
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 241.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2018 ெபப் வாி 22 வியாழக்கிழைம, .ப. 10.30 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
1. 

112/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) தம் த்ேதகம ைவத்தியசாைலயின் சிகிச்ைசக்கூடக் கட்டடத்தின் நிர்மாணப் 

பணிகள் ர்த்தியாக்கப்பட்  ைவத்தியசாைலக்குக் ைகயளிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அக்கட்டடத்திற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கட்டடத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாண்ட ஒப்பந்ததாராின் 
ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததார க்கு ெமாத்தப் பணத்ெதாைக ம் 
ெச த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  ஒப்பந்ததாராின் ஏேத ம் பணத்ெதாைக நி த்தி ைவக்கப்பட் ள்ளதா 

என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், நி த்தி ைவக்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  கட்டடத்தின் சுவர்களில் ெவ ப்  ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (ii) இதனால் ேநாயாளிகளின ம் ைவத்தியசாைலயின் பணியாளர்களின ம் 

உயிர்க க்கு அச்சு த்தல் ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (iii) இற்ைறவைர இக்கட்டடம் தி த்தப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  கட்டடத்ைதத் தி த்தியைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  தி த்தப்பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் ஒப்பந்ததாராின் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2. 
931/ '16 

ெகௗரவ சந்திம கமேக,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (7) 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைப, தனியார் ைறயிடமி ந்  மின்சாரத்ைதக் 
ெகாள்வன  ெசய்ைகயில், ெப ைக நைட ைறையப் பின்பற்ற 
ேவண் ெமன மின்சார சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளைம குறித்  அறிவாரா; 

 (ii) இ வைரயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள மின்சார ெகாள்வன களின்ேபா   
ேகள்விப்பத்திர நைட ைற பின்பற்றப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அச்சந்தர்ப்பங்கள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 
1043/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (5) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் ஐக்கிய நா கள் அைமப்பின் ெபா ச் சைபயின் 
வ டாந்த அமர் க்கான சனாதிபதி அவர்களின் விஜயத்தின்ேபா  கலந்  
ெகாண்ட க் கு வினர் எத்தைன ேபர்; 

 (ii) ேமற்ப  விஜயத்தில் கலந்  ெகாண்ட ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
இவர்கள் க் கு வில் உள்ளடங்கிய அ ப்பைட ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  விஜயத் க்காக அரசு, அரச கூட் த்தாபனங்கள் நியதிச்சட்ட சைபகள்  
மற் ம் அரச கம்பனிகளில் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெமாத்தச் ெசல கள் 
எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
1117/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(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 ெப ம் 

பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத 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? 
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5. 
1191/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் த்தளம் 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 மின்சாரம் வழங்குவதற்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) 2009 ஆம் ஆண் ல் த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  
வைர மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காலகட்டத்தில் மின்சாரம் 
வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

6. 
1278/ ’16 

ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (6) 

(அ) (i) 2015.10.01 ஆம் திகதியாகின்றேபா  கல்விச் ேசைவ ஊழியர்களின் 
கூட் ற  சிக்கன மற் ம் கடன் வழங்கும் சங்கத்திற்கு ெசாந்தமாகவி ந்த 
ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2016.06.11 ஆம் திகதியாகின்றேபா  ேமற்ப  சங்கத்திற்கு ெசாந்தமாகவி ந்த 
நிைலயான ைவப் க்களின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  சங்கத்தி ந்  கடன் ெப வதற்காக 
விண்ணப்பித் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கடன் விண்ணப்பதாாிகளில், கடன் அங்கீகாிக்கப்பட் ந் ம் 
இற்ைறவைர கடன் ெதாைக வி விக்கப்படா ள்ள விண்ணப்பதாாிகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  கடன் விண்ணப்பதாாிக க்கு ெச த்த ேவண் ள்ள ெமாத்த 
கடன் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  கடன் விண்ணப்பதாாிக க்கு கடன் வி விக்கப்பட தாமதம் 
ஏற்பட் ள்ளைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  சங்கம் தன  அங்கத்தவர்க க்கு உாியவா  கடன் ெதாைகைய 
வி விப்பதற்கு இயலாத நிைலக்கு தள்ளப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (viii)  ஆெமனில், ேமற்ப  சங்கத்தின் நிதி நி வாகத்ைத ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்கு 
எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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7. 
1298/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலகளில் 

பணியாற் ம் கல்விசாரா ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (ii) அந்த எண்ணிக்ைகயான  ஒவ்ெவா  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  ேதசிய மற் ம் மாகாண 
பாடசாைலக க்கைமய தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெவற்றிடங்க க்கு ஆட்ேசர்ப்  
ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், அதற்கு ஏற் ைடயதான ஆட்ேசர்ப்  நைட ைற யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
1376/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட பிேரரைண இலக்கம் 130 

இற்கு இணங்க, அதிக விைளச்சைலப் ெபற் க்ெகா க்கின்ற விைதகைள 
அறி கப்ப த் ம் கம்பனிக க்கு பகுதியள  வாி விலக்களிப்  
ெபற் க்ெகா க்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வாறான வாி ஊக்குவிப்ைப ெபற் க்ெகாண்ட நி வனங்களின் ெபயர் 
பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  தீர்மானத்திற்ேகற்ப, 2015 சனவாி 01 ஆம் திகதியளவில், 
இறக்குமதி வாியி ந்  வி விக்கப்பட் ந்த, இயந்திர சாதனங்களின் 
பட் யெலான்ைற ம்; 

 (ii) 2016 சனவாி 01 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர், இறக்குமதி வாியி ந்  
வி விக்கப்பட் ந்த, இயந்திர சாதனங்களின் பட் யெலான்ைற ம்; 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

9. 
1466/ ’16 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசங்களில் வசிக்கின்ற குைறந்த 
வ மானம் ெப கின்ற கு ம்பங்க க்கு பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் 
பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதியங்களி ந்  இலவசமாக கூைரத் தக கள் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;  

 (ii) பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதியங்கைள பயன்ப த்தி பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கூைரத் தக கள் 
பகிர்ந்தளிக்கப்ப தல் தைடெசய்யப்பட் ள்ளதா;  

 (iii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 
 (iv) ேமற்ப  தைடைய நீக்கி, ன்னர் இ ந்தைதப்ேபால் பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்களின் ஊடாக கூைரத் தக கைளப் பகிர்ந்தளிக்க  அவசியமான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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10. 
1584/ ’17 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) ெஹாரைண, ேபா வதண்ட, வகவத்ைத, பர்த் திய டைமப் த் 
ெதாகுதியில் 39 ஆம் இலக்க கவாியில் வதி ம் தி மதி. பீ. சீத்தாேதவி 
ெஹாரைண, பர்த் ேதாட்டத்தின் சி வர் ங்கா நி வாகியாக ேசைவயில் 
இைணந்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர் ேசைவயி ந்  விலகிய திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) 26 வ டகால ேசைவைய த் ம்ேபா  இவ க்குக் கிைடக்க ேவண் ய 

நட்டஈட் த் ெதாைக மற் ம் பணிக்ெகாைடத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) அத்ெதாைகையப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு ெதாழில் திைணக்களத்தினால் 

2016.11.26 ஆம் திகதி குறித் ைரக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், அந்த நட்டஈட் த் ெதாைக மற் ம் பணிக்ெகாைடத் ெதாைக 

ெச த்தப்படாதி ப்ப  ஏெனன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
1595/ ’17 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் தற்சமயம் இயங்கிவ ம் உள் ராட்சி நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  உள் ராட்சி நி வனத்தின் ஊடாக ேசைவ வழங்கப்ப ம் 

மக்களின் எண்ணிக்ைக, காணிப் பரப்பள  மற் ம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) மக்க க்கு கூ தலான வசதிகைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக த்தளம் 
மாவட்டத்தில் திதாக நி வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள உள் ராட்சி 
நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) இவ்வா  ன்ெமாழியப்பட் ள்ள உள் ராட்சி நி வனங்கைள விைரவாக 
நி வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

12. 
1601/ ’17 

ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) இலங்ைகயின் ேதசிய வ சக்திக் ெகாள்ைக காலங்கடந் விட் ள்ளைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (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 மன்றத் க்கு 
சமர்ப்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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13. 
1603/ '17 

ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) ெகா ம்  நக க்கு மின்சாரத்ைத வழங்கும் நிலக்கீழ்  மின்சார வழங்கல் 
ைறெயான்  சுமார் 03 வ ட காலமாக ெசய ழந் ள்ளைம பற்றி 

அறிவாரா; 
 (ii) ேமற்ப  மின்சார வழங்கல் ைறயின்  மின்சார வழங்கல் ெகாள்ளள  யா ; 
 (iii) குறிப்பிட்ட வழங்கல் ைறைய வழைம நிைலக்கு ெகாண்  வ வதற்கு 

நடவ க்ைக எ த்தல்  தாமதம் அைடவதற்கான  காரணம் யா ;  
 (iv) ேமற்ப  வழங்கல் ைறயின்  தி த்தியைமத்தல்  தாமதமைடதல் ெதாடர்பில்  

ெபா ப் க் கூற ேவண் ய உத்திேயாகத்தர்கள் யார்; 
 (v) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  உத்திேயாகத்த க்கும் எதிராக அைமச்சு அல்ல  

இலங்ைக மின்சார சைபயினால் இ வைரயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
ஒ ங்காற்  நடவ க்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (vi) ெகா ம்  நகாில் ெதாடர்ச்சியான மின்சார வழங்கைல உ திப்ப த் ம் 
கமாக மின் அ ப்பல் ைறைமயிைன இற்ைறப்ப த் வதற்கு  

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

14. 
1622/ ’17 

ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) இலங்ைகயின் சீனித் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்ைகயில் ெசவனகல சீனித் 
ெதாழிற்சாைல மிக க்கியமான   என்பைத ம்; 

 (ii) அதன் லம் ெப ந்ெதாைகயான ேநர  மற் ம் மைற க ெதாழில் 
வாய்ப் க்கள் உ வாகி ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  இத்ெதாழிற்சாைலைய சார்ந்ததாக வழங்கப்பட் ள்ள காணிகளில் 
விவசாயிகள் க ம் ச் ெசய்ைகைய ேமற்ெகாள்ளா  ேவ  
பயிர்ச்ெசய்ைககளில் ஈ பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ெசவனகல சீனித் ெதாழிற்சாைல சார்ந்ததாக க ம் ச் ெசய்ைகக்ெகன 
விவசாயிக க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள காணியின் ெஹக்டயார் பரப்பள  
எவ்வள ; 

 (ii) தற்ேபா  க ம் ச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற காணியின் ெஹக்டயார் 
பரப்பள  எவ்வள ; 

 (iii) நா க்கு நாள் க ம்  விவசாயி ேவ  பயிர்ச் ெசய்ைககளில் ஈ பட் வ வதால்  
இத்ெதாழிற்சாைலயி ந்  எதிர்பார்க்கப்ப ம் உற்பத்திையப் 
ெபற் க்காள்ள யா  ேபாகலாம் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், இத்ெதாழிற்சாைலயி ந்  அதிக உற்பத்திையப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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அ தாபப் பிேரரைண 

1. 
ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர் காலஞ்ெசன்ற ெகளரவ (ேபராசிாியர்) 

டபிள் .ஏ.விஸ்வா வர்ணபால. 

2. 
ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர் காலஞ்ெசன்ற ெகளரவ ஈ யன் எம். நானாயக்கார. 

ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
பிேரரைண ன்னறிவித்தல் 

1. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் ,— இப்பாரா மன்றம் இன்  

அதன் அமர்  கைல ம் ேபா  2018, மார்ச்சு மாதம் 06 ஆம் திகதி, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
பி.ப. 1.00 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்ப மாக. 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
பாரா மன்றத்தின் தி த்தப்பட்ட வைர  நிைலயியற் கட்டைளகள்,— விவாதம் 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் (2018 ெபப் வாி 19),— “பாரா மன்றத்தின் தி த்தப்பட்ட 
வைர  நிைலயியற் கட்டைளகள் ெதாடர்பாக 2017 நவம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி 
ெசவ்வாய்க்கிழைம சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய  கு வின் 
அறிக்ைகயிைனப் பாிசீ த்தல்.” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 

* 2. 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான நடத்ைதக் ேகாைவ,— விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட 

விடயம் (2018 ெபப் வாி 19),— ”பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் நடத்ைத ெதாடர்பில், 
2017 நவம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி, ெசவ்வாய்க்கிழைம சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க க்கான நடத்ைதக் ேகாைவயின் இ தி வைர  அங்கீகாிக்கப்ப மாக.” 
எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 

* 3. 
ம வாி (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 4. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— நிதிச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 

2006 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  
வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 6(2) ஆம் பிாிவின் கீழ் ெதாைலக்காட்சி நாடகம், 
திைரப்படம் மற் ம் வர்த்தக அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக 
அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 07 ஆம் திகதிய 2044/21 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 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,— ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவாின் 
ஊதியங்கள் மற் ம் ஆைணக்கு  அங்கத்தவர்களின் ெகா ப்பன கைளத் 
தி த்தியைமத்தல்,— 1991 இன் 19 ஆம் இலக்க ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு ச் சட்டத்தினால் 
தாபிக்கப்பட்ட இவ் ஆைணக்கு  அங்கத்தவர்களின் ஊதியங்கள் சட்டத்தின் 4(8) ஆம் 
பிாி க்கு ஏற்ப பாரா மன்றத்தினால் தீர்மானிக்கப்படல் ேவண் ெமன்பைத ம்; 

அதனால், 2017.11.14 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்ைத அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்  ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவாின் ஊதியங்கள் 
மற் ம் இவ் ஆைணக்கு  அங்கத்தவர்களின் ெகா ப்பன கைளக் கீழ்வ மா  
தி த்தியைமக்க அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 

(i) ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவ க்கு ைறேய பா 75,000/- 
மற் ம் பா 60,000/- மாதாந்த ஊதியங்கைள வழங்குவதற்கும்; 

(ii) ஆைணக்கு வின் அங்கத்தவர்க க்கு ஒ  கூட்ட அமர் க்கு ஒ வ க்கு 
பா 6,000/- ெகா ப்பனெவான்ைற வழங்குவதற்கும்; 

(iii) அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 13/2008(iv)இன் ஏற்பா க க்கு 
அைமவாக தைலவ க்கு 225 லீற்றர் எாிெபா ளின் விைலக்குச் சமனான 
மாதாந்த எாிெபா ள் ெகா ப்பனெவான்ைற ம், உப தைலவ க்கு 170 
லீற்றர் எாிெபா ளின் விைலக்குச் சமனான மாதாந்த எாிெபா ள் 
ெகா ப்பனெவான்ைற ம் வழங்குவதற்கும்; 

அதற்ேகற்ப, 1991 இன் 19 ஆம் இலக்க ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 4(8) ஆம் 
பிாி க்கு அைமவாக, ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர், உப தைலவர் மற் ம் 
ஆைணக்கு  அங்கத்தவர்க க்கு அரசின் திரட்  நிதியத்திற்கு ெசலவாக அைம ம் 
வைகயில் ஊதியங்கைளச் ெச த் வதற்கு இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 6. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ் தீர்மானம்,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153 உ ப் ைரயின் பிரகாரம், சனாதிபதி அவர்களால் 
அரசியலைமப் ச் சைபயின் விதப் ைரக்கைமய 2015.11.27 ஆம் திகதியி ந்  
ெசயல்வ ப் ெப ம் வைகயில் தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்கள் 
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியாக நியமிக்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 

கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் சம்பளம் இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2) உ ப் ைரயின் பிரகாரம், பாரா மன்றத்தினால் 
தீர்மானிக்கப்பட்  அரசாங்க திரட்  நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்பட ேவண் ள்ளதாதலா ம்; 

சனாதிபதியவர்களினால் 2017.11.14 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ 
நி பத்திற்கான 2017.12.05 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்திற்கைமய 
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்க க்கு 
பின்வ மா  சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கைளச் ெச த் வதற்கு அங்கீகாரம் 
வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்:— 

(அ) 2015.11.27 ஆம் திகதி தல் அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 6/2006 
இற்கைமய SL - 4  சம்பள அள த்திட்டத்தின் 08 ஆவ  ப நிைலயில் இ த்தி 
சம்பளத்ைதச் ெச த்தல் மற் ம் பதவிக்குாித்தான ஏைனய ெகா ப்பன கைளச் 
ெச த் வதற்கும்; 

(ஆ) அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 3/2016 இற்கைமய 2016.01.01 ஆம் 
திகதி தல் சம்பளத்ைத மாற்றியைமக்கும்ேபா  SL - 4 சம்பள அள த்திட்டத்தின் 
கீழ் அச்சுற்றறிக்ைக அறி த்தல்களின் பிரகாரம் சம்பளத்ைத மாற்றியைமத் ச் 
ெச த் வதற்கும்; மற் ம் 

(இ) அச்சம்பள அள த் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் வ டாந்த 
சம்பள ஏற்றத்ைதச் ெச த் வதற்கும். 

அதற்ேகற்ப, இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2) 
உ ப் ைரயின் பிரகாரம், கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க 
அவர்க க்கு அரசாங்கத் திரட்  நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்ப மா  ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட 
மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் ெச த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 
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* 7. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க, 
இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெசஸ் வாி ெதாடர்பில் 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 
நெவம்பர் 27 ஆம் திகதிய 2047/2 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
மிைகப்ெபா ள் திணிப்ெபதிர்ப்  மற் ம் எதிாீட் த்தீர்ைவகள் சட்ட லம் —  விவாதம் 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்  (2017 திெசம்பர் 11) [1]. 

* 9. 
ற்பா காப்  வழி ைறகள் சட்ட லம்  —  விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்  

(2017 திெசம்பர் 11) [1]. 

* 10. 
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 11. 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட  ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)  

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 12. 
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 13. 
லைமச் ெசாத்  (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 14. 
நம்பிக்ைகப் ெபா ப் க்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 15. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ் பிேரரைண,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 104ஆ (5) (அ) உ ப் ைரயின் பிரகாரம் ேதர்தல்கள் 
ஆைணக்கு வினால் ஆக்கப்பட்   2017 திெசம்பர் 04 ஆம் திகதிய 2048/1 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 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. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)  
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* 16. 
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 அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்  118 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 142 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் 
இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைப (விைலகளின் மீதான 
உச்சவரம் ) ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 திெசம்பர் 14 ஆம் திகதிய 2049/31 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 17. 
ை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 44 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின்  321 
ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017 ஆம் ஆண் ன் வணிகக் கப்பற்ெறாழில் (சிறியவர்த்தகக் கலன்கள்) 
ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 04 ஆம் திகதிய 2017/31 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 18. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாயச் சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 19. 
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ  தி த்தச் சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 20. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 21. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 22. 
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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23. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

24. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

25. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

26. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

27. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

28. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

29. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

30. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

31. 
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட் பப்ளிக் அக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

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


