேபராதைனப்
பல்கைலக்கழகத்தின் சட்டத் திைணக்களத்தின் தைலவராக பணியாற் ம் கலாநிதி தி மதி
ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்கள் இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின்
தைலவராக ன் (03) வ ட காலத்திற்கு 2015.10.30 ஆம் திகதி தல் அ
க்கு வ ம்
வைகயில் அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களால் நியமிக்கப்பட் ள்ளாராதலா ம்;
2015.10.30 ஆம் திகதி
தல் இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின்
தைலவராக கடைமயாற் ம் கலாநிதி தி மதி ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்கள் ன்
(03) வ ட ேசைவக் காலத்தின் பின்னர் மீண் ம் தன நிரந்தரப் பதவிக்குச் ெசல்வதற்கு
க தியி ப்ப டன், இந்த
ன்
(03) வ ட காலப் பகுதியில் சகல ப க ம்
உள்ளடங்கலான பல்கைலக்கழகச் சம்பளத்ைத அவர் இழந்தால் அவ க்கு கிைடக்க
ேவண் ய அ கூலங்கள் மீ பாதிப் ஏற்ப ம் என அவர் குறிப்பிட் ள்ளாராதலா ம்;

( 10 )
அதற்கைமய, இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் தற்ேபாைதய தைலவராக
கடைமயாற் ம் கலாநிதி தி மதி ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்க க்கு தனிப்பட்ட
வைகயில்
ெசல் ப யாகும்
வைகயில்
அவர்
ேசைவயாற் ம்
ேபராதைனப்
பல்கைலக்கழகத்தின் சகல ப க ம் உள்ளடங்கிய
ேநர விாி ைரயாள க்குாிய
சம்பளத்ைத 2015.10.30 ஆம் திகதி தல் ெச த் வதற்கும், ஆைணக்கு வின் தைலவர்
பதவிக்குாித்தான
பா 10,000/- மாதாந்தத் ெதாைலேபசிக் ெகா ப்பன , தனிப்பட்ட
பாவைனக்கு உாிைமையக் ெகாண்ட உத்திேயாக ர்வ வாகனம் மற் ம் அந்த
வாகனத்திற்கு 225 லீட்டர் எாிெபா ள் அல்ல சந்ைதயில் நில ம் எாிெபா
க்கான
விைலக்குச் சமமான எாிெபா ள் ெகா ப்பனைவச் ெச த் வதற்கும் 2017.06.13 ஆம்
திகதி அைமச்சரைவ அங்கீகாரத்ைத வழங்கி ள்ளதாதலா ம்;
அதற்கைமய, 1996 ஆம் ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க இலங்ைக மனித உாிைமகள்
ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 8 ஆவ
பிாிவின் பிரகாரம் இலங்ைக மனித உாிைமகள்
ஆைணக்கு வின் தைலவரான தி மதி ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்க க்கு
அரசாங்கத்தின் திரட்
நிதியத்தி
ந்
ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட மாதாந்தச் சம்பளம்
மற் ம் ப கைளச் ெச த் வதற்கு இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 10.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 11.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேதசிய ம ந் கள்
ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2015 ஆம் ஆண் ன் 5 ஆம்
இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகார சைபச் சட்டத்தின் 118 ஆம்
பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 142 ஆவ பிாிவின் கீழ், ம த் வ உபகரணங்களின்
விைல குறித்தல் ெதாடர்பாக சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப்
வாி 17 ஆம் திகதிய 2006/45 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.23 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 12.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 13.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(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 .

( 11 )
* 15.
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்,— நீதித் ைறச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதி,—
1978 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க, நீதித் ைறச் சட்டத்தின் 60 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்
வாசிக்கப்ப ம், சட்டத்தின் 61 ஆம் பிாிவின் கீழ், நீதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,
2017 மாச்சு 27 ஆம் திகதிய 2012/5 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதி
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
16.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

17.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

18.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

19.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

20.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

21.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

22.
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

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

