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2012, ஒற்ேறாபர் 23, ெசவ்வாய்க்கிழைம உட்பட அன்ைறய தினத்தி ந்  
2012, ஒற்ேறாபர் 12, ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

(ஏழாவ  பாரா மன்றம்  - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

2012 ஒற்ேறாபர் 23, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1883/ ’11 
1. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— ெபா  நிர்வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தி ள்ள ஹுங்கம கஜமன்கம உயர்த்திய நீர் 
வழங்கல் திட்டத்தின் நிர்மாணிப் ப் பணிகள் இைடந ேவ 
நி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதனால் ேமற்ப  பிரேதசத்தின் மக்கள் க ம் பாதிப் க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் 
என்பைத ம் 

அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் நிர்மாணிப் ப் பணிகைள ாிதமாக 
ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைகெய ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கான நிதி ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், நிர்மாணிப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
2147/ ’11 

2. 
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைப அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாேஹா பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் மாேஹா நகரத்தின் 
நீர்த் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்வதற்காக 2005ஆம் ஆண் ன் இ திப் 
பகுதியில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட மாேஹா நீர் வழங்கல் திட்டம் மக்க க்கு 
உாிைம ைகயளிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் ெகாள்ளள  யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) அதன் கீழ் பயனைட ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நீர் வழங்கல் திட்டத்திற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட பணத் ெதாைக 
மற் ம் ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) குறித்த நிர்மாணத்ைத ேமற்ெகாண்டவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 
 (iii) அதற்காக நிதி ஒ க்கீ  ெசய்தவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 
 (iv) அதன் தற்ேபாைதய நிைல யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

2195/ ’11 
3. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) கடந்த ஐந்  வ டங்களில் லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியின், 

 (i) பயன்ப த்தப்பட்ட ெமாத்த லதனம் மற் ம் ஒ க்கங்கைள ம்; 

 (ii) உாிைம தல் மீதான வ வாய் மற் ம் ெசாத் க்கள் மீதான வ வாைய ம்;; 

 (iii) பணியாட்ெடாகுதியினாின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக மற் ம் ஒ  ஊழிய க்கான 
ெசலைவ ம்; 

 (iv) ேமற்குறிப்பிட்ட தகவல்கைள ஒ  தனியார் ைற வங்கி நி வனத்ேதா  
ஒப்  ேநாக்கி ம்; 

 (v) அரசாங்கத்திற்கு விதிப்பன களாக ம் தீர்ைவகளாக ம் ெச த்தப்பட்ட 
ெமாத்தத் ெதாைகைய ம்; 

 (vi) இலாபம் அல்ல  நட்டம் எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2225/ ’12 
4. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச,— நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) மஹிந்த சிந்தைன ெதாைல ேநாக்குக் ெகாள்ைககளில் “සැමට නිවසක් - හිතට ෙසවණක්” 

ேவைலத் திட்டத்தின் கீழ், பல்கைலக்கழக ச கத்தினாின் கு யி ப் த் 
ேதைவைய ர்த்தி ெசய்வதற்காக 5000 கைள அந்தந்த 
பல்கைலக்கழகங்க க்கு அ கில் நிர்மாணிப்பதற்கு அல்ல  அதற்குப் 
ெபா த்தமான காணித் ண்ைட வழங்குவதற்குத் ேதைவயான நிதி 
ஏற்பாட் ைன ஒ க்குவதாக வாக்கு தி அளிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நிகழ்ச்சித்திட்டத் க்கு நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிதி ஏற்பாடான  கைள நிர்மாணிப்பதற்காகவா அல்ல  
காணித் ண் கைள வழங்குவதற்காகவா ஒ க்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2293/ ’12 

5. 
ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) த்த ெவற்றியின் பின்னர் வடக்கு கிழக்கு பிரேதசங்களின் கல்வி 
அபிவி த்திக்காக அரசாங்கத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத குறிப்பி வாரா? 



( 3 ) 

 

(ஆ) த்தத்திற்குப் பின்னர் வடக்கு கிழக்கு பிரேதசங்களின் கல்வி அபிவி த்திக்காக, 

 (i) உதவி வழங்கிய ெவளிநாட்  நி வனங்கள் மற் ம் அரச சார்பற்ற 
அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  நி வனம் லமாக வழங்கப்பட் ள்ள நிதி ாீதியான உதவிகளின் 
ெப மதி ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) 2009—2012 வைர அரசாங்கத்தினால் ஆண்  வாாியாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நிதிேயற்பாட்  ஒ க்கீ கள் சம்பந்தப்பட்ட க த்திட்டங்க க்கிணங்க 
தனித்தனியாக யாைவ என்பைத ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

2490/ ’12 
6. 

ெகளரவ ரஞ்சன் ராமநாயக்க,— ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  ஊக்குவிப் , 
நலேநாம் ைக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) ெகாஸ்கைமையச் ேசர்ந்த தி மதி ைவ.எச். மிேனா  ச தி அேரபியாவின் ாியாத் 
நகரத்தில், அர்கா ெபல ல் ேசைவயில் ஈ பட் க்ைகயில் மரணித் ள்ளார் 
என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தி மதி மிேனா யி்ன் மரணத் க்கான காரணம் தற்ேபா  
ெவளிவந் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காரணம் பிேரத பாிேசாதைன அறிக்ைகயின் லம் உ தி 
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இவர  மரணம் சார்பில் இழப்பீட்  பணேமா அல்ல  ஏேத ம் 
ெகா ப்பனேவா  அவர  கணவர் உள்ளிட்ட உறவினர்க க்கு ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு தற்ேபா  நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2492/ ’12 
7. 

ெகளரவ கயந்த க ணாதிலக்க,—  சுற்றாடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) விச்சாிதவியல் அளைவ, சுரங்க பணியகத்தினால் எல்பிட் ய பிரேதச  
ெசயலக ஆ ைகப் பிரேதசத்தி ள் மணல் அகழ்வதற்கு உாிமப் பத்திரம் 
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், வழங்கப்பட் ள்ள உாிமப் பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உாிமப் பத்திர உாிைமயளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) இவர்க க்கு மணல் அகழ்வதற்கு அ மதி வழங்கப்பட் ள்ள  இடங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  உாிமப் பத்திர உாிைமயாளர்கள் மணல் அகழ்வின் ேபா  பின்பற்ற 
ேவண் ய நிபந்தைனகள்  உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில் அைவ யாைவெயன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

2524/ ’12 
8. 

ெகளரவ அ ர திஸாநாயக்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2011ஆம் ஆண் ல் தலாம் ஆண் க்கு பாடசாைலப் பிள்ைளகைளச் 
ேசர்த் க்ெகாள்ளல், பாடப் த்தகங்கைளப் பகிர்ந்தளித்தல், சீ ைடகைளப் 
பகிர்ந்தளித்தல், 5ஆம் ஆண்  லைமப் பாிசில் பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த 
மாணவர்க க்குச் சான்றிதழ்கைள வழங்குதல் மற் ம் நிைறவான 
பாடசாைலகள் க த்திட்டத்ைத ஆரம்பித்தல் ஆகிய விடயங்க டன் 
ெதாடர்பான ஒவ்ெவா  ேதசிய விழா ம், 

 (i) நடத்தப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) நடத்தப்பட்ட இடம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) நடத்த ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

ெவவ்ேவறாக அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல (அ) இல் குறிப்பிடப்பட்ட சகல ேதசிய விழாக்கைள ம் நடத்த 
ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்தப் பணம் எவ்வா  ெபறப்பட்ட  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2546/ ’12 
9. 

ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்தசாசன, மத 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2009ஆம் ஆண் ந்  இற்ைற வைர இலங்ைக இரா வத்திற்கு, 
விமானப் பைடக்கு மற் ம் கடற்பைடக்கு உண  வழங்கைல 
ேமற்ெகாள்கின்ற ஆட்க ம் நி வனங்க ம் தனித்தனியாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆட்கைள ம் நி வனங்கைள ம் ெதாி  ெசய்ைகயில் ேகள்விப் 
பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த ஆட்க ம் 
நி வனங்க ம் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வன ம் சமர்ப்பித்த விைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ெதாி ெசய்யப்பட்ட ஆட்கள் மற் ம் நி வனங்கள் சமர்ப்பித்த விைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2850/ ’12 
10. 

 ெகௗரவ அஜித் பி. ெபேரரா,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) சம்பா மற் ம் நாட்டாிசி  ஒ  கிேலா க்கு தற்ேபா  ெச த்தப்ப ம் 
அரசாங்கத்தின் உத்தரவாத விைலகள் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  ஒ  கிேலா ெநல் உற்பத்தி ெசய்வதற்காக ஏற்ப ம் ெசலவினம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இச் ெசலவினம் கணிப்பிடப்ப ம் ைறயியல் யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) உற்பத்திச் ெசல க்கு ஒப்பீட்டளவில் ஒ  கிேலா ெநல் க்காக ேபாதியள  
உத்தரவாத விைலைய விவசாயிக க்கு வழங்குவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், ெநல் ெகாள்வன  ெசய்யப்ப ம் உத்தரவாத விைலைய 
அதிகாிப்பதற்காக எ க்கப்ப ம் எதிர்கால நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2883/ ’12 
11. 

ெகௗரவ ம ஷ நாணாயக்கார,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2012 ஆம் ஆண் ல் கா  கல்வி வலயத்தில் அைமந் ள்ள ேதசிய 
பாடசாைலகளில், 

 (i) தலாம் தரம் தல் பதின் ன்றாம் தரம் வைரயிலான வகுப் களில் கல்வி 
கற்கின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  வகுப்பின் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) தலாம் தரத்திற்கு ேநர் கப் பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த மாணவர்கைளத் 
தவிர, ேவ  மாணவர்கள் அ மதிக்கப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம்; 

 (iii) தலாம் தரத்திற்கு அவ்வா  அ மதிக்கப்பட் ள்ள ேமற்ப  மாணவர்கள் 
யாவர் என்பைத ம்; 

 (iv) தலாம் தரத்ைதத் தவிர, ேவ  தரங்க க்கும் மாணவர்கள் 
அ மதிக்கப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம்; 

 (v) ஏைனய தரங்க க்கு அ மதிக்கப்பட் ள்ள ேமற்ப  மாணவர்கள் யாவர் 
என்பைத ம் 

தனித்தனிேய அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலக க்கு ேநர் கப் பாீட்ைசகளில் சித்தியைடகின்ற 
மாணவர்கைளத் தவிர, ேவ  மாணவர்கைள அ மதிப்பதற்கு 
அதிகாரமளிக்கின்ற சட்டாீதியான ஆவணங்கள் உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆவணங்கைள இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1884/ ’11 
12. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— சுேதச ம த் வத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) மாத்தைற மாவட்டத்தின் லட் யன பிரேதச சைப அ வலக வளவில் 
அைமந் ள்ள ஆ ர்ேவத ம த் வசாைலயில் நில கின்ற ம ந் ப் ெபா ட்கள் 
பற்றாக்குைறயினால் பிரேதசத்தி ள்ள மக்கள் க ம் சிரமங்க க்கு 
உள்ளாகி ள்ளனெரன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ம த் வசாைலயில் நில கின்ற ம ந் ப் ெபா ட்கள் 
பற்றாக்குைறைய ாிதமாக நீக்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக எ க்கும் காலம் யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பார? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2148/ ’11 
13. 

ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ேதசிய ெலாத்தர் சைபக்கு 2005ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைற வைர 
ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ள பதவியணியினாின் எண்ணிக்ைக வ ட வாாியாக 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனத்திற்கு அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள பதவியணியினர் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  அங்கு நில கின்ற ஊழியர் மிைக அல்ல  ஊழியர் பற்றாக்குைற 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதவியணியினர் எண்ணிக்ைகைய  விஞ்சுகின்ற 
வைகயில் ஆட்ேசர்க்கப்பட் ப்பின் அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v) மிைகயாக பணியாட்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய 
அதிகாாியின் ெபயர் மற் ம் பதவி யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2196/ ’11 
14. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , 
ெபா  வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அரசாங்கத்தால் 2011 ஆம் ஆண்  ெகா ம்  மாவட்டத்தில் 
நிர்மாணிக்கப்பட்ட களின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (ii) 2012 ஆம் 2013 ஆம் 2014 ஆம் ஆண் களில் நிர்மாணிக்க 
உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (iii) ேமற்குறிப்பிட்ட களின் நிர்மாணத்திற்கு ஒ க்கப்பட்ட பணத்தின் 
அளைவ ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) திதாக கட்டப்பட்ட கள் இலவசமாக வழங்கப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல் அவ் கள் கிரயத்திற்கு விற்கப்ப கின்ற அல்ல  குத்தைகக்கு 
விடப்ப கின்ற விைலைய ம்; 

 (iii) அவ் கள் எவ் அ ப்பைடயில் ஒ க்கப்ப கின்றன என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2226/ ’12 
15. 

 ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச,— நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) மஹிந்த சிந்தைன ெதாைல ேநாக்குக் ெகாள்ைககளில் “සැමට නිවසක් - හිතට ෙසවණක්” 
ேவைலத் திட்டத்தின் கீழ், ஜல்தர, எட்மன்டன் மற் ம் ெராாிங்டன் டைமப் த் 
திட்டங்கள் ேபான்  அரச ஊழியர்க க்கான 25 டைமப் த் திட்டங்கள் 
அைனத்  மாவட்டங்களி ம் பிரதான நகரத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  
அம்மாவட்டத்தில் ேசைவயாற் ம் களற்ற அரச மற் ம் அரச கூட் த்தாபன 
ஊழியர்க க்காக ஆரம்பிக்கப்ப வதாக வாக்கு தி அளிக்கப்பட் ள்ள  
என்பைத அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  வாக்கு திக்கைமய டைமப் க் க த்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
ஆண்  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இன்றளவில் டைமப் க் க த்திட்டங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்  ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள நகரங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) அந்நகரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) நிர்மாணப் பணிகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட களில் கு யமர்த்தப்பட் ள்ள 
அரச மற் ம் அரச கூட் த்தாபன ஊழியர் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்,— தாவர, விலங்கினப் 

பா காப் க் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— (469ஆம் அத்தியாயமான) 
தாவர, விலங்கினப் பா காப் க் கட்டைளச் சட்டத்தின் 71 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  
வாசிக்கப்ப ம் அச் சட்டத்தின் 30 ஆம் பிாிவின் கீழ் கமநல ேசைவகள், வனசீவராசிகள் 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2012 ெசத்ெதம்பர் 6ஆம் திகதிய 1774/27ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2012.10.11ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 2. 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைற சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம்  —  

இரண்டாம் மதிப்பீ  

* 3. 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ  

* 4. 
திவிெநகும சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ  

* 5. 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

அரசியலைமப்பின் கீழ் தீர்மானம் (இல.1),— இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
அரசாங்கத்திற்கும் குைவட் நாட்டரசின் அரசாங்கத்திற்கும் இைடேய தலீட்  
ஊக்குவிப்  மற் ம் இ வயிெனாத்த தலீட் ப் பா காப்  ஒப்பந்தம், அத்தைகய 
ெவளிநாட்  அரசினா ம், அதன் சுேதசிகளினா ம் அல்ல  அத்தைகய அரசின் 
சட்டங்களின் கீழ் கூட் ைணக்கப்பட்ட அல்ல  கட் யைமக்கப்பட்ட கூட் த்தாபனங் 
களினா ம், கம்பனிகளினா ம், ஏைனய கழகங்களினா ம் இலங்ைகயில் தலீ  
ெசய்யப்பட்ட தலீ கைள ேமம்ப த் வதற்கும் காப்பதற்குமாக 2009 நெவம்பர் மாதம் 
05 ஆம் திகதியன்  ைகச்சாத்திடப்பட்ட ம் 2011.09.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒப்பந்தமான  அ  ேதசியப் ெபா ளாதார அபிவி த்திக்கு அவசியமாக ள்ளெதன 
இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 157 ஆம் உ ப் ைரயின் 
கீழ் அங்கீகாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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* 6. 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

அரசியலைமப்பின் கீழ் தீர்மானம் (இல.2),— தலீட்  ஊக்குவிப்  மற் ம் பா காப்  
என்பவற் க்கான இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு அரசாங்கம் மற் ம் 
வியட்நாம் ேசாச ச கு யரசு அரசாங்கம் ஆகியவற் க்கிைடேயயான ஒப்பந்தம், 
அத்தைகய ெவளிநாட்  அரசினா ம், அதன் சுேதசிகளினா ம் அல்ல  அத்தைகய 
அரசின் சட்டங்களின் கீழ் கூட் ைணக்கப்பட்ட அல்ல  கட் யைமக்கப்பட்ட 
கூட் த்தாபனங்களினா ம், கம்பனிகளினா ம், ஏைனய கழகங்களினா ம் இலங்ைகயில் 

தலீ  ெசய்யப்பட்ட தலீ கைள ேமம்ப த் வதற்கும் காப்பதற்குமாக 2009 ஒற்ேறாபர் 
மாதம் 22 ஆம் திகதியன்  ைகச்சாத்திடப்பட்ட ம் 2011.09.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப் 
பட்ட மான ஒப்பந்தமான  அ  ேதசியப் ெபா ளாதார அபிவி த்திக்கு அவசியமாக 
உள்ளெதன இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 157 ஆம் 
உ ப் ைரயின் கீழ் அங்கீகாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 7. 
சுகாதார அைமச்சர்,— ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ெபா  ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த 

அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2009,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க அரச 
ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2011.10.19ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2009.12.31 ஆம் திகதி வைட ம் ஆண் ற்காக தயாாிக்கப்பட்ட, 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் க டனான ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ெபா  
ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்  அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம்  பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வினால் 2011.11.03 ஆந் திகதி  
பாிசீ க்கப்பட்ட ) 

* 8. 
சுகாதார அைமச்சர்,— சீ ைவ, விஜயகுமார ங்க ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலயின் 

வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2008,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க அரச 
ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2011.02.24ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2008.12.31 ஆம் திகதி வைட ம் ஆண் ற்காக தயாாிக்கப்பட்ட, 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் க டனான விஜயகுமார ங்க ஞாபகார்த்த 
ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வினால் 2011.04.05 ஆந் திகதி  
பாிசீ க்கப்பட்ட ) 

* 9. 
சுகாதார அைமச்சர்,— விஜயகுமார ங்க ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த 

அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2009,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க அரச 
ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2011.11.11 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2009.12.31ஆம் திகதி வைட ம் ஆண் ற்காக தயாாிக்கப்பட்ட, 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் க டனான விஜயகுமார ங்க ஞாபகார்த்த 
ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வினால் 2012.06.19 ஆந் திகதி  
பாிசீ க்கப்பட்ட ) 
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* 10. 
சுகாதார அைமச்சர்,— அரச ம ந்தாக்கற் ெபா ட்கள் உற்பத்திக் கூட் த் தாபனத்தின் 

வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2009,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க அரச 
ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) பிாிவிற்கைமய ம் 1971ஆம் ஆண் ன் 38 
ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2011.10.19ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2009.12.31 ஆம் திகதி வைட ம் ஆண் ற்காக தயாாிக்கப்பட்ட, 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் க டனான அரச ம ந்தாக்கற் ெபா ட்கள் 
உற்பத்திக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்  அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வினால் 2011.11.03 ஆந் திகதி  
பாிசீ க்கப்பட்ட ) 

* 11. 
சுகாதார அைமச்சர்,— அரச ம ந்தாக்கற் ெபா ட்கள் உற்பத்திக் கூட் த்தாபனத்தின் 

வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2010,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க அரச 
ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) பிாிவிற்கைமய ம் 1971ஆம் ஆண் ன் 38 
ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2012.06.07 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2010.12.31ஆம் திகதி வைட ம் ஆண் ற்காக தயாாிக்கப்பட்ட, 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் க டனான அரச ம ந்தாக்கற் ெபா ட்கள் 
உற்பத்திக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்  அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வினால் 2012.06.19 ஆந் திகதி  
பாிசீ க்கப்பட்ட ) 

* 12. 
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சர்,— உாித் ப் பதி ச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்கு 

விதிகள்,— 1998 ஆம் ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க,  உாித் ப் பதி ச் சட்டத்தின் 60 ஆம் 62 
ஆம் பிாி க டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 67  ஆம் பிாிவின் கீழ்  காணி, 
காணி அபிவி த்தி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட்   2009 ஓகத்  மாதம் 24 ஆந் திகதிய 
1616/23 ஆம் இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானியில் ெவளியிடப்பட்ட ம் 2010.05.06 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 13. 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்,— ம வாிக் 

கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,—  (52 ஆம் அத்தியாயமான) ம வாிக் கட்டைளச் 
சட்டத்தின் 25 ஆம் பிாிவின் கீழ் நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சாினால் சுற் லா அபிவி த்தி 
அதிகார சைபயில் அ மதி ெபற்ற ேஹாட்டல்க க்குள் ம பானம் பாிமா வ  
ெதாடர்பில் விதிக்கப்பட் , 2011, சனவாி மாதம் 21 ஆம் திகதிய 1689/20 ஆம் இலக்க, 
அதிவிேசட வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2011.02.10ஆம் திகதி  சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 935.) 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 14. 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கீழ் 

கட்டைள,— விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் (ெசத்ெதம்பர் 08, 2011),— “2007 ஆம் 
ஆண் ன் 42 ஆம் இலக்க குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட 
ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 7 ஆம் பிாிவின் (2) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ் நீதி அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட்  2011 ேம 30 ஆம் திகதிய 1708/5 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் ெவளியிடப்பட்ட ம், 2011.08.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
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* 15. 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்,— தாவர விலங்கினப் 

பா காப் க் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— (469 ஆம் அத்தியாயமான) தாவர 
விலங்கினப் பா காப் க் கட்டைளச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் (1) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ் 
கமநல ேசைவகள், வனசீவராசிகள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் ,  2011 திெசம்பர் மாதம் 06 
ஆந் திகதிய 1735/21 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2011.12.13 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

16. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — பாிசீலைன. 

17. 
அரச ஊழியர் அபிவி த்தி நிதிக் கூட் த்தாபனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

பாிசீலைன. 

18. 
தற்காப் க் கைலக க்கான நி வகம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — பாிசீலைன. 

 *   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 

2012 ஒற்ேறாபர் 24, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
1885/ ’11 

1. 
ெகளரவ த்திக பத்திரண,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் திஸ்ஸமஹாராம மாவட்ட 
ைவத்தியசாைலயில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள ன் மா  கட்டடம் 
பயன்ப த்தப்படா  ைகவிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கட்டடம் திறந்  ைவக்கப்பட்ட ேபாதி ம் அதற்குத் ேதைவயான 
உபகரணங்கள் வழங்கப்படாைமயினால் பயன்ப த்தப்படா  ைகவிட 
ேநர்ந் ள்ளெதன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஆெமனில்,ேதைவயான உபகரணங்கைள ாிதமாக வழங்கி கட்டடத்ைத  
ெபா மக்கள் பயன்ப த் வதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேதைவயான உபகரணங்கள் வழங்கப்ப ெமனில் அத் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்குத் ேதைவயான நிதி ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அப் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) ெபா மக்கள  பயன்பாட் க்காக ேமற்ப  கட்டடம் மீண் ம் 

திறக்கப்ப வ  எப்ேபாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 11 ) 

 

2109/ ’11 
2. 

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (5) 

(அ) (i) கலதாாி ேஹாட்டல் லங்கா பிஎல்சி, லாப்ஸ்ேகஸ் (Laugh Gas) பிஎல்சி 
மற் ம் சிேலான் கிைரன் எ ேவடர்ஸ் (Ceylon Grain Elevators) 
ஆகியவற்றில் ஊழியர் ேசமலாப நிதியம் ெகாண் ள்ள பங்குகளின் 
எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (ii) பங்குகளின் ெதாகுதி ஒவ்ெவான் ம் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட திகதிகைள ம்; 
 (iii) ேமற்குறிப்பிட்ட பங்குகள் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட விைல யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) பங்குகள் யாாிடமி ந்  ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்டன என்பைத ம்; 
 (v) பங்குகள் பின்னர் விற்பைன ெசய்யப்பட் ப்பின், விற்கப்பட்ட நபர்களின் 

ெபயர்கைள பங்குத் ெதாகுதி அ ப்பைடயி ம்; 
 (vi) ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட பங்குகளின் ஒவ்ெவா  ெதாகுதி ம் விற்கப்பட்ட 

விைலைய ம்; 
 (vii) இக்ெகா க்கல் வாங்கல்களில் சம்பந்தப்பட்ட  தரகர்களின் ெபயர்கைள ம் 

அவர் இச்சைபக்கு ெவவ்ேவறாக அறியத்த வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், என்? 

2149/ ’11 
3. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ேதசிய ெலாத்தர் சைபயினால் வர  மற் ம் ேபாக்குவரத்  
ெகா ப்பன களாக 2005 ஆம் ஆண் ந்  இற்ைற வைர நி வனத்தின் 
ஊழியர்க க்கு ெச த்தப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக வ டாந்த 
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெகா ப்பன க க்காக திைறேசாியின் அங்கீகாரம் 
ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கு ஏற் ைடய ஆவணங்கைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) திைறேசாியின் அங்கீகாரம் ெபறப்படாதி ப்பின் அதற்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ெகா ப்பன க க்கான அங்கீகாரத்ைத வழங்கிய நபர் அல்ல  
நபர்கள் யார் என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2197/ ’11 
4. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அைமச்சிேல ஒ  ெசாத் ப் பதி ப் த்தகம் ேபணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 
 (ii) அவ்வாறாயின் ேமற்குறிப்பிட்ட பதி ப் த்தகத்ைதப் ேப ம் நபைர ம்; 
 (iii) அைமச்சின் ேதறிய ெசாத்தின் ெப மதி எவ்வள  என்பைத ம்;  
 (iv) அைமச்சின் மிக க்கியமான 5 ெசாத் க்கள் எைவ என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 
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(ஆ) (i) ெசாத்  உ திப்ப த்த ன் ேபா  கண்டறியப்பட்ட ஏதாவ  கற்பைனச் 
ெசாத் க்கள் அைமச்சிேல உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின் அச்ெசாத் க்களின் ெபயர், ெப மதி ேபான்றவற்ைற ம்; 
 (iii) அச்ெசாத் க்கள் ெதாடர்பான பதி கள் ேபணப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2227/ ’12 
5. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச,— நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) மஹிந்த சிந்தைன ெதாைல ேநாக்குக் ெகாள்ைககளில் “සැමට නිවසක් - හිතට ෙසවණක්” 
ேவைலத் திட்டத்தின் கீழ், வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் 
இடம்ெபயர்ந்த மக்கைள மீள கு யமர்த் வதற்காக 15,000 கைள 
நிர்மாணிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற ாிதமாக நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
நிதி ஒ க்கப்ப வதாக வாக்கு தி அளிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  வாக்கு திக்கைமய இன்றளவில் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் இன்றளவில் நிர்மாணிப் கள் ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  களில் கு யமர்த்தப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2312/ ’12 
6. 

ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம்,— உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (2) 

(அ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகயில் அரச அங்கீகாரத் டன் இயங்கும் ெவளிநாட்  
பல்கைலக்கழகங்க டன் இைணந்த பட்டப்ப ப்  மற் ம் பட்டப்பின் 
ப ப்  பட்டங்கள் வழங்கும் தனியார் உயர்கல்வி நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்தின ம் ெபயர், கவாி, ெதாைலேபசி 
இலக்கம் மற் ம் பதி  ெசய்யப்பட்ட ஆண்  ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனங்களின் தரத்ைத ேமற்பார்ைவ ெசய் ம் அரச நி வனம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இ தியாக தர ேமற்பார்ைவ ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆண்  மற் ம் தர 
ேமற்பார்ைவக்குட்ப த்தப்பட்ட உயர் கல்வி நி வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அரச அங்கீகாரமின்றி தற்ேபா  இலங்ைகயில் இயங்கும் பட்டப்ப ப்  
மற் ம் பட்டப்பின் ப ப்  பட்டங்கள் வழங்கும் தனியார் உயர் கல்வி 
நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனங்கள் பதிவிைன ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ய நி வனம் 
யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) 2000 ஆம் ஆண்  தல் 2010 ஆம் ஆண்  வைர உயர் கல்விைய ெப வதற்கு 
ெவளிநா க க்கு ெசன் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
ெவளிநா களி ந்  இலங்ைகக்கு லம்ெபயர்ந் ள்ள மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2427/ ’12 
7. 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைலயின் பிரதான உணவகம் குத்தைகக்கு 
விடப்பட் ள்ள நி வனம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனத்திற்கு ைவத்தியசாைலயின் உணவகம் குத்தைகக்கு 
விடப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  நி வனத்தின் கீழ் நிர்வகிக்கப்ப ம் ைவத்தியசாைல உணவகத்தினால் 
ஊழியர்க க்கும் ேநாயாளிக க்கும் ச ைகக் கட்டணத்தில் உண , பானங்கள் 
வழங்கப்ப கின்றன என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  நி வனத்தினால் ேகா ைம மாவினாலான உண  வைகக க்கு 
ேமலதிகமாக ேவ  உண கள் வழங்கப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) நீாிழி  ேநாயாளிக க்காக ேமற்ப  உணவகத்தினால் வழங்கப்ப ம் 
ேகா ைம மாவினால் அல்லாத உண  வைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உணவகத்தினால் நீாிழி  ேநாயாளிக க்கும் ஏைனய 
ேநாயாளிக க்கும் வழங்கப்ப ம் ேகா ைம மாவினால் அல்லாத உண  
வைககள் ேபா மானதாக இல்ைலெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2491/ ’12 
8. 

ெகளரவ ரஞ்சன் ராமநாயக்க,— ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  ஊக்குவிப் , 
நலேநாம் ைக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) பஹ்ேரனில் ேசைவ ெசய்த, அக்மீமன, ஹியாேர, ேககந்த பிரேதசத்தில் 
வசிக்கும் ன்  பிள்ைளக க்குத் தாயான  தி மதி மா ெகட்ட  கமேக 
தர்மவதீ, இவர் ேவைல  ெசய்த ட் ன் எஜமானிப் ெபண் பலவந்தமாக 
கம்பிக் ெகாக்கிகைள வி ங்கச் ெசய்ததன் காரணமாக க ைமயாக 
ேநாய்வாய்ப்பட்ட நிைலயில் தற்ேபா  இலங்ைகக்கு 
வரவைழக்கப்பட் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (ii) ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  ஊக்குவிப் , நலேநாம் ைக அைமச்சின் கீழ் 
இயங்குகின்ற “சஹன் பியஸ” காப் தி திட்டதிதின் கீழ் இவர் 
உாித் ாிைமத் ெதாைகெயான்ைற ேகாாி ள்ளார் என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) சஹன் பியஸ காப் தித் திட்டத்தின் கீழ் தி மதி தர்மவதீக்கு உாித் ாிைமத் 
ெதாைகெயான்ைற ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு தற்ேபா  எ க்கப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 14 ) 

 

2525/ ’12 
9. 

ெகௗரவ அ ர திஸாநாயக்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2011ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 31ஆம் திகதியளவில்,  

 (i) மாகாண சைபகளின் நி வாகத்தின் கீழ் காணப்பட்ட பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;  

 (ii) குறித்த பாடசாைலகளில் காணப்பட்ட ஆசிாியர்கள் மற் ம் மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

ஒவ்ெவா  மாகாண சைபக்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ஒவ்ெவா  மாகாண சைபயின ம் கல்வி அைமச்சி டாக அந்த மாகாண 
சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற பாடசாைலக க்ெகன 2012ஆம் ஆண் க்கு 
ஏற் ைடயதாக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைககள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத அவர் இச் சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2851/ ’12 
10. 

ெகௗரவ அஜித் பி. ெபேரரா,—  ச க ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2000 ஆம் ஆண் ன் 9 ஆம் இலக்க திேயார் உாிைமகள் பா காப் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் திேயார் அைடயாள அட்ைடகள் வழங்கப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அைடயாள அட்ைடயின் பின் றத்தில் சுகாதார ேசைவகள், வங்கிச் 
ேசைவகள், ெபா ஸ் மற் ம் சட்ட ஆேலாசைனகள் , தபால், ஓய் தியம் 
மற் ம் அ வலக நடவ க்ைககள் ேபான்ற ேசைவகளின்ேபா  அைடயாள 
அட்ைடயின் உாிைமயாள க்கு ன் ாிைமயளிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ன் ாிைமையப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக, 

 (i) அரசாங்கத்தினால் ஆக்கப்பட் ள்ள சட்டங்கள் மற் ம் விதிக்கப்பட் ள்ள 
ஒ ங்கு விதிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சட்டங்கைள ம் ஒ ங்குவிதிகைள ம் பாரா மன்றத்திற்குச் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ஆகக் குைறந்த  அரசாங்க ஆஸ்பத்திாிெயான்றின் ம த் வர்கைள சந்தித்தல், 
சிகிச்ைச ெப வதற்கு ச கமளித்தல் மற் ம் ம ந் கைள ெபற் க்ெகாள் தல் 
ேபான்ற நடவ க்ைககளின்ேபா  த்த பிரைஜக க்கு 

ன் ாிைமயளிப்பதற்காக சட்ட அதிகாரம் வழங்கப்ப கின்ற 
சுற்றறிக்ைகெயான்ைற மற் ம்/அல்ல  ஒ ங்கு விதிெயான்ைற கூ ய 
விைரவில் ெவளியி வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 15 ) 

 

1886/ ’11 
11. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ)  கா  மாவட்டத்தின் அம்பலாங்ெகாைட வா க்கு ெசாந்தமான 
கட் டங்கைள உைடத்தகற்றி மீள நிர்மாணிப்பதற்காக அ க்கல் நாட்டப்பட்  
இரண்  வ டங்கள் கடந்தி ந் ம், இற்ைறவைர ேமற்ப  நிர்மாணப் பணிகள் 
ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல என்பைத அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) (i) ேமற்ப  வா ட் ைன மீள நிர்மாணிக்கும் பணிகள் இைடந வில் 
நி த்தப்பட்டைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  நிர்மாணப் பணிக க்கு நிதி ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம், 

 (iii) ஆெமனில், ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) அம்பலாங்ெகாைட நகர சைபக்கு ெசாந்தமான ேமற்ப  கட் டங்கைள 
உைடப்பதற்கு கு  உல்லாசப் பிரயாணக் காாியாலயத்திற்கு எவ்வா  
அதிகாரம் கிைடத்தெதன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  நிர்மாணப் பணிகள் மீள ஆரம்பிக்கப்ப மா என்பைத ம், 

 (iii) ஆெமனில், அ  எப்ேபாெதன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ)  இன்ேறல், ஏன்? 

2150/ ’11 
12. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1992 ஆம் ஆண் ல் விமான நிைலய, விமானப் ேபாக்குவரத்  
அதிகாரசைபக்கு நிதி திரட் ம் ெபா ட்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட ெலாத்தர் 
சீட் ன் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  அச்சிடப்பட் ள்ள ேமற்ப  ெலாத்தர் சீட் களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெலாத்தாின் ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெலாத்தர் லம் ெபறப்பட்ட இலாபம் அல்ல  நட்டம் வ டாந்த 
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ெலாத்தர் சீட் ப்  இடம்ெபற்ற திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) அதன் கீழ் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட பாிசுகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  ெலாத்தர் சீட்  ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் லம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்கு தற்ேபா  நிைற ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (viii) ஆெமனில், அத டன் ெதாடர் ைடய தகவல்கைள சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 16 ) 

 

2198/ ’11 
13. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அைமச்சிேல ஒ  ெசாத் ப் பதி ப் த்தகம் ேபணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 
 (ii) அவ்வாறாயின் ேமற்குறிப்பிட்ட பதி ப் த்தகத்ைதப் ேப ம் நபைர ம்; 
 (iii) அைமச்சின் ேதறிய ெசாத்தின் ெப மதி எவ்வள  என்பைத ம்;  
 (iv) அைமச்சின் மிக க்கியமான 5 ெசாத் க்கள் எைவ என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 
(ஆ) (i) ெசாத்  உ திப்ப த்த ன் ேபா  கண்டறியப்பட்ட ஏதாவ  கற்பைனச் 

ெசாத் க்கள் அைமச்சிேல உள்ளனவா என்பைத ம்; 
 (ii) அவ்வாறாயின் அச்ெசாத் க்களின் ெபயர், ெப மதி ேபான்றவற்ைற ம்; 
 (iii) அச்ெசாத் க்கள் ெதாடர்பான பதி கள் ேபணப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2228/ ’12 
14. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச,— நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) மஹிந்த சிந்தைன ெதாைல ேநாக்குக் ெகாள்ைககளில், “සැමට නිවසක් - හිතට ෙසවණක්” 
ேவைலதிட்டத்தின் கீழ், கைள இழந்த அைனவ க்கும் எதிர்வ ம் ஆ  
வ டங்களி ள் தமக்கான ஒ  ட் ன் உாிைமயிைன வழங்குவதற்ெகன, 
அரசின் ைமயான தைலயீட் டன் திதாக ஆ  இலட்சம் கைள 
நிர்மாணிப்பதற்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்ப ெமன வாக்கு தி 
அளிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட திட்டங்கள் ெசயற்ப த்தப்ப கின்றனவா; 
 (ii) ஆெமனில், தற்ேபா  கள் கிைடக்கப்ெபற்ற கு ம்பங்களின் 

எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
2526/ ’12 

15. 
ெகௗரவ அ ர திஸாநாயக்க,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இந்நாட் ல், 2011ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 31ஆம் திகதியளவில் 

காணப்பட்ட ேதசிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் கல்வி கற்கும் மாணவர்கள் மற் ம் 

ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேதசிய பாடசாைலக க்ெகன 2012 ஆண் ன் ெபா ட்  ஒ க்கப்பட்ட 

ெமாத்தப் பணத் ெதாைக  யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) தற்ேபா  அதிபர்க க்கான ெவற்றிடங்கள் காணப்ப கின்ற ேதசிய 

பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (v) ேதசிய பாடசாைலகளில் தலாம் தரத்தில் ேசர்வதற்காக 2011 மற் ம் 

2012ஆம் ஆண் களில் விண்ணப்பித்தி ந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (vi) விண்ணப்பித்தி ந்தவர்களின் எண்ணிக்ைகயில் ேமற்ப  

பாடசாைலக க்குச் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2012 ஒற்ேறாபர் 25, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1887/ ’11 
1. 

ெகளரவ த்திக பத்திரன,— நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) ேககாைல மாவட்டத்தின் ெதஹிேயாவிற்ற பிரேதச சைப ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தி ள்ள அல்ெகாட மல்வ ஷா திம்பிாிெபால பிரெவன தியில் 
அைமந் ள்ள க க்கு வழங்கப்ப கின்ற நீர் 
பற்றாக்குைறயாகவி ப்பதனால் இப்பிரேதச மக்கள் ெப ம் அெசளகாியத்திற்கு 
உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) (i) இந்நிைலைமக்கு தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ள காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ள இக்காரணங்கைள நிவர்த்தி ெசய்  ாிதமாக 
நீர்வழங்கைல சீர்ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்குெமன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2027/ ’11 
2. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச,— சி வர் அபிவி த்தி மகளிர் அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்டபதற்கு,— (3) 

(அ) (i) தற்ேபா  ைறசாரா மற் ம் தவறான வழிகளில் ெபண்கள் மற் ம் 
சி வர்கள் ட் ப் பணிகள் , சி  பிள்ைளகைளப் ேபணல், மற் ம் ட் த் 
ேதாட்டப் பராமாிப்  ஆகிய ெதாழில்களில் ஈ ப த்தப்ப வைத ம்; 

 (ii) இவ்வா  பணியில் ஈ ப ம் சி வர்கள் மற் ம் ெபண்கள் ெப ம்பா ம் 
பல்ேவ   சித்திரவைதக க்கு உள்ளாகின்றனர் என்பைத ம் 

அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்கூறியவா  சி வர்கள், மற் ம் ெபண்கள் சித்திரவைதக க்கு 
உள்ளாவைத ஒழிக்கும் ெபா ட் ம், ஊழியர்கள் மற் ம் ெதாழில் 
வழங்குனர்கள் ஆகிய இ  தரப்பின க்கும் நன்ைமயாக அைம ம் 
ெபா ட் ம்,  ேமற்கூறிய ெதாழில்கைள எதிர்பார்ப்பவர்கைள பதி  
ெசய்யக்கூ யவாறான ைறசார்ந்த ைறயியெலான் டன் கூ ய 
நி வனெமான்ைற தாபிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) தாபிக்கப்ப ம் அவ்வாறான நி வனெமான்றில் பதி  ெசய்யப்பட்டவர் 
க க்கு மாத்திரம் ேமேல (அ) i இல் குறிப்பிட்டவாறான ெதாழில்கைள 

ைறசார்ந்த விதத்தில் ெபற் க் ெகா ப்பதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2151/ ’11 
3. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2007ஆம் ஆண் ல் ரவில விமான நிைலய நிதிய ேசகாிப் க்காக 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட  ெலாத்தர் சீட் ன் ெப மதி யா ; 

 (ii) தற்ேபா  அச்சிடப்பட் ள்ள ேமற்ப  ெலாத்தர் சீட் களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (iii) குறித்த ெலாத்தர் சீட் ன் ெபயர் யா ; 

 (iv) குறித்த ெலாத்தர் லம் ெபறப்பட்ட இலாபம் அல்ல  நட்டம் வ டாந்த 
ாீதியில் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (v) குறித்த ெலாத்தர் சீட் ப்  இடம்ெபற்ற திகதி யா ; 

 (vi) இதன் கீழ் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட பாிசுகள் யாைவ; 

 (vii) ேமற்ப  ெலாத்தைரப் ேபணிவ ம் ெபா ட்  விமான நிைலய, விமான 
ேசைவகள் கம்பனிக்கு ெலாத்தர் சைபயினால்  வ டாந்தம் ெச த்தப்பட்ட 
குத்தைக அல்ல  வாடைகத் ெதாைக வ டாந்த ாீதியில் ெவவ்ேவறாக யா ;  

 (viii) இந்த ெலாத்தைர ஆரம்பித்ததன் லம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் 
தற்ேபா  நிைறவைடந் ள்ளனவா; 

 (ix) ஆெமனில், அ  குறித்த விபரங்கைள சமர்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2199/ ’11 
4. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  கால்நைட வளர்ப்  கிராமிய சனச க அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) வைரய க்கப்பட்ட மில்ேகா ( M ILCO )  தனியார் நி வனம் ெதாடர்பாக கடந்த 
4 ஆண் களில், 

 (i) ஏற்பட்ட இலாபம் அல்ல  நட்டத்ைத ம்; 

 (ii) அந்த நி வனத்தில் ேவைல ெசய் ம் பணியாட்ெடாகுதியினாின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் இலாம், ஒ  ஊழிய க்கான ெசல  ஆகியவற்ைற ம்; 

 (iii) அரசாங்கத்திற்கு ெச த்தப்பட்ட விதிப்பன கைள ம் தீர் கைள ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) இற்ைற வைர வைரய க்கப்பட்ட மில்ேகா (MILCO) தனியார் நி வனத்தில் 
பயன்ப த்தப்பட்ட லதனம் மற் ம் ஒ க்கங்கைள ம்; 

 (ii) இந்நி வனத்திற்கு வழங்கப்ப ம் உர மானியம் அரசாங்கத் க்கு எவ்வா  
மீளளிப் ச் ெசய்யப்ப கின்ற  என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2527/ ’12 
5. 

ெகௗரவ அ ர திஸாநாயக்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சிறந்த பாடசாைலகள் க த்திட்டத்திற்காக 2012ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 
31ஆம் திகதியளவில் ெதாி  ெசய்யப்பட் ந்த பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் வதற்காக 2012ஆம் ஆண் ல் 
ெசலவிட எதிர்பார்க்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  நிதி ஏற்பா  கிைடக்கப்ெபற் ள்ள விதம்   
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) 2012 ஆண் ல் கடந் ள்ள தல் காலாண் ப்பகுதியில் சிறந்த 
பாடசாைலகளாக ெதாி  ெசய்யப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  பாடசாைலக்குெமன 
வழங்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக  யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2548/ ’12 
6. 

ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்தசாசன, மத 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2009இ ந்  இற்ைறவைர இலங்ைகப் ெபாலீசுக்குக் கிைடத் ள்ள 
வன் ணர்ச்சி, பா யல் ஷ்பிரேயாகம் மற் ம் சி வர் ஷ்பிரேயாக 

ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக மாவட்ட மட்டத்தில் தனித்தனியாக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ைறப்பா களில் தற்ேபா  விசாரைணகள் நிைற  
ெசய்யப்பட் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2781/ ’12 
7. 

ெகளரவ அஜித் பி.ெபேரரா,— ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2012.05.01ஆம் திகதி யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்ெபற்ற ஒன்றிைணந்த 
எதிர்க்கட்சிகளின் ேம தினக் கூட்டத்தின்ேபா  கள் அைமப் க்கு உாிய 
ெகா ெயான்ைற குறிப்பிட்ட ஒ  நபர் ஏந்தியி க்கும் படத்ைதக் ெகாண்ட 
ஒ  ெசய்தி சுயாதீன ெதாைலக்காட்சிச் ேசைவயில் ஒளிபரப்பப்பட்டதா; 

 (ii) சுயாதீன ெதாைலக்காட்சிச் ேசைவையச் சார்ந்த ஒ  ஊடகவியலாளாினால் 
அல்ல  ஒ  கு வினால் குறிப்பிட்ட ேம தின ஊர்வலம் ஒளிப்பதி  
ெசய்யப்பட்டதா; 

 (iii) இல்ைலெயனில், கள் அைமப் க்குாித்தான ெகா ெயான்ைற 
ஏந்தியி க்கும் படத்ைதக் ெகாண்ட ஒளிநாடாைவ சுயாதீன ெதாைலக்காட்சி 
ேசைவக்கு வழங்கிய நபர் யார் 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 20 ) 

 

(ஆ) சுயாதீன ெதாைலக்காட்சிச் ேசைவயினால், 

 (i) ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட ஒளிநாடாவின் ேபா யற்றதன்ைம அல்ல    
உண்ைமத்தன்ைம  எவ்வா  உ தி ெசய்யப்பட்ட ; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட காட்சிகைள உள்ளடக்கிய படம் எத்தைன தடைவகள் 
ஒளிபரப் ச் ெசய்யப்பட்ட ; 

 (iii) ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட காட்சிகள் ஒளிபரப் ச் ெசய்யப்பட்ட  திகதிகள் மற் ம் 
ேநரங்கள் யாைவ 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
1888/ ’11 

8. 
ெகளரவ த்திக பத்திரண,— கலாசார, கைல அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் திக்ெவல்ல பிரேதச சைப ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் 
அைமந் ள்ள திக்ெவல்ல குமார ங்க ெபா  தனசாைலக்காக 
நிர்மாணிக்கப்பட்ட கட் டம் தற்ேபா  அழிவைடந்  
வ கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கட் டத்தின் நிர்மாணப்பணிகள் உாிய தரத்தில் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைலெயன்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கட் டத்ைத னரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இப்பணிகள் எத்திகதியில் ஆரம்பிக்கப்ப ம் என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2152/ ’11 
9. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண்  நெவம்பர் மாதம் 25ஆம் திகதி நைடெபற்ற ஸ்ரீபாத 
விகாைரயின் தைலைமத் ேதரைரத் ெதாிவதற்கான ேதர்த ல் ேபாட் யிட்ட  
பிக்குமார்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (ii) இதில் வாக்களிக்கும் உாிைம ள்ள, வாக்காளர் ேதரர்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (iii) வாக்களிப்பதற்கு இல்லறத்தின க்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட் ந்ததா 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) வாக்காளர்  ேதரர்கைள பலவந்தமாக கடத்திச் ெசல் தல் அல்ல  வாக்குச் 
சாவ க்கு வ ம் ேதரர்க க்கு இைட  விைளவித்தல் இடம்ெபற் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அைடயாளம் காணப்பட் ள்ளனரா; 
 (iii)  இவர்கள் ெதாடர்பில் எ க்கப்ப ம்  நடவ க்ைககள் யாைவ; 
 (iv)  ேமற்ப  ேதர்தல் ெதாடர்பில்  அரசாங்க அைமச்சர்கள் மற் ம் மக்கள்  

பிரதிநிதிக க்கு ஏேத ம் கடைமப் ெபா ப் கள் ஒப்பைடக்கப்பட் ந்ததா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) ஒவ்ெவா  பிறவியி ம் ெதாடர்ந் வ ம் ஓர் பாபகாாியமான (ஆனந்தாீய 
பாபகர்மய)  பிக்குகளின் பிாிவிைனக்கு, வழிவகுக்கும் சம்பவங்கள் 
குறிப்பிட்ட காலப் பகுதியில் இடம்ெபற்றன என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iii)  எதிர்காலத்தில் இவ்வாறானைவ இடம்ெபறாம க்க ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2200/ ’11 

10. 
ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சில் ெசாத் கள் பதி  இடாப்  ஒன்  
ேபணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், ேமற்குறிப்பிட்ட பதி  இடாப்பிைனப் ேப ம் நபர் யார் 
என்பைத ம்; 

 (iii) அைமச்சின் ேதறிய ெசாத் ப் ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அைமச்சி ள்ள 5 மிக க்கியமான ெசாத் கள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) ெசாத் க்களின் உ திப்ப த்தல் லம் கற்பைனச் ெசாத் கள் எைவயாவ  
அைமச்சில் கண் பி க்கப்பட்டனவா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அச்ெசாத் களின் ெபயர்கள் மற் ம் ெப மதிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அச்ெசாத் கள் ெதாடர்பான பதி கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டனவா 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2230/ ’12 
11. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2005 – 2010ஆம் ஆண்  காலப் பகுதியி ள் நாட் ள் டப்பட்ட 
அரசாங்க பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேபா மான வளங்கள் கிைடக்கப்ெபறாைமேய பாடசாைலகள் 
டப்பட்டைமக்கான பிரதானமான காரணம் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (iii) இன்ேறல், ேமற்ப  பாடசாைலகள் டப்பட்டைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2529/ ’12 
12. 

ெகளரவ அ ர திஸாநாயக்க,— உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) பல்கைலக்கழக மாணவர்க க்கு ம க்கணனி வழங்கும் க த்திட்டெமான்  
உயர் கல்வி அைமச்சினால் ெசயற்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கணனி வழங்குவதற்காக மாணவர்கைள ெதாி  ெசய் ம் 
அள கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இ வைர ம க்கணனிகள் வழங்கப்பட் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) ஏைனய பல்கைலக்கழக மாணவர்க க்கும் ம க்கணனி வழங்குவதற்கு 
எவ்வள  காலம் எ க்கும் என்பைத ம்; 

 (v) அதற்காக ெசலவாகுெமன எதிர்பார்க்கப்பட் ள்ள ெமாத்தப் பணத் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  பணத் ெதாைகைய திரட் ம் ெபா ட்  வகுக்கப்பட் ள்ள 
ேவைலத்திட்டம் யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2554/ ’12 
13. 

ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த  சாசன, மத 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2009 ேம 30 ஆம் திகதிக்கு பின்னர் இலங்ைக விமானப் பைடக்கு 
விமானங்கள் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட் ள்ள விமானங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  வைகக்கு ஏற்ப தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெகாள்வன களின் ேபா  ேகள்விப்பத்திர நைட ைற 
பின்பற்றப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில் அதற்காக ேகள்விப்பத்திரங்கைள ன்ைவத் ள்ள கம்பனிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) அந்த ஒவ்ெவா  கம்பனியினா ம்   ன்ைவக்கப்பட் ள்ள விைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vi) விமானங்கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக ேமற்ப  நி வனங்கள் 
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  விமானங்கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக ெசலவிடப்பட் ள்ள 
ெமாத்தப் பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (viii) அத்தைகய எண்ணிக்ைகயிலான விமானங்கைள ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2853/ ’12 

14. 
ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா,—  சுற்றாடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) இந்தியாவின் தமிழ் நா  மாநிலத்தில் கண்ணியக்குமாாி மாவட்டத்தில் 
கூடம்குழம் அ மின் உற்பத்தி நிைலயெமான் க்கான (Kudankulam Nuclear 
Power Plant) க த்திட்டெமான்  நைட ைறயி ப்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) அந்த அ மின் உற்பத்தி நிைலயத்தின், 

 (i) ெகாள்வன  எவ்வள  என்பைத ம்; 

  (ii) இலங்ைகயின் கடல் எல்ைலக்கான ரம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) அைமவிடத்தி ந்  இலங்ைகயின் நிலப்பரப் க்கான ரம் எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iv) அைமவிட மதிப்பீட்  அறிக்ைக (Site Evaluation Study Report) இலங்ைக 
அரசுக்குக் கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) பா காப்  பகுப்பாய்  அறிக்ைக (Safety Analysis Report) இலங்ைக 
அரசுக்குக் கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்கூறிய அறிக்ைககைள சைபயில் சமா்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்  

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்கூறிய மின் உற்பத்தி நிைலயம் காரணமாக இலங்ைகயின் 
சுற்றாட க்கு ஏற்படக் கூ ய தாக்கம் ெதாடர்பாக இலங்ைக அரசு 
இ வைர ேமற்ெகாண் ள்ள கற்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்தக் கற்ைககளின் அறிக்ைககைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்கூறிய அ மின் உற்பத்தி நிைலயம் காரணமாக இலங்ைகயின் 
சுற்றாட க்கு ஏற்படக்கூ ய பாதிப் க்கைள த ப்பதற்கு இலங்ைக அரசு 
எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2232/ ’12 
15. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச,— கமநல ேசைவகள், வனசீவராசிகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2011ஆம் ஆண் ன் 46 ஆம் இலக்க கமநல அபிவி த்தி (தி த்தச்) சட்டத்தின் 
ஊடாக வாரக்கு  விவசாயியின் வாரக்கு  உாிைமையப் பா காத்தல்  
எதிர்பார்க்கப்பட்ட ேபாதி ம், தற்ேபா கூட வாரக்கு  உாிைமைய  இழக்கச் 
ெசய்கின்றதான  பல நடவ க்ைககள் ெசயற்ப வதைன அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், இக்குைறபாட் ைனத் தவிர்த் க் ெகாள் ம் கமாக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2012 நெவம்பர் 09, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1370/ ’11 
1. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 
(அ) (i) ெவ கம பிரேதச சைப ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் ெவ கம, கப்பரெதாட்ட,

“தர்ஷன” வில் வதி ம் தி . எஸ்.ாீ.ேக. ஜய ர உள்ளிட்ட சேகாதரர்க க்கு 
ெசாந்தமான ெவ கம, கப்பரெதாட்ட திய கா  தியில் 153/1 
இலக்க ைடய தனிகஹவத்த எ ம் காணியில் சுமார் 18.235 பர்சஸ் காணித் 

ண்ெடான்  ெவ கம நகர சைபயினால் சு காிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  சு காிப்  இடம்ெபற்  அண்ணளவாக ஒ  வ டகாலம் 

கடந்தி ந்தா ம் இற்ைறவைர நட்டஈ  வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 
 (iii) வர்த்தமானி அறிவித்தெலான்றின் லமாக சு காிக்கப்பட்ட ேமற்ப  

காணிக்கு ேமலதிகமாக தி . எஸ்.ாீ.ேக. ஜய ர உள்ளிட்ட சேகாதரர்க க்கு 
ெசாந்தமான அண்மித் ள்ள காணிகைள ம் உள்ளடக்குகின்ற வைகயில் 
ெவ கம நகர சைபயினால் தற்ேபா  கட் டங்கள் கட்டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) சு காிக்கப்பட்ட காணிக்கு இற்றைவைர நட்டஈ  வழங்கப்படாைமக்கான 
காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) நட்டஈ  ெச த்தப்ப மாயின் அதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்குெமன்பைத ம்; 

 (iii) நட்டஈடாக எவ்வள  பணம் ெச த்தப்ப ம் என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  (அ) (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கட் டங்கைள அைமப்பதற்காகப் 
பயன்ப த்திய காணிக்கும் நட்டஈ  ெபற் ெகா க்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இந் நட்ட ஈட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் இ்ச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1543/ ’11 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,—  (2) 

(அ) (i) 2011 ன் 1 ஆம் திகதி தல் அைமச்சரைவ அைமச்சர் ஒ வ க்கு 
ெச த்தப்பட்ட மாதாந்த சம்பளம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அைமச்ச ம் அைமச்ச க்கு வழங்கப்பட் ள்ள பணியாட்ெடாகுதியின ம் 
மாதாந்தம் அ பவித்  வ ம் பிற ச ைககைள ம்; 

 (iii) 2011 ன் 1 தல் பிரதி அைமச்சர் ஒ வ க்கு ெச த்தப்பட்ட மாதாந்த 
சம்பளத்ைத ம்; 

 (iv) பிரதி அைமச்சர் ஒ வ ம் அவர  பணியாட்ெடாகுதியின ம் மாதாந்தம் 
அ பவித்  வ ம் பிற ச ைககைள ம் 

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) அைமச்சர் அல்ல  பிரதி அைமச்சர் ஒ வ க்கு பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
ஒ வர் ெபற அ கைத ள்ள மாதாந்த சம்பளத்ைத வழங்கும் பட்சத்தில் அவர் 
ெபற் க் ெகாள் ம் மாதாந்த சம்பளம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற வைகயில் அைமச்சர்கள்/பிரதி அைமச்சர்கள் 
ேமற்ப  (அ) இல் குறிப்பிடப்பட்ட நன்ைமகைள அ பவிக்கின்றனரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அைமச்சர்கள்/பிரதி அைமச்சர்கள் ஆகிேயா க்கு ேபாதியள  சம்பளம் 
வழங்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வாெறனில், இைத எவ்வா  நிவர்த்திக்க ெமன்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1903/ ’11 
3. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) கால்டன் விைளயாட்  அைலவாிைசயின் (CSN)  உாிைம அரசுக்கு அல்ல  
அரசு சார்பான நி வனெமான் க்கு உாித்தானதா என்பைத ம்; 

 (ii) இந்நி வனம் தனியார் நி வனெமான் க்குச் ெசாந்தமானதாக இ ப்பின் 
இந்நி வனத்தின் உாிைமயாளர  அல்ல  உாிைமயாளர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இந் நி வனத்தின் பணிப்பாளர் சைபயினாின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவ என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) கால்டன் விைளயாட்  அைலவாிைசயின் ஒ பரப் ப் பணிகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி அல்ல  ஆரம்பிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி 
யாெதஎன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அைலவாிைசைய ஆரம்பிப்பதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள அைல 
அதிர்ெவண் ச்சிைட ( frequency range) யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) கால்டன் விைளயாட்  அைலவாிைசக்கான ஒ பரப்  உாிைம 
வழங்கப்பட் ள்ள காலகட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  அைலவாிைசைய ஆரம்பிப்பதற்காக அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்ட 
பிரசுர மற் ம் ஒ பரப்  உாிைமைய வழங்குவ டன் ெதாடர் ைடய 
உடன்ப க்ைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  அைலவாிைசைய ஆரம்பிப்பதற்காக ெச த்தப்பட்ட பணத் ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெகா ப்பன டன் ெதாடர் ைடய ஆவணங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2028/ ’11 
4. 

ெகௗரவ சஜித் பிேரமதாச,— ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (5) 

(அ) இந்நாட் ன் பல்ேவ  பகுதிகளி ம் வசிக்கின்ற சிறந்த ஆக்கக் கைலஞர்களின் 
த்தாக்கங்கள், திய கண் பி ப் க்கள் மற் ம் அவர்களால் உற்பத்தி 

ெசய்யப்ப கின்ற இயந்திர சாதனங்கள் ெதாடர்பான தகவல்கைள ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கான ைறயியெலான்  உள்ளதா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) பலம்வாய்ந்தெதா  ெபா ளாதார மட்டத்ைதக் ெகாண் ராத இந்நாட் ல், 
த்தாக்க உற்பத்தியாளர்கள் அேநகமாேனா க்கு தம  உற்பத்திகைள 

ேமம்ப த்தி ன்ென த் ச் ெசல்வதற்கான இய ைம இல்ைல என்பைத ம்; 
 (ii) ச கத்தில் வசதிவாய்ப் ள்ளவர்கள், இவ்வாறானவர்க க்கு நிதிசார் 

உதவிகைள வழங்கத் தயங்குகின்றனர் என்பைத ம் 
அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) த்தாக்க உற்பத்தியாளர்களின் உற்பத்திகளின் ஊடாக இந்நாட் ன் 
ெபா ளாதாரம் மற் ம் ச தாயத் க்கு கிைடக்கின்ற பயன்கைள சாியாக 
மதிப்பீ  ெசய்வதற்கும்; 

 (ii) அதற்கைமய பய ள்ள த்தாக்கங்கைள உற்பத்தி ெசய்த 
உற்பத்தியாளர்க க்கு ஊக்குவிப் கைள வழங்கி அப்ெபா ட்களின் 
உற்பத்திைய ைகத்ெதாழிெலான்றாக ேமம்ப த்தத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2106/ ’11 
5. 

ெகளரவ (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க,—  கல்வி  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) இலங்ைக ேதாட்டத் ைறயில் தற்ேபா  ெசயற்ப கின்ற,  

 (i) அரச பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக, கற்பிக்கப்ப ம் ெமாழி லத்தின் ப  
மாவட்ட அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேதசிய பாடசாைலகள், மாகாண சைபப் பாடசாைலகள், நேவாத்யா 
பாடசாைலகள் மற் ம் இசு  பாடசாைலகள் ஆகியவற்றின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்ப மற் ம் இரண்டாம் நிைலப் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 
 (iv) இரண்டாம் நிைல 1000 பாடசாைலகள் க த்திட்டத்திற்குாிய 

பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) கடந்த 5 வ ட காலத்தில் ேதாட்டத் ைற மாணவர்களின் 5 ஆம் ஆண் , 
சாதாரண தர மற் ம் உயர் தர ெப ேப கள் மாவட்ட மற் ம் வலய 
மட்டத்தில் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேதாட்டத் ைற மாணவர்கள் உயர் ெப ேப கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக் 
கூ ய நிைலைமய உ வாக்க ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 27 ) 

 

2296/ ’12 
6. 

ெகௗரவ அகில விராஜ் காாியவசம்,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) ‘இசு  பாடசாைல’, மற் ம் ‘நேவாத்யா பாடசாைல’ க த்திட்டங்கள், 

 (i) ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண் கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைதம்; 
 (ii) ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் குறிக்ேகாள்கள் யாைவ என்பைத ம்; அத் டன் 
 (iii) தற்ேபா கூட ேமற்ப  க த்திட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றனவா 

என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ‘இசு  பாடசாைல’, மற் ம் ‘நேவாத்யா பாடசாைல’ க த்திட்டங்க க்காக, 

 (i) ஈ ப த்தப்பட் ள்ள உள் நாட் ப் பணத் ெதாைக; 
 (ii) ஈ ப த்தப்பட் ள்ள ெவளி நாட் ப் பணத் ெதாைக; அத் டன் 
 (iii) ெவளி நாட் ப் பணம் வழங்கிய நி வனங்கள், வழங்கி ள்ள ெதாைக 

மற் ம் ஆண் கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) ேமற்ப  க த்திட்டங்களின் கீழ், 

 (i) ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைற வைர அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக மாவட்ட மட்டத்தில் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ த்  வ ம் பத்தாண்  காலத்தில் அபிவி த்தி ெசய்ய உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள 
இசு  மற் ம் நேவாத்யா பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஆயிரம் இரண்டாம் நிைலப் பாடசாைலகள் க த்திட்டத்தில் 
உள்வாங்கப்ப ம் இசு  மற் ம் நேவாத்யா பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
மாவட்ட மட்டத்தில் யாெதன்பைத ம்;  

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2378/ ’12 
7. 

ெகௗரவ (தி மதி) அேனாமா கமேக,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைகயின் அபிவி த்தியின் ெபா ட் ம் சர்வேதச ாீதியில் இலங்ைகயின் 
நற்ெபய க்குக் கலங்கம் ஏற்ப த் கின்ற ெவளிநாட்  நிர்ப்பந்தங்கைளக் 
குைறப்பதற்குத் ேதைவயான சர்வேதச ஒத் ைழப்பிைனப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு சாதகமான இராஜதந்திர ெதாடர் கைள ேமம்ப த்திக் 
ெகாள் ம் ேநாக்கத் ட ம் 2011 ஆம் ஆண் ல் அரசாங்கத்தினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெவளிநாட்  விஜயங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெவளிநாட்  விஜயங்களில் பங்ேகற்ேறார் யாவர் என்பைத ம்; 
 (iii) இதன்ெபா ட்  ெசலவாகிய பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  ெவளிநாட்  விஜயங்களின் காரணமாக இலங்ைகக்குக் கிைடத்த 

அ கூலங்கள் யாைவெயன்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 28 ) 

 

2503/ ’12 
8. 

ெகளரவ (தி மதி) தலதா அத் ேகாரள,— ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2005 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர ஒவ்ெவா  ஆண் ம் அரசாங்கத்தில் 
பதி ெசய் ெகாண் ள்ள ஊடகவியலாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காலகட்டத்தில் காணாமற்ேபான அல்ல  ெகாைலெசய்யப்பட்ட 
ஊடகவியலாளர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம் 

ெவவ்ேவறாக அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) 2011ஆம் ஆண்டாகின்றேபா  பதி ெசய்யப்பட் ந்த பத்திாிைககள், 
வாெனா ச் ேசைவகள், ெதாைலக்காட்சிச் ேசைவகள் மற் ம் 
இைணயத்தளங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2005ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர தைடெசய்யப்பட்ட ஊடக 
நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஊடக நி வன ம் தைடெசய்யப்ப வதற்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2530/ ’12 
9. 

ெகளரவ அ ர திஸாநாயக்க,— உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) பல்கைலக்கழக மாணவர்க க்கு தைலைமத் வ பயிற்சி பாடெநறிகைள 
நடாத் வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ வைர ேமற்ப  பயிற்சி வழங்கப்பட் ள்ள மாணவர் கு க்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) அதில் பங்கு ெகாண்ட ஒவ்ெவா  கு க்கு ாிய  ெமாத்த மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) மாணவர்க க்கு தைலைமத் வ பயிற்சி வழங்கப்பட்ட இடங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) இவற்றில் பயிற்சி நிைலயங்களாக பயன்ப த்தப்பட் ந்த இரா வ 
காம்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நிைலயத்தி ம் பயிற்சி ெபற்ற      மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  பயிற்சிக்காக ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம் ெசலவிடப்பட் ள்ள ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (viii) ேமற்ப  பணத் ெதாைக ெசல  ெசய்யப்பட்ட ெசல த் தைலப்  
யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 29 ) 

 

2549/ ’12 
10. 

ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்தசாசன, மத 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ேப யக்ெகாைட மீன் விற்பைன நிைலயத்தில் கப்பம் ெப ம் சம்பவங்கள் 
ெதாடர்பாக இலங்ைகப் ெபாலீஸுக்கு ைறப்பா கள் கிைடக்கப் 
ெபற் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) இம் ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விசாரைணகளின் ப  
இ வைர எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இம் ைறப்பா களின் ேபாில் ைக ெசய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வா  ைக ெசய்யப்பட்டவர்களின் ெபயர்ப்பட் யைல இச்சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2776/ ’12 
11. 

ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா,— உள் ராட்சி, மாகாணசைபகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) பண்டாரகம பிரேதச சைப பண்டாரகம நிவ்டாவ பிரேதசத்தில் இயந்திர 
சாதனங்களின் உதவி டன் உண கைள உலர்த்தி ெபாதியி ம் 
க த்திட்டெமான் க்காக கட்டடெமான்ைற நிர்மாணித் ள்ளதா என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், அக்க த்திட்டம் 

 (i) ஆரம்பிக்கப்பட்ட வ டம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ெதாடர்பில் தலீ  ெசய்யப்பட்ட ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) லம் தற்ேபா  வழங்கப்பட் ள்ள ெதாழில்வாய்ப் களின் எண்ணிக்ைக       
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதியி ந்  இ  வைர ஈட்டப்பட்ட வ மானம் 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1889/ ’11 
12. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ஹக்மன பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள மாவரவல 
பிரேதச ைவத்தியசாைலயின் பிேரத அைற மிக ம் ேசதமைடந் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (ii) மிக ம் கஷ்டப்பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள ேமற்ப  ைவத்தியசாைலயில் 
நில ம் குைறபா கள் காரணமாக இப்பிரேதசவாழ் மக்கள் ெப ம் 
கஷ்டங்க க்கு கம்ெகா த் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 



( 30 ) 

 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கட் டத்ைத ாிதமாக னரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்காக தற்ேபா  நிதி ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், னரைமப் ப் பணிகள் எப்ேபா  ஆரம்பிக்கப்ப ம் என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1907/ ’11 
13. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) ேதசிய ெதாைலக்காட்சிக்குச் ெசாந்தமான, விைளயாட் ப் ேபாட் கைள 
ஒளிப்பதி  ெசய் ள்ள நாடாக்கைள அல்ல  இ வட் கைள கால்ரன் 
விைளயாட்  அைலவாிைசக்கு (CSN) வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்வா  வழங்குவதற்கான காரணங்கள் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நாடாக்கள் அல்ல  இ வட் கள் வழங்கப்பட்ட அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நாடாக்கைள ெபற் க்ெகாள்வதற்காக கால்ரன் விைளயாட்  
அைலவாிைச ேதசிய ெதாைலக்காட்சிக்கு ெச த்திய பணத் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கால்ரன் விைளயாட்  அைலவாிைசயினால் ேமற்ப  நாடாக்கள் அல்ல  
இ வட் கைள ெபற் த் த ம் ப  ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட் ப்பின் 
ேமற்ப  ேவண் ேகாைள வி த்தவாின் விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேவண் ேகாள் க தம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேதசிய ெதாைலக்காட்சியினால் ேமற்ப  நாடாக்கள் அல்ல  இ வட் கைள 
வி விப்பதற்கு அதிகாரம் வழங்கிய உத்திேயாகத்தாின் ெபயர் மற் ம் பதவி 
யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2089/ ’11 
14. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்தசாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) எம  நாட் ன் இந்  மத வழிபாட் த் தலங்கைளப் பா காக்கும் ெபா ட்  
அரசாங்கத்தினால் ேமற்ேகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  பணிக க்காக 2005 - 2010 ஆண் க க்கிைடயிலான காலத்தி ள் 
ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக ஆண் வாாியாக  தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (iii) ேமற்ப  ஒ க்கப்பட்ட நிதிேயற்பா கள் ேபா மானைவயா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2201/ ’11 

15. 
ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) க த் ைற மாவட்டத்தில் 2011ஆம் ஆண் ல் அைமச்சினால் கட்டப்பட்ட 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2012, 2013 மற் ம் 2014 ஆம் ஆண் களில் நிர்மாணிக்க 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்குறிப்பிட்ட ட்  நிர்மாணத்திற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்  

அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) திதாகக் கட்டப்பட்ட கள் இலவசமாகவா வழங்கப்ப கின்றன 
என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், அவ் கள் விற்கப்ப ம் அல்ல  வாடைகக்கு விடப்ப ம் 
விைலயிைன ம்; 

 (iii) அந்த கள் என்ன அ ப்பைடயில் ஒ க்கப்ப கின்றன என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2012 நெவம்பர் 10, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1380/ ’11 
1. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண் ற்கான உலகக் கிண்ண கிாிக்கட் ேபாட் கைள இலங்ைக 
இைணந்  நடத் ம் என உலகக் கிண்ண கிாிக்கட் க ன்சில் எப்ேபா  
இலங்ைகக்கு அறிவித்த  என்பைத ம்; 

 (ii) உலகக் கிண்ணப் ேபாட் க க்காக இங்குள்ள விைளயாட்டரங்குகைளத் 
தர யர்த் வதற்குச் ெசலவழிக்கப்பட்ட பணத் ெதாைகயிைன ம்; 

 (iii) விைளயாட்  ைமதானங்கைளத் தர யர்த் வதற்கும் திய கிாிக்கட் 
ைமதானங்கைள நிர்மானிப்பதற்கும் ஏற்ப ம் ெசல கைள அங்கீகாிப்பதற்கு 
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நபர்களின் ெபயர்கைள ம்; 

 (iv) அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெசல டன் ைமதானங்களின் நிர்மாணிப்  இைய ற்றதா 
என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபக்கு அறியத் த வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 32 ) 

 

1579/ ’11 
2. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—  தபால் ேசைவகள்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) க த் ைர மாவட்டத்தின் க த் ைர பிரதான தபால் நிைலயத்தில் அைமந் ள்ள 
உத்திேயாகத்தர்க க்கான வி தி ெப மள  ேசதமைடந் ள்ளெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஆெமனில் இக்கட் டத்ைத ாிதமாக ம சீரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்குத் ேதைவப்ப ம் நிதி ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) ம சீரைமப்  நடவ க்ைககள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1868/ ’11 
3. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெதாைலத் ெதாடர் கள், தகவல்ெதாழில் ட்பவியல் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 

(அ) (i) ஸ்ரீலங்கா ெர ெகாம் நி வனத்தில் ேசைவயாற் கின்ற நிரந்தர 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ெர ெகாம் நி வனத்தின் நா ராவி ம் உள்ள பிராந்திய 
அ வலகங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ேவார் அ வலகத்தி ம் பணியாற் கின்ற நிரந்தர 
ஊழியர்களின்  எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ஸ்ரீலங்கா ெர ெகாம் நி வனத்தின் பிரதம நிைறேவற்  உத்திேயாகத்தர் 
மாதாந்தம் ெப கின்ற சம்பளம், ப கள் மற் ம் ஏைனய சிறப் ாிைமகள்  
தனித்தனியாக யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனத்தின் ஏைனய நிைறேவற்  உத்திேயாகத்தர்கள் மாதாந்தம் 
ெப கின்ற சம்பளம், ப கள் மற் ம் ஏைனய சிறப் ாிைமகள் தனித்தனியாக 
யாைவ 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2090/ ’11 
4. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்தசாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) எம  நாட் ன் இஸ்லாம் மத வழிபாட் த் தலங்கைளப் பா காக்கும் ெபா ட்  
அரசாங்கத்தினால் ேமற்ேகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  பணிக க்காக 2005 – 2010 ஆண் க க்கிைடப்பட்ட காலத்தி ள் 
ெசலவிடப்பட்ட  பணத்ெதாைக  ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (iii) அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதிேயற்பா கள் ேபா மானைவயா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2298/ ’12 
5. 

ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம்,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) சுதந்திரத்தின் பின்னர் இலங்ைகயின் கல்வி ைறைமயில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட  கல்விச் சீர்தி த்தங்க ம் அவ்வாறான ஒவ்ெவா  
சீர்தி த்த ம் ெகாண் வரப்ப வதற்கு ஏ வாயி ந்த ேநாக்கங்க ம் 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  சீர்தி த்தத்தின் கீ ம் பாடசாைல பாடவிதானங்கள் 
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள தி த்தங்கள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2531/ ’12 
6. 

ெகளரவ அ ர திஸாநாயக்க,— உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் ம த் வப் பீடங்களின் சிகிச்ைச பயிற்சிக்கான ேபராசிாியர் 
பிாி கைள (Professor unit) ெகாண் ள்ள ம த் வமைனகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ேபராசிாியர் பிாி க்கும் 2012 மார்ச் மாதம் 31 ஆம் 
திகதியளவில் இைணக்கப்பட் ந்த ேபராசிாியர்கள், நி ணத் வ 
ம த் வர்கள், பட்டப்பின் ப ப்ைப ேமற்ெகாள் ம் ம த் வர்கள் (Senior 
Registrar மற் ம் Registrar), சிேரஷ்ட ம த் வ உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ேபராசிாியர் பிாி களின ம் அ வல்க க்காக 
காணப்ப ம் சத்திரசிகிச்ைச கூடங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ரஜரட்ட ம த் வ பீடத்தின் சிகிச்ைசப் பயிற்சிக்கான அ ராத ரம் 
ெபாியாஸ்பத்திாியின் ேபராசிாியர் பிாி  ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  ேபராசிாியர் பிாிவில் பயிற்சி ெப ம் ம த் வ 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) அங்கு பயிற்சி ெப ம் ம த் வ மாணவர்க க்கு கற்பிப்பதற்கு ேபா மான 
ம த் வர்கள், சத்திர சிகிச்ைசக் கூடங்கள், வாட் கள் மற் ம் அவற்ைற 
ெகாண்  நடாத் வதற்கு ேதைவயான பணியாட்ெடாகுதியினர் மற் ம் 
உபகரணங்கள் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், ேமற்ப  அ ப்பைடத் ேதைவகைள ர்த்தி ெசய்வதற்கு எவ்வள  
காலம் எ க்கும் என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2552/ ’12 
7. 

ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்தசாசன, மத 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2012ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகப் ெபாலீ ன் கலகம் அடக்கும் பிாி க்கு 
கண்ணீர்ப் ைகக் குண் கள் மற் ம் உபகரணங்கள், கக் கவசங்கள், 
தைலக் கவசங்கள் மற் ம் ைக ைறகள், இறப்பர் ேதாட்டாக்கள், 
குண்டாந்த கள் ஆகியவற்ைற ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு ேகள்விப் 
பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்ட 
வைகயினத்தின ம் ெதாைககள் ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  வைகயினத்தின் சார்பி ம் சமர்ப்பிப்பிக்கப்பட் ள்ள விைலகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெமாத்தக் ெகாள்வன க்ெகன ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) இவ்வைகயினங்கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு அவசர 
ேதைவப்பாெடான்  எ ந் ள்ளதா என்பைத ம் 

இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2778/ ’12 
8. 

ெகளரவ அஜித் பி.ெபேரரா,— ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ெதாடர்பாடல் நடவ க்ைகக க்காக இலங்ைகக்கு ேமல்  வான் பரப்பில் ஒ  
ெசய்மதிைய நி வதற்கான க த்திட்டெமான்ைற ஆரம்பிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட க த்திட்டத்தின் லம் அைடவதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் ேநாக்கங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  க த்திட்டத் க்காக மதிப்பிடப்பட்ட ெசல  யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2849/ ’12 
9. 

ெகௗரவ வசந்த அ விஹாேர,— கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வெர யா பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கத்திற்கு உாித்தான இரண்  
மா க் கட்டடெமான்ைற குத்தைகக்கு வழங்குவதற்காக 2011 ெசம்பர் 19 
ஆம் திகதி பத்திாிைக அறிவித்தல் லம் ேகள்விப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைல ம க்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) அங்கீகாிக்கப்பட்ட நைட ைறக க்கு அைமய ேகள்விப் பத்திரங்கள் 

ேகார ன் ேபா  கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப கின்ற ம் ன் ாிைம 
வழங்கப்ப கின்ற மான விடயங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) ேமற்ப  கட்டடத்ைத, 

 (i) ெபற் க் ெகாள்வதற்கு பா 320,000/- மற் ம் பா. 355,000/- 
என்றவைகயில் விைல ம க்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட் ந்தன என்பைத ம்; 

 (ii) ேகள்விப் பத்திர விண்ணப்பத்ைதேய ம் சமர்ப்பிக்காத ஒ வ க்கு 
தற்ேபா  வழங்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) குத்தைகக்கு வழங்குவதில் ைறேக  இடம்ெபற் ள்ள  என்பைத ம்; 
 (iv) ைறேகடான ைறயில் வழங்கியதன் காரணமாக விண்ணப்பதாரர்க க்கு 

அநீதி ம், குறித்த கூட் ற ச் சங்கத்திற்கு நட்ட ம் ஏற்பட் ள்ள  என்பைத ம் 
அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) உச்சளவான ேகள்விப் பத்திரத் க்கு கட்டடம் வழங்கப்படாைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  கட்டடம் வழங்கப்பட் ள்ளவாிடமி ந்  கூட் ற ச் சங்கம் 
ெபற் க் ெகாள்கின்ற பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப , ைறேக  ெதாடர்பாக ைறயான விசாரைணைய நடாத்தி 
ேகள்விப் பத்திரதாரர்க க்கு நீதிைய நிைறேவற் வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்கு காலம் எவ்வள  எ க்கும் என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2868/ ’12 
10. 

ெகௗரவ எம்.ா.ீ ஹசன் அ ,—  காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) அம்பாைற மாவட்டத்தின், ஒ வில் ைற க அபிவி த்திப் பணிக்காக 
சாய்ந்தம  7, ஒஸ்மான் தி, 295 பீ இலக்க கவாியில் வதி ம், 
தி .எம்.ஐ.எம்.அன்சா க்கு ெசாந்தமான 39.38 பர்ச்சஸ் காணி 1552/12 ஆம் 
இலக்க, 2008.06.04 ஆம் திகதிய அதிவிேஷட அரசாங்க வர்த்தமானி 
அறிவித்த ன் ஊடாக சு காிக்கப்பட்ட ேபாதி ம், இதற்காக இன் வைர 
நட்டஈட் த் ெதாைக வழங்கப்படவில்ைலெயன்பைத அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) அரசாங்க பிரதம விைல மதிப்பீட்டாளரால், காணி அைமச்சின் ெசயலாள க்கு 
அ ப்பப்பட்ட AM/LA/293, 294, 300, 306 ஆம் இலக்க 2011.12.30 ஆம் திகதிய 
க தத்திற்கு அைமவாக, தி .அன்சா க்கு உாித் ைடய ேமற்ப  காணியின் 
சார்பில் கிைடக்க ேவண் ய நட்டஈட் த் ெதாைகைய தாமதமின்றி 
ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1890/ ’11 
11. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— தபால் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) டீ. ஆர். விேஜவர்தன மாவத்ைதயில் அைமந் ள்ள தபால் தைலைமக் 
காாியாலயத்தின் கட் டத்ைத உல்லாசப் பிரயாண ேஹாட்டெலான்ைற 
ஆரம்பிப்பதற்காக வழங்கும் திட்டெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இக்கட் டம் வழங்கப்பட ள்ள நபர் அல்ல  ேஹாட்டல் 
கம்பனியின் ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இக்கட் டம் வழங்கப்ப ம்ேபா  பின்பற்றப்ப ம் ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) இத டாக அரசாங்கத்தினால் ெப வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் வ மானம் 

யாெதன்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) தபால் தைலைமக் காாியாலத்தில் தற்ேபா  ேபணிவரப்ப கின்ற 
காாியாலயங்கைள அகற்றிவிட்  மீண் ம் இடம்ெபறச் ெசய்வதற்கு 
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வா  திட்டமிடப்பட் ள்ள இடம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாெறனின், மீண் ம் இடம்ெபறச் ெசய் ம் நடவ க்ைககள் எத்ேததியில் 
ஆரம்பிக்கப்ப ம் என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2153/ ’11 
12. 

ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— விைளயாட் த் ைற  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக கரம் சம்ேமளனத்தின் தைலைமயகம் தற்ேபா  ேபணிவரப்ப ம் 
இடம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  வாடைக அல்ல  குத்தைக அ ப்பைடயில் ேபணிவரப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபாைதய இடத்திற்கு மாற்றப்ப வதற்கு ன்னர் கரம் தைலைமயகம் 
ேபணிவரப்பட்ட இடம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  இடத்தி ந்  ெவளிேயறியைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v) தற்ேபா ள்ள இடத்தில் காணப்ப ம் வசதிகள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைக கரம் சம்ேமளனத்ைதப் ேபணிவ ம் ெபா ட்  நிரந்தர 
இடெமான்ைற ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) கரம் விைளயாட் ன் எதிர்காலத்ைத ேபணிப்பா காப்பதற்காக தற்ேபா  
எ க்கப்பட் ள்ள மற் ம் எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2202/ ’11 
13. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) கடந்த 2 வ டங்களில், 

 (i) ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சாினா ம் பிரதி அைமச்சாினா ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெவளிநாட்  விஜயங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) விஜயம் ெசய்த நா களின் ெபயர்கள் என்னெவன்பைத ம்; 

 (iii) இவ் விஜயங்கள் ெதாடர்பாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகள் 
யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு வ டாந்த அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாகத் ெதாிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) அைமச்ச ட ம் பிரதி அைமச்ச ட ம் ெசன்ற அதிகாாிகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் ஒவ்ெவா  விஜயத்திற்கான ெசலவினம் ேபான்றன 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட விஜயங்க க்குப் பயன்ப த்தப்பட்ட நிதியான  அரச 
பணமா அல்ல  விஜயம் ெசய்த நா களின் அரசாங்கங்களினால் 
வழங்கப்பட்ட பணமா என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2256/ ’12 
14. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வட மாகாணத்தில் ெதாழி ன்ைம தம் யா ; 

 (ii) இந்த மாகாணத்தின் ெதாழி ன்ைமையக் குைறப்பதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  நடவ க்ைககைள குறிப்பிட்ட காலகட்டங்கள், இலக்குக டன் 
கூ யதாக நிைறேவற் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
2532/ ’12 

15. 
ெகளரவ அ ர திசாநாயக்க,— உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010-2011 கல்வி ஆண் க்காக இலங்ைகயின் ஒவ்ெவா  
பல்கைலக்கழகத்தி ம் ெவளிநாட்  மாணவர்கைள அ மதிக்கும் 
சத தமான   5% வைர அதிகாிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், இந்த சத தத் க்கைமய ேமற்ப   கல்வியாண் க்காக 
ஒவ்ெவா  பீடத்திற்குெமன ெவளிநாட்  மாணவர்க க்காக ஒ க்கப்பட்ட  
வாய்ப் க்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

  (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் அ மதிக்கப்பட் ள்ள 
ெவளிநாட்  மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iv) இதன் பிரகாரம், தற்ேபா  குறித்த ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம்   ெவளிநாட்  
மாணவர்க க்காக காணப்ப ம் ெவற்றிடங்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதில் பின்பற்றப்ப ம் வழி ைறகள்  
யாைவ 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) 2010-2011 கல்வி ஆண் ற்காக  பல்கைலக்கழக அ மதிையப் ெபற்ற 
ெவளிநாட்  மாணவர்க க்கு லைமப் பாிசில் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், இதற்கான நிதி ஏற்பா கைளப் ெபற் க்ெகாள் ம் 
வழி ைறகள் யாைவ 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2012 நெவம்பர் 12, திங்கட்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1406/ ’11 
1. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ)   (i) 2005 ஆம் ஆண் ந்  இற்ைற வைர நாட் ந்  ெசலாவணிைய 
அகற் கின்ற மிக க்கியமான 15 ெபா ட்களின் அளவிைன ம் 
ெப மதியிைன ம்; 

 (ii) இப்ெபா ட்கள் எந்த நா களி ந்  இறக்குமதி ெசய்யப்பட்டன என்பைத ம் 

அவர் வ டாந்த அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாகக் கூ வாரா? 

(ஆ)   (i) இந்தப் ெபா ட்கள் இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் அளவிைன, உள்நாட் ல் 
உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் பண்டங்கள் மற் ம் ேசைவயிைனக் ெகாண்ேடா 
அல்ல  ேவ  ம வான மாற்றீ கைளக் ெகாண்ேடா பதிலீ  ெசய்வதன் 

லம் குைறக்க மா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், இறக்குமதிக்கும் உள்நாட்  உற்பத்திக்கும் இைடயிலான 
ெப மதி வித்தியாசம் யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ)   (i) ெசயல் க்க அபிவி த்திக் க த்திட்டச் சட்டத்தி டாக இலங்ைகயிைன 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ெபா ட்களின் உற்பத்தி சாத்தியமா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், வ டாந்த அ ப்பைடயில் அைமந்த உ திப்ப த் ம் 
சான்றிைன ம்; 

 (iii) ேமற்குறிப்பிட்ட சட்டத்திைன அ ல்ப த் வைதத் ெதாடர்ந்  
சாத்தியமாகும் ெசலாவணிச் ேசமிப்பிைன ம், வ டம் ஒன்றிற்கு 
உ வாக்கப்ப ம் ெதாழில் வாய்ப்பிைன ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1586/ ’11 
2. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,—  உள் ராட்சி, மாகாணசைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) எஹ யெகாட பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய சிாிசமன் ர அ வக் ஓயா க்கு 
கு க்காக உள்ள ஹீன்ெதனியாவல  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் 
இைடந வில் நி த்தப்பட்  பல வ டங்கள் கடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதனால் பல கிராமங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கள் க ம் இன்னல்கைள எதிர் 
ேநாக்குகின்றனர் என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட வ டம் யா ; 
 (ii) இதில் நிர்மாண ேவைலக க்காக நிதி ஏற்பா கைளயளிக்கின்ற நி வனம் 

அல்ல  நி வனங்கள் யாைவ; 
 (iii) ஹீன்ெதனியாவல பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிக க்கு  ேகள்விப் பத்திரங்கள் 

ேகாரப்பட்டதா; 
 (iv) அவ்வாெறனின் அந்த ேகள்விப் பத்திரங்கைள சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் 

ெபயர்கள் யாைவ; 
 (v) அந்தந்த நி வனங்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப் பத்திரங்களின் 

விைல ம க்கள் யாைவ; 
 (vi) ேகள்விப் பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்ட நி வனங்கள் மற் ம் ஏற் ைடய 

ேகள்விப் பத்திரப் பணத்ெதாைக எவ்வள  
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் இைடயில் நி த்தப்பட்டைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவ; 

 (ii) பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ஆரம்பிப்பதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள எ ப்பாரா; 

 (iii) அதற்கான நிதி ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளதா; 
 (iv) அவ்வாெறனின்  அப் பணத் ெதாைக எவ்வள  

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1870/ ’11 
3. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெதாைலத்ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) ஸ்ரீ லங்கா ெர ெகாம் நி வனத்தின் இைணயத்தளத்தின் ஊடான 
ெதாைலேபசி அைழப் ப் பிாிவின் (VOIP) ஒ  நாள் வ மானம் மற் ம் 
மாதாந்த வ மானம் எவ்வள ; 

 (ii) இப்பிாி  தற்ேபா  டப்பட் ள்ளதா; 
 (iii) ஆெமனில், டப்பட்ட திகதி யா ; 
 (iv) இப்பிாிைவ வதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 
 (v) ம் சந்தர்ப்பத்தில் இப்பிாி  ெபற்ற இலாபம் அல்ல  நட்டம் எவ்வள  

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2092/ ’11 
4. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) தற்ேபா  விவசாய ஓய் தியத்திட்டம் ைமயாகேவ ெசய ழந் ள்ள  

என்பைத அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) 2005 ெதாடக்கம் 2010 ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலத்தில் விவசாய 

ஓய் தியத்திட்டத்ைத ெசயற்ப த்த ெசல  ெசய்யப்பட்ட ெதாைக  
வ டாந்த அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக  எவ்வள ; 

 (ii) விவசாய ஓய் தியத்திட்டத்ைத வ ட்ட ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2299/ ’12 
5. 

ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம்,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) 2005ஆம் ஆண்  தல் 2011ஆம் ஆண்  வைர ெப ந்ேதாட்ட கல்வித் 
ைறயின் அபிவி த்திக்காக, மத்திய அரசின் கல்வி அைமச்சும் மாகாண 

சைப கல்வி அைமச்சுக்க ம் நைட ைறப்ப த்தி ள்ள ேவைலத்திட்டங்கள் 
யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ேவைலத்திட்டத்திற்காக ம் ஒ க்கப்பட் ள்ள 
நிதித்ெதாைக  ெவவ்ேவறாக யா ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ெப ந்ேதாட்டக் கல்வித் ைறயின் அபிவி த்திக்காக அண்ைமக் காலத்தில் 
ெசயற்பட் ள்ள பல்ேவ பட்ட அரச சார்பற்ற நி வனங்கள் யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்தினா ம் நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள 
ேவைலத்திட்டங்கள் மற் ம் அவற் க்காக ஈ ப த்தப்பட் ள்ள நிதிசார்ந்த 
ெப மதிகள் ெவவ்ேவறாக யா  

என்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2534/ ’12 
6. 

ெகளரவ அ ர திசாநாயக்க,— உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2010 மற் ம் 2011ஆம் ஆண் களில் ஆரம்பப் பட்டத்ைதப் ெப வதற்காக, 

 (i) ெவளிநா க க்குச் ெசன்ற இலங்ைக மாணவர்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக; 

 (ii) ஒவ்ெவா  நாட் க்கும் ஏற்ப பட்டங்கைளப் ெப வதற்காகச் ெசன்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 

 (iii) ெவளிநாட் க்குச் ெசன்ற ேமற்ப  மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா   
பாடெநறிக்கும் ஏற்ப 

வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) 2010 மற் ம் 2011ஆம் ஆண் களில் பட்டப்பின் ப ப்பிற்கான பட்டத்ைதப் 
ெப வதற்காக ெவளிநா க க்குச் ெசன் ள்ள இலங்ைக மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (ii) அவ்வா  ெவளிநா க க்குச் ெசன்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
அவர்கள் ெசன்ற நா க க்கு ஏற்ப 

 வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட வ டங்களில் பட்டப் ப ப் க்கைள ெவளிநா களில் 
ேமற்ெகாள்வதற்காக ெவளிநா க க்குப் பாய்ச்சப்பட் ள்ள ெவளிநா ச் 
ெசலாவணித் ெதாைக வ டாந்த ாீதியில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2854/ ’12 
7. 

ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா,— உள் ராட்சி, மாகாணசைபகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அைரவாசி ேவைலகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள பாணந் ைறப் ெபா ச் 
சந்ைத தற்ேபா  ப தைடந்த நிைலயி ள்ளெதன்பைத ம்; 

  (ii) அதன் கட் டம் ப தைடந் ள்ளதனால் வர்த்தகர்கள் மற் ம் கர்ேவாாின் 
உயிர் பா காப்  ெதாடர்பாக பிரச்சிைன எ ந் ள்ளெதன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(அ) (i) பாணந் ைறப் ெபா ச் சந்ைதயின் தற்ேபாைதய நிைலைம காரணமாக 
சுகாதாரப் பா காப்  ெதாடர்பான பிரச்சிைன எ ந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) பாணந் ைற நகர மக்க க்கு மிக ம் சிறந்த ேசைவெயான்ைற 
வழங்குவதற்காக ேபா மான இடவசதி ள்ள வர்த்தகக் கட் டத் 
ெதாகுதிெயான்  ேதைவப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) தற்ேபா  பாணந் ைறப் ெபா ச் சந்ைதயில் வர்த்தக நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள் ம் வியாபாாிகள் மற் ம் நைடபாைத வியாபாாிக க்கு வசதிகைள 
வழங்குவதற்காக திய வர்த்தகக் கட் டத் ெதாகுதிெயான்ைற 
நிர்மாணிப்பதற்கான நடவ க்ைககள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2555/ ’12 
8. 

ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) “ அபி ெவ ெவன் அபி” (நமக்காக நாம்) நிதியத் க்கு 2010 ைல தல் 
இற்ைற வைர கிைடக்கப் ெபற் ள்ள ெமாத்தப் பணத் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிதியத்ைத ேசகாிப்பதற்கு பின்பற்றப்பட் ள்ள ெசயல் ைற 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிதியத்தி ந்  2010 ைல தல் திெசம்பர் 31 வைரயி ம், 2011 
ஆம் ஆண் ம் மற் ம்2012 ஆம் ஆண் ல் இற்ைற வைரயி ம் 
ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பணம் ெசலவிடப்பட் ள்ள க த்திட்டங்கள் அல்ல  பணிகள் 
யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1891/ ’11 
9. 

 ெகளரவ த்திக பத்திரண,— உள்ள ராட்சி மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அ ராத ரம் மாவட்டத்தின் ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள ெநாச்சியாகம வாரச் சந்ைதக்கு ெசாந்தமான சில 
கட் டங்கள் பாவைனக்குட்ப த்தப்படாமல், அழிவைடவதற்கு 
இடமளிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இக்கட் டங்கள் அழிவைடவதற்கு இடமளித்தலான  பாாியெதா  
குற்றச்ெசயலாகுெமன்பைத ம் 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) இக்கட் டங்கள் பயன்ப த்தப்படாெதனின், ேவேறேத ம் பய ள்ளெதா  
நடவ க்ைகக்குப் பயன்ப த் வதற்கான திட்டேம ம் உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இத்திட்டம் யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2154/ ’11 
10. 

ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2005 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர இலங்ைக ேதயிைலச் சைப 
ஈட் ய இலாபம் அல்ல  அைடந்த நட்டம் வ டாந்த அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேதயிைலச் சைபயில் உள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள  சம்பளம் ெச த் வதற்கு மாதாந்தம் ெசலவிடப்ப ம் பணத் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நி வனம் ேபணிவரப்ப ம் இடத்தின் கவாி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  இடம் வாடைக, குத்தைக அல்ல  நிரந்தர அ ப்பைடயில் 
ெபறப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், ேமற்ப  இடத்திற்காக மாதாந்தம் அல்ல  வ டாந்தம் 
ெச த்தப்ப ம் வாடைகத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இலங்ைக ேதயிைலச் சைபக்குாிய ெசாத் க்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  நி வனம் நட்டத்தில் இயங்குவதாயி ப்பின் அதற்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனத்ைத குத்தைகக்கு வி வதற்கு அல்ல  விற்பைன 
ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2203/ ’11 

11. 
ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  நிதி திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (2) 

(அ) (i) கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதித் திைணக்களத்தினால் கணக்காய்விற்கு 
உட்ப த்தப்படாத, கடந்த 10 வ டங்க ள் நி வப்பட்ட அரசாங்கத்திற்குச் 
ெசாந்தமான சகல கம்பனிகைள ம்;   

 (ii) ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ள கம்பனிகள் அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் 
திைணக்களத்தினால் கண்காணிக்கப்ப கின்றனவா என்பைத ம்;  

 (iii) இன்ேறல், நிதி திட்டமிடல் அைமச்சில் யாரால் அ  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற  
என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) ேமேல (அ) - ( i )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கம்பனிகள் ெதாடர்பில்,  

 (i) அற  விதிக்கப்பட்ட அல்ல  அரசாங்கம் பங்கிலாபங்கைளப் ெபற் க் 
ெகாண்ட தாபனங்களின் எண்ணிக்ைகயிைன ம்; 

 (ii) எந்த விதமான நிதியிைன ம் மீளப்ெபறமால் அரசாங்கத்தினால் 
ெகா ப்பன  ெச த்தப்பட்  வ ம் தாபனங்களின் எண்ணிக்ைகயிைன ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  தாபனத்திற்கும் அரசாங்கத்தினால் ெச த்தப்பட்ட 
ெதாைகயிைன ெவவ்ேவறாக ம்; 

 (iv) இந்த தாபனங்கள் ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கும் ேதறிய இலாபத்திைனயா 
அல்ல  ட்பத்திைனயா அைடகின்றன என்பைத ம்; 

 (v) ஒவ்ெவா  தாபனத்தி ள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைகயிைன ம்; 

 (vi) ஒவ்ெவா  தாபனத்தி ம் அரசாங்கம் தலீ  ெசய் ள்ள ெமாத்த 
லதனத்திைன ம்  

அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2257/ ’12 
12. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தில் ெதாழி ன்ைம தம் யா ; 

 (ii) இந்த மாகாணத்தின் ெதாழி ன்ைமையக் குைறப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  நடவ க்ைககைள குறிப்பிட்ட காலகட்டங்கள், இலக்குக டன் 
கூ யதாக நிைறேவற் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2349/ ’12 
13. 

 ெகௗரவ அகில விராஜ் காாியவசம்,— உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்டளவில் ஒவ்ெவா  மாகாண சைபயின் கீ ம் பதி  
ெசய்யப்பட் ள்ள ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ன்பள்ளிகள் மற் ம் ன்பள்ளி ஆசிாியர்களின் பதி க்கான நியதிச் 
சட்டங்கள் அல்ல  சட்டங்கள் வகுக்கப்பட்  அதன்ப  ெசயலாற் கின்ற 
மாகாண சைபகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2537/ ’12 
14. 

ெகளரவ அ ர திசாநாயக்க,—  விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சர்வேதச விைளயாட் ப் ேபாட் கைள ஒளிபரப் ம் உாிைமயிைன அரச 
ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசக க்கு ேமலதிகமாக தனியார் 
ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசக க்கு வழங்குவதன்  அ ப்பைட யா ; 

 (ii) கடந்த தினம் இடம்ெபற்ற ெகாமன் ெவல்த் பாங்க் ( Common Wealth Bank) 
கிண்ணத் க்கான கிாிக்ெகட் ேபாட் ைய இலங்ைகயில் ஒளிபரப்பிய 
ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைச யா ; 

 (iii) ேமற்ப  அைலவாிைசைய அதற்ெகனத் ெதாி  ெசய்ததன் அ ப்பைட யா ; 
 (iv) சர்வேதச விைளயாட் ப் ேபாட் கைள ஒளிபரப் வதற்கு அைனத்  

ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசக க்கும் அ மதி வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2556/ ’12 
15. 

ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத 
அ வல்கள் ணைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) “அபி ெவ ெவன் அபி” நிதியத்திைன பயன்ப த்தி இன் வைர இரா வ 
ரர்க க்காக நிர்மாணித்  க்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக 

மாவட்ட மாவட்டத்தில் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) இவ்வா  ர்த்திெசய்யப்பட் ள்ள களில் இரா வத்தினாின் 

கு ம்பங்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ஒ  ட் ன் அண்ணளவான ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  கைள  ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு இரா வத்தினாின் 

கு ம்பங்கைள ெதாி ெசய் ம் அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 
 (v) ெபற் க்ெகாள்கின்ற ெடான்றிற்கு இரா வ ரெரா வர் மாதாந்தம் 

ெச த்தேவண் ய பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2013 சனவாி 11, ெவள்ளிக்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

பா.12/ ’10 
1. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நீதிமன்றங்கைள அவமதித்தல் நைட ைறகைள 
ஒ ங்குப த் வதற்கான திய சட்டங்கைள ஆக்குதல்,— சகல க்கும் சமமான 
நியாயத்ைத உ திப்ப த் வதற்காக சனநாயகத்ைத வ ப்ப த் வதற்கு பலமான 
சுதந்திர ஊடகவியைல ஏற்ப த் வதற்கும் நீதிமன்றங்கைள அவமதித்தல் நைட ைற 
கைள ஒ ங்குப த் வதற்கான திய சட்டங்கைள ஆக்க ேவண் ெமன்  இப்பாரா  
மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.13/ ’10 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெபா மக்களின் நல க்கான சட்டநடவ க்ைக 
க க்காக சட்டங்கைள அறி கப்ப த்தல்,— வறிய மக்களின் அ ப்பைட உாிைமகள் 
மீ தல், அரசாங்க ெகாள்ைககளில் உள்ளடக்கம் மற் ம் நடாத் தல், மாநகர சைபகள் 
அதிகாாிகளினால் ெபா க் கடைமகள் நிைறேவற் தல், சமய உாிைமகள் அல்ல  
அ ப்பைட உாிைமகள் மீ தல் மற் ம் ெபா மக்கைள கடனாளிகளாக்குகின்ற அல்ல  
அவர்க க்கு ேமலதிக ெபா ப் கள் ஏற்ப த் கின்ற ஊழல்கள் ஆகியைவ ெதாடர்பில் 
ெபா மக்களின் நல க்கான சட்டநடவ க்ைகக க்காக சட்டங்கைள அறி கப்ப த்த  
ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.14/ ’10 
3. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— அரசியல் கட்சிகளினால் ேதர்தல் ஆைணக்கு க்கு 
நிதி கணக்காய்  அறிக்ைககள் சமர்ப்பித்தல்,— எல்லா அங்கீகாிக்கப்பட்ட அரசியல் 
கட்சிகளினா ம் ெபறப்பட்ட வ மான ம் ெசலவிடப்பட்ட ெசலவின ம் பற்றிய 
கணக்காய்  ெசய்யப்ப தல் ேவண் ெமன ம் வ டம் ேதா ம் ேதர்தல் ஆைணக் 
கு க்கு சமர்ப்பிக்கப்ப த ம் ேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.15/ ’10 
4. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— அரச அ வலர்க க்கு தண்டைன வழங்குதல்,— அரச 
உயர் அ வலர்கள் தம  சுதந்திர நிைலைமைய அரசியல் மயமாக்கி மற் ம் அவர்கள் 

ைறேகடாக நடந்தால் அதனால் அவர்கள் குற்றவாளிகளாக கண் பி க்கப்பட்டால்  
அவர்க க்கு எதிராக குற்றச்சாட் ப் பத்திரங்கைள ைகயளித்   தண்டைன  விதிக்கப்பட 
ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.16/ ’10 
5. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  ஓய்  ெப ம் வயெதல்ைலைய நீ த்தல்,— அரச 
அ வலர்களின் ஓய்  ெப ம் வயெதல்ைல 65 வ டம்வைர நீ க்கப்பட 
ேவண் ெமன் ம் பாரா மன்றத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டால் விேசட திறைம ள்ள 
அரச அ வலர்களின் ஓய்  ெப ம் வயெதல்ைல 70 வ டம்வைர நீ க்கப்பட 
ேவண் ெமன் ம் இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.17/ ’ 10 
6. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— கல்விையப் பா காப்பதற்காக தரப் பா காப்  
ேபரைவெயான்ைற நி தல்,— ெபா ப்பற்ற ைறயில் பல்கைலக்கழக ெபயர்கைள 
பாவித்  இலங்ைகயி ள் பல கல்வி நி வனங்கள் உ வாக்கப்ப வதனால் கல்விைய 
எதிர்கால சந்ததியின க்காக பா காப்பதற்காக “தரப் பா காப்  ேபரைவெயான்ைற” 
சட்டத்தின் லம் உடன யாக நி வ ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.18/ ’ 10 
7. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ‘விேசட வழக்குத் ெதா நர்’ எனப்ப ம் பதவிெயான்ைற 
உ வாக்குதல்,— அரச ேசைவ அரசியல் தைலயீ களி ந்   விலக்குவதற்காக சுதந்திர 
ஆைணக்கு க்கள், அரசாங்க கணக்குக் கு , அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  
ஆகியவற்றினால் நி வனங்களில் ெசயற்றிறைம பாதிக்கின்ற ேமாச கள், ஊழல்கள், 
ெசயற்திறைமயில்லாைம ஆகியவற்ைற கண் பி த்த உடேன பாரா மன்றத்திற்கு 
அறிக்ைகயி வதற்காக  அவற் க்ெகதிராக வழக்குத் ெதா க்கப்ப வதற்கு ‘‘விேசட 
வழக்குத் ெதா நர்” எனப்ப ம் பதவிெயான்  உ வாக்கப்பட ேவண் ெமன்  
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.20/ ’10 
8. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பண க்கத்திற்குப் ெபா த்தமான வைகயில் 1%
ெகா ப்பன  ஒன்  ஊழியர்க க்கு ெச த் தல்,— அரச நி வனங்களினால் 
நிர்வகிக்கப்ப ம் ஊழியர் ேசமலாப நிதிய மற் ம் ஊழியர் நம்பிக்ைகப்ெபா ப்  நிதிய 
பணங்கைள ெச த் வதில் ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கான பண க்க அள க்கு ேமலதிகமாக 
1% ெகா ப்பன  ஒன்  ஊழியர்க க்கு ெச த் வைத உ திப்ப த்த ேவண் ெமன்  
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.21/ ’10 
9. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— சிேரஷ்ட பிரைசக க்கு இலவச பயண வசதிகள் 
ஏற்பா  ெசய்தல்,— சகல சிேரஷ்ட பிரைசக க்கும் ெபா ப்ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகளில் 
இலவச பயண வசதிகைள ஏற்பா  ெசய் தர ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.22/ ’10 
10. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— தகரா கள் தீர்க்கும் நிைலயெமான்ைற உ வாக்குதல்,— 
பல இன, மத மக்கள் வா ம் இலங்ைகயில் சமாதானத்திற்கு பங்கம் ஏற்ப ம் சவால்கைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றைமயினால் அைவகைள இலங்ைகயி ம், பிராந்தியத்தி ம் மற் ம் 

 உலகத்தி ம் தீர்ப்பதற்காக ெபளத்த, கிாிஸ்தவ, இந்  மற் ம் இஸ்லாம் ஆகிய 
மதங்களின் ஒ க்க ெநறிகைளக் ெகாண்ட, தகரா கள் தீர்க்கும் நிைலயெமான்ைற 
உ வாக்க ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.23/ ’10 
11. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஓய்  ஆகிய பணிக்ெகாைடைய தாமதமின்றி 
ெபற் க்ெகா த்தல்,— இ வைர ஓய் தியப் பணிக்ெகாைடையப் ெபற்றிராத ஓய்  
ெபற்றவர்க க்கு அப்பணிக்ெகாைடைய தாமதமின்றி ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.24/ ’10 
12. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  ேதசிய ெகாள்ைகயாக்க சைப ஒன்றிைன நியமித்தல்,— 
ைறசார் ேதசிய ெகாள்ைக மற் ம் திட்டவாக்கம் ெதாடர்பில் அரசியல்வாதிகள், மற் ம் 

விடயம்சார் அதிகாாிகைளக் ெகாண்ட ம் அரசாங்கம் மா ம்ேபா  மாறாத மான 
விேசட அதிகாரங்கைளக் ெகாண்ட ேதசிய ெகாள்ைகயாக்க சைபெயான்  
நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.25/ ’10 
13. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெவளிநாட் ல் ேவைல ெசய்பவர்களின் 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  கா தல் ெதாடர்பில் சட்ட அதிகாரங்கைளக் ெகாண்டேதார் 
அலைக ஏற்ப த்தல்,— ெவளிநா களில் ேவைலெசய்ேவார்கள் கம் ெகா க்க ேவண்  
ஏற்ப கின்ற தாக்குதல்கள், ஆட்கடத்தல், கற்பழிப் , ெபண்கைள இழிெதாழி ல் 
ஈ ப த்தல், ஆட்ெகாைலகள் மற் ம் ெவளிநா க க்கு ேவைலவாய்ப்  ெதாடர்பில் 
ெசல் ம்ேபா  இடம்ெப கின்ற ேமாச கள், ெவளிநா களில் அகதிகளாக்கப்பட் ள் 
ளவர்கைள தி ம்ப அைழத் க்ெகாள்ளல் மற் ம் அவர்களின் பா காப்  ெதாடர்பில் 
ெசயற்படக்கூ ய சட்ட அதிகாரங்கைளக் ெகாண்டேதார் அலகு ஏற்ப த்தப்பட ேவண்  
ெமன  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.26/ ’10 
14. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— திய கண் பி ப்பாளர்கைள உலகிற்கு அறி கப்ப த்  
கமாக ேதசிய திட்டெமான்றிைன உ வாக்குதல்,— திய கண் பி ப்பாளர்கைள ம் 

பலதரப்பட்ட திறைமகைளக்ெகாண்ட பிரைசகைள ம் உலகத்திற்கு அறி கப்ப த்  
வதற்காக ம் அவர்கள  திறைமகள் உ வாக்கங்கைள ேமம்ப த் வதற்காக ம் ேதசிய 
திட்டெமான்றிைன வகுக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.27/ ’10 
15. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உள் ர் லவளங்கைள பயன்ப த் ம் 
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு வாிச்ச ைககள் வழங்கல்,— உலகச் சந்ைதக்காக 75% உள் 
நாட்  லவளங்கைளப் பயன்ப த்தி உற்பத்திகைள ேமற்ெகாள் ம் உள்நாட்  
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு 2 வ டகால வாிச்ச ைக வழங்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.28/ ’10 
16. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ேதாட்ட ச தாயத்திற்கு பிரசா ாிைம வழங்குதல்,— 

இலங்ைகப் பிரசா ாிைமயற்ற சகல ேதாட்டப் ற மக்களிற்கும் அவர்கள  வி ப்பத்தின் 
ேபாில் பிரசா ாிைம வழங்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.29/ ’10 
17. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— தீவிேல ள்ள ஆரம்பப் பாடசாைல மாணவர்களிற்கு 
ஒ  ேகாப்ைபப் பால் வழங்குதல்.— தீவிேல ள்ள சகல ஆரம்பப் பாடசாைல 
மாணவர்களிற்கும் காைலயில் இலவசமாக ஒ  ேகாப்ைப பால் வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.30/ ’10 
18. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஊழியர் ேசமலாப நிதி, ஊழியர் நம்பிக்ைகப்  
ெபா ப்  நிதியங்கைள ஒ  வாரகாலத்தி ள் விண்ணப்பதாாிக க்கு ெபற் க் 
ெகா த்தல்,— ஊழியர் ேசமலாப நிதி, ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியங்கைள 
மீளப்ெபற விண்ணப்பிப்பவர்க க்கு ஒ  வார காலத்தி ள் அவற்ைறப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு உாிய திட்டெமான்றிைன வகுக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.31/ ’10 
19. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பாடசாைல மாணவர்க க்கு இலவசப் பயணச் சீட்  
வழங்குதல்,— பாடசாைல மாணவர்கள் திப் பயணிகள் ேபாக்குவரத்  அதிகாரசைப 
ேப ந் களில் பிரயாணம் ெசய்வதற்காக இலவச பயணச்சீட் க்கைள வழங்குகின்ற  

ைறெயான்றிைன அறி கப்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.32/ ’10 
20. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— விைளயாட் ப் பாடசாைலகைள அைமத்த ம் ேதசிய 
விைளயாட் க் ெகாள்ைகயிைன வகுத்த ம்,— நீண்ட கால இலக்குைடய  ேதசிய 
விைளயாட் க் ெகாள்ைகயிைன வகுப்பதற்கான ந வ க்ைககைள எ ப்பதற்கான தல் 
கட்டமாக சகல மாவட்டங்கைள ம் உள்ளடக்கூ ய  வைகயில் விைளயாட்டரங்கு, 
விைளயாட்  ைமதானம், விைளயாட்  உபகரணங்கள், விைளயாட்  ேபாதனாசிாியர் 
கைளக் ெகாண்ட உயர் மட்ட விைளயாட் ப் பாடசாைலகைள அைமக்க ேவண் ெமன்  
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.33/ ’10 
21. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ேதசிய ெமாழிகளிற்கான  கல்விப் பீடெமான்றிைன 
நிர்மாணித்தல்,— ஆசிாியர்களிற்கு சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகைள 
கற்பிப்பதற்காக ேதசிய ெமாழிகளிற்கான கல்விப்பீடெமான்றிைன நிர்மாணிக்க ேவண்  
ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.44/ ’10 
22. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— அரசாங்க தகவல்கைள சுதந்திரமாக ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காக சட்டங்கைள இயற் தல்,— அரசாங்கத்தின் ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய 
ேப வதற்கும் ெபா மக்கள் அைனத்  அரசாங்க தகவல்கைள ம் சுதந்திரமாக ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கான உாிைமக்காக ம் பாரா மன்றத்தில் சட்டங்கள் இயற்றப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.45/ ’10 
23. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— இலங்ைகயர்க க்கு மிக ம் சிறந்த சுகாதார 
வாய்ப் க்கைள வழங்குதல்,— மக்களில் அதிகமாேனார் இ தய சத்திரசிகிச்ைச ெசய்ய 
ேவண் ய ேதைவ உைடயவர்களாய் இ ப்பதால் இலங்ைகயர்க க்கு மிக ம் சிறந்த சுகாதார 
வாய்ப் க்கைள வழங்க ேவண் யி ப்பதா ம் அதற்காக தனியார் ைற ஊழியர்க க்கு 
ஊழியர் ேசமலாப நிதியம் அல்ல  ஊழியர் நம்பிக்ைக ெபா ப்  நிதியத்தி டாக 
இலவசமாக வசதிகைள ெசய் ெகா க்க ேவண் ம் என் ம் அரசாங்க ஊழியர்கள் 
அல்ல  ெதாழிலற்ேறா க்கு அதற்கான  ெசலைவ ம் அரசாங்கத்தினால் சனாதிபதி 
நிதியத்தி டாக வழங்குதல் ேவண் ெமன் ம் இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.46/ ’10 
24. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உலக சுற்றாடைல பா காத்தல்,— இலங்ைக உலக 
சுற்றாடைல பா காக்கும் ெபா ட்  கூ ய கவனம் ெச த்த ேவண் ெமன்பேதா   வி 
ெவப்பமாதைல தவிர்ப்பதற்காக குறிப்பாக நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன் ம் 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.47/ ’10 
25. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பாரா மன்ற நடவ க்ைககைள ஒளிபரப் தல்,— 
ெதாைலக்காட்சி அல்ல  இைணயம் லமாக பாரா மன்ற நடவ க்ைககள் ேநர யாக 
அல்ல  தணிக்ைக ெசய்யப்பட்  ஒளிபரப்பப்ப தல்  ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.48/ ’10 
26. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெவளிநா களில் வசிக்கின்ற இலங்ைகயர்க க்கு 
வாக்களிப்பதற்கான அ மதிைய வழங்குதல்,— ெவளிநா களில் வசிக்கின்ற இலங்ைகயர் 
க க்கு எதிர்கால ேதர்தல்களில்  வாக்களிப்பதற்கு  அ மதி வழங்கப்பட  ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.49/ ’10 
27. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— இலத்திரனியல் வாக்களிப்  ைறைமயிைன 
அறி கப்ப த் தல்,—  தற்ேபா ள்ள பைழைமயான வாக்களிப்  ைறைமக்குப் பதிலாக 
இலத்திரனியல் வாக்களிப்  ைறைமெயான்  அறி கப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.57/ ’10 
28. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ேத நர் இடாப்ைப  அ க்க  இற்ைறப்ப த் தல்,— 
ேத நர் இடாப்  வ டத்தில் மாதெமான் க்கு ப்ப  நாட்க க்கு மட் ம் 
இற்ைறப்ப த் ம் பட் யெலான்றாக அல்லாமல் அ  அ க்க  இற்ைறப்ப த் ம் திறந்த 
பட் யெலான்றாக இ த்தல் ேவண் ெமன  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.59/ ’10 
29. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் க்களில் ஈ பட் ள்ேளா க்கு 
ஓய் திய ைறெயான்ைற அறி கப்ப த் தல்,— ெவளிநா க க்குச் ெசன்  மிக ம் 
சிரமத்திற்கு மத்தியில் உைழக்கும் ெசல்வத்ைத, இலங்ைகயின் ெசல்வத்ைத 
அதிகாிப்பதற்காக அ ப் கின்ற, ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் களில் ஈ பட் ள்ளவர்கைள 
மதிக்கும் வைகயில் ஓய் திய ைறெயான்ைற ெபற் க்ெகா த்தல் ேவண் ேமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.60/ ’10 
30. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— 2009 ேம மாதம் 19 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் ேசைவயில் 
இ ந்த ஆ தப் பைடயின க்காக ஓய் திய ைறெயான்ைற அறி கப்ப த்தல், — 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள்  5 வ ட ேசைவக்காலத்ைத ர்த்திெசய்த பின்னர் 
ஓய் தியத்ைதப் ெப வதற்கு தைகைமெப கின்றதனால் ஆ தப் பைடகளில் 22 
வ டங்கள் ர்த்தி ெசய்யாத ேபாதி ம்  2009 ேம மாதம் 19 ஆம் திகதிக்குப் ன்னர் 
ேசைவயில் இ ந்த ஆ தப் பைடயின க்கும் ஓய் தியம் ெபற் க்ெகா க்கப்படல் 
ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.62/ ’10 
31. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— வல  குைறந்த ம் நடமாட யாத மான நபர்க க்கு 
விேசட வ வங்கைள அறி கப்ப த் தல்,— சட்டத்தில் குறிப்பிடப்ப கின்றவா  வல  
குைறந்ேதாாின் வசதிகைள உ திப்ப த்த ம் அவர்களிட ள்ள விைனத்திறைன 
அதிகாிப்பதற்காக ம் அவர்கள் ேதைவயற்ற விதத்தில் பிறர்மீ  தங்கி ப்பைதக் 
குைறப்பதற்காக ம் அரசாங்கத்தின் அைனத்  திய கட் டங்கங்களி ம் விேசட 
வ வெமான்ைற அைமக்க ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.63/ ’10 
32. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— வாக்களிக்கும் உாிைமைய உ திப்ப த்தல்,–  
பதி ெசய்தி ந் ம் வாக்களிப்பதற்கான வாய்ப் க்கிைடக்காத வாக்காளர் அேநக 
எண்ணிக்ைகயாேனார் இ ப்பதனா ம் 18 வய க்கு ேமற்பட்ட அைனத்  நபர்க க்கும் 
 வாக்களிக்கும் உாிைமைய ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன ம் ேத நர் இடாப்பில் 
ெபயர் குறிப்பிடப்பட்டதன் பின்னர் வாக்களிக்காத நபர்களிடமி ந்  தண்டப் 
பணெமான்ைற அறவிவி தல் ேவண் ெமன ம்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.64/ ’10 
33. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஊழலற்ற உலெகான்ைற  உ திப்ப த்தல்,— 
ஊழைல ற்றாக ஒழிப்பதற்காக இலங்ைக பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் ஒன்றிைணந்  
உலகி ள்ள பாரா மன்ற அைமப் க்களில்  ேசர ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா. 69/ ‘10 
34. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஏமாற்றப்பட்ட பண ைவப்பாளர்க க்கு தம  நிதிகைள 
மீளச் ெச த் தல்,— ேபா  நிதி நி வனங்களில் தம  பணத்ைத ைவப்பி ட்   
அதனால் ஏமாற்றமைடந்த அேநகமாேனார் இ ப்பதனா ம் கடந்த 2009/2010 ேதர்தல் 
பிரசாரங்களில் இந்த அரசாங்கம் பண ைவப்பாளர்கள் மற் ம் நிதி நி வனங்க க்கு 
அவற்றின் மிகுதிப் பணத்ைத மீளச் ெச த்த வாக்கு தி அளித்தி ப்பதனா ம் மத்திய 
வங்கி இந்நி வனங்களின் ெபா ப்பாளராக இ ப்பதனால் மிக ம் விைனத்திற டன் 
ெசயற்படேவண் ெமன்பேதா  பண ைவப்பாளர்க க்கு அவர்கள  மிகுதிப் பணத்ைத 
ெபற் க் ெகா க்க அரசாங்கம் ன்வர ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா. 75/ ‘10 
35. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—- ட் ந்  ெதாழில் ாிேவா க்கான ேதசிய 
ெகாள்ைகெயான்ைற வகுத்தல்,— இலங்ைகயில் பலதரப்பட்ட ெதாழில் வாய்ப் த் 

ைறகளில் பல தரப்பட்ட உற்பத்திப் பணிகளில் ஈ ப ம் சுமார் பத்  இலட்சம் 
ேபர்களான ட் ந்  ெதாழில் ாிேவார்க க்காக அரசியல் அதிகாரம் 
வாய்ந்ேதார்கள், அத டன் ெதாடர் பட்ட சகல ைறகளின ம் ேதர்ச்சிெபற்றவர்கள் 

த்தி ஜீவிகள் உட்பட அரச, மற் ம் அரச சார்பற்ற நி வனங்களின் உதவிையப் ெபற்  
ைறயான ேதசிய ெகாள்ைகெயான்ைற வகுத்  அதைன ாிதமாக நைட ைறப்ப த்த 

ேவண் ெமன  இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 76/ ‘10 
36. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ெநற்பயிர்ச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ள யா ள்ள 
வயற்காணிகைள பய ள்ள நடவ க்ைகக க்குப் பயன்ப த் தல்,— வயற் காணிகைள 
நிரப் வதற்கான சட்டம் மீறப்படாத வைகயில், ஒ ங்கு ைறயான ஆய்  ஒன்றின் லம் 
இனங்காணப்பட்டதன் பின்னர் எவ்வைகயி ம் ெநற்பயிர்ச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ள 

யாத வயற் காணிகளில் பய ள்ள விவசாய உற்பத்திகைள மட் ம் பயிாி வதற்கும், 
நிர்மாணப் பணிக க்காக எவ்வித வாய்ப் க ம் கிைடக்காத வைகயி மான நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கைள வகுக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 77/ ‘10 
37. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— அரச ேசைவையச் ேசர்ந்த ஓய் தியம் ெப பவர்களின் 
சம்பள ரண்பாட் ைன நீக்குதல்,— 2006/6 சம்பள மீள்தி த்த சுற்றறிக்ைகயின் பிரகாரம் 
2006.06.01 ஆம் திகதியி ந்  அ லாகின்றவா  அரச ஊழியர்க க்கு சம்பள மாற்றம் 
வழங்கப்பட்டைமயால் 2006.06.01 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் ஓய் ெபற்ற மற் ம் அதன் 
பின்னர் ஓய் ெபற்ற அரச ஊழியர்க க்கிைடயில் பாாிய சம்பள ரண்பா  நில வதால் 
அதைன நீக்குவதற்கான ஒ  ேதசிய ேவைலத்திட்டம் தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 78/ ‘10 
38. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— மாவட்ட மட்டத்தில் தகவல் மத்திய நிைலயங்கைள 
நி தல்,— வியியல் அைம , வரலாற் ப் பின்னணி, பயிாிடப்ப ம் பயிாினங்கள், தி 

ைறைம அரச அ வலகங்கள், பாடசாைலகள், பல்கைலக்கழகங்கள், ைகயிரத 
நிைலயங்கள் மற் ம் ேப ந்  தாிப்பிடங்கள் ஆகிய அைனத்  தகவல்க ம் 
கணனிமயப்ப த்தப்பட்ட மற் ம் ஆவணப்ப த்தப்பட்ட தகவல் மத்திய நிைலயங்கைள 
நி வதற்கும், அதன் தலாவ  கட்டத்தின் ேபா  மகாகாண மட்டத்தி ம் 
இரண்டாவ  கட்டத்தின் ேபா  மாவட்ட மட்டத்தி ம் ன்றாவ  கட்டத்தின் ேபா  
பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதச மட்டத்தி ம் இந்நிைலயங்கைள 
நி வேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 79/ ‘10 
39. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— இலங்ைகயில் அறெநறி பாடசாைலகளின் கல்வி மற் ம் 
நிர்வாகத்ைத ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல்,— இலங்ைகயில் சகல மதங்களின ம் அறெநறி 
பாடசாைலகளின் கல்வி மற் ம் நிர்வாகத்ைத ேம ம் ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்கும் 
ெபளத்த அறெநறி பாசாைலகளில் காணப்ப ம் அறெநறி இ திப் பாீட்ைச மற் ம் 
அறெநறி தர்மாசார்ய பாீட்ைச மற் ம் சகல மதங்களின ம் அறெநறி பாடசாைலகளில் 
நடாத்தப்ப ம் இவற் க்கு இைணயான பாீட்ைசகளின் சான்றிதழ்க க்கு உாிய 
அங்கீகாரத்ைத வழங்குத ம், அறெநறிப் பாடசாைலக்கு ெதாடர்ச்சியான மனித 
வளங்க டன் ெபளதீக வளங்கைள ம் வழங்குவதன் லம் அறெநறிப் 
பாடசாைலக க்கு ச கமளிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிப்பதற்கு ாித 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற வகுத்த ம் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 80/ ‘10 
40. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— நாய்கள், ைனகள் ேபான்ற ெசல்லப் பிராணிகைள வளர்த்தல் 
ெதாடர்பான சட்டங்கைள வகுத்தல்,— களில் அல்ல  விற்பைன ெசய்வதற்காக 
வளர்க்கப்ப ம் நாய்கள், ைனகள் ேபான்ற ெசல்லப்பிராணிகைள உள் ராட்சி 
நி வனங்களில் பதி  ெசய்யத் ேதைவயான சட்டங்கள் வகுக்கப்பட ேவண் ெமன்பேதா , 
குறித்த பிராணிகளின் குட் கைள, சட்டாீதியான அ மதி ெபற்ற நிைலயங்களில் மாத்திரம் 
விற்பைன ெசய்தல் ேவண் ெமன ம் அவ்வாறல்லாத இடங்களில் வளர்க்கப்ப ம் 
ெபண்ணினப் பிராணிகைள கட்டாயமாக மலடாக்க க்கு உட்ப த் வதற்கும், ேதைவயான 
சட்டங்கள் வகுக்கப்படேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 81/ ‘10 
41. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ெதாழில் சந்ைதக்குத் ேதைவயான ஊழியர்கைள 
பயிற் வித்தல்,— எதிர்காலத்தில் இலங்ைகயில் உ வாகும் திய ெதாழில் 
வாய்ப் க க்குத் ேதைவயான ஊழியர்கைளப் பயிற் விக்கும் வழிெயான்ைறத் ெதாடங்கி 
ைவக்கும் பணிைய மிக ம் விைனத்திறனான வைகயில், நாட் ள் காணப்ப ம் 
அைனத்  ன்றாம் நிைலக்கல்வி நி வனங்களி டாக ஆரம்பித்தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 82/ ‘10 
42. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—  ெபா நிர்வாக கட்டைமப்ைப ம சீரைமத்தல்,— 
தற்சமயம் ெபா நிர்வாக அைமச்சினால் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களின் எல்ைலகைள 
மீள நிர்ணயிப்பதற்கனான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ வேதா  அவ்வா  
எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்யப்ப ம் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களி டாக திய பிரேதச 
ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதச எல்ைலகைள ம் திய மாவட்ட எல்ைலகைள ம் 
நிர்ணயிக்க ேவண் ெமன ம், இவ்வா  நிர்ணயிக்கப்ப ம் பிரேதச ெசயலாளர் 
ஆ ைகப் பிரேதசங்கள் உள் ராட்சி மன்ற ஆ ைகப் பிரேதசங்களாக மாற்றியைமக்க 
ேவண் ெமன ம், அத்தைகய ஆ ைகப் பிரேதசத்தி ள் ேகாட்டக் கல்வி அதிகாரப் 
பிரேதசம், ெபா ஸ் அதிகாரப் பிரேதசம், கமநல ேசைவகள் அதிகாரப் பிரேதசம், பிரேதச 
சுகாதார ேசைவ உத்திேயாகத்தர் அதிகாரப் பிரேசதம் உள்ளிட்ட சகல அரச 
நி வனங்களின ம் அதிகாரப் பிரேதச எல்ைலகள் உள்ளடங்கும் வைகயில் 
ஒட் ெமாத்தமான ெபா த் ைறக் கட்டைமப் ம் தி த்தப்பட ேவண் ெமன ம் 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 83/ ’10 
43. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— நில்வளா கங்ைக திட்டத்தின் எதிர்கால அபிவி த்திப் 
பணிகைள மீள ஆரம்பித்தல்,— மாத்தைற மாவட்டத்தின் நில்வளா கங்ைக திட்டத்தின் 
அபிவி த்திப் பணிகள் இைடந வில் டங்கியி ப்பதால் அப்பள்ளத்தாக்கின் ஊட்டப் 
பிரேதசத்தில் பயிர்ச்ெசய்ைககைள ேமற்ெகாள் ம் மக்கள் கங்ெகா த் ள்ள 
பிரச்சிைனக க்கு விைரவில் தீர்  வழங்க நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன ம், 
நில்வளா கங்ைக திட்டத்தின் எதிர்கால அபிவி த்திப் பணிகைள விைரவில் மீள 
ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 84/ ’10 
44. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— மாகாண சைப மற் ம் உள் ராட்சி நி வனங்களின் 
மக்களின் பிரதிநிதிகளின் பதவிக் காலத் க்குப் பின்ன ம், சமாதான நீதவான் 
பதவியிைன வழங்குதல்,— மாகாண சைப மற் ம் உள் ராட்சி நி வனங்களின் மக்கள் 
பிரதிநிதிக க்கு வழங்கப்ப கின்ற, சமாதான நீதவான் பதவியான , அவர்கள  பதவிக் 
காலத் க்கு மட் ம் வைரய க்கப்பட் ள்ளதா ம், இப்பதவிக்காலத்தின் பின்ன ம், 
அவர்களிடம் ேமற்ப  ேசைவயிைனப் ெப வதற்காக வ ம் அேநகமாேனார் 
சிரமங்க க்கு உள்ளாகின்றனர் என்பதா ம், இம் மக்கள் பிரதிநிதிக க்கு தம  பதவிக்  
காலத்தின் பின்ன ம், சமாதான நீதவான் பதவியிைன வழங்குவதற்கான தகுந்தெதா  
ேவைலத் திட்டத்திைன வகுத்தல் ேவண் ம்  என இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 85/ ’10 
45. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— மாகாண சைப அைமச்சர்கள் மற் ம் உ ப்பினர்கள் 
அைனவாின ம் ெகா ப்பன கள் மற் ம் சிறப் ாிைமகள் குறித்  மீளாய்  ெசய்தல்,— 
நாட் ல் தற்ேபா  இயங்கி வ கின்ற மாகாண சைபகள் மற் ம் எதிர்காலத்தில் ஒ ங்கு 

ைறயாக ெசயற்பட ள்ள வடமாகாண சைபயின், ெகளரவ அைமச்சர்கள், தவிசாளர்கள், 
உபதவிசாளர்கள், ஆ ம் கட்சியின் தற்ேகாலாசான், சைபத் தைலவர்கள், எதிர்க் கட்சித் 
தைலவர்கள், எதிர்க் கட்சியின் தற்ேகாலாசான் மற் ம் ெகளரவ உ ப்பினர்கள் 
ஆகிேயாாின் ெகா ப்பன கள், சிறப் ாிைமகள் மற் ம் வசதிகள் ஒ ங்கான ைறயில் 
காணப்படாைமயினால், இ  ெதாடர்பாக ஆழமாக ஆராய்ந்  அதற்கான ஒழங்கான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன  இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 86/ ’10 
46. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— உள் ராட்சி நி வனங்களின் அைனத்  மக்கள் 
பிரதிநிதிகளின ம் ெகா ப்பன கள் மற் ம் சிறப் ாிைமகைள மீளாய்  ெசய்தல்,— 
நாட் ல் நைட ைறயி ள்ள மற் ம் எதிர்காலத்தில் நைட ைறப்ப த்தப்பட ள்ள 
அைனத்  மாநகர சைப, நகர சைப, மற் ம் பிரேதச சைபகளின ம் நகரபிதாக்கள், நகர 
சைபத் தைலவர்கள், மற் ம் பிரேதச சைபத் தைலவர்கள், பிரதி நகரபிதாக்கள், பிரதி நகர 
சைபத் தைலவர்கள், உப தைலவர்கள், எதிர்க்கட்சித் தைலவர்கள் மற் ம் ெகளரவ 
உ ப்பினர்கள் ஆகிேயாாின் ெகா ப்பன கள், சிறப் ாிைமகள் மற் ம் வசதிகள் 
ஒ ங்கு ைறயாக இல்லாத காரணத்த்தால் இ  ெதாட்பாக ஆழமாக ஆராய்ந்  
இதற்கான ஒ ங்கு ைற டன் கூ ய நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 87/ ’10 
47. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—  வடக்கு கிழக்கில் காணாமற் ேபான தமிழ் மக்க க்கு 
மரணச் சான்றிதழ் வழங்குதல்,— வடக்கு கிழக்கு பிரேதசங்களில் த்தம் நைடெபற்ற 
கடந்த ன்  தசாப்த காலமாக பல்ேவ  காரணங்களால் காணாமற் ேபா ள்ளவர்கள் 
தற்ேபா  உயிர் வாழ்கின்றார்களா, இல்ைலயா என்பைதயிட்  ாிதமாக விசாரைண 
ெசய் , இவர்கள் உயி டன் இல்லாதி ப்பின் இவர்க க்கான மரணச் சான்றிதழ்கைள 
வழங்குதல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 88/ ’10 
48. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ேதசிய இைளஞர் ெகாள்ைகெயான்ைற வகுத்தல்,— 
அைனத்  அரசியல் கட்சிகைள ம் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற ெகளரவ பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட ெதாிகு ெவான்ைற நியமித் , இலங்ைகக்கு உகந்த ேதசிய 
இைளஞர் ெகாள்ைகெயான்ைற வகுத்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேவண் ெமன ம் 
அந்ேநாக்கத்திற்காக அத டன் ெதாடர் ைடய அைனத் த் ைறக ம் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் வைகயில் ேதர்ச்சி ெபற்றவர்கள் அறிஞர்கள் மற் ம் 

த்திஜீவிகளின ம் அேதேபான்  அரச மற் ம் அரச சார்பற்ற நி வனங்களின ம் 
ஒத் ைழப்ைபப் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 89/ ’10 
49. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— 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 க்ெகாள்கின்றதான விாிவானெதா  
ேவைலத்திட்டமாக, திேயார் மற் ம் ைறசாரா கற்ைக அலகுகள் ச ைகக் கட்டண 
அ ப்பைடயில் ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 90/ ’10 
50. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ெ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. 91/ ‘10 
51. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—  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 . 
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பா. 92/ ‘10 
52. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— 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. 93/ ‘10 
53. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— ேதர்தல்ள் 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. 94/ ‘10 
54. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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. 95/ ‘10 
55. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ே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 . 
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பா. 96/ ‘10 
56. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— 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 . 

பா.  98/ ’10 
57. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— ஒ க்க ெநறிகள் பற்றிய கு ைவ 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. 99/ ’10 
58. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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. 100/ ’10 
59. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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. 101/ ’10 
60. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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 . 
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பா. 102/ ’10 
61. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— சிவில் பா காப் ப் பைடையச் சார்ந்த  உத்திேயாகத்தர்கைள, 
ேசைவயில் நிரந்தரமாக்கல்,— சிவில் பா காப் ப் பைடையச் சார்ந்த உத்திேயாகத்தர்க க்கும் 
அரசாங்கத்தின் ஏைனய பா காப் ப் பிாி களில் மற் ம் திைணக்களங்களில் ேசைவயில் 
ஈ ப ம் உத்திேயாகத்தர்க க்கு உள்ளைதப் ேபான்  சம்பளம், ெகா ப்பன , நிரந்தர 
ேசைவ மற் ம்  ஓய் தியத் டனான உத்திேயாக அந்தஸ்  வழங்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 103/ ’10 
62. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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. 105/ ’10 
63. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,- ை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 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.108/ ’10 
64. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— பிச்ைசக்காரர்களின் 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 தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.109/ ’10 
65. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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 தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.110/ ’10 
66. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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 தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.111/ ’10 
67. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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 தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.112/ ’10 

68. 
ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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 தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.113/ ’10 

69. 
ெகளரவ த்திக பத்திரண,— ெ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 தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.114/’10 

70. 
ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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 தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.115/’10 

71. 
ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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 தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.116/’10 
72. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— 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 தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.118/ ’10 
73. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— ே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 க கின்ற . 

பா.119/ ’10 
74. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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 க கின்ற . 

பா.120/ ’10 
75. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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 க கின்ற . 
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பா.123/ ’11 
76. 

ெகளரவ வன் ரண ங்க,— பட்டதாாி கிராம உத்திேயாகத்தர்கைள 
ெகளரவிப்பதற்கான ஒ  ெகா ப்பனைவச் ெச த் தல்,— அரசாங்க ேசைவைய கிராமிய 
மட்டத்தில் மக்க க்கு ெபற் க் ெகா ப்பதற்காக ேசைவயாற் கின்ற கிராம 
உத்திேயாகத்தர்கள் க.ெபா.த. (உ/த) பாீட்ைசயின் பின்னர் ேபாட் ப் பாீட்ைசயின் 

ள்ளிகளின் அ ப்பைடயில் ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள ேபாதி ம், தற்ேபா  
ேசைவயாற்றி வ கின்ற கிராம அ வலர்களில் சுமார் 30 % தல் 40 % வைரயிலாேனார் 
பட்டத் தைகைமகைளப் ெபற் ள்ளனராதலா ம், இதற்ெகன எவ்வித விேசட கவன ம் 
இ வைர ெச த்தப்படா ள்ளதனா ம், பட்டத் தைகைமைய ெகளரவிக்கு கமாக 
பட்டதாாி கிராம அ வலர்க க்கு சம்பள அதிகாிப்  அல்ல  ெகா ப்பனெவான்ைற 
வழங்குவதற்கு உாிய நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ெமன இப் 
பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.124/ ’11 
77. 

ெகளரவ வன் ரண ங்க,- கல்விசார் ல்கள் தவிர்ந்த தினசாி பத்திாிைககளி ம் 
வாராந்த சஞ்சிைககளி ம் த்தர் ெப மானின் உ வப் படங்கள் பிரசுாிக்கப்ப வைத  
தைடெசய்தல்,- தினசாி பத்திாிைககள் மற் ம் வார சஞசிைககளில் த்தர் ெப மானின் 
உ வப் படங்க ம் சிைலகளின் படங்க ம் எ வித கட் ப்பா மின்றி எல்ைலயற்ற 
வைகயில் அச்சிடப்ப வேதா  அந்த அட்ைடகள் பல்ேவ பட்ட ெபா ட்ளின் 
உைறகளாக ம் ேவ  ெபா த்தமற்ற அ வல்க க்காக ம் பயன்ப த்தப்ப வ  த்தர் 
ெப மா க்குச் ெசய்கின்ற அவமாியாைதயாகுெமன்பதால் 2600 ஆம் த்தர் ெஜயந்தி 
ெகாண்டாட்டத்ைத ம் க த்திற்ெகாண்   இதன் பின்னர்  கல்விசார் ல்கள் தவிர்ந்த 
தினசாி பத்திாிைககளி ம் வாராந்த சஞ்சிைககளி ம் த்தர் ெப மானின் உ வப் 
படங்கள் பிரசுாிக்கப்ப வைத தைடெசய்வதற்குத் ேதைவயான சட்டங்கைள 
அறி கப்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.127/’11 
78. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— கா  சர்வேதச விைளயாட்டரங்கிற்கு மீள் 
ெபயாி தல்,— இலவசக் கல்வியின் தந்ைத காலஞ்ெசன்ற ெகளரவ (கலாநிதி) சீ. டபிள் . 
டபிள் . கன்னங்கர அவர்க க்கு மாியாைத ெச த் ம் கமாக கா  சர்வேதச 
விைளயாட்டரங்கிற்கு அவாின் ெபயைர சூட்டேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.129/11 
79. 

ெகளரவ அஜித் குமார,— கா  மாவட்டத்தின் சாித்திர க்கியத் வம் வாய்ந்த 
இடங்கள் பற்றிய ஆய்  ெலான்ைறத் தயாாித்தல்,— கா  மாவட்டத்தின் சாித்திர 

க்கியத் வம் வாய்ந்த, ெதால்ெபா ளியல் மற் ம் கலாசார ாீதியில்  ெப மதி வாய்ந்த 
இடங்கள்  பற்றிய பரந்த ஆய்விைன ேமற்ெகாண் , அ   ெதாடர்பில் அறிவியல் 
ெப மதிமிக்க ஆய்  ெலான்  தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா.130/’11 
80. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ேதர்தல் நைட ைறகள் மற் ம் ேதர்தல்கைள 
நடாத் தல் பற்றிய பாரா மன்றத் ெதாி கு ெவான்ைற நியமித்தல்,— ேதர்தல் 
நைட ைறகள் மற் ம் ேதர்தல்கைள நடாத் தல் பற்றிய பாரா மன்றத் 
ெதாிகு ெவான்  நிரந்தர அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 
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பா.131/’11 
81. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஊழியர் ேசமலாப நிதியம் மற் ம் ஊழியர் 
நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியம் ஆகிய நிதியங்களி ந்  பணம் உடன யாக 
ெச த் தல்,— ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியம் மற் ம் ஊழியர் ேசமலாப நிதியம் 
ஆகியனவற் க்கு பங்களிப் ச் ெசய்கின்ற சகல அங்கத்தவர்க க்கு ெச த்த ேவண் ய 
ெதாைககள் ெசயல்ப நிைலத் ெதாழி ந்  ஓய்  ெபற்  ஒ  மாத காலத்தின் பின்னர் 
அவர்க க்கான நி ைவகள் ெச த்தப்ப வதற்கான ஏற்பா கள் அறி கப்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 

பா.132/’11 
82. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— அரச ஊடகங்களில் பக்கச் சார்பற்ற தன்ைமைய 
உ திப்ப த்தல்,— அரச ஊடகங்கள் இலங்ைகப் பிரைசகளின் விேசட உாிைமயாக 
இ ப்பதா ம், அரச ஊடகங்கள் ெதாடர்ச்சியாக அரசியல்மயப்பட்  இ ப்பதா ம், 
இலங்ைகயில் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள சகல அரசியல் கட்சிக க்கும் அரச ஊடகங்களில் 
சமமாக நடதப்பட்  சம வாய்ப் கள் உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கிற . 

பா.133/’11 
83. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— அரச ேசைவயில் ெமாழித் ேதர்ச்சியின் 
ேதைவப்பா கள்,— 2025 ஆம் ஆண்டளவில் சகல அரச ேசைவ ஊழியர்க ம், தமிழ், 
சிங்களம், ஆங்கிலம் ஆகிய ன்  ெமாழிகளி ம் க மங்கைள ஆற்றக் 
கூ யவர்களாக ம் க தப் பாிமாற்றல் லம் பணியாற் வதற்கும் ேபசுவதற்கும் 
இய ைம ைடயவர்களாக இ ப்பைத அரசாங்கம் கட்டாயமாக்க ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 

பா.134/’11 
84. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு பன் கப்ப த்தப்பட்ட 
வர ெசல த்திட்ட ஒ க்கீட் ைன வழங்குதல்,— இப்பாரா மன்றத்தின் 225 
உ ப்பினர்க ம் ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தியின் 1%ற்கு சமமாகின்ற 
பன் கப்ப த்தப்பட்ட வர ெசல த் திட்ட ஒ க்கீட் ற்கு வ டாந்த அ ப்பைடயில் 
உாித் ைடயவர்களாகேவண் ெமன் ம் ேம ம் இந்த ஒ க்கீடான  50% லதனச் 
ெசலவின்மீ  பயன்ப த்தப்படல் ேவண் ெமன் ம் எஞ்சி ள்ளைவ  தன  
வாக்காளர்களின் சார்பில் பாரா மன்ற உ ப்பினர் வி ம் கின்ற ம் அரசாங்கத்தின் 
வழிகாட்டைல அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட மான எவ்வ ப்பைடயி ம் 
ெசலவழிக்கப்படலாெமன் ம் இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.138 / 11 
85. 

ெகளரவ த்திக பத்திரன,— 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 . 
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பா.139/‘11   
86. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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.140/'11 
87. 

ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— ெதங்குக் கமத்ெதாழில், ெதங்கு சார் 
வளங்கள் ஆகியவற்றின் அபிவி த்திைய ம் ேமம்பாட்ைட ம் ஒ ங்கைமத்தல்,— வர்த்தக 
ாீதியான உற்பத்திகளில் ெதன்ைன க்கிய இடத்ைத வகிப்பதால், வளங்கைள ம், 
சுற்றாடைல ம் நிைலத்  நிற்கச் ெசய்கின்ற அேதேவைள, நாட் ன் ெமாத்த உள்நாட்  
உற்பத்திக்கு குறிப்பிடக்கூ யள  பங்களிப் ச் ெசய்யக்கூ ய விதத்தில் வளர்ச்சியைட ம் 
அபிவி த்திைய ஒ ங்கைமத்  ெதன்ைனக் ைகத்ெதாழில் மற் ம் ெதன்ைன சார் 
வளங்கள் ஆகியவற்ைற ேமம்ப த் வதற்கு அர்த்த ஷ் ள்ள நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.141/'11 
88. 

ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— கித் ள் ைகத்ெதாழிைல ேமம்ப த்  
கமாக கித் ள் பயிர்ச்ெசய்ைகைய அதிகாித்தல்,— கிராமிய பிரேதசங்களில் கித் ள் 

பாாியள  பங்களிப்ைப வழங்குவதால், கிராமியக் ைகத்ெதாழி க்கும் கிராமிய 
மக்க க்கும் ஊக்கமளித்  தாவர உணவிற்காக வளர்க்கப்ப ம் கித் ள் மரங்களின் 
எண்ணிக்ைக அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம் என் ம் எம  குறிக்ேகாள் திட்டத்திற்கு 
அைமவாக திய கித் ள் பயிர்ச்ெசய்ைககைள அதிகாிப்பதற்கான தகுந்த நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.142/'11 
89. 

ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— இலங்ைகையச் சூழ மாசற்ற கடல்சார் 
சுற்றாடைல உ திப்ப த்தல்,— 2020 ஆம் ஆண்டளவில் ஸ்திரத்தன்ைம மிக்க ேதசிய 
அபிவி த்திக்காக ம் இலங்ைக மக்கள் மற் ம் அதன் ெபா ளாதாரம் ஆகியவற்றின் 
நல க்காக ம் இலங்ைகையச் சூழ மாசற்ற கடல்சார் சுற்றாடைல உ திப்ப த் வதற்குாிய 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.143/'11 
90. 

ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— மர ந்திாிைகப் பயிர்ச்ெசய்ைகைய 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககைள ன்ென த்தல்,— மர ந்திாிைகப் 
பயிர்ச்ெசய்ைக மற் ம் அதேனா  ெதாடர் ைடய உற்பத்திகளின் பதனிடல், 
சந்ைதப்ப த்தல் மற் ம் பயிர்ச்ெசய்ைக ஆகியவற் க்கான உதவிகைள நல்கி 
அதன் லம் தரமான ெப மதி ேசர்க்கப்பட்ட மர ந்திாிைகைய உற்பத்திகளின் ன்னணி 
ஏற் மதி உற்பத்தியாளர் மற் ம் ஏற் மதியாளராக இலங்ைகைய திகழச் ெசய்வதற்கு 
உதவக்கூ ய விதத்தில் மர ந்திாிைகச் ெசய்ைகைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்குாிய 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.144/’11 
91. 

ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்தல்,— அம்பாைற மாவட்டத்தில் அ கி வ ம் பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்களான 
ைகத்தறித் ெதாழில், மட்பாண்டம் தயாாித்தல், பைன ஓைல மற் ம் பன்ெகாண்  ெபட் , 
தண்  மற் ம் பாய் ேபான்றவற்ைற இைழத்தல், ம் த் ெதாழில், பிரம் த் ெதாழில் 
ஆகியவற்ைற அபிவி த்தி ெசய்  அப்பகுதி மக்க க்கு ெதாழில்வாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த்தி அவர்களின் வ வாையப் ெப க்க அரசு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.146/11 
92. 

ெகளரவ திலங்க சுமதிபால,— ஆ த விற்பைனக்கான ைறசார்ந்த கட் ப்பாட்  
ைறெயான்ைறத் தாபித்தல்,— சர்வேதச ாீதியில் எவ்வித கட் ப்பா மின்றி ஆ த 

விற்பைன நைட ைறயி ள்ளதன் விைளவாக இலங்ைக ேபான்ற நா க க்கு 
ஆ தங்கள் வந்  குவிதல் மற் ம் அவ்வாறான நா களில் இடம்ெப ம் ைறசாராத 
ஆ தச் சுற்ேறாட்டமான  ச கத்தின் சுதந்திரத்திற்கு பாாிய தைடயாக ம் சனநாயக 
ாீதியில் அதிகாரத்திற்கு வந்த அரசாங்கத்திற்கு அச்சு த்தலாக ம் தாக்கம் 
ஏற்ப த் வதாகும், அத் டன் நாட் ல் ேபாைதப்ெபா ள் மற் ம் விபச்சாரத் ெதாழில் 
ேபான்ற சட்டவிேராதச் ெசயல்கள் விாிவைடவதற்கு காரணமாக ம் அைமந் ள்ள . 
ேமற்ப  நிைலைமகைளத் த த்  ஒ க்கம் ேப கின்ற, சட்டத்ைத மதிக்கின்ற, 
வி மியங்கள் நிைறந்த ச தாயெமான்ைறக் கட் ெய ப் தல் மஹிந்த சிந்தைன 
எதிர்கால ேநாக்கின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளதா ம், ஆ த விற்பைன உடன்ப க்ைககைள 
நைட ைறப்ப த் வத டாக ச க ேபாராட்டங்கைளக் குைறத்  ச க 
நலேனாம் ைகைய உ தி ெசய்தல் இன்ைறய உலகின் எதிர்பார்ப்பாக ள்ளதா ம், 
ேமற்குறிப்பிட்ட ர்நடத்ைதகைள ஒழிப்பதற்காக சர்வேதச உடன்ப க்ைககள் மற் ம் 
சமவாயங்க க்கு ஏற் ைடயதாக ேதசிய சட்ட ைறைமெயான்  தாபிக்கப்ப தல் 
ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.147/11 
93. 
ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— ேபாிச்சம் பழச் ெசய்ைகைய அறி கப் 
ப த் வற்குாிய வாய்ப் கள் பற்றி விாிவான ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல்,— 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள காத்தான்கு யில் பாீட்சார்த்தமாகப் பயிர் ெசய்யப்பட்ட 
பீனிக்ஸ் ெடக் ெபரா (Phoenix dactylifera) என்ற ேபாிச்சம் பழச் ெசய்ைக 
ெவற்றியளித் ள்ளதால், எம  ெசாந்த மண்ணில் வளர்ந்த நற்சுைவமிக்க இப் பழத்ைத 
சுைவப்பதற்கான வாய்ப் கள் எம  நாட்  மக்க க்கும் கிைடக்கக்கூ யவா  இப் 
ேபாிச்சம் பழச் ெசய்ைகைய எம  நாட் ம் அறி கப்ப த் வதற்குாிய வாய்ப் கள் 
பற்றி விாிவான ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இச்சைப க கிற . 

பா.151/’11 
94. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— வாேனா  ஒ பரப்ைப ஒ ங்குப த்தல்,— 
வாெனா  ஒ பரப்ைப ஒ ங்குப த் ம் ஒ  சுயாதீன அதிகார சைபைய 
கூட் ைணப்பதற்கான சட்டங்கள் அறி கப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இப் 
பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 
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பா.152/’11 
95. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளின் ஒளிபரப்ைப 
ஒ ங்குப த்தல்,— ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளின் ஒளிபரப்ைப ஒ ங்குப த் ம் ஒ  
சுயாதீன அதிகார சைபைய கூட் ைணப்பதற்கான சட்டங்கள் அறி கப்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 

பா.153/’11 
96. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— மாநகர சைபகளில் அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய 
கு ைவ அறி கம் ெசய்தல்,— 2013 சனவாி 1 ஆம் திகதியளவில் சகல மாநகர 
சைபகளி ம் அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு ைவத் தாபிப்பதற்கான சட்டங்கள் 
அறி கப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 

பா.154/’11 
97. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உாிைமகள் பிரகடனச் சட்ட லத்ைதச் 
சட்டமாக்குதல்,— ெதன்னாபிாிக்காவில் மனித கண்ணியம், சமத் வம் மற் ம் சுதந்திரம் 
ஆகியவற்றின் ஜனநாயக வி மியங்கைள உ திப்ப த்தி, ஜனநாயகத்தின் ஆதாரமாகத் 
திகழ்கின்ற உாிைமகள் பிரகடனச் சட்டத்ைத அ ெயாற்றி, சட்ட லத்தில் 
விதித் ைரக்கப்பட்ட வைரயைறக க்கு அைமவாக அரசினால் மதித் , பா காத் , 
ேமம்ப த்தி நிைறேவற்றப்பட்ட ேவண் ய நாட் ன் எல்லா மக்களின ம் உாிைமகைள 
உ திப்ப த் ம் சட்ட லம் இலங்ைகயில் சட்டமாக்கப்பட ேவண் ம் இந்தப் 
பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 

பா.155/’11 
98. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு விேசட ப கள் 
ெகா ப்பன ,— அரச ேசைவகள் ஆைணக்கு  மற் ம் சம்பளங்கள் பதவியணி 
ஆைணக்கு  ஆகியவற்றினால் அங்கீகாிக்கப்பட்  பாரா மன்றத்தில் 
ெகாண் வரப்படாதவிடத்  அைமச்சர், பிரதி அைமச்சர் அல்ல  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் எவ க்கும் எந்த வைகயான விேசட ப க ம் வழங்கப்படக் கூடா  என இப் 
பாரா மன்றம்   தீர்மானிக்கிற . 

பா.158/ ’12 
99. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— இலங்ைகயில் ைற கங்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்தல்,— இலங்ைக வியியல் ாீதியாக ைமயப் பகுதியில் நன்கு அைமயப்பட் ப்பதாக 
அறியப்பட் ந்ததா ம், பண்ைடக் காலங்களி ந்த கடற்ேபாக்குவரத்  என்ப  ஒ  
மிக க்கியமான ேசைவத் ைறயாக இ ந்  வ வதனா ம், அத் டன் இந்தியா அதன் 

ைற கங்கைள மிகுந்த ஆர்வத் டன் அபிவி த்தி ெசய்  ேமம்ப த்தி வ கின்ற 
காரணத்தினா ம் நாம் இந்தியா ட ம் இந்திய வியாபாரத் ட ம் அணிேசர்ந்  
இரண்  நா களின ம் நன்ைமக்காக ைற கங்கைள அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் ம் 
என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.117/ ’10 
100. 

ெகளரவ வண் ரண ங்க,— உப பிாிவாக்கல் தைட ெசய்யப்பட் ள்ள அரசாங்க 
அளிப்  பத்திர காணிகளின் உப பிாிவாக்கல் அதிகாரத்ைத பிரேதச ெசயலாளர்களிடம் 
ஒப்பைடத்தல்,— ஜய மி, சுவர்ண மி,ரத்ன மி ஆகிய அரசாங்கக் காணி அளிப் ப் 
பத்திரங்கைளக் ெகாண் ள்ளவர்களின் காணிகளில் உப பிாிவாக்கல் தைட 
ெசய்யப்பட் ள்ளெதனி ம், ஆரம்பக் காணி ெபற்றவர்களின் இரண்டாம் பரம்பைரயின் 
உாிைமைய உ தி ெசய்வதற்கும் அவர்களின் , ேதாட்டங்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கும் உப பிாிவாக்க க்கான ேதைவ ேதான் ம் ேபா  மாகாண ஆைணயாளர், 
காணி ஆைணயாளர் மற் ம் ஜனாதிபதி ெசயலகத் டனான தற்ேபா  நைட ைறயில் 
உள்ள நீண்ட ெசயன் ைறைய கு கியதாக்கி உப பிாிவாக்க அதிகாரத்ைத பிரேதச 
ெசயலாளர்களிடம் ஒப்பைடப்பதற்கு ேதைவயான சட்டங்கள் ஆக்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.159/ ’12 
101. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— ே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 க கின்ற . 

பா.160/ ’12 
102. 

ெகளரவ த்திக்க பத்திரண,— 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 க கின்ற .  

பா.161/ ’12 
103. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,—  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 க கிற . 
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பா.162/ ’12 
104. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— 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 க கிற . 

பா.163/ ’12 
105. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— 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 தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.164/ ’ 12 
106. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பிைணயங்கள் மற் ம் பாிவர்த்தைன 
ஆைணக்கு விைன சுதந்திரமானெதா  நி வனமாக மாற் தல்,— பிைணயங்கள் மற் ம் 
பாிவர்த்தைன ஆைணக்கு  சம்பந்தமான சகல தடங்கல்கைள ம், க்கியமாக அரசியல் 
தைலயீ கள் மற் ம் ஆதர கைள அகற் ம் சுதந்திரமான ஒ  நி வனமாக ஆக்கப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.165/ ’ 12 
107. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— தபால் ல வாக்களிப்ைப மாற்றீ  ெசய்வதற்காக 
“ ன்கூட் ய வாக்களிப்ைப” அறி கம் ெசய்தல்,— தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள ேதர்தல் 

ைறைமயில் காணப்ப கின்ற குைறபா கைள சீர்ெசய்ய உத ம் “ ன்கூட் ய 
வாக்களிப்பினால்” தபால் ல   வாக்களிப்ைப மாற்றீட ெசய்வதற்கு அரசியலைமப்  
தி த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.166/ ’ 12 
108. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஒ  ெவளிப்பைடயான ேதர்தல் இடாப்பிைன 
அறி கம் ெசய்வதற்கு அரசியலைமப்பிைன தி த் தல்,— தற்ேபா  ேபணப்பட்  
வ கின்ற ஒ  நிைலயான பட் யைலப் ேபால் அல்லா , ேதர்தல் இடாப்  
ெவளிப்பைடயான ஓர் இடாப்பாக இ க்கக் கூ யவா  அரசியலைமப்  தி த்தப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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திகதி குறிக்கப்படாத பிேரரைண ன்னறிவித்தல்கள் 

*1. 
ெகளரவ கல்வி அைமச்சர்,— ேதசிய கல்விக் ெகாள்ைகெயான்ைறத் தயாாிப்பதற்கான 

பாரா மன்றத் ெதாிகு , — 

இலங்ைகயில் இலவசக் கல்வித் திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட பின்னர் கல்வி 
ைறயான  அள சார் ாீதியாக வி த்தியைடந்தி ந்த ேபாதி ம் ஒப்பீட்டளவில் 

பண் ாீதியாக ம் கட்டைமப்  ாீதியாக ம் வளர்ச்சியைடயாைமயினால் 
ஆசிாியர்க க்கும் மாணவ, மாணவிய க்கும் ெபற்ேறார்க க்கும் பாதிப்  ஏற்படக்கூ ய 
சுற் ச்சூழல் ேதான்றி ள்ளதா ம், 

அவ்விடயத் டன் ெதாடர் ைடயதாக கல்வித் ைறயில் பலவிதமான ைறயற்ற 
ெசயல்க ம் அநீதி ம் மாத்திரமின்றி ேமாச ம் ஊழல்க ம் இடம் ெப வதாக ச க 
அபிப்பிராயெமான்  ேதான்றி ள்ளைமயா ம், 

ஒட் ெமாத்தமான கல்வித்திடத்தி ம் பாாிய மாற்றங்க ம் பல்ேவ  
ம சீரைமப் க்க ம் இடம்ெபற ேவண் ெமன்ற மக்கள் க த்  உ வாகி ள்ளதா ம், 

மஹிந்த சிந்தைன எதிர்கால ேநாக்கிைன ைமயமாகக் ெகாண்ட அபிவி த்தி உபாய 
ைறையக் கவனத்திற் ெகாண் ம், 

ஒட் ெமாத்தமான இலங்ைக மாணவர் சந்ததியினாின் எதிர்காலத்ைத உ வாக்க 
ஏற் ைடயதாகக் கூ யவா  பாலர் பாடசாைலப் ப வத்தி ந்  பல்கைலக்கழகக் 
கல்விவைர மாணவர்களின் அறி , திறன் மற் ம் மனப்பாங்கிைன வி த்தி ெசய்வதற்கு 
ஏ வான வைகயிலான ேதசிய கல்வித் திட்டெமான்ைற தயாாிப்ப  காலந்தாழ்த்த 
இயலாத ம், ேதசிய ன் ாிைம கிைடக்க ேவண் ய விடயமாக அைமவதா ம், 

(அ) ன்பள்ளிகள், ஆரம்ப, இரண்டாம் நிைல மற் ம் ன்றாம் நிைலக் கல்வியில் 
ஏற்பட ேவண் ய அள  ாீதியான, பண்  ாீதியான மற் ம் கட்டைமப்  ாீதியான 
மாற்றங்கள் உள்ளனவாெவன்பைதக் கண்டறிவதற்காக ம் , 

(ஆ) ேதசிய சமய, மற் ம் கலாசார வி மியங்கைளப் பா காக்கும் ெபா ட்  கல்வித் 
திட்டத்தில் ஏற்ப த்த ேவண் ய மாற்றங்கள் பற்றிக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(இ) பிாிேவனாக் கல்வியில் இடம்ெபற ேவண் ய மாற்றங்கள் பற்றிக் 
கண்டறிவதற்காக ம், 

(ஈ) தலாந் தரத்திற்குச் சி வர்கைளச் ேசர்த் க் ெகாள்வதற்கான திட்டவட்டமான 
வழி ைறெயான்  உள்ளதாெவனக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(உ) அைனத் ப் பாீட்ைசகளின ம் பாீட்சி்த்தங்களினதம் ெப ேப கைள உயர்ந்த 
மட்டத்திற்குக் ெகாண்வ தல் மற் ம் உயர்கல்விக்கான தைகைமகைளப் ெபறாத 
மாணவர்க க்காக கல்வித் திட்டத்தி ள்ேள வழங்கக்கூ ய மாற்  
வழி ைறகைள உ வாக்க ேவண் மா என்பைதக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(ஊ) பல்கைலக்கழகத்தில் பிரேவசிப்பதற்கான தைகைமகைளப் ெபற்ற ேபாதி ம் 
இலங்ைகப் பல்கைலக்கழெமான்றில் பிரேவசிக்காமல் ெவளிநா களில் 
கல்விெப ம் ெபா ட்  ெவளிநா க க்குச் ெசல் ம் மாணவர்க க்கு 
இந்நாட் ேலேய கல்விக்கான வாய்ப் க்கைள வழங்கக்கூ ய வழி ைறகள் 
உள்ளனவாெவன்பைதக் கண்டறிவதற்காக ம், 
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(எ) கல்வித்திட்டம் அ லாக்கப்ப கின்ற நிைலயில் பிரேதச, இன மற் ம் சமய 
ாீதியில் நில கின்ற ரண்பா கைள நீக்குவதற்காக ேமற்ெகாள்ள ெவண் ய 
வழி ைறகள் யாைவெயனக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(ஏ) ேதசிய கல்விக் ெகாள்ைக நைட ைறப்ப த்தப்ப ைகயில் மத்திய 
அரசாங்கத்திற்கும் மாகாண சைபக க்கும் இைடயில் உ வாக ேவண் ய 
இைடத்ெதாடர் களின் தன்ைம பற்றிக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(ஐ) கல்விச் ெசயற்பாட் ல் ஆசிாியர்கள், ஆசிாிய ஆேலாசகர்கள், 
பாடசாைலயதிபர்கள், ேகாட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள், வலயக் கல்விப் 
பணிப்பாளர்கள் மற் ம் மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர்கைள உள்ளிட்ட 
ஒட் ெமாத்தமான கல்விமான்களின் ெபா ப்ைப ம் கடைமைய ம் நிச்சயித் க் 
ெகாள்வதற்காக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைதக் 
கண்டறிவதற்காக ம்,  

பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன்  இச்சைப, 
தீர்மானிக்கின்ற . 

(2) (அ) அக்கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகரால் நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், அக்கு  
இ பத்ெதான் க்கு (21) ேமற்படாத எண்ணிக்ைகயிலான 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

 (இ) அதன் அறிக்ைகைய அதன் தலாவ  கூட்டத்தில் இ ந்  ன்  மாத 
(03) காலப்பகுதிக்குள் அல்ல  பாரா மன்றத்தினால் நீ க்கப்ப கின்ற 
அத்தைகய காலப்பகுதிக்குள் பாரா மன்றத்திற்குச் சமப்பித்தல் 
ேவண் ம். 

(3) அக்கு வான , 

 (அ) அதன் கூட்டநடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கு அதிகார ைடய 
தாயி த்தல் ேவண் ம். 

 (ஆ) கு வின் ன் ேதாற் மா  எவைர ம் கட்டைளயிட்டைழப்பதற்கும் 
ஏேத ம் ஆவணத்ைத அல்ல  பதிேவட்ைடச் சமர்ப்பிக்குமா  
எவேர ம் ஒ வ க்குக் கட்டைளயிட ம் ேம ள்ள விடயத்ைதப் 

ரணமாக ஆராய்வதற்குத் ேதைவயானெதனக் க ம் அத்தைகய 
எ த்திலான அல்ல  வாய்ெமாழியிலான அைனத் ச் சாட்சிகைளப் 
ெபற் க் ெகாள்ள ம் ெபா ப்ேபற்க ம் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் 
ேவண் ம். 

 (இ) கு க்குத் ைண ாியெவன உாிய ைறகளில் சிறப் த் தகுதிகள் 
உைடேயார் மற் ம் நி ணர்கள் ஆகிேயாாின் ேசைவகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு அதிகார ைடயதாயி த்தல் ேவண் ம். 

 (ஈ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம் 
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் 
ெசல்ல ம் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் ேவண் ம். 
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பா.37/ ‘10 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 
ெகளரவ ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ெகளரவ எச்.எம்.எம். ஹாிஸ் 
ெகளரவ லக்ஷமன்  கிாிஎல்ல 
ெகளரவ அர்ஜுன ரன ங்க 
ெகளரவ நிமல் விேஜசிங்க 
ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம் 
ெகளரவ ேஜ. ஸ்ரீ ரங்கா 

ெகளரவ ஹாின் ெபர்னாந் ,— நாட் ல் அத்தியாவசிய ம ந் ப் ெபா ட்க க்கு 
தட் ப்பா  நில கின்றைம ெதாடர்பில் ஆராய்ந் , அறிக்ைக ெசய்வதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாி கு ,—  

நாட் ல் அத்தியாவசிய ம ந் ப் ெபா ட்க க்கு ெப ம் தட் ப்பா  நில கின்றைமயா ம், 

இத்தட் ப்பாட் ற்கான காரணங்கைள ெகளரவ சுகாதார அைமச்சர் பாரா மன்றத்தில் 
ெவளிப்ப த்தி ள்ளைமயா ம், 

இந்த நிைலைய நிவர்த்திப்பதற்குப் பாிகார நடவ க்ைககள் உடன யாக 
ேமற்ெகாள்ளப்படாவி ல் அ  ஒ  ேபரழிவிற்கு இட் ச் ெசல் மாைகயா ம்,  

(அ) இப் பற்றாக்குைறக்கான காரணங்கள் ெதாடர்பாக விசாாிப்பதற்கும், 

(ஆ) நிைலைமையச் சமாளிப்பதற்குத் ேதைவயான கு கியகால நடவ க்ைககைள 
விதந் ைரப்பதற்கும், 

(இ) எதிர்காலத்தில் இந்த நிைலைம மீண் ம் ஏற்ப வைத த ப்பதற்குத் ேதைவயான 
நிரந்தர நடவ க்ைககைள விதந் ைரப்பதற்கும், 

பாரா மன்றத் ெதாி கு ெவான்  நியமிக்கப்படல் ேவண் ம் என இப் 
பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்பட 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எ வாக இ ந்த ேபாதி ம், 
கு வான  இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் 
ெகாண் க்க ேவண் ம். 

3. அக்கு வான , 
 (அ) கூட்ட நடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்; 
 (ஆ) ஆட்கள், பத்திரங்கள், பதிேவ கள் ஆகியவற்ைற வரவைழப்பதற்கும், 

பாரா மன்றின் அல்ல  கு வின் ன் ேதாற் மா ம் அந்த நபர் 
ைவத்தி க்கும் அல்ல  அந்த நபாின் கட் ப்பாட் க்கும் ஏேத ம் 
பத்திரத்ைத, த்தகப் பதிேவட்ைட அல்ல  ஆவணத்ைதச் சமர்ப்பிக்குமா  
எவேர ம் ஒ வ க்குக் கட்டைளயி வதற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளாினால் அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்காக விேசடமாக 
அ மதிக்கப்பட்ட ஒ  நபாினால் ெசய்  ைவக்கப்ப ம் சத்தியப்பிரமாணம் 
அல்ல  உ தி ைரயின் மீ  சாட்சி கூ ம் சாட்சிகைள வாய்ெமாழி லப் 
பாிசீலைன லம் சாிபார்ப்பதற்கு அல்ல  ேவ  வைகயில் 
உ திப்ப த் வதற்கும்; 
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 (ஈ) கு க்கு உதவ உாிய ைறகளி ந்தான, நி ணர்கள ம் 
வல் நர்கள ம் ேசைவகைளப்   ெபற் க்ெகாள்ள ம்; 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம், 
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் 
ெசல்வதற்கும் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஆ  மாத 
காலத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

பா.38/ ’10 
3. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 
ெகளரவ அகில விராஜ காாியவசம் 
ெகளரவ ெஜ. ஸ்ரீ ரங்கா 
ெகளரவ ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ெகளரவ ஹாின் ெபர்னாந்  
ெகளரவ பா த ெதவரப்ெப ம 
ெகளரவ எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
ெகளரவ லக்ஷமன் கிாிஎல்ல 
ெகளரவ அர்ஜுன ரன ங்க 
ெகளரவ நிமல் விேஜசிங்க,— ெகா ம்  நகரத்தி ம் அதன் றநகர்ப் பகுதிகளி ம் 

அ க்க  ெவள்ளம் ஏற்ப வதற்கான காரணங்கைள ஆராய்ந் , அறிக்ைக ெசய்வதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாி கு ,—  

கடந்த பல தினங்களாக ெகா ம்  மாநகர சைப பிரேதசத்தி ம் ெகா ம்  மாவட்டத்தின் 
ெப ம்பாலான பகுதிகளி ம் மிகக் க ைமயான ெவள்ளம் ஏற்பட் ப்பதா ம், 

ெகா ம்  மாநகர சைப மற் ம் மாவட்டம் ஆகிய இரண்ைட ம் ேசர்ந்த மக்க க்கு 
இந்நிைலைம வழக்கமாக மீண் ம் மீண் ம் ஏற்ப கின்ற ஒ  நிகழ்வாகி ள்ளதா ம்,  

இந்நிைலைமையக் கட் ப்ப த் வதற்கு ெபா ப் மிக்கவர்களால் எவ்வித யற்சி ம் 
ேமற்ெகாள்ளப் படா ள்ளைமயினா ம், 

இந்த ெவள்ள நிைலைம மீண் ம் மீண் ம் ஏற்ப வைதத் த ப்பற்கு எவ்வித 
நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படா ள்ளதா ம், 

காலப்ேபாக்கில் நிைலைம ேம ம் ேமாசமைடந்  ெசன் ள்ளதா ம், 

ெவள்ளம் வற்றிய ம் எல்லாவற்ைற ம் மறந் வி ம் ேபாக்கு காணப்ப வதா ம், 

இ  மிக ம் தி ப்தியற்ற ஒ  நிைலைம என்பதா ம், 

 (அ) ெகா ம்  நகாி ம் அதன் சுற் ப் றத்தி ம் மாவட்டத்தி ம் மீண் ம் 
மீண் ம் ெவள்ளம் ஏற்ப வதற்கான காரணங்கைள ஆராய்வதற்கும், 

 (ஆ) ேமேல ெசால்லப்பட்டவா  ெவள்ளம் ஏற்ப வைதத் த ப்பதற்குத் 
ேதைவயான  உடன  மற் ம் கு கிய கால நடவ க்ைககள் பற்றி 
ஆராய்வதற்கும், 

 (இ) இந்தப் பிரச்சிைன மீண் ம் மீண் ம் ஏற்ப வைத நிரந்தரமாகத் 
த ப்பதற்கான வழிவைகைகள விதந் ைரப்பதற்கும், பாரா மன்றத் ெதாி 
கு  ஒன்  நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 
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2. (அ) அக்கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகர் அவர்களால் நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், அக்கு  
இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத எண்ணிக்ைகயிலான 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் க்க ேவண் ம். 

3.    அக்கு வான , 
 (அ) அதன் கூட்ட நட்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்; 
 (ஆ) ஆட்கள், பத்திரங்கள், பதிேவ கள் ஆகியவற்ைற வரவைழப்பதற்கும், 

பாரா மன்றின் அல்ல  கு வின் ன் ேதாற் மா ம் அந்த நபர் 
ைவத்தி க்கும் அல்ல  அந்த நபாின் கட் ப்பாட் க்கும் ஏேத ம் 
பத்திரத்ைத, த்தகப் பதிேவட்ைட அல்ல  ஆவணத்ைதச்  சமர்ப்பிக்குமா  
எவேர ம் ஒ வ க்குக் கட்டைளயி வதற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளாினால் அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்காக விேசடமாக 
அ மதிக்கப்பட்ட ஒ  நபாினால் ெசய்  ைவக்கப்ப ம் சத்தியப்பிரமாணம் 
அல்ல  உ தி ைரயின் மீ  சாட்சி கூ ம் சாட்சிகைள வாய்ெமாழி லப் 
பாிசீலைன லம் சாிபார்ப்பதற்கு அல்ல  ேவ  வைகயில் 
உ திப்ப த் வதற்கும்; 

 (ஈ) கு க்கு உதவ உாிய ைறகளி ந்தான, நி ணர்கள ம் 
வல் நர்கள ம் ேசைவகைளப்   ெபற் க்ெகாள்ள ம்; 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம், 
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் 
ெசல்வதற்கும் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஆ  மாத 
காலத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

பா.58/ ’10 
4. 

ெகளரவ க  ஜயசூாிய 

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க 

ெகளரவ எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா 

ெகளரவ . எம். சுவாமிநாதன் 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 

ெகளரவ ெஜ. ஸ்ரீரங்கா,— ேதர்தல்க டன் ெதாடர் பட்ட சட்டங்கைள மீளாய்  
ெசய்வதற்கும், தி த்தங்கைள விதந் ைரப்பதற்குமான பாரா மன்றத் ெதாி கு ,— 

இலங்ைகயில் ேதர்தல் ைறைமைய ம சீரைமப்பதற்கு கடந்த பல வ டங்களில் 
பல்ேவ  யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளைமயினா ம்; 

ேதர்தல் ம சீரைமப்ைபப் பற்றி ஆராய்வதற்கு, 5 ஆவ  பாரா மன்றத்தின் ேபா ம் 
2006ஆம் ஆண் ல் 6ஆவ  பாரா மன்றத்தின் ேபா ம் நியமிக்கப்பட்டைவ அடங்கலாக 
பல சந்தர்ப்பங்களில் ெதாிகு க்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ளைமயினா ம்; 

இக்கு க்களால் பல இைடக்கால அறிக்ைககள் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளைமயினா ம்; 

இக்கு க்களின் விதப் ைரகைள நைட ைறப்ப த் வதற்கு எவ்வித நடவ க்ைக ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமயினா ம்; 
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 (அ) ேதர்தல்கள் ெதாடர்பான சட்டங்க க்கு, அதி ம் குறிப்பாக ேத நர்கைளப் 
பதி  ெசய்தல் சட்டம், உள் ராட்சி அதிகார சைபத் ேதர்தல்கள் சட்டம், 
மாகாண சைபத் ேதர்தல்கள் சட்டம், பாரா மன்றத் ேதர்தல்கள் சட்டம், 
ஜனாதிபதித் ேதர்தல்கள் சட்டம் ஆகியவற் க்கு கடந்த பல வ டங்களில்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பல்ேவ  தி த்தங்கள் மற் ம் ேமேல ெசால்லப்பட்ட 
சட்டங்களின் ஏற்பா க க்குப் ெபா ந்தத்தக்கதாக ஆக்கப்பட்ட விேசட 
ஏற்பா கள்  ஆகியவற் டன் ேசர்த்   ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட சட்டங்கைள  
மீளாய்  ெசய்வதற்கும்; 

 (ஆ) இந்தச் சட்டங்கைள மீளாய்  ெசய்வதற்கும், தி த் வதற்கும், 
ஒ ங்கிைணப்பதற்குமான ேதைவைய  ஆராய்வதற்கும்; 

 (இ) ேதர்தல்கள் ெதாடர்பான தற்ேபாைதய சட்டங்களில் அவசியமான 
சீர்தி த்தங்கைள ம்  தி த்தங்கைள ம் விதந் ைரப்பதற்கும்; 

பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  நியமிகப்ப தல் ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம்.  

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள இல.95இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், கு  
இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

 3. அக்கு வான  — 

 (அ) அதன் நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 
 (ஆ) ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதிேவ கைள வரவைழப்பதற்கும், 

எந்தெவா   நபைர ம் பாரா மன்றத்தின் ன்ேபா அல்ல  அத்தைகய 
கு வின் ன் ேதாற்ற ம் அத்தைகய நபர் வச ள்ள அல்ல  அவாின் 
கட் ப்பாட் ள்ள எந்தெவா  பத்திரத்ைதேயா, த்தகப் 
பதிேவட்ைடேயா அல்ல   ஆவணத்ைதேயா சமர்ப்பிக்க ம் 
ஆைணயி தற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளர் ன்னிைலயிேலா அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்ெகன 
விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒ  நபாின் ன்னிைலயிேலா 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாள் ம் அல்ல  உ திெமாழி 
எ த் க்ெகாள் ம் சாட்சிகளின் சாட்சியத்ைத வாய்ெமாழி விசாரைண 

லமாக ஊர்ஜிதம் ெசய்தற்கு அல்ல  ேவ விதமாக உ தி ெசய்தற்கு 
மற் ம் சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

 (ஈ) கு விற்குத் ைண ாி ம்ெபா ட்  உாிய ைறகளி ள்ள வல் நர் 
களின ம்  நி ணர்களின ம் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும்; 
மற் ம் 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் மற் ம் 
பரா மன்ற ஒத்திைவப்  எதைன ம் க த்திற் ெகாள்ளா  தன  
கூட்டத்ைதக் கூட் வதற்கும் அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  
வ டத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 
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பா.61/ ’10 

5. 
ெகளரவ க  ஜயசூாிய        
ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க      
ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன 
ெகளரவ ஆர். எம். ரஞ்சித் மத் மபண்டார    
ெகளரவ (தி மதி) தலதா அ ேகாரல      
ெகளரவ (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க,— அரசியலைமப்பிற்கான 

பதிேனழாவ  தி த்தத்தின் ஏற்பா கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப வைத மீளாய்  
ெசய்வதற்கும் அ  நைட ைறப்ப த் வதற்காக ேம ம் ஏேத ம் தி த்தங்கள் 
அவசியமா என்ப  பற்றி அறிக்ைக ெசய்வதற்குமான பாரா மன்றத் ெதாிகு ,— 

2001 ஆம் ஆண் ல் அரசியலைமப்பிற்கான பதிேனழாவ  தி த்தச் சட்டம் 
பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்பட்  சான் ப்ப த்தப் பட் ள்ளதா ம்; 

ெசால்லப்பட்ட தி த்தத்தின் ஏற்பா கள் பல்ேவ  அரச நிர்வாக மற் ம் நீதித் ைற 
நி வனங்களின் சுதந்திரத்ைத உ திப்ப த் வதற்கான பல க்கியமான சிறப்பம்சங் 
கைள  அறி கப்ப த்தி ம் உள்ளடக்கி மி ப்பதா ம்; 

ெசால்லப்பட்ட தி த்தங்கள் நீதியான ம் சுதந்திரமான மான ச கெமான்ைற 
உ திப்ப த் வைதக்  ேநாக்காகக் ெகாண் ப்பதா ம்; 

அரசியலைமப்பிற்கான பதிேனழாவ  தி த்தச் சட்டத்தின் ஏற்பா கள் 
மீறப்பட் ள்ளைம அவதானிக்கப்பட் ள்ளதா ம்; 

(அ) அரசியலைமப்பிற்கான பதிேனழாவ  தி த்தச் சட்டத்தின் ஏற்பா கள்  
நைட ைறப்ப த்தப்ப வைத மீளாய்  ெசய்வதற்கும்;  

(ஆ) அதன் ஏற்பா கள் பின்பற்றப்ப வைத உ திப்ப த் வதற்குத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள விதந் ைரப்பதற்கும்; 

(இ) ேம ம் ஏேத ம் தி த்தங்கள் அவசியமா என்பைதப் பாிசீ ப்பதற்கும்; 
பாரா மன்றத் ெதாிகு  ஒன்  நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் 

தீர்மானிக்கின்ற . 

2. (அ) அக்கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் 
 நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், கு  
 இ பத்ெதான் க்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
 ேவண் ம். 

3. அக்கு வான , 

 (அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதிேவ கைள வரவைழப்பதற்கும், 
 எந்தெவா  நபைர ம் பாரா மன்றத்தின் ன்ேபா அல்ல  அத்தைகய 
 கு வின் ன்ேபா ேதாற்ற ம் அத்தைகய நபர் வச ள்ள அல்ல  அவாின் 
 கட் ப்பாட் ள்ள எந்தெவா  பத்திரத்ைதேயா, த்தகப் பதிேவட்ைடேயா 
 அல்ல  ஆவணத்ைதேயா சமர்ப்பிக்க  ஆைணயி தற்கும்; 
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 (இ) கு வின் தவிசாளர் ன்னிைலயிேலா அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்ெகன 
 விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒ  நபாின் ன்னிைலயிேலா 
 சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாள் ம் அல்ல  உ திெமாழி 
 எ த் க்ெகாள் ம் சாட்சிகளின் சாட்சியத்ைத வாய்ெமாழி விசாரைண 
 லமாக ஊர்ஜிதம் ெசய்தற்கு அல்ல  ேவ விதமாக உ திெசய்தற்கு 
 மற் ம் சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

 (ஈ) கு விற்குத் ைண ாி ம்ெபா ட்  உாிய ைறகளி ள்ள 
 வல் நர்களின ம் நி ணர்களின ம் ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும்; 
 மற் ம் 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் மற் ம் 
 பரா மன்ற ஒத்திைவப்  எதைன ம் க த்திற் ெகாள்ளா  தன  
 கூட்டத்ைதக் கூட் வதற்கும் அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  
வ டத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் தன  அறிக்ைகைய சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

 
பா.66/ '10 

6. 
ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க 

ெகளரவ க  ஜயசூாிய 

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க 

ெகளரவ ரஊப் ஹகீம் 

ெகளரவ மங்கள சமர ர,— அரச நிதி பற்றிய கு ,— 

எதிர்க்கட்சி உ ப்பினெரா வர் தவிசாளராக இ க்கக்கூ ய விதத்தில் ெதாி க் 
கு வினால் ெபயர் நியமனம் ெசய்யப்பட்ட பதிெனா  உ ப்பினர்கைள ம், தவிசாளர் 
ஒ வைர ம் ெகாண்ட அரச நிதி பற்றிய கு   எனப் ெபயாிடப்பட்ட கு ெவான்  
இ த்தல் ேவண் ம். 

(2) பின்வ வனவற்ைற பாிசீ த்தல் கு வின் கடைமயாக இ த்தல் ேவண் ம். 
 (அ) அரசியலைமப்பின் 148 ஆம் உ ப் ைரயின் கீழான வ மான ேசகாிப் . 
 (ஆ) அரசியலைமப்பின் 149(1) ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் திரட் ய 

நிதியத்தி ந்  வழங்கப்ப ம் ெகா ப்பன கள். 
 (இ) அரசியலைமப்பின் 149(1) ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் சட்டத்தினால் 

விதிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட ேநாக்கங்க க்காக ெபா  நிதியத்ைதப் 
பயன்ப த்தல். 

 (ஈ) அரசியலைமப்பின் 150(1) ஆம் மற் ம் 150(2) ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் 
ெபா நிதியத்ைதப் பிரேயாகித்தல். 

 (உ) நடப்  வ டத்திற்காக ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள 
ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான பின்னைட கள், ஒ க்கீ களின் மாற்றம் மற் ம் 
ெசல  ெசய்யப்படாத மிகுதிகளின் மாற்றம். 

 (ஊ) நடப்  வ டத்திற்கான ஒ க்கீட் ச் சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தல். 
 (எ) ெபா க்கடன் மற் ம் கடைன மீளச் ெச த் தல். 
 (ஏ) 2003 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க நிதி காைமத் வ (ெபா ப் கள்) 

சட்டத்தின் கீழான அறிக்ைகக ம் கூற் க ம். 
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(3) ேமேல பந்தி 2 இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயங்களி ந்  எ ம் விடயங்கள் 
ெதாடர்பில் பாரா மன்றத்திற்கு அவ்வப்ேபா  கு  அறிவிக்க ேவண் ம். 

(4) சட்ட லத்தின் வர  ெசல த்திட்ட மதிப்பீ கள் சபாபீடத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
ஆ  வார காலப்பகுதியி ள், அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைக வரம்பிற்குள் பணம் 

ைறயாக ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத உள்ளடக்கிய மதிப்பீ கள் 
பற்றிய ஓர் அறிக்ைகைய கு  சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

(5) வர  ெசல த்திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்  ஒ க்கீட் ச் சட்ட லத்தின் இரண்டாம் 
மதிப்பீட் ற்குப் பின்னர் 4 நாட்க ள் ெமாத்த மதிப்பீட் ச் ெசல கைள ம் 
வர கைள ம் தீர்மானிப்பதற்கு  அ ப்பைடகளாகப் பயன்ப த்தப்பட்ட நாணய, 
நிதி மற் ம் ெபா ளாதார ஊகங்கள் ெதாடர்பான அறிக்ைகையக் கு  
பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

ப.67/ ’10 
7. 

ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க     

ெகளரவ க  ஜயசூாிய      

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க     

ெகளரவ ரஊப் ஹக்கீம்      

ெகளரவ மங்கள சமர ர,— ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு க்கள்,— 

(அ) “ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு க்கள்” என அைழக்கப்ப ம் கீேழ குறிப்பிடப் 
பட்டவாறான கு க்கள் பாரா மன்றத்தில் இ க்க ேவண் ம் என்பேதா , 
அைவ ஒவ்ெவான் ம் தம  நியாயாதிக்கத்தி ள் வ ம் எல்லா 
சட்ட லங்கள், தீர்மானங்கள், ஒப்பந்தங்கள், அறிக்ைககள் மற் ம் கீேழ 
பட் ய டப்பட்ட ஏைனய விடயங்கள் ெதாடர்பாக பாிசீ ப்பதற்கான 
நியாயாதிக்கத்ைத ம் ெதாடர் ைடய பணிகைள ம் ெகாண் க்க 
ேவண் ெமன ம். 

(ஆ) அவற்றின் நியாயாதிக்கத் க்கு உட்பட்ட சகல சட்ட லங்கள், 
தீர்மானங்கள், ஒப்பந்தங்கள், அறிக்ைககள் மற் ம் ஏைனய விடயங்க ம் 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்ப வதற்கு ன்னர் அவற்றின் 
அறிக்ைகக்காக சம்பந்தப்பட்ட கு க்க க்கு ஆற் ப்ப த்தப்ப தல் 
ேவண் ம் என ம்   இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .      
1. சர்வேதச ெதாடர் கள் 

சர்வேதச வர்த்தகம் அடங்கலாக  ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் , 
சர்வேதச நி வனம், சர்வேதச மாநா கள் மற் ம் உடன்ப க்ைககள், 
பிராந்திய நி வனங்கள். 

2. ேதசிய பா காப்  
இலங்ைகயின் பா காப்  அடங்கலாக, ஆ தப் பைடகள், 

லனாய் , ெபா ச் சட்ட ம் ஒ ங்கும், ெபா ஸ் மற் ம் 
பா காப் , ெவளிநா க டனான ஒத் ைழப் . 

3. கமத்ெதாழில் மற் ம் காணிகள் 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்கள் அடங்கலாக மகாவ  அதிகார 
சைப, காணி மற் ம் நீர்ப்பாசனம். 

4. மனித வளங்கள் மற் ம் கலாசாரம் 
கல்வி அடங்கலாக, பயிற்சி, இைளஞர், விைளயாட் , கலாசாரம் 
மற் ம் மத அ வல்கள். 
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5. மனித கு ேயற்றம் மற் ம் எாிசக்தி 
நகர மற் ம் கிராமிய உட்கட்டைமப் , ெந ஞ்சாைலகள், திகள், 

ைகயிரதம், கப்பல் ேபாக்குவரத் , விமானப் ேபாக்குவரத் , தபால் 
மற் ம் ெதாைலத் ெதாடர்பாடல்கள். 

6. மனித ேசமநலன்கள் 
சுகாதாரம் அடங்கலாக, ச க ேசமநலன்கள், வ ைம ஒழிப் , 
அங்க னர், சிேரஷ்ட பிரைசகள் மற் ம் சி வர் ேசமநலன். 

7. உள்ளக நிர்வாகம் 

8. சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் 
நீர் காைமத் வம் அடங்கலாக, நீரக வள லங்கள், விேஷட 
ெபா ளாதார வலயங்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில். 

9. சட்ட மற் ம் மகளிர் விவகாரம் 
நீதிமன்றங்கள் அடங்கலாக, மனித உாிைமகள், ஊடகங்கள், 
ெதாழிலாளர், ேதசிய ஒ ங்கிைணப்  மற் ம் பால்நிைல. 

(இ) அரசியலைமப்பின் உ ப் ைரகள் 44(இ) மற் ம் 45(1) யின் கீழ் 
அைமச்சுக க்கு குறித்ெதா க்கப்ப ம் விடயங்கள், பணிகள், 
திைணக்களங்கள் மற் ம் நி வனங்கைள சட்டவாக்க ேமற்பார்ைவ 
ேநாக்கத் க்காக உாிய நிைலயியற் கு க்கு பாரா மன்றம் ஒப்பைடத்தல் 
ேவண் ம். 

2. (அ) பின்வ ம் விடயங்களில் பாரா மன்றத் க்கு உத வதற்காக பந்தி (ஆ) 
இல் ெசால்லப்பட் ள்ள ெபா வான ேமற்பார்ைவப் ெபா ப் கைள 
பல்ேவ  ேமற்பார்ைவ நிைலயியல் கு க்கள் ெகாண் த்தல் ேவண் ம்:  

(i) (அ) பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்ப ம் சட்டங்களின் 
பிரேயாகம், நிர்வாகம், நிைறேவற்றம் மற் ம் பய தி; 
 மற் ம் 

 (ஆ) திய அல்ல  ேமலதிக சட்டங்கைள ஆக்குவதற்கான 
அவசியம் அல்ல  வி ம்பத்தக்க தன்ைமையக் குறித் க் 
காட்டக்கூ ய நிைலைமக ம் சூழ்நிைலக ம்; ஆகியைவ 
பற்றிய அதன் பகுப்பாய் , கணிப்பீ  மற் ம் மதிப்பீ ; 
மற் ம் 

(ii) சட்டங்கைள வகுத்தல், பாிசீ த்தல் மற் ம் இயற் தல் அல்ல  
அவற் ள் மாற்றங்கள் ெசய்த ம் ேதைவயான அல்ல  ெபா த்தமான 
அத்தைகய ேமலதிக சட்டவாக்க ம். 

(ஆ) ஒ  கு வின் நியாயாதிக்கத்தி ள் வ கின்ற பிரச்சிைனகைளக் ைகயா ம் 
சட்டங்கள், க த்திட்டங்கள் மற் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆகியன 
பாரா மன்றத்தின் ேநாக்கத்திற்கைமய நைட ைறப்ப த்தப்பட்  
நிைறேவற்றப்ப கின்றனவா என்பைத ம் அைவ ெதாடரப்பட ேவண் மா, 
கட் ப்ப த்தப்பட ேவண் மா அல்ல  நீக்கப்பட ேவண் மா என்பைத ம் 
நிர்ணயிப்பதற்கு பின்வ ம் விடயங்கைள ஒவ்ெவா  கு ம் 
ெதாடர்ச்சியான அ ப்பைடயில் மீளாய்  ெசய்தல் ேவண் ம். 
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(i) அதன் நியாயாதிக்கத்த ள் வ ம் விடயங்கைள ைகயா ம் 
சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள் மற் ம் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் 
பிரேயாகம், நிர்வாகம், நிைறேவற்றம், மற் ம் பய தி; 

(ii) அதன் நியாயாதிக்கத்தி ள் வ ம் விடயங்கைள ைகயா ம்  
சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள் மற் ம் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் 
நிர்வாகம் மற் ம் நிைறேவற்றத் க்கான ெபா ப் கைளக் ெகாண்ட 
திைணக்களங்கள் மற் ம் நி வனங்களின் ஒ ங்கைமப் ம் 
ெதாழிற்பா ம்; 

(iii) அதன் நியாயாதிக்கத்தி ள் வ ம் விடயங்கள் ெதாடர்பாக (அ  
ெதாடர்பான ஒ  சட்ட லம் அல்ல  தீர்மானம் அறி கப்ப த்தப் 
பட் ப்பி ம் இல்லாவி ம்) ைகயா ம்  திய அல்ல  ேமலதிக 
சட்டவாக்கத்தின் அவசியத்ைத அல்ல  வி ம்பத்தகுந்த தன்ைமைய 
குறித் க்காட் ம் ஏேத ம் நிைலைமகள் அல்ல  சூழ்நிைலகள்; 
மற் ம் 

(iv) அதன் நியாயாதிக்கத்தி ள் வ ம் விடயங்கள் பற்றிய எதிர்கால 
ஆய் க ம் எதிர்  கூற ம். 

(இ) ஒவ்ெவா  கு ம் தன  ெபா ப் கைள நிைறேவற் வதில் 
அவசியமான  அல்ல  ெபா த்தமான  எனக் க ம் அத்தைகய 

லனாய் கைள ம் ஆய் கைள ம் எந்ேநரத்தி ம் நடத்தலாம். 

(ஈ) பாரா மன்றத்தின் தலாவ  கூட்டத்ெதாடர் ெதாடங்கி ஆ  வாரங்கள் 
பிந்தாமல், ஒவ்ெவா  நிைலயியல் கு ம் அந்தப் பாரா மன்றத்திற்கான 
அதன் ேமற்பார்ைவத் திட்டத்திைன வகுக்க ேவண் ம். அத்தைகய திட்டம் 
பாரா மன்ற அ வல்கள் ெதாடர்பான கு விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட 
ேவண் ம். ஒவ்ெவா  கு ம் அதன் திட்டத்திைன உ வாக்குைகயில், 
இய மான அளவிற்கு  

(i) இவ்வாறான சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
அல்ல  கவர்களிைன மீளாய்  ெசய்ைகயில், கு க்க க்கு 
இைடயில் ஆகக்கூ தலான ஒத் ைழப்  மற் ம் ஒ ங்கிைணப் 
பிைன உ திப்ப த்  கமாக, இேதேபான்ற அல்ல  இ  
ேபான்றவற் டன் ெதாடர் ைடய சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள், 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அல்ல  கவர்கள் மீ  நியாயத் வத்திைனக் 
ெகாண்ட ஏைனய கு க்க டன் கலந்தாேலாசித்தல். அத் டன் 
அவ்வாறான ஒத் ைழப்  மற் ம் ஒ ங்கிைணப்பிைன உ திப் 
ப த் வதற்காக எ க்கப்பட்ட அல்ல  எ க்கப்பட ள்ள நடவ க்ைக 
களின் விளக்கங்கைள அதன் திட்டத்தில் உள்ளடக்குதல். 

(ii) ெதளிவற்றதாக இ க்கின்ற, தன்னிச்ைசயானதாக இ க்கின்ற அல்ல  
அர்த்தமற்றதாக இ க்கின்ற அல்ல  தனிநபர்க ள் மீ  ேமாசமான 
நிதிச் சுைமகைள சுமத் கின்ற அரசாங்கத்தின் விதிகள், ஒ ங்கு 
விதிகள், நியதிச் சட்டங்கள் மற் ம் நீதிமன்றத் தீர்மானத் டன் 
ெதாடர் ைடய குறிப்பிட்ட பிரச்சிைனகைள மீளாய்  ெசய்தல். 
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(iii) அவ்வாறான சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், 
அல்ல  நிரந்தரமான வர  - ெசல த் திட்ட அதிகார சைப அல்ல  
நிரந்தரமான நியதிச் சட்ட அதிகார சைப ஆகியவற்றின் கீழ் இயங்கும் 

கவர்கள் மீதான மீளாய் விைன அதன் திட்டத்தில் உள்ளடக்குவதற்கு 
ன் ாிைமைய வழங்குதல். 

(iv) அதன் நியாயாதிக்கத்தின் கீ ள்ள க்கிய சட்டவாக்கக் 
க த்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அல்ல  கவர்கள் 10 வ டங் 
க க்கு ஒ  தடைவ மீளாய் க்கு உட்ப வைத உ திப்ப த் வைதப் 
பார்த் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம். 

(உ) ேமற்பார்ைவத் திட்டங்களின் பய  ஒ ங்கைமப்ைப உ தி 
ெசய்வதற்கும் இவ் ப வாசகத்தின் குறிக்ேகாள்கைள அைடவதற்கும் 
கு க்கள் ேமற்ெகாள்ளக் கூ ய விதப் ைரக டன் அக்கு க்கள் 
பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கும் அறிக்ைககைள பாரா மன்ற 
அ வல்கள் கு   பாரா மன்றத்தின் தலாவ  கூட்டத்ெதாடர் 
ெதாடங்கியதில் இ ந்  ஒன்ப  வாரங்கள் கடப்பதற்கு ன் சமர்ப்பிக்க 
ேவண் ம். 

3. (அ) பாரா மன்றமான  எந்த ஒ  விடயத்திைன ம் எந்த ஒ  ேமற்பார்ைவ 
நிைலயியற் கு விற்கும் ஆற் ப்ப த்தலாம். 

(ஆ) அைமச்சர் ஒ வர் அவ க்குக் கீழ்வ ம் விடயம், ெசயற்பா , திைணக்களம் 
அல்ல  நி வனத்தின் மீ  நியாயாதிக்கத்திைனக் ெகாண்ட சம்பந்தப்பட்ட 
ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு விற்கு எந்த ஒ  விடயத்திைன ம் 
ஆற் ப்ப த்தலாம். 

4. (அ) சபாநாயகர், ஒவ்ெவா  சட்ட லத்திைனேயா, ஒ ங்குவிதியிைனேயா, 
தீர்மானித்திைனேயா அல்ல  இந்த நிைலயியற் கட்டைளயின் 
ஏற்பா க க்கு அைமவாக, 1(அ) பந்தியின் கீழ் ெபயாிடப்பட்ட 
ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு வின் கீழ் பட் ய டப்பட் ள்ள விடயம் 
ெதாடர் ைடய ேவ  ஏதாவ  விடயத்திைனேயா ஆற் ப்ப த்தலாம். 

(ஆ) 1(அ) பந்தியின் கீழ் ஏற்பாெடான்றின் விடயப் ெபா ள் மீ  
நியாயாதிக்கத்திைனக் ெகாண்ட ஒவ்ெவா  கு ம் அவ்வாறான 
ஏற்பாட் ைனக் க த்திற்ெகாண்  பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைகயி வதன் 
சாத்தியமான உச்சப்பட்ட அளவிைன உ திப்ப த் ம் வைகயில் பந்தி 4
(அ) இன் கீழ் சபாநாயகர் விடயங்கைள ஆற் ப்ப த்தலாம். 

(இ) விடயத்திைன ஆற் ப்ப த்தல் ெதாடர்பாக பந்தி (அ) மற் ம் (ஆ) இன் கீழ் 
ெசயலாற் ம் ேபா   சபாநாயகர், 

(i) ஆரம்ப நியாயாதிக்கத்திற்கான கு விைன நியமிக்கலாம். 

(ii) ஆரம்பத்தில் அல்ல  ஆரம்ப நியாயாதிக்கக் கு வினால் அதன் 
க த் க்க க்காக விடயமான  அறிக்ைகயிடப்பட்டதன் பின்னர் 
பாிசீலைனக்காக விடயத்திைன ஒன்  அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ட 
ேமலதிகக் கு க்க க்கு ஆற் ப்ப த்தலாம். 

(iii) ஆற் ப்ப த்த ைன ெபா த்தமான காலவைரயைறக க்கு 
உட்ப த்தலாம்; மற் ம் 

(iv) ெபா த்தமான  எனக் க தப்படக்கூ ய அவ்வாறான ஏைனய 
ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்ளலாம். 
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(ஈ) அபிப்பிராயத்திைன வழங்கும் கு வின் ெபா ப்பின் பரப்பின் கீழ்வ ம் 
விடயங்க டன் மாத்திரேம அபிப்பிராயமான  சம்பந்தப்படலாம். 

(உ) ஆரம்ப நியாயாதிக்கக் கு வான  ஒ  காலக்ெக விைன விதிக்கலாம்.  
அத ள் கு  அபிப்பிராயத்திைனக் ேகா ம். அத் டன் அ  ஆரம்ப 
நியாயாதிக்கக் கு வில் கவனத்தில் ெகாள்ளப்பட ேவண் மாயின், 
அக்காலக்ெக வின் ன் அதைன வழங்க ேவண் ம். 

5. (அ) நியாயாதிக்கத்திைனப் பயன்ப த் ம் ஒவ்ெவா  கு ம், கு வினால் 
கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப ம் ஒவ்ெவா  விடயம் ெதாடர்பாக ம் ஓர் 
அறிக்ைகயிைனச் சபாநாயக க்குச் சமர்ப்பிக்கலாம். அவ்வாறான அறிக்ைககள் 
பாரா மன்றத்தின் சபாபீடத்தின் ன் சமர்ப்பிக்கப்பட சபாநாயகர் ஏற்பா  
ெசய்வார். 

 (ஆ) (i) எந்தெவா  சட்ட லம் அல்ல  ஒ ங்கு விதி மீதான கு வின் எந்த 
 அறிக்ைக ம், இைணக்கப்பட் ள்ள ன்ெமாழி க க்கு, அவ்வாறானைவ 
 இ ப்பின், வைர த் தி த்தங்கைள, கு கிய நியாயாதிக்கங்களின் ப  
 ெபா த்தமானெதனின், உள்ளடக்க ேவண் ம். 

  (ii) ஒ  சட்ட லத்திற்கான அவ்வாறான எந்தெவா  தி த்த ம், அந்தச் 
 சட்ட லத்திைன் கு நிைலயின் ேபா , தவிசாளாினால் அல்ல  
 கு வினால் நியமிக்கப்பட்ட ேவ  உ ப்பினாினால் பிேராிக்கப்பட்ட 
 தி த்தமாக, நிைலயியற் கட்டைள 56 இன் கீழ் பாரா மன்றத்திற்கு 
 சபாநாயகாினால் சமர்ப்பிக்கப்ப ம். 

  (iii) ஒ ங்குவிதி ஒன்றிற்கான அவ்வாறான எந்தத் தி த்த ம், கு வின் 
 தவிசாளாினால் அல்ல  கு வினால் நியமிக்கப்பட்ட ேவ  ஓர் 
 உ ப்பினாினால்  பிேராிக்கப்பட்ட தி த்தமாக; சபாநாயகாினால் 
 சமர்ப்பிக்கப்ப ம். 

(இ) பாரா மன்றமான  அதன் ன்னால் சமர்பப்பிக்கப்பட் ள்ள எந்தெவா  
சட்டவாக்கம் சாராத அறிக்ைகயின் விதப் ைரகளிைன ம் பிேரரைண 

லம் அங்கீகாிக்கலாம். 
6. (அ) ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு ம் அதன் கூட்டங்கள் பற்றிய கால 

சூசிைகயிைனத் தயாாித்  அதைனச் சபாநாயக க்குச் சமர்ப்பிக்கும். 

(ஆ) ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு ம், மாதத்தில் இரண்  நாட்க க்குக் 
குைறயாமல் கூ ம். ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு வினதம் கூட்டங்கள் 
சபாநாயகர் அங்கீகாித்த அதன் சூசிைக / ேநர அட்டவைணக்கு அைமவாகக் 
கூட்டப்ப ம். 

(இ) எந்தெவா  நிைலயியற் கு வின ம் ேமலதிகக் கூட்டங்கள் ஒன்றில் 
பாரா மன்றத்தின் ேவண் ேகாளின்ப ேயா அல்ல  நிைலயியற் 
கு வின் உ ப்பினர்களில் அைரவாசிப் ேபாின் ேவண் ேகாளின்ப ேயா 
கூட்டப்படலாம். 

(ஈ) எந்தெவா  நிைலயியற் கு ம் அதற்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட விடயம் 
ெதாடர்பாக அவ்வா  ஆற் ப்ப த்தப்பட்  எட்  வாரங்கள் கடந்த 
பின்னர் அவ்விடயம் ெதாடர்பான ன்ேனற்றம் குறித்  ஏதாவ  
நிைலயியற் கு  ஓர் அறிக்ைக சமர்ப்பிக்க ேவண் ம் என பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க ள் ன்றில் ஒ  பங்கினர் ேகாாிக்ைக வி க்கலாம். 
அத்தைகய ேகாாிக்ைக கிைடக்கப் ெபற்றதன் ேபாில் அத்தைகய 
நிைலயியற் கு  இரண்  வாரங்க க்குள் பாரா மன்றத்திற்கு 
அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். அத்தைகய அறிக்ைக 
பாரா மன்ற சபாபீடத்தில் இடப்படல் ேவண் ம். 



( 80 ) 

 

7. ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு ம் பாரா மன்ற பதவிக்காலம் வைர ெசயற்ப ம். 

8. (அ) பின்வ ேவாைர தவிர்ந்த சகல பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் நிைலயியற் 
கு க்களின் உ ப்பினர்களாக பணியாற்ற தகுதி ைடேயாராவார்: 

(i) சபாநாயகர் 

(ii) பிரதிச் சபாநாயகர் 

(iii) கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

(iv) பிரதம அைமச்சர் 

(v) சைப தல்வர் 

(vi) எதிர்க்கட்சித் தைலவர் 

(vii) அரசியலைமப்பின் 44(1) ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ்  நியமிக்கப்பட்ட  
அைமச்சரைவ அைமச்சர்கள். 

(viii) அரசியலைமப்பின் 45(1) இன் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ 
அைமச்சர  நியாயாதிக்கத்தின் கீழ் வராத  அைமச்சுக்களின் 
விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் ெகாண்ட அல்ல  உ ப் ைர 4(4) 
இன் கீழ் விடயங்க ம் பணிக ம் குறித் ைரக்கப்பட்ட அைமச்சர்கள். 

(ஆ) தகுதி ைடய ஒவ்ெவா  பாரா மன்ற உ ப்பின ம் ஒ  நிைலயியற் கு  
உ ப்பினராக பணியாற் தல் ேவண் ம். 8 (அ) (viii) பந்தியின் கீழ் வராத 
பிரதி அைமச்சர்க ம், அைமச்சர்க ம் தாம் எந்த அைமச்சரைவ 
அைமச்சின் கீழ் பணியாற் கின்றார்கேளா, அந்த அைமச்சின் கீழ் வ ம் 
ஏேத ம் விடயங்கள், பணிகள், திணக்களங்கள் அல்ல  நி வனங்களின் 
அேத நியாயாதிக்கங்கள் மற் ம் பணிகைளக் ெகாண்ட ஏேத ம் 
நிைலயியற் கு வில் பணியாற் தல் ஆகா . 

 (இ) (i) சபநாயகர், தகுதி ைடய உ ப்பினர்களின் நிரல் ஒன்ைற தயாாித்தல் 
 ேவண் ம். 

  (ii) தகுதிவாய்ந்த உ ப்பினர்களின் பட் ய ன் ஒவ்ெவா  நிைலயியற் 
 கு வின ம் உ ப்பாண்ைம பாரா மன்றத்தில் பிரதிநிதித் வம் வகிக்கும் 
 அரசியல் கட்சிகளின ம் சுேயட்ைசக் கு வின ம் எண்ணிக்ைகக்கு 
 அைமய சபாநாயகர் அவர்களால் ஒ க்கீ  ெசய்யப்ப ம். 

(ஈ) பாரா மன்றத்தி க்கும் கட்சிகளின் அல்ல  சுேயட்ைசக் கு க்களின் 
தைலவர்கள் ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு விற்குமான தம  உ ப்பினர் 
ெபயர் நியமனங்கைள சபாநாய க்கு சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். ெதாி க் 
கு விடம் கலந்தாேலாசித்  சபாநாயகர் அத்தைகய ெபயர்கைள 
பாரா மன்றத்தில் அறிவிக்க ேவண் ம். 

(உ) பாரா மன்றத்தி க்கும் ஏேத ம் கட்சியின் அல்ல  நிைலயியற் 
கு வின் தைலவர் 8(ஈ) பந்தியின் கீழ் ெபயர் நியமனம் ெசய்யப்பட்ட 
அத்தைகய எவேர ம் உ ப்பினைர அத்தைகய கு வி ந்  
அகற் மா  எ த்  லம் சபாநாயகைரக் ேகட் க்ெகாள்ளலாம். 
அத்தைகய ேவண் ேகாள் கிைடக்கப் ெபற்றதன் ேபாில் 
பாரா மன்றத்திற்கு அறிவித்த பின்னர் சபாநாயகர் அத்தைகய 
உ ப்பினைர அத்தைகய கு வி ந்  நீக்க ேவண் ம். 



( 81 ) 

 

 (ஊ) (i) ஒவ்ெவா  நிைலயயிற் கு ம் அதன் தலாவ  கூட்டத்தின் ேபா  
 அல்ல  அதன் தவிசாளர் பதவி ெவற்றிதடமான பின்னர் நைடெப ம் 
 தலாவ  கூட்டத்தின் ேபா  அந்நிைலயியற் கு வின் தவிசாளைரத் 
 ெதாி  ெசய்தல் ேவண் ம். 

  (ii) நிைலயியற் கு ெவான்றின் தவிசாளராகத் ெதாி ெசய்யப்ப வதற்கு 
 அைமச்சர் ஒ வ க்ேகா அல்ல  பிரதி அைமச்சர் ஒ வ க்ேகா 
 அங்கீகாரம் இல்ைல. 

(எ) கு வின  ன்  ெதாடர்ச்சியான கூட்டங்க க்கு அங்கத்தவர் எவராவ  
ச கமளிக்காம ந்தால் அவர் அக்கு வின் உ ப் ாிைமைய 
இழந்தவராகக் க தப்ப வார். 

9. ேமற்பார்ைவ நிைலயியற்கு  ஒவ்ெவான் ம் அக்கு விைனப் பாிசீலைன 
ெசய்தல் மற் ம் அக்கு விற்கு அறிக்ைகயிடல் ேபான்ற விடயங்கள் 
அவசியமாகும் ேபா  தன  ெசாந்த உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்  உப 
கு க்கைள நியமித்தல் அத்தியாவசியெமனக் க கிற . 

10. ஏதாவெதா  குறித்த விடயத்தில் அறிக்ைகயிட க்கான காலநீ ப்  
பாரா மன்றத் தினால் பிரகடனப்ப த்தப்பட் ந்தாலன்றி, குறிப் ைர 
ெகா க்கப்பட்ட காலத்தி ந்  ன்  மாதங்கள் காலாவதியாகும் வைர 
ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு விற்கு குறித் ைரக்கப்பட்ட விடயங்கள் 
பாரா மன்றத்தினால் பாிசீலைனக்கு எ த் க் ெகாள்ளப்படமாட்டா . 
பிரகடனத்தில் குறித் ைரக்கப்பட்ட கால எல்ைல காலாவதியாகிய பின்  
மாத்திரேம இவ்விடயம் பாிசீலைனக்கு எ த் க் ெகாள்ளப்ப ம். 

11. ஏதாவெதா  சட்ட லம் அல்ல  ெபா  க்கியத் வம் சம்பந்தப்பட்ட ேவ  
ஏதாவ  விடயம் சார்பாக அச்சட்ட லத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட சகல தரப் கள் 
அல்ல  அக்கைற ள்ள ஏதாவ  தரப் கள் அல்ல  அ பவசா கள் 
ஆகிேயாாிடமி ந்  சாட்சியங்கைள ேமற்பார்ைவ நிைலயியற்கு  ஒவ்ெவான் ம் 
அைழக்கலாம். 

12. (அ) அரசியலைமப்பின் 152 ஆம் உ ப் ைரயில் குறித் ைரக்கப்பட் ள்ள ஒ  
சட்ட லத்ைத அல்ல  அரசியலைமப்பிற்கான ஒ  தி த்தத்ைதத் தவிர்ந்த 
சட்டத்ைத ஆக்குவதற்கு ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு ெவான்  விதப் ைர 
ெசய் மிடத் , அத்தைகய ேநாக்கத்திற்காக அவ்வறிக்ைகயின் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் கு வின் தவிசாளர் அல்ல  எவேர ம் உ ப்பினர் 
அரசியலைமப்பின் 78 ஆம் உ ப் ைரக்கு உட்பட் , அறிவித்த ன் 
பின்னர் அச்சட்ட லம் பாரா மன்றத்தின் கட்டைள ஒன்  இன்றிேய 
பாரா மன்றத்தில் தல் மதிப்பீ  ெசய்வதற்கான பிரேரரைண ஒன்ைற 
பிேராிக்கலாம். அச்சட்ட லத்தின் பிரதிகள் அப்பிேரரைண டன் ேசர்த் ச் 
சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண் ம். அப்பிேரரைண பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆ  வாரங்க க்குள் சபாநாயகர் அத்தைகய 
பிேரரைணைய வாக்ெக ப்பிற்காக பாரா மன்றத்தில் இ தல் ேவண் ம். 
எனி ம், இவ் ஆ வார காலம் ஒ க்கீட் ச் சட்ட லத்தின் இரண்டாம் 
மதிப்பீட்  காலத் ள் அல்ல  அதன் கு நிைலயில் அல்ல  அதன் 

ன்றாவ  மதிப்பீட் ன்ேபா  வ மாயின், ஒ க்கீட் ச் சட்ட லத்தின் 
மீதான பாிசீலைன நிைற ற்றதன் பின்னர் பாரா மன்றத்தில் இ தல் 
ேவண் ம். அத்தைகய பிேரரைண ஒன்ைறப் பாரா மன்றம் 
அங்கீகாித்ததன் பின்னர் அச்சட்ட லம் தலாம் ைற வாசிக்கப்ப தல் 
என்பேதா  அச்சிடப்ப வதற்கும் கட்டைளயிடேவண் ம். 

  எனி ம், அத்தைகய சட்ட லம் ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு வின் 
ெமாத்த உ ப்பினர்க ள் 2/3 பங்கினரால் அங்கீகாிக்கப்பட் ப்பேதா , 
ெபயர்க டன் அவ்வா  பதியப்பட் க்க  ேவண் ம். 
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(ஆ) சட்ட லம் தல் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்ப வதற்கு 
கட்டைளயிடப்பட்ட பின்னர், சபாநாயகர் அத்தைகய சட்ட லத்ைத 
அைமச்சரைவக்கு அ ப்பி ைவத்தல் ேவண் ம். அைமச்சரைவ 
பாரா மன்றத்திற்கு ஒ  அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிக்கும் வைர அதன்மீ  
ேம ம் எவ்வித நடவ க்ைகக ம் ேமற்ெகாள்ளப் படமாட்டா . 

(இ) அைமச்சரைவ பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பித்த 
பின்னர் அல்ல  அச்சட்ட லம் அைமச்சரைவக்கு அ ப்பிைவக்கப்பட்ட 
தினத்தி ந்  இரண்  மாதங்கள் ற்றதன் பின்னர் அச்சட்ட லம் 
இரண்டாம் வாசிப்பிற்காக இடப்ப ம். 

13. (அ) ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு ம் ஆட்கைள ம், பத்திரங்கைள ம், 
பதி கைள ம் ேகட் ப்ெப வதற்கு அதிகாரம் உைடயதாக இ ப்பேதா , 
தம் ன் எ க்கப்பட்ட சான் கள் பற்றிய அறிக்ைககேளா  தம  
அபிப்பிராயங்கள் மற் ம் அவதானிப் கள் ஆகிய அடங்கிய 
அறிக்ைககைளச்  பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க ம் ேவண் ம். 

(ஆ) நிைலயியற் கு வின் எவேர ம் உ ப்பினெரா வாின் மாற் க்க த் கள் 
கு வின் ஏதாவ  அறிக்ைக டன் இைணக்கப்படலாம். 

14. (அ) அரசியலைமப்பின் 152 ஆம் உ ப் ைரயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள சட்டம் 
இயற் த க்கு நிைலயியற் கு வின் அறிக்ைக எப்ேபாதாவ  விதப் ைர 
ெசய் மாயின், அத்தைகய அறிக்ைக பாரா மன்றத்திற்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட்  3 மாத காலப்பகுதியி ள் அைமச்சரைவ தன  
அபிப்பிராயங்கைள பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

(ஆ) ஒ  நிைலயியற் கு வின் அறிக்ைக சட்டவாக்கம் சாராத அறிக்ைகயாக 
இ க்குமிடத் , அவ்வறிக்ைக பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்  2 
மாத காலப்பகுதியி ள் அைமச்சரைவ தன  அபிப்பிராயங்கைள 
சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். அத்தைகய அறிக்ைககள் பாரா மன்றத்தினால் 
பாிசீலைனக்காக எ த் க்ெகாள்ளப்படலாகா . 

15. யாராவ  கவர், சங்கம், அதிகாாி அல்ல  நபர் ஏதாவ  சட்டத்தின் கீழ் 
நம்பிக்ைக அல்ல  இரகசியத்தன்ைம ஆகியவற்ைறப் ேப வதற்கு 
ேதைவப்ப த்தப் பட் க்கும் ெபா  சம்பந்தப்பட்ட நிைலயியற் கு  
அத்தைகய சட்டத்திற்கைமய ெசயற்பட ேவண் ம். 

16. (அ) அரசியலைமப்பின் 155 ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் உ வாக்கப்பட்ட 
ெபா மக்கள் பா காப் த் ெதாடா்பான ஏதாவ  ஒ ங்கு விதிகள் சட்டம் 
மற் ம் மகளிர் அ வல்கள் ெதாடர்பான நிைலயியற் கு விற்கு 
அறிக்ைகயி வதற்காக ஆற் ப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ம். ேவ  
கு ெவான்றின் நியாயாதிக்கத்தின் கீழ் வ கின்ற திட்டவட்டமான 
விடயங்கைள ஒ ங்கு விதிெயான்றின் சு க்கப்ெபயர் குறிப்பி கின்ற 
ெபா , 4(இ) (ii )  பந்தியின் பிரகாரம் அத்தைகய ஒ ங்கு விதிகைள 
அத்தைகய நிைலயியற் கு விற்கு சபாநாயகர் ஆற் ப்ப த்த ேவண் ம். 

(ஆ) உப பந்தி (அ) வின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்க க்கு 7 ஆம் பந்தி 
ஏற் ைடயதாகா . 

17. ேமற்பார்ைவ ெசய்வதற்கான ஏதாவ  நிைலயியற் கு , சபாநாயகாிடமி ந்  
அ மதிையப் ெபற் க்ெகாண்டதன் பின்னர், ஒன்  அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ட 
ஏைனய நிைலயியற் கு க்க டன் கலந் ைரயாடலாம். 
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18. ஏதாவ  ஒ க்கீ களின் மாற்றம் மற் ம் பாவிக்கப்படாத மிகுதிகள் ெதாடர்பாக 
நிதி அைமச்சின் ெசயலாளர், வர  ெசல த் திட்டப் பணிப்பாளர், சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சாின் ெசயலாளர் ஆகிேயார் உடன யாக ெபா  நிதி கு விற்கு 
அறிவிக்க ேவண் ம். 

19. நியாயாதிக்கம் எனப்ப வ  சட்ட ேமற்பார்ைவ நியாயாதிக்கம்  எனப் 
ெபா ள்ப ம் என்பேதா  ைணச்சட்டவாக்கங்கள் மீதான ேமற்பார்ைவைய ம் 
அ  உள்ளடக்கும்.  

 ஏதாவ  ஒ க்கீ களின் மாற்றம் மற் ம் பாவிக்கப்படாத மிகுதிகள் ெதாடா்பாக 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சின் ெசயலாளர், உாிய ேமற்பார்ைவக் கு விற்கு 
உடன யாக அறிவிக்க ேவண் ம். 

20. 8(அ) மற் ம் ஊ (ii)  ஆம் பந்திகளின், அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய கு  மற் ம் 
அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு  ஆகியவற்றிற்கு 
ஏற் ைடயனவாயி த்தல் ேவண் ம். 

பா.106/ ’10 

8. 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார 
ெகளரவ (வண.) எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர் 
ெகளரவ சீ.ஏ.சூாியாரச்சி 
ெகளரவ(தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 
ெகளரவ ஹூைனஸ் பா க் 
ெகளரவ எஸ்.சீ. குமாரண 
ெகளரவ ைவ.ஜீ. பத்மசிறி 
ெகளரவ சாந்த பண்டார 
ெகளரவ (டாக்டர்) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள 
ெகளரவ ஆர். மிந்த சில்வா 
ெகளரவ ஜானக வக்கும் ர 
ெகளரவ உதித் ெலாக்குபண்டார 
ெகளரவ ேராஹன திசாநாயக்க 
ெகளரவ எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன 
ெகளரவ ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ 
ெகளரவ ேத க விதானகமேக  
ெகளரவ தி ம் அ கம  
ெகளரவ விஜித ேப ெகாட 
ெகளரவ ெலாஹான் ரத்வத்ேத 
ெகளரவ லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா 
ெகளரவ .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் 
ெகளரவ ஜானக பண்டார  
ெகளரவ சரத் குமார குணரத்ன 
ெகளரவ வி.ேக. இந்திக 
ெகளரவ ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க 
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ெகளரவ ெப மாள் ராஜ ைர 
ெகளரவ ல த் திசாநாயக்க 
ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் 
ெகளரவ ஏ.பி. ஜகத் ஷ்பகுமார 
ெகளரவ ேஹமால் குணேசகர 
ெகளரவ ெசஹான் ேசமசிங்க 
ெகளரவ விஜய தஹநாயக்க 
ெகளரவ தாராநாத் பஸ்நாயக்க 
ெகளரவ லீப் விேஜேசகர 
ெகளரவ ேராஹித அேபகுணவர்தன 
ெகளரவ (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா 
ெகளரவ லக்ஷமன் ெசனவிரத்ன 
ெகளரவ லான் ெபேரரா 
ெகளரவ எஸ்.எம். சந்திரேசன 
ெகளரவ வி ற விக்கிரமநாயக்க 
ெகளரவ குணரத்ன ரேகான் 
ெகளரவ மஹிந்த சமரசிங்ஹ 
ெகளரவ அதா த ெசெனவிரத்ன 
ெகளரவ சந்திரசிறி கஜதீர 
ெகளரவ சா ந்த திசாநாயக்க 
ெகளரவ இந்திக்க பண்டாரநாயக்க 
ெகளரவ நிமல் விேஜசிங்க 
ெகளரவ மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன 
ெகளரவ நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க 
ெகளரவ ேஜ. ஆர். பி. சூாியப்ெப ம 
ெகளரவ திஸ்ஸ கரல் யத்ேத 
ெகளரவ (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க 
ெகளரவ பீ க்ஸ் ெபேரரா 
ெகளரவ விநாயக ரத்தி ரளிதரன் 
ெகளரவ நிேயாமால் ெபேரரா 
ெகளரவ கீதாஞ்ஜன குணவர்தன 
ெகளரவ எச்.ஆர். மித்ரபால 
ெகளரவ ஜயரத்ன ேஹரத் 
ெகளரவ (தி மதி) பவித்ரா ேதவி வன்னிஆரச்சி 
ெகளரவ றிஸாட் பதி தீன் 
ெகளரவ (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசகா  
ெகளரவ (டாக்டர்) ரேமஷ் பதிரண 
ெகளரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா 
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ெகளரவ சனீ ேராஹன ெகா வக்கு 

ெகளரவ விக்டர் அந்தனீ 

ெகளரவ (கலாநிதி) சரத் ரேசகர 

ெகளரவ (டாக்டர்) ேராஹன ஷ்ப குமார 

ெகளரவ ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர் 

ெகளரவ மிந்த திசாநாயக்க 

ெகளரவ திலங்க சுமதிபால 

ெகளரவ எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் 

ெகளரவ ஜனக பண்டார ெதன்னேகான் 

ெகளரவ தயாசிறித திேசரா 

ெகளரவ அ ந்திக்க பர்னாந்  

ெகளரவ சனத் ஜயசூாிய 

ெகளரவ எஸ். பீ. திசாநாயக்க 

ெகளரவ அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா 

ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன,— பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் 
ஜயவர்தன அவர்கள் இலங்ைகக் கு யரசின் அரசியலைமப்ைப மீறிச் ெசயல்பட் ள்ளைம 
ெதாடர்பாக ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான பாரா மன்ற  ெதாி கு ,— 

இவ் யர் சைபயின் பாரா மன்ற உ ப்பனரான ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் 
ஜயவர்தன அவர்கள் 2010 நெவம்பர் மாதம் 29 ஆம் திகதி ம் அதற்கு ந்திய நாட்களி ம் 
எல்.ாீ.ாீ.ஈ ெசயற்பாட்டாளர்களினால் இலண்டன் நகாில் இலங்ைக அரசு மற் ம் 
அதிேமதகு சனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க க்கு எதிராக நடாத்தப்பட்ட 
கூட்டங்கள், எதிர்ப்  ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற் ம் கலந் ைரயாலடல்களில் ேநர யாக 
அத் டன் / அல்ல  மைற கமாக கலந்  ெகாண் ள்ளதாக ம், அவ்வாறான 
கலந் ைரயாடல்கள், எதிர்ப்  ஆர்ப்பாட்டங்க க்கு ேநர யாக அல்ல  மைற கமாக 
அத் டன் அல்ல  பக்க பல ட் ம் அ சரைண வழங்கி ள்ளதாக ம் 
அறிவிக்கப்பட் ்ள்ளதா ம், 

குறித்த எதிர்ப்  ஆர்ப்பாட்டங்கைள ஒ ங்கு ெசய்வ டன் ெதாடர் பட்ட அ ப்பைட 
கலந் ைரயாடல்கள் மற் ம் ஆர்வ ட் ம் கூட்டங்க க்கும் அத டன் ெதாடர் பட்ட 
அறி ட்டல் நிகழ் க க்கும் பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் 
ஜயவர்தன அவர்கள் ேநர யாக கலந்  ெகாண் ள்ளதாக அறியவந் ள்ளதா ம்,  

இதற்கு ன்ன ம் பரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன 
அவர்கள் எல்.ாீ.ாீ.ஈ. இயக்கத் ட ம் அதன் ஆதரவாளர்க ட ம் பல்ேவ  வைகயில் 
ெதாடர் கைள ெகாண் ந்ததாக தகவல்கள் ெவளியாகி இ ப்பதனா ம்,  

இலண்டன் மற் ம் ஐேராப்பாவின் ஏைனய பிரதான நகரங்கைளச் ேசர்ந்த எல்.ாீ.ாீ.ஈ. 
ெசயற்பாட்டாளர்க டன் மற் ம் அல்ல  எல்.ாீ.ாீ.ஈ. ஆதரவாளர்க டன் ெந ங்கிய 
ெதாடர்ைப பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன அவர்கள் 
ேபணி வந் ள்ளதாக ம், ேபணி வ வதாக ம் தகவல்கள் ெவளியாகி இ ப்பதா ம்,  
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ேமற்ெசான்ன ெசயற்பா களில் ஒன்றின் லமாகேவா அல்ல  பலவற்றின் 
லமாகேவா பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன அவர்கள் 

இலங்ைக அரசியலைமப்பின் 157 (அ) பிாிைவ ம் அரசியலைமப்பின் ஆறாவ  தி த்தம் 
மற் ம் சத்தியப் பிரமாணத்ைத ம் ெதளிவாகேவ மீறி ள்ளதாகத் ெதாிவதனா ம், 

ேமற்ெசான்ன விடயங்கள் ெதாடர்பாக மற் ம் ேமற்ெசான்ன விடயங்க க்கு 
ஏற் ைடயதாக பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன 
அவர்களின் ெசயற்பா  ெதாடர்பாக ஆராய்ந்  இவ் யாிய சைபக்கு 
அறிக்ைகயி வதற்காக பாரா மன்ற ெதாி கு ெவான்ைற நியமிக்க ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் க கின்ற . 

2. ேம ம், 

 (அ) ேமற்ப  கு விற்கு அங்கத்தவர்கைள ெபயர்குறித்  நியமித்த ம் 
தவிசாளைர நியமித்த ம் ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்களால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன் ம், 

 (ஆ) ேமற்ப  கு  தன  கூட்ட, நடப்ெபண்ைண தீர்மானிப்பதற்கும்,  

 (இ) ேதைவயான ஆட்கைள அைழக்க ம் ேதைவயான பத்திரங்கைள 
த விப்பதற்கும், 

 (ஈ) உ திெமாழி அளித்த நிைலயில் சாட்சியாளர்கைள விசாாிக்க ம் கு  
அதிகார ைடயதாயி த்தல் ேவண் ம். 

3. காலத் க்குக் காலம் அறிக்ைகயி வதற்கும், பாரா மன்ற கூட்டத்ெதாடர் 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட ேபாதி ம் கூட்டங்கைள நடாத்திச் ெசல்ல ம் ேமற்ப  கு  
அதிகார ைடயதாயி த்தல் ேவண் ம். 

பா. 107/ ’10 
9. 

ெகளரவ க  ஜயசூாிய 

ெகளரவ எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா 

ெகளரவ திஸ்ஸ அத்தனாயக்க 

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க 

ெகளரவ சுஜீவ ேசனசிங்க 

ெகளரவ ஆர். எம். ரஞ்சித் மத் மபண்டார 

ெகளரவ (தி மதி) தலதா அ ேகாரல 

ெகளரவ ஹாீன் பர்னாந் ,—  இங்கிலாந்தின் “ஹீத்ேரா” விமான நிைலயத்தில் 
நைடெபற்ற ஆர்ப்பாட்டங்களில் இந்த ெகளரவ சைபயின் எவேர ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினா் ஒ வர் ெதாடர் பட் ந்தாரா என்பைத விசாாித்  அறிக்ைக ெசய்வதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாிகு ,—  

2010 திெசம்பர் மாதம் 02 ஆம் திகதி நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  அைமச்ச ம், 
அரசாங்க கட்சியின் தற்ேகாலாசா மான ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன அவர்கள் 
பார மன்றத்தின் ன்னிைலயில்; 
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“இந்த பாரா மன்றத்தின் அரசியலைமப்பின் பிரகாரம் சத்தியப் பிரமாணம் ெசய்த 
உ ப்பினர் ஒ வர் தைடெசய்யப்பட்ட ஒ  அைமப்ேபா  சட்டவிேராத கு க்க டன் 
இைணந்  அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் வ ைக த ம் ேநரத்தில் இங்கிலாந்தி ள்ள 
விமான நிைலயெமான் க்குச் ெசன்  எம  நாட் க்கும், அேதேபான்  தம  சத்தியப் 
பிரமாணத்திற்கும் எதிராக ெசயற்பட் ப்பின், அந்த உ ப்பினைர இச்சைப உடன யாக 
விசாரைணக்கு உட்ப த்த ேவண் ம்” என அறிவித்தி ப்பதா ம்; 

ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன அைமச்சரால் எ ப்பப்பட்ட விடயங்கள் இச்சைபயின் 
க ைமயான விசாரைணக க்கு உட்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்பதனா ம்; 

ேமேல ெபயர் குறிப்பிடப்பட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாகிய நாம்; 

 (அ) அைமச்சர் ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன அவர்களால் சுமத்தப்பட்ட 
குற்றச்சாட் ன் பின்னணிக்கு காரணியான விடயங்கைள ம்; 

 (ஆ) இங்கிலாந்தின் “ஹீத்ேரா” விமான நிைலயத்தில் நைடெபற்ற 
ஆர்ப்பாட்டங்களில் இந்த ெகளரவ சைபயின் எவேர ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினா் ஒ வர் ெதாடர் பட் ந்தாரா என்பைத விசாாித்  
அறிக்ைகயி வதற்காக பாரா மன்ற ெதாி ெவான்ைற நியமிக்குமா  
பிேராிக்கின்ேறாம். 

2. (அ) அக்கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகரால் நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், அக்கு  
இ பத்ெதான் க்கு (21) ேமற்படாத எண்ணிக்ைகயிலான 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

 (இ) அதன் அறிக்ைகைய அதன் தலாவ  கூட்டத்தில் இ ந்  ன்  மாத 
(03) காலப்பகுதிக்குள் அல்ல  பாரா மன்றத்தினால் நீ க்கப்ப கின்ற 
அத்தைகய காலப்பகுதிக்குள் பாரா மன்றத்திற்குச் சமப்பித்தல் ேவண் ம். 

3. அக்கு வான , 

 (அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கு அதிகார ைடயதாயி த்தல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) கு வின் ன் ேதாற் மா  எவைர ம் கட்டைளயிட்டைழப்பதற்கும், 
ஏேத ம் ஆவணத்ைத அல்ல  பதிேவட்ைடச் சமாப்பிக்குமா  எவேர ம் 
ஒ வ க்குக் கட்டைளயிட ம், ேம ள்ள விடயத்ைதப் ரணமாக 
ஆராய்வதற்குத் ேதைவயானெதனக் க ம் அத்தைகய எ த்திலான 
அல்ல  வாய்ெமாழியிலான அைனத் ச் சாட்சிகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்ள ம் ெபா ப்ேபற்க ம் அதிகார ைடயதாகவி த்தல் ேவண் ம். 

 (இ) கு க்குத் ைண ாியெவன உாிய ைறகளில் சிறப் த் தகுதிகள் 
உைடேயார் மற் ம் நி ணர்கள் ஆகிேயாாின் ேசைவகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் அதிகார ைடயதாயி த்தல் ேவண் ம். 

 (ஈ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம் 
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் 
ெசல்ல ம் அதிகார ைடயதாயி த்தல் ேவண் ம். 
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பா.121/ ’11 

10. 

ெகளரவ க  ஜயசூாிய 

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க 

ெகளரவ எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா 

ெகளரவ ஹாின் பர்னாந்  

ெகளரவ கபீர் ஹஷீம் 

ெகளரவ .எம். சுவாமிநாதன் 

ெகளரவ வன் விேஜவர்தன 

ெகளரவ ஆர். ேயாகராஜன் 

ெகளரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க 

ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன 

ெகளரவ ஏ. .சம்பிக பிேரமதாச,— உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சர் 
ெகளரவ ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா மீ  நம்பிக்ைகயின்ைம,—  

2011 ஏப்ரல் 01 ஆம் திகதி உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின் திய கூட்டத்ெதாடர் 
ஆரம்பிக்கவி ப்பதால், 2011 ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் உள் ராட்சி சைபத் ேதர்தல்கள் 
நைடெப ம் என உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சர் ெகளரவ ஏ.எல்.எம். 
அதா ல்லா 2011 ஜனவாி 04 ஆம் திகதி பின்வ மா  கூறி சைபக்கு உ தியளித்த 
தனா ம்: 

“අද ෙවලා තිෙයන්ෙන ෙම්කයි. 2011 අෙපේල් 01 වැනිදා අපි පළාත් පාලන ආයතනවල අලුත් සභා වාරය 
කැඳවන්න ඕනෑ. ඵ්ක ට ඇත්තටම මාර්තු මාසෙය් ඡන්දය තියන්න ෙවනවා.” 

ெகா ம் , ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர –  ேகாட்ேட மற் ம் ெதஹிவைள - கல்கிைச மாநகர 
சைபகள் மற் ம் ெகாலன்னாவ நகர சைப ஆகியவற்றிற்கான ேதர்தல்கள் தற்ேபா  
பின்ேபாடப்பட் ள்ள டன்  ேம ம் சில மாநகர சைபகள்,  நகர சைபகள்  மற் ம்  
பிரேதச சைபக க்கான ேதர்தல்க ம் பின்ேபாடப்பட ள்ளதாக அறிக்ைக 
ெசய்யப்பட் ள்ளதா ம்; அத் டன் 

அைமச்சர்  ேவண் ெமன்ேற உண்ைமக்குப் றம்பான கூற்ைற ெவளியிட்டதன் லம்  
சைபையத் தவறாக  வழிநடத்தி ள்ளதனா ம்; 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சராகத் ெதாடர்ந் ம் தன  பணிகைள 
நிைறேவற் வதற்கான அைமச்சாின் ஆற்ற ல்  இந்த சைப  நம்பிக்ைக இழந் ள்ள 
ெதன ம் அவர் அைமச்சரைவயில் ெதாடர்ந்  பதவி வகிப்பதற்கு தகுதியற்ற, 
ெபா த்தமற்ற ஒ வர் என ம் இந்தச் சைப தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா. 125/ ’11 
11. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 

ெகளரவ பா த ரங்ேக பண்டார 

ெகளரவ லக்ஷமன் கிாிஎல்ல 

ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன 

ெகளரவ ஆர். ேயாகராஜன்     

ெகளரவ பா த ெதவரப்ெப ம 

ெகளரவ நிேராஷன் ெபேரரா 

ெகளரவ அப் ல் ஹலீம் 

ெகளரவ இரான் விக்கிரமரத்ன,— குமரன் பத்மநாதன் த த் ைவக்கப்பட் ள்ளைம 
மற் ம் அவ க்கு எதிராக குற்றச்சாட் க்கள் சுமத்தப்ப வ  எந்தச்  சட்ட ஏற்பா களின் 
பிரகாரம் என்ப  பற்றி ம் மற்ற விடயங்கள் பற்றி ம் ஆராய்ந்  அறிக்ைகெசய்வதற்கான 
பாரா மன்ற ெதாிகு ,— 

இலங்ைக அரசாங்கத்தின் 2009, ஆகஸ்ட் 7ஆம் திகதிய அறிவித்த ன் பிரகாரம், 
ெசல்வராசா பத்மநாதன் என் ம் குமரன் பத்மநாதன் என் ம் அைழக்கப்ப பவ ம் 
அைதவிடப் ெபா வாக “ேக.பி” என அைழக்கப்ப பவ மான சண் கம் குமரன் 
தர்ம ங்கம் தற்ேபா  ஓராண் க்கும் ேமலாக அதன் பா காப்பில் இ ப்பதனா ம்,  

ஆ தக் கடத்தல் மற் ம் குற்றவியல் சதித்திட்டம் உள்ளிட்ட பல்ேவ  
குற்றச்சாட் க க்காக சர்வேதச ெபா சாாின் மிக ம் ேதடப்ப ேவார் பட் ய ல் 
“ேக.பி” இடம்ெப வதனா ம், 

1991இல் இடம்ெபற்ற ன்னாள் இந்தியப் பிரதமர் ரஜீவ் காந்தியின் ப ெகாைல 
ெதாடர்பாக ம் பயங்கரவாதச் சட்டம் மற் ம் இந்திய ெவ ெபா ட்கள் சட்டம் 
ஆகியவற்ைற மீறியைமக்காக ம் இந்திய சட்ட விைனப்ப த் ைக 

கவராண்ைமகளினால் அவர் ேதடப்ப வதனா ம், 

இலங்ைகயில் ஸ்ரீ மஹாேபாதி மற் ம் த்த ெப மானின் னிதத் தந்தம் 
ைவக்கப்பட் ள்ள ேகாயில் ஆகியைவமீதான தாக்குதல்கள் உள்ளிட்ட பல பயங்கரவாதத் 
தாக்குதல்களில் அவர் ேநர யாக ம் மைற கமாக ம் சம்பந்தப்பட் ள்ளதா ம், 

தமிழ் ஈழ வி தைலப் களின் (த.ஈ.வி. ) ஆ தக் ெகாள்வனவாளராக அவர் 
இ ந் ள்ளதா ம், 

த.ஈ.வி. .களின் ஆ தக் ெகாள்வன , வழங்கல்கள் மற் ம் பணம் ய்தாக்கல் 
ெதாழிற்பா களில் ஈ பட் ந்த த.ஈ.வி. .களின் அ வலகங்களின் உலகளாவிய 
வைலயைமப்ெபான்ைற அவர் ெகாண் நடத்தியதா ம், 

த.ஈ.வி. .க க்கான ஆ தங்கைள ம் ெவ ெபா ட்கள ம் ஏற்றிச்ெசல்வதில் 
ஈ பட் ந்த கப்பல் கம்பனி ஒன்ைற அவர் இயக்கியதாக அறியவ வதா ம், 

இலங்ைகயில் நைடெபற்ற பல வங்கிக் ெகாள்ைளகளின் சூத்திரதாாியாக அவர் 
விளங்கியதாகக் கூறப்ப வதா ம், 
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த.ஈ.வி. .க க்கு ெப ந்ெதாைகயான ஆ தங்கைள வழங்குவதில் அவர் 
ஈ பட் ந்ததா ம், 

த.ஈ.வி. .க க்குச் ெசாந்தமான 19 கப்பல்கள் மற் ம் தங்கம்  உள்ளிட்ட 
ெப ந்ெதாைகயான ெசாத் கைள அவர் தன  கட் ப்பாட் ல் ைவத்தி ந்ததாகக் 
கூறப்ப வதனா ம், 

த.ஈ.வி. .களினால் 2009, ைல 21ஆம் திகதி ெவளியிடப்பட்ட ஓர் அறிக்ைக அவைர 
த.ஈ.வி. .களின் தைலவராகப் பிரகடனம் ெசய்தைமயா ம், 

த.ஈ.வி. . இயக்கம் அப்பாவி மக்கைளக் ெகான்  ெகா ைமகள் இைழத் ள்ளதாக 
ஐ.நா. அறிக்ைக கூ வதா ம், 

 த.ஈ.வி. .களின் ெசயற்பா க க்கு நிதியழிப்பதற்கு  சர்வேதச ாீதியில் பணம் 
ேசகாித்தவர் “ேக.பி” என்பவேர என அரசாங்கம் கூ வதனா ம், 

பின்வ வன ெதாடர்பாக விசாரைண ெசய்  அறிக்ைகயி வதற்காக பாரா மன்ற 
ெதாிகு  ஒன்   நியமிக்கப்படல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

 (அ) எந்தச் சட்ட ஏற்பாட் ன் கீழ் ேக.பி. த த்  ைவக்கப்பட் ள்ளார்; 

 (ஆ) ேக.பி. க்கு எதிராக குற்றச்சாட் க்கைளச் சுமத் வதற்குத் தீர்மானிக்கப் 
பட் ள்ளதா, அவ்வாறாயின் — 

(i) எச் சட்டத்தின் கீழ் அவர் குற்றம் சாட்டப்ப வார், 

(ii) குற்றப் பத்திாிைகயில் என்ெனன்ன குற்றங்கள் உள்ளடக்கப்ப ம், 

(iii) அவ க்கு எதிராக எப்ேபா  நீதிமன்றத்தில் குற்றங்கைள 
சாட் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்ப கிற , அத் டன் 

(iv) எந்த நீதிமன்றத்தில் அத்தைகய குற்றச்சாட் க்கள் தாக்கல் 
ெசய்யப்ப ம்; 

 (இ) அவைர நாட்ைட விட்  அ ப் மா  ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட் ள்ளதா, 
அவ்வாறாயின் எந்த நா கள் அவ்வாறான ேவண் ேகாைள வி த் ள்ளன, 
அவ்வா  அவைர நாட்ைட விட்  ெவளிேயற்ற உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ஈ) ேக.பி. வசமி ந்த குறிப்பாக தங்கம், கப்பல்கள் உள்ளிட்ட எல்.ாீ.ாீ.ஈ. யின் 
ெசாத் க்கள் எங்ேக ள்ளன. மற் ம் அவற்றின் கதி என்ன; 

 (உ) நாட் ன் சட்டங்களின் கீழ் ேக.பி.க்கு எதிராக வழக்குத் ெதாடராமல் அவைர 
ைவத்தி ப்பதில் எந்த உத்திேயாகத்தர் அல்ல  உத்திேயாகத்தர்களின் 
தன  கடைமைய ாியா  வாளாவி க்க  ேதசத் ேராக நடவ க்ைகக்காக 
குற்றவாளிகளா உள்ளனரா என்ற விடயத்ைத ம் அத்ெதாிகு  பாிசீ க்க 
ேவண் ம். 

2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம்.  

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள இல.95இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், கு  
இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 
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 3. அக்கு வான , — 

 (அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதிேவ கைள வரவைழப்பதற்கும், 
எந்தெவா   நபைர ம் பாரா மன்றத்தின் ன்ேபா அல்ல  அத்தைகய 
கு வின் ன் ேதாற்ற ம் அத்தைகய நபர் வச ள்ள அல்ல  அவாின் 
கட் ப்பாட் ள்ள எந்தெவா  பத்திரத்ைதேயா, த்தகப் பதிேவட்ைடேயா 
அல்ல   ஆவணத்ைதேயா சமர்ப்பிக்க ம் ஆைணயி தற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளர் ன்னிைலயிேலா அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்ெகன 
விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒ  நபாின் ன்னிைலயிேலா 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாள் ம் அல்ல  உ திெமாழி 
எ த் க்ெகாள் ம் சாட்சிகளின் சாட்சியத்ைத வாய்ெமாழி விசாரைண 

லமாக ஊர்ஜிதம் ெசய்தற்கு அல்ல  ேவ விதமாக உ தி ெசய்தற்கு 
மற் ம் சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

 (ஈ) கு விற்குத் ைண ாி ம்ெபா ட்  உாிய ைறகளி ள்ள வல் நர் 
களின ம் நி ணர்களின ம் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும்; 
மற் ம்; 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் மற் ம் 
பரா மன்ற ஒத்திைவப்  எதைன ம் க த்திற் ெகாள்ளா  தன  
கூட்டத்ைதக் கூட் வதற்கும் அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  
வ டத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

பா.135/’11 
12. 
 

ெகௗரவ லக்ஷமன் கிாிஎல்ல 

ெகௗரவ எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா 

ெகௗரவ (தி மதி) அேனாமா கமேக 

ெகௗரவ ஹாின் பர்னாந்  

ெகௗரவ வன் விேஜவர்தன 

ெகௗரவ (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க 

ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெஹஜின் உடன்ப க்ைகயின் பிரகாரம் இலங்ைக 
ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்திற்கு ஏற்பட் ள்ள பாதிப்  மற் ம் நட்டம் மற் ம் அந்த 
உடன்ப க்ைக ெதாடர்பாக ெபா ப் க் கூற ேவண் ய நபர்க க்கு எதிராக எ க்க 
ேவண் ய நடவ க்ைககள் பற்றி ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான பாரா மன்றத் 
ெதாிகு ,—  

இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபன காைமத் வத்தின் ஒட் ெமாத்த 
இயலாைம காரணமாக 160 மில் யன் அெமாிக்க ெடாலர்  சம்பந்தப்பட்ட தீர்ப்ெபான்  
அதற்ெகதிராக வழங்கப்பட் ள்ளதனா ம், 
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வழங்கப்பட ள்ள ேம ம் இரண்  தீர்ப் கள் அவ்வாேற கூட் த்தாபனத் க்கு 
எதிராக அளிக்கப்ப ன், கூட் த்தாபனம் ேம ம் ைறேய 60 மில் யன் அெமாிக்க 
ெடாலர் மற் ம் 200 மில் யன் அெமாிக்க ெடாலர்கைள இழக்க ேநாி ம் என்பதா ம், 

ைறேகடான வைகயில் ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட இந்த ெஹஜின் உடன்ப க்ைககள் 
ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட , திறைமயின்ைமயினாலா அல்ல  ேநர்ைமயீனத்தினாலா 
என்ப   ாிந் ெகாள்ள யாதி ப்பதனா ம், 

 (அ) இலங்ைகப் ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத் க்கு ற்றி ம் பிரதிகூலமான 
அத்தைகய ெஹஜின் உடன்ப க்ைககள் எவ்வா  ெசய் ெகாள்ளப்பட்டன 
என்பைத ம்; 

 (ஆ) இந்த உடன்ப க்ைகக க்குப் ெபா ப்பான கூட் த்தாபனத்தில் உள்ள 
அ வலர்கள் யார் என்பைத ம்; 

 (இ) இந்த  ெஹஜின் உடன்ப க்ைககளின் விைளவாக கூட் த்தாபனத் க்கு 
ஏற்பட்ட ெமாத்த நட்டம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ஈ) எதிர்காலத்தில் அத்தைகய நிகழ் கள் இடம்ெபறாமல் த ப்பதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ய நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (உ) இந்த  ெஹஜின் உடன்ப க்ைகக்குப் ெபா ப்பானவர்க க்கு எதிராக 
என்ன நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ம் என்பைத ம்; மற் ம் 

 (ஊ) பாிசீலைனக்குட்பட்ட இந்த விடயங்கள் மீ  தாக்கத்ைதக் 
ெகாண் க்குெமன ம் இச்சூழ்நிைலகளில் ெபா த்தமானெதன ம் கு  
க ம் ேவ  ஏேத ம் விடயங்கள் ெதாடர்பாக ம்; 

 ஆராய்ந்  அறிக்ைக ெசய்வதற்கு பாரா மன்றத் ெதாிகு  ஒன்  
 நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள இல. 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், கு  
இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

3. அக்கு வான ,— 

 (அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதிேவ கைள வரவைழப்பதற்கும், 
எந்தெவா  நபைர ம் பாரா மன்றத்தின் ன்ேபா அல்ல  அத்தைகய 
கு வின் ன் ேதாற்ற ம் அத்தைகய நபர் வச ள்ள அல்ல  அவாின் 
கட் ப்பாட் ள்ள எந்தெவா  பத்திரத்ைதேயா, த்தகப் பதிேவட்ைடேயா 
அல்ல   ஆவணத்ைதேயா சமர்ப்பிக்க ம் ஆைணயி தற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளர் ன்னிைலயிேலா அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்ெகன 
விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒ  நபாின் ன்னிைலயிேலா 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாள் ம் அல்ல  உ திெமாழி 
எ த் க்ெகாள் ம் சாட்சிகளின் சாட்சியத்ைத வாய்ெமாழி விசாரைண 

லமாக ஊர்ஜிதம் ெசய்தற்கு அல்ல  ேவ விதமாக உ தி ெசய்தற்கு 
மற் ம் சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 
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 (ஈ) கு விற்குத் ைண ாி ம்ெபா ட்  உாிய ைறகளி ள்ள வல் நர் 
களின ம் நி ணர்களின ம் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும்; 
மற் ம்; 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் மற் ம் 
பரா மன்ற ஒத்திைவப்  எதைன ம் க த்திற் ெகாள்ளா  தன  
கூட்டத்ைதக் கூட் வதற்கும் அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  
வ டத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

பா.136/’11 
13. 

ெகௗரவ ேஜான் அமர ங்க 

ெகௗரவ காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா 

ெகௗரவ ெமாஹான்லால் கிேர  

ெகௗரவ சுஜீவ ேசனசிங்க 

ெகௗரவ வசந்த அ விஹாேர 

ெகௗரவ இரான் விக்கிரமரத்ன  

ெகௗரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தினால் தரக் 
குைறவான ெபற்ேறாைல இறக்குமதி ெசய்த  எவ்வாறாகும் என்ற பிரச்சிைன டன் 
ெதாடர் ைடய நி வனங்கள் ெதாடர்பாக ெபா ப் க் கூற ேவண் ய நபர்க க்கு 
எதிராக எ க்க ேவண் ய நடவ க்ைகக ம் கூட் த்தாபனத்திற்கு ஏற்பட்ட 
நட்டத்ைத ம் ெதாடர்பாக ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான பாரா மன்றத் ெதாிகு ,— 

அண்ைமக் காலத்தில் இலங்ைகப் ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் நிர்வாகமான  
தி ப்தியற்றதாக இ ப்ப  கண்டறியப்பட் ள்ளைமயினா ம், 

கூட் த்தாபனம் தரம் குைறந்த ெபற்ேறா ைன இறக்குமதி ெசய் ள்ளைம தற்ேபா  
ெதாிய வந் ள்ளைமயினா ம்,  

இத்தரம் குைறந்த ெபற்ேறாலான  ஆயிரக்கனக்கான வாகனங்கைளப் ப தைடயச் 
ெசய்தி ப்ப டன் சிலவற்றிைன ப  பார்க்க யாத அளவிற்குச் 
ேசதப்ப த்தியி ப்பதனா ம்,  

பல எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயங்களில் ெபா த்தப்பட் ள்ள எாிெபா ள் பம்பிக க்கு 
இதனால் ேசதம் ஏற்பட் ள்ளைமயினா ம்,  

கூட் த்தாபனத்தின் இச் ெசயற்பாடான  ெசால்ெலாணா நிதி இழப் க்கைள 
ஏற்ப த்தி ள்ளதனா ம்,  

குற்றத்திைன ஏற் க்ெகாள்வதற்கு அதிகாரபீடம் ஏற்கனேவ ஒ  ப க்கடாவிைனக் 
கண் பி த் ள்ளதனா ம்,  

தரக் குைறவான ெபற்ேறால் உண்ைமயிேலேய இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட  என்பைத 
அைமச்சர் ஏற் க்ெகாண் ள்ளதனா ம்,  

இச்சம்பவம் ெதாடர்பாக அரசாங்கம் ன் க்குப் பின் ரணான பல கூற் க்கைள 
வழங்கி ள்ளதனா ம், 
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(அ) இப்ெபற்ேறால் இ ப்பிற்காகக் கட்டைள பிறப்பிக்ைகயில் ஏன் 
ேகள்விம க்ேகாரல் ெசயன் ைறகள் பின்பற்றப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

(ஆ) உண்ைமயிேலேய தரக் குைறவான ெபற்ேறால் கூட் த்தாபனத்தினால் 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்டதா என்பைத ம்; 

(இ) எந்த நாட் ந்  அத்தைகய இறக்குமதிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன 
என்பைத ம்; 

(ஈ) இறக்குமதிகளின் ெமாத்தச் ெசலவினம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

(உ) இவ் இறக்குமதிகளின் விைளவாகக் கூட் த்தாபனத்திற்கு ஏற்பட்ட 
ெமாத்த நட்டம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

(ஊ) இவ் இறக்குமதிகைளத் தைடெசய்வதற்கு நடவ க்ைக ஏன் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல   என்பைத ம்; 

(எ) கிைடக்கப்ெபற்ற இ ப் கள் தரம் குைறந்ததாகக  காணப்பட் ப்பின், 
அவற்ைற நிராகாிப்பதற்கு ஏன் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

(ஏ)  இறக்குமதிெசய்யப்பட்ட இ ப் கள் தரம் குைறந்ததாக இ ப்ப  
ெதாியவந்ததன் பின்ன ம் அவற்ைற நாட் ள்ள பல்ேவ  எாிெபா ள் 
நிரப்  நிைலயங்க க்கு அ ப்பிய  ஏன் என்பைத ம்; 

(ஐ)  இறக்குமதிெசய்யப்பட்ட இ ப் கள் தரம் குைறந்ததாக இ ப்ப  
கண் பி க்கப்பட்ட பின்ன ம் ெகா ப்பன கள் ஏன் ெச த்தப்பட்டன 
என்பைத ம்; 

(ஒ)  ெபற்ேறா க்கான தட் ப்பா  ஏற்பட  இ ப்ப  பற்றிப் 
ெபா மக்க க்கு  ஏன் அறிவிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

(ஓ)  இவ் இறக்குமதிக க்குப் ெபா ப்பாக ள்ள நபர்கள் யார் என்பைத ம்; 

(ஔ) எதிர்காலத்தில் அந் நிகழ் கைளத் த ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ய நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

(க)  இவ் இறக்குமதிக க்குப் ெபா ப்பாக ள்ளவர்க க்ெகதிராக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 

(ச)  பாிசீலைனயின்கீழ் உள்ள இவ்விடயங்கள்மீ  தாக்கங்கைள 
ெகாண் ப்பைவெயன ம் அத்தைகய சூழ்நிைலயில் 
ெபா த்தமானெதன ம்  கு  க ம் ேவ   யாேத ம் விடயம்        
ெதாடர்பாக ம்; 

ஆராய்ந்  அறிக்ைக ெசய்வதற்கு பாரா மன்றத் ெதாிகு  ஒன்  நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

2 (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள இல. 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், கு  
இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 
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3 அக்கு வான ,— 

(அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 

(ஆ) ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதிேவ கைள வரவைழப்பதற்கும், 
எந்தெவா  நபைர ம் பாரா மன்றத்தின் ன்ேபா அல்ல  அத்தைகய 
கு வின் ன் ேதாற்ற ம் அத்தைகய நபர் வச ள்ள அல்ல  அவாின் 
கட் ப்பாட் ள்ள எந்தெவா  பத்திரத்ைதேயா, த்தகப் 
பதிேவட்ைடேயா அல்ல   ஆவணத்ைதேயா சமர்ப்பிக்க ம் 
ஆைணயி தற்கும்; 

(இ) கு வின் தவிசாளர் ன்னிைலயிேலா அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்ெகன 
விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒ  நபாின் ன்னிைலயிேலா 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாள் ம் அல்ல  உ திெமாழி 
எ த் க்ெகாள் ம் சாட்சிகளின் சாட்சியத்ைத வாய்ெமாழி விசாரைண 

லமாக ஊர்ஜிதம் ெசய்தற்கு அல்ல  ேவ விதமாக உ தி ெசய்தற்கு 
மற் ம் சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

(ஈ) கு விற்குத் ைண ாி ம்ெபா ட்  உாிய ைறகளி ள்ள வல் நர் 
களின ம் நி ணர்களின ம் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும்; 
மற் ம்; 

(உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் 
மற் ம் பரா மன்ற ஒத்திைவப்  எதைன ம் க த்திற் ெகாள்ளா  தன  
கூட்டத்ைதக் கூட் வதற்கும் அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4 கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  
வ டத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

பா. 137/ ’11 
14. 

ெகளரவ ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
ெகளரவ பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க 
ெகளரவ ரஊப் ஹகீம் 
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண 
ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன 
ெகளரவ ைமத்திாிபால சிறிேசன 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார 
ெகளரவ றிஸாட் பதி தீன் 
ெகளரவ ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ 
ெகளரவ .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் 
ெகளரவ  குணேசகர 
ெகளரவ த்  சிவ ங்கம் 
ெகளரவ ெப மாள் ராஜ ைர 
ெகளரவ ராஜீவ விேஜசிங்க 
ெகளரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— இலங்ைக மக்கைள ஒேர ேதசத்தின் மக்களாக 

வ ட் வதற்கான அரசியல் மற் ம் அரசியலைமப்  ாீதியில் நடவ க்ைககைள 
பாிந் ைரப்பதற்கும் அ  ெதாடர்பாக அறிக்ைக சமா்ப்பிப்பதற்குமான பாரா மன்றத் 
ெதாிகு . 
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ேதசத்தின ம் அதன் பிரைஜகளின ம் ெபா ளாதார, ச க மற் ம் அரசியல் 
அபிவி த்திக்காக ஒ  ேதசமாக ஒன்றிைணவதற்கும் பணி ாிவதற்கும் இலங்ைக 
மக்க க்கு  உன்னதமான வாய்ப்ெபான்  உ வாகி ள்ளதா ம்; 

இதற்காக இலங்ைக மக்களின் ஐக்கியத்ைத ேமம்ப த் வதற்கும் அவா்களின் 
ெபா ளாதார, ச க மற் ம் அரசியல் அபிவி த்திக்காக தீர்மானங்கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கும், அவர்கைள வ ட் வதற்கும் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதற்கும் 
இ  ெபா த்தமான த ணம் என்பதனா ம்; 

ேமேல ெசால்லப்பட்ட விடயங்கைள இயலச் ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககளின் 
தன்ைம, விடயப் பரப் கள் ஆகியவற்ைற நிர்ணயிப்பதற்கு மக்களால்  
ெதாி ெசய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகளாகிய பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் ெதாிகு ெவான்  
சாலப்ெபா த்தமான  என்பனா ம்; 

(அ) இலங்ைக மக்களின் ஐக்கியத்ைத ேமம்ப த் வதற்கும், 

(ஆ) ஒேர ேதசத்தின் மக்களாக அவர்கைள ேம ம் வ ட் வதற்கும், 

(இ) அவர்களின் ெபா ளாதார, ச க மற் ம் அரசியல் அபிவி த்திக்காக 
தீர்மானங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் நடவ க்ைககளில் ஈ ப வதற்கு 
அவர்கைள இயலச் ெசய்வதற்கும், 

இலங்ைக மக்க க்குப் ெபா த்தமான ம் ஏற் க்ெகாள்ளக் கூ ய மான 
தீர்ெவான் க்கான அரசியல் மற் ம் அரசியலைமப்  வழி ைறகைள இந்த ெகளரவ 
சைபக்கு 06 மாதங்க க்குள் விதந் ைரப்பதற்கு பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  
நியமிக்கப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

02 (அ) ேமற்ப  ெதாிகு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகரால் ெபயர்குறிக்கப்படல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறாயி ப்பி ம், அக்கு  
ப்பத்ெதான் க்கு (31) ேமற்படாத எண்ணிக்ைகயிலான உ ப்பினர்கைளக் 

ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

03 ேமற்ப  பாரா மன்றத் ெதாிகு வான , 

 (அ) அதன் கூட்டநடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) அவசியெமனக் க தக்கூ ய ஆட்கைள ம் ஆவணங்கைள ம் 
வரவைழப்பதற்கும்; 

 (இ) அவ்வா  அைழக்கப்ப கின்ற எவேர ெமா வைர சத்தியப்பிரமாணம் 
அல்ல  உ திெமாழியின் ேபாில் விசாரைண ெசய்வதற்கும்; 

 (ஈ)  காலத்திற்குக் காலம் பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் தன  
ெசயற்பா கைளத் தைடயின்றி ெதாடர்ந்  நடாத் வதற்கும்; 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிப்பதற்கும்  

இப்பாரா மன்ற ெதாிகு  அதிகாரத்ைதக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 
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பா.149/11 

15. 

ெகளரவ ைமத்திாிப்பால சிறிேசன 

ெகளரவ நிர்மல ெகாத்தலாவல 

ெகளரவ ஹமட் அஸ்லம் 

ெகளரவ இந்திக்க பண்டாரநாயக்க 

ெகளரவ டபிள் . பீ. ஏக்கநாயக்க 

ெகளரவ ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர் 

ெகளரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம 

ெகளரவ வன் ரண ங்க 

ெகளரவ தராநாத் பஸ்நாயக்க 

ெகளரவ விநாயக ர்த்தி ரளீதரன் 

ெகளரவ பழனி திகம்பரம் 

ெகளரவ சரண குணவர்தன 

ெகளரவ ஜகத் பாலசூாிய 

ெகளரவ ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய 

ெகளரவ ப் விேஜேசகர 

ெகளரவ ைவ.ஜீ. பத்மசிறி 

ெகளரவ சஜித் த வாஸ் குணவர்தன 

ெகளரவ பியங்கர ஜயரத்ன 

ெகளரவ ம ஷ நாணயக்கார 

ெகளரவ (தி மதி) பவித்ரா ேதவி வன்னியாராச்சி 

ெகளரவ உதித் ெலாகுபண்டார 

ெகளரவ நிமல் விேஜசிங்க 

ெகளரவ ஏ.எச்.எம். ெபளசி 

ெகளரவ எச்.எம்.எம். ஹாிஸ் 

ெகளரவ ல மன் வசந்த ெபேரரா 

ெகளரவ அசல ஜாெகாடேக 

ெகளரவ ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  த சில்வா 

ெகளரவ நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 

ெகளரவ (டாக்டர்) ேராஹண ஷ்பகுமார 

ெகளரவ சாந்த பண்டார 

ெகளரவ டீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா 

ெகளரவ ேராஹித அேபகுணவர்தன 

ெகளரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக 



( 98 ) 

 

ெகளரவ லசந்த அழகியவன்ன 

ெகளரவ சரத் குமார குணரத்ன 

ெகளரவ திஸ்ஸ கர யத்த 

ெகளரவ ேஹமால் குணேசகர 

ெகளரவ எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன 

ெகளரவ ெசஹான் ேசமசிங்க 

ெகளரவ கனக ேஹரத் 

ெகளரவ ெலாஹான் ரத்வத்ேத 

ெகளரவ ெராஷான் ரணசிங்க 

ெகளரவ கீதாஞ்சன குணவர்தன 

ெகளரவ ெரஜிேனால்ட் குேர  

ெகளரவ . எஸ். ராதாகி ஷ்ணன் 

ெகளரவ ஜயரத்ன ேஹரத் 

ெகளரவ விக்டர் அன்ரனி 

ெகளரவ (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க 

ெகளரவ சிறிபால கம்லத் 

ெகளரவ எச்.ஆர். மித்ரபால 

ெகளரவ ேராஹண திஸாநாயக்க 

ெகளரவ (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா  

ெகளரவ (தி மதி) மாலனி ெபான்ேசகா 

ெகளரவ ஜானக்க வக்கும் ர 

ெகளரவ விஜித ேப ெகாட 

ெகளரவ காமினி ெலாகுேக 

ெகளரவ சந்திரசிறி கஜதீர 

ெகளரவ சீ.பீ. ரத்நாயக்க 

ெகளரவ பியேசன கமேக 

ெகளரவ குமார ெவல்கம 

ெகளரவ காமினி விஜித் விஜித ணி த ெசாய்சா 

ெகளரவ நாமல் ராஜப  

ெகளரவ ாிசாட் பதி தீன் 

ெகளரவ ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப் ெப ம 

ெகளரவ டபிள் .டீ.ேஜ. ெசனவிரத்ன 

ெகளரவ எஸ்.சீ. த் குமாரண 

ெகளரவ ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த 

ெகளரவ ரஊப் ஹக்கீம் 
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ெகளரவ மில்ேராய் பர்னாந்  

ெகளரவ (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா 

ெகளரவ ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா 

ெகளரவ ஏ.எம். சாமிக த்ததாச 

ெகளரவ பீ க்ஸ் ெபேரரா 

ெகளரவ விமல் ரவங்ச 

ெகளரவ எம்.பீ. பா க் 

ெகளரவ நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
ன்னாள் பிரதம நீதியரசர் மாண் மிகு சரத் என் சில்வா க்கு எதிராக அதிகாரத் 
ஷ்ப்பிரேயாகம் பற்றி ம், ர்நடத்ைத மற் ம்/அல்ல  ஒ க்கக்ேக  பற்றி ம் 

விசாாித்  அறிக்ைகயி வதற்கான பாரா மன்றத் ெதாிகு ,— 

ேமற்ப  குற்றச்சாட் க க்கிணங்க அவர் நீதிமன்றத்ைத அபகீர்த்திக்கு உள்ளாக்கி 
ள்ளாெரனக் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா ம், 

நீதிமன்றத்தின் சுயாதீனத்தன்ைம மற் ம் சட்டத்தின் ஆதிக்கத்ைதப் பா காப்பதி ம் 
ேபணிவ வதி ம் அவர் தவறி ள்ளாெரன்பதா ம், 

பின்வ ம் விடயங்கள் பற்றி விசாரைண ெசய்  அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாிகு  நியமிக்கப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

(அ) ெவல்லவாய, ன்னாள் நீதிவான் தி . ஜனக பண்டாரவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்கள் மற் ம் அவர  இராஜினாமாைவ 
சமர்ப்பிக்க அவ க்கு அ த்தம் ெகா க்கப்பட்டதா என்ப ம்; 

(ஆ) ெகா ம் , ன்னாள் ேமலதிக நீதவான் தி . ஹிரான் ஏக்கநாயக்கவின் 
ேசைவைய இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ வன்மமாக 
இைடநி த்தப்பட்டதா என்ப ம்; 

(இ) ன்னாள், நீதவான் தி . சுனில் ேலாரன்ஸ் த ெகாஸ்தாவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம் 

(ஈ) மாத்தைற, ன்னாள் ேமலதிக மாவட்ட நீதவான் தி . அ ர பண்டாரவின் 
ேசைவைய இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ 
இைடநி த்தப்பட்டதா என்ப ம்; 

(உ) மாளிகாகந்த, ன்னாள் நீதவான் தி . .எம். சிறிவர்தனவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(ஊ) நீர்ெகா ம் , ன்னாள் ேமலதிக மாவட்ட நீதவான் தி . .எம். 
சிறிவர்தனவின் ேசைவைய இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  
ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா என்ப ம்; 

(எ) வெர யா, ன்னாள் மாவட்ட நீதவான் தி . பிரபாத் த சில்வாவின் 
ேசைவைய இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ 
இைடநி த்தப்பட்டதா என்ப ம்; 

(ஏ) ெகப்பித்திெகால்ேலவ, ன்னாள் நீதவான் தி . .எம்.ாி.பீ. திசாநாயக்கவின் 
ேசைவைய இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ 
இைடநி த்தப்பட்டதா என்ப ம்; 
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(ஐ) ெகா ம் , ன்னாள் ேமலதிக மாவட்ட நீதவான் தி . ெஹரல்ட் விேஜசிறி 
யனேகயின் ேசைவைய இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  

ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா என்ப ம்; 

(ஒ) ெமாறவக்க, ன்னாள் நீதவான் தி . ேக. .ேக. த ஆப் வின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(ஓ) பலப்பிட் ய, ன்னாள் நீதவான் தி . ைவ.எல். தர்மேசனவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(ஒள) கண் , ன்னாள் ேமலதிக நீதவான் தி . நந்தன ரசிங்கவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(க) கந்தளாய், ன்னாள் நீதவான் தி . ஏ.எம். .எஸ். திக்கபிட் யவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(ங) எல்பிட் ய, ன்னாள் மாவட்ட நீதவான் தி . ஜீ. . குலதிலகவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(ச) ேமேல குறிப்பிட்ட த ணங்க க்கு ேமலதிகமாக நீதிச் ேசைவ அ வலர்களின் 
ேசைவகள் வன்மமான ைறயில் த்தப்பட்ட த ணங்கள்; 

(ஞ) ெகா ம்  7, விேஜவர்தன மாவத்ைத, 129 ஆம் இலக்கத்தில் அைமந் ள்ள 
பிரதம நீதியரசர் உத்திேயாக ர்வ இல்லத்தில் ேபணிவரப்பட்ட நீதியரசர்களின் 
நி வனத்தின் ெபா ப்பாளர் எ ம் வைகயில் நீதிமன்றத்தின் ன்னிைலயில் 
பல குற்றச்சாட் கள் ன்ைவக்கப்பட் ந்த ேராஹணகுமார என்பவ க்கு 
மாண் மிகு சரத் என். சில்வாவினால் நியமனெமான்  வழங்கப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(ட) மாண் மிகு சரத் என். சில்வா ெகளரவ பணிப்பாளெரா வராக ேசைவயாற் கின்ற 
ெபளத்த ஒ பரப் ச் ேசைவைய தாபிக்க ஏ வான விடயங்கள் மற் ம் த 

ஸ்ற் (The Buddhist TV Channel) ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசைய 
ஆரம்பிக்க 65 மில் யன் பா ெகாைடயிைன வழங்கிய குந்தன் கானகீ 
ம தாரராக ேதாற்றிய சி.பீ.என். ெசய்மதி (C.B.N. Sat) வழக்கின் தீர்ப் டன் 
சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள்; 

(ண) பாரா மன்றத்ைத ந னமயமாக்கல், சனநாயகம் மற் ம் அபிவி த்தி பற்றிய 
உலக வங்கி / ஐ.நா. அ. ேவ. (World Bank / UNDP) உதவிக் க த்திட்டத்தில் 
மாண் மிகு சரத் என். சில்வாவினால் ஈேடற்றப்பட்ட கடைமக டன் 
ெதாடர் ைடய விடயங்கள்; 

(த) பிரதம நீதியரசர் எ ம் வைகயில் மாண் மிகு சரத் என். சில்வா ேசைவயாற்றிய 
காலப்பகுதிக்குள்ேள அவர  வன்மமான ெசயல்கள் காரணமாக ேவ  ஆட்கள் 
எவ க்ேக ம் இடர்கள் ஏற்பட் ள்ளதா என்ப ம்; 

2. (அ) இக்கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகரால் நியமிக்கப்படல் ேவண் ம். 

 (ஆ) 95 ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினால் தைடெபறாமல், 
கு  ப்பத்ெதான் க்கு (31) ேமற்படாத எண்ணிக்ைகயிலான 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 
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3. அக்கு வான , — 

 (அ) அதன் நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) தன  கு வின் ன் ேதன் ம்ப  எவேர ம் நபைர அைழப்பதற்கும், 
ஏேத ேமார் பத்திரத்ைத அல்ல  அறிக்ைகைய வரவைழப்பதற்கும், 
பாரா மன்றத்தில் அல்ல  தன  கு வின் ன் ேதான் மா  
கட்டைளயி வதற்கும் அத்தைகய நபாின் ெபா ப்பில் அல்ல  
கட் ப்பாட் ன் கீ ள்ள ஏேத ம் பதிேவட் ைன, த்தகத்ைத, அறிக்ைகைய 
அல்ல  ஆவணத்ைதச் சமர்ப்பிக்குமா  கட்டைளயி வதற்கும்; 

 (இ) சாட்சியாளர்கைள வாய் லமாக விசாாிப்பத டாக திட்ப ட்பத் தன்ைமைய 
விசாாித்தறிய ம் அல்ல  ேவ விதமாக உ திெசய்  ெகாள்ள ம் கு வின் 
தவிசாளர் அல்ல  அப்பணிக்ெகன விேசடமாக தத் வமளிக்கப்பட்ட 
ஒ வரால் சத்தியம் ெசய்யப்பட்ட சாட்சியாளர்கைள விசாரைண 
ெசய்வதற்கும்; 

 (ஈ) கு வின் உதவிக்ெகன உாிய ைறகளின் சிறப்பறி ள்ள நபர்களின் மற் ம் 
நி ணர்களின் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும்; மற் ம், 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம் பரா மன்ற 
ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் ெசல்ல ம்  

அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

பா.150/11 
16. 

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசக்கர 
ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன 
ெகளரவ பி. ஹாிசன் 
ெகளரவ சுஜீவ ேசனசிங்க 
ெகளரவ (தி மதி) அேனமா கமேக 
ெகளரவ (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க 
ெகளரவ காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா 
ெகளரவ (கலாநிதி) ஹர்ச த சில்வா 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச 
ெகளரவ ஆர்.எம். ரஞ்சித் மத் ம பண்டார 
ெகளரவ லக்ஷமன் கிாிஎல்ல 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— 2011 திெசம்பர் 1 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்திற்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு வின் அறிக்ைக லமாக  
கவனத்திற்கு ெகாண் வரப்பட் ள்ள அரசுக்கு ெசாந்தமான ெதாழில் யற்சிகளின் நட்டம் 
ெதாடர்பில் ஆராய்ந்  அவற் க்கு ெபா ப்பானவர்க க்கு எதிராக நடவ க்ைக 
எ ப்பதற்கும் அவற்ைற சீர்ெசய்வதற்கு எ க்கேவண் ய நடவ க்ைககைள பாிந் ைர 
ெசய்  அறிக்ைக ெசய்வதற்குமான பாரா மன்றத் ெதாிகு ,— 



( 102 ) 

 

மனித வளங்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு வின் 
(COPE )  தவிசாள மான ெகளரவ  குணேசக்கர அவர்களால் கு வின் அறிக்ைக 
2011 திெசம்பர் 1 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட் ப்பதனா ம் 

பல நி வனங்க ம் அரசிற்குச் ெசாந்தமான பல ெபா ப்  யற்சிக ம் நட்டத்தில் 
இயங்குவதாக ேமற்குறிப்பிடப்பட் ள்ள அறிக்ைக ேகா ட் க் காட் வதனா ம்; 

இந்த நி வனங்க ள் மிக ம் க்கியத் வம் வாய்ந்தைவயாக  

1. ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ெபா  ைவத்தியசாைல 
2. இலங்ைக ச ர்த்தி அதிகாரசைப 
3. இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம் 
4. ஸ்ரீ லங்கன் விமானச் ேசைவ 
5. மிஹின் எயார் மிெடட் 
6. இலங்ைக ைற க அதிகார சைப 
7. தி அபிவி த்தி அதிகார சைப 

ஆகிய நி வனங்கள் காணப்ப வதா ம், 

இலங்ைக கிாிக்ெகட் வங்குேராத்  நிைலயைய அைடந்தி ப்பதாக ம் அதைன 
இலங்ைக அரசாங்கம் மீட்ெட க்க ேவண் ம் என ம் ெதாியவந்தி ப்பதனா ம்; 

இந்த நட்டங்கள் இலங்ைகயின் நிதி நிைலைமக்கு பாாிய இழப்பாகும் என்பதனா ம்; 

இந்த நி வனங்கைளப் பராமாிக்கின்ற மற் ம் மீட்ெட க்கின்ற ெசலவினம் 
இ தியில் ெபா மக்களினாேலேய தாங்கிக்ெகாள்ளப்பட ேவண் யி ப்பதனா ம்; 

அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு வின் அதிகாரங்கள் ெவ மேன 
அறிக்ைககைள ெவளியி வதற்கு அவற்றிைன மட் ப்ப த் வ டன் ஆய்ந்தறிந்தைவகள் 
ெதாடர்பாக ேமலதிக நடவ க்ைககைள எ ப்பதற்கு எவ்வித வகிபாகத்திைன ம் அதற்கு 
வழங்கவில்ைல என்பதனா ம், 

(அ) அரசாங்கப் ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு வின் அறிக்ைகயில் 
சுட் க்காட்டப்பட் ள்ள நி வனங்களின் குறிப்பாக இங்கு 
பட் ய டப்பட் ள்ள நி வனங்களின் நட்டத்திற்கான காரணங்கைள 
நிர்ணயிப்பதற்காக அவற்றின் விவரங்கைள ஆராய்வதற்கும், 

(ஆ) இந்த நி வனங்களின் தவறான காைமத் வத்திற்கு யாராவ  தனிநபர் 
அல்ல  தனிநபர்கள் ெபா ப்பாக உள்ளனரா அல்ல  அவர்கள் ேமாச ச் 
ெசயற்பா களில் ஈ பட் ள்ளனரா என்பைத நிர்ணயிப்பதற்கும் 

(இ) இந்த நட்டங்கள் ெதாடர்ச்சியாக ஏற்ப வைதத் த ப்பதற்கும் 

(ஈ) இவற்றிற்குப் ெபா ப்பாக உள்ளவர்கைளத் தண் ப்பதற்கு த ல் என்ன 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம் என்பைதப் பாிந் ைரப்பதற்கும் 

(உ) இந்த இழப் க்கைள ஈ ெசய்வதற்கு என்ன நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம் என்பைத நிர்ணயிப்பதற்கும் 

(ஊ) பாரா மன்ற வர  ெசல த் திட்ட அ வலகத்ைத தாபித்தல் உள்ளடங்கலாக 
அறிக்ைகயி ள்ள விதப் ைரகைள அ ல்ப த் வதற்கு அவசியமான ேமலதிக 
சட்டங்கள் யாைவ என்பைத நிர்ணயிப்பதற்கும் 

பாரா மன்றத் ெதாிகு  ஒன்  நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என இச்சைப 
தீர்மானிக்கின்ற . 
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2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்பட 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எ வாக இ ந்த ேபாதி ம், 
கு வான  இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் 
ெகாண் க்க ேவண் ம். 

3. அக்கு வான , 

 (அ) கூட்ட நடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) ஆட்கள், பத்திரங்கள், பதிேவ கள் ஆகியவற்ைற வரவைழப்பதற்கும், 
பாரா மன்றின் அல்ல  கு வின் ன் ேதாற் மா ம் அந்த நபர் 
ைவத்தி க்கும் அல்ல  அந்த நபாின் கட் ப்பாட் க்கும் ஏேத ம் 
பத்திரத்ைத, த்தகப் பதிேவட்ைட அல்ல  ஆவணத்ைதச் சமர்ப்பிக்குமா  
எவேர ம் ஒ வ க்குக் கட்டைளயி வதற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளாினால் அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்காக விேசடமாக 
அ மதிக்கப்பட்ட ஒ  நபாினால் ெசய்  ைவக்கப்ப ம் சத்தியப்பிரமாணம் 
அல்ல  உ தி ைரயின் மீ  சாட்சி கூ ம் சாட்சிகைள வாய்ெமாழி லப் 
பாிசீலைன லம் சாிபார்ப்பதற்கு அல்ல  ேவ  வைகயில் 
உ திப்ப த் வதற்கும்; 

 (ஈ) கு க்கு உதவ உாிய ைறகளி ந்தான, நி ணர்கள ம் 
வல் நர்கள ம் ேசைவகைளப்   ெபற் க்ெகாள்ள ம்; 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம், 
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் 
ெசல்வதற்கும் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் ேவண் ம் 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  வ ட 
காலத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

பா. 156/ ’12 
17. 

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க                                                                                                  
ெகளரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க 
ெகளரவ எம்.ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா 
ெகளரவ கபீர் ஹசீம் 
ெகளரவ மங்கள சமர ர 
ெகளரவ பி. ஹாிசன் 
ெகளரவ ஆர். ேயாகராஜன் 
ெகளரவ காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா 
ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம்,— 2011 ஆண் ற்கான கல்வி உயர்தரப் பாீட்ைச 

ெப ேப கள் ெதாடர்பில் ஏற்பட் ள்ள பிரச்சிைனகைள பாிசீ த்  அைவ  
ெசம்ைமயாக்கப் பாிகாரம் காண்பதற்குாிய வழிவைககைள விதந் ைரப்பதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாி கு ,— 
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2011 கல்வியாண் ற்கான உயர்தரப் பாீட்ைச கள் ெவளியிடப்பட்டைம 
பார ரமான பிரச்சிைனகைள உ வாக்கி ள்ளதா ம்; 

பல்ேவ  தரப்பினால் ரண்பாடான கூற் கள் ெவளியிடப்ப வதனா ம், ேம ம் 
பிரச்சிைனகள் ெதாழில் ட்பக் கு வினால் ஏற்பட்ட  என சில தரப்பினர் கூ வதனா ம்; 

ெப ேப கைள ேதைவயற்ற விதத்தில் அவசரமாக ெவளியிட்டைம மீ  இன் ம் 
சிலர் குைற கூ வதா ம்; 

சம்பந்தப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்களின் ஆற்ற ன்ைமதான் பிரச்சிைன என இன் ம் 
சிலர் குைற கூ வதா ம்; 

பாீட்ைச ஆைணயாளர் அவாின் பதவியி ந்  அகற்றப்பட் ள்ளைமயா ம்; 

இவ்விடயத்திைன விசாாிப்பதற்கு சனாதிபதிேய ஒ  ஆைணக்கு விைன 
நியமதித் ள்ளதா ம்; 

 மாணவ பரம்பைரயின் எதிர்காலேம அபாயநிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் ள்ளைமயினா ம்; 

இதனால் கல்வி ைறைம மீ ள்ள நம்பிக்ைக ேமாசமாகக் 
சீர்குைலந் ள்ளைமயினா ம்; ேம ம் 

கல்வித் திைணக்களத்தினால் விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற சான்றிதழ்கைள 
ஏற் க்ெகாள்ளல் ெதாடர்பில் சந்ேதகம் எ ந் ள்ளைமயினா ம்; 

(அ) ‘ Z ’ ள்ளியின் ைறைமையப் பாீட்சிப்பதற்கும்; 

(ஆ) இப் பிரச்சிைனக க்கு இட் ச் ெசன்ற காரணங்கைளப் பாிசீ ப்பதற்கும்; 

(இ) 2011 கல்வியாண் ற்கான உயர்தரப் பாீட்ைச ெப ேப கைளச் ெசம்ைமயாக்கப் 
பாிகாரம் காண்பதற்குாிய வழிவைககைள விதந் ைரப்பதற்கும்; 

(ஈ) இவ்வாறான பிரச்சிைனகள் எதிர்காலத்தில் நைடெப வைதத் தவிர்ப்பதற்கு 
நடவ க்ைககைள விதந் ைரப்பதற்கும்; 

(உ) கு  அவசியம் எனக் க ம் ஏைனய பாிகார நடவ க்ைககைள 
விதந் ைரப்பதற்கும்; 

 பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  நியமிக்கப்பட ேவண் ம் என 
இப்பாரா மன்றம் க கின்ற . 

2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகரால் நியமிக்கப்படல் ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறாக இ ப்பி ம் 
கு வான  இ பத்ெதான் க்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் 
ெகாண் க்க ேவண் ம். 

3. அக்கு வான ,— 

 (அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும் 

 (ஆ) ஆட்கைள ம் பத்திரங்கைள ம் பதிேவ கைள ம் வரவைழப்பதற்கும் 
எவேர ம் ஆைள பாரா மன்றத்தின் ன்னிைலயில் அல்ல  கு வின் 

ன்னிைலயில் ச கமளிக்குமா ம் அத்தைகய ஆளிடம் அல்ல  அவாின் 
கட் ப்பாட் ன் கீழ் இ க்கும் ஏேத ம் பத்திரத்ைத, த்தகத்ைத, பதிேவட்ைட 
அல்ல  ஆவணத்ைத சமர்ப்பிக்குமா ம் கட்டைளயி வதற்கும்; 
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 (இ) சாட்சிகைள வாய்ெமாழி லம் ெமய்ப்பிப்பதற்கும் அல்ல  ேவ விதமாக 
உ திப்ப த் வதற்கும் சாட்சிகைள விசாரைண ெசய் ம் ேநாக்கத் க்காக 
கு வின் தவிசாளர் அல்ல  விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஓர் ஆள் 
நி வகிக்கும் சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல  உ திப்பிரமாணத்தின் 
மீதைமவாக சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

 (ஈ) கு விற்கு உத வதற்கு சம்பந்தப்பட்ட ைறகைளச் ேசர்ந்த 
வல் னர் களின் நி ணர்களின் ேசைவகைளப் ெப வதற்கும்; 

 (உ)  காலத்திற்கு காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும்  அத் டன் 
பாரா மன்றத்தின் ஒத்திைவப்பினால் தைடப்படா  கூ வதற்குமான 
தத் வத்ைதக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  அதன் தல் அமர் த் திகதியி ந்  ஒ  வ டத்தி ள் அல்ல  
பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகய ேவ  அல்ல  ேமலதிக காலத்தில் அதன் 
அறிக்ைகையச் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

பா.157/ ’12 

18. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ 

ெகளரவ .எம். சுவாமிநாதன் 

ெகளரவ கபீர் ஹஷீம் 

ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம் 

ெகளரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க 

ெகளரவ க  ஜயசூாிய 

ெகளரவ கயந்த க ணாதிலக்க 

ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா 

ெகளரவ எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா 

ெகளரவ த்திக பதிரண 

ெகளரவ (தி மதி) தலதா அ ேகாரல 

ெகளரவ மங்கள சமர ர 

ெகளரவ ஆர். எம். சஞ்சித் மத் மபண்டார 

ெகளரவ அேசாக் அெபசிங்க 

ெகளரவ (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க 

ெகளரவ (தி மதி) அேனாமா கமேக 

ெகளரவ இரான் விக்கிரமரத்ன 

ெகளரவ ல மன் கிாிஎல்ல 

ெகளரவ அப் ல் ஹலீம் 

ெகளரவ வசந்த அ விஹாேர 

ெகளரவ பா த ரங்ேக பண்டார 
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ெகளரவ பா த ெதவரப்ெப ம 

ெகளரவ ஜயந்த ெகடக்ெகாட 

ெகளரவ சுஜீவ ேசனாசிங்க 

ெகளரவ அர்ஜுன ரண ங்க 

ெகளரவ ஆர். ேயாகராஜன் 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 

ெகளரவ தி ப் ெவதஆரச்சி 

ெகளரவ ேனஷ் கன்கந்த 

ெகளரவ (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க 

ெகளரவ (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா,— ெபா  நிர்வாக, உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர் ெகளரவ டபிள் .டீ. ேஜ. ெசெனவிரத்ன அவர்கள் மீ  நம்பிக்ைகயின்ைம,—  

தற்ேபா  இந்த நாட் ல் சுமார் 40,000 இற்கும் அதிகமான ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் 
உள்ளனர் என்பதனா ம்; 

ேமற்ப  ேவைலயற்ற பட்டதாாிக க்கு அரசாங்க ேவைலகள் வழங்கும் ேபா  
ைறசார்ந்த மற் ம் நியாயமான ேவைலத்திட்டெமான்  ெசயற்ப த்தப்படாைமயினா ம்; 

அரசாங்கத்தினால் ேவைலயற்ற பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப் கள் வழங்கும் 
ேபா  அரசியல் நட்  ைறகள், கு ம்ப ெதாடர் கள், ேவ  உற  ைறகள் 
என்பனவற்ைற காரணமாகக் ெகாண்   ேவைலவாய்ப் கள்  வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப வதனா ம்; 

“அரசியல் பட் யல்கள்” லம் ேவைலயற்ற பட்டதாாிக க்கு அரசாங்க ேவைல 
வாய்ப் கள் வழங்குதலான , அநீதியான ம்  ைறசாரா்பற்ற ம் என்பேதா  அரசாங்க 
ேவைலக க்கு ஆட்ேசர்ப் க்கான எற் க்ெகாள்ளப்பட்ட நைட ைறயிைன ற்றி ம் 
மீறப்ப வதாக அைமந் ள்ளதினா ம்; 

அரசியல் பக்கச்சார்பிைனக் க த்திற்ெகாண்  அரசாங்க ேவைலவாய்ப் க்கைள 
வழங்குவதன் லம் அரசியலைமப்பின் 12(1) உ ப் ைரயின் லம் 
உ திப்ப த்தப்பட் ள்ள அ ப்பைட உாிைமகள் மீறப்பட் ள்ளதனா ம்; 

அரச ெகாள்ைககைள ெசயற்ப த் ம் ேகாட்பா களின் 27(2)(அ)  உ ப் ைரயின் 
லம் அ ப்பைட உாிைமகைள அவ்விதமாகேவ ெசயற்ப த் ம் ெபா ப்  

அரசாங்கத்திடம் ைகயளிக்கப்பட் ள்ளதனா ம்; 

இவ்வா  ேவைலவாய்ப் கைள வழங்குவதற்கு காரணமாக அைமந் ள்ள விடயங்கள் 
ெதாடர்பில் நியாயமான விளக்கம் அளிப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் 
தவறியி ப்பதனா ம்; 

ேவைலயற்ற பட்டதாாிகைள இவ்வா  கவனிப்ப , இந்த நாட் ன்  இைளஞர்கைள 
ெவ மேன அரசியல்வாதிகளின் பின்னால் ெசல் ம் கு வினராக மாற் ம் அ ப்பைட 
ேநாக்குடன் ெசயற்ப த்தப்ப ம் ஒ  ெசயலாகக் க தப்பட ம் என்பதனா ம்; 
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அரசாங்க ேசைவக்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட ேபாட் ப் பாீட்ைசயின் லம் அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்க்ைகயில், ேபாட் ப் பாீட்ைசயின் ெப ேப கைள 
ெவளியிடா  ேநர் கப் பாீட்ைச லம் அவர்கைள ஆட்ேசர்த் , பின்னர் ெப ேப கைள 
ெவளியி வதன் லம், அரசாங்க ேசைவயின் ஆட்ேசர்த்தல் ெதாடர்பில் எந்தவித 
ெவளிப்பாட் த்தன்ைம ம் காணப்படாைமயினால், நாட் ல் உள்ள ெப ம்பான்ைமயான 
ப த்த இைளஞர்க க்கு அநீதி இைழக்கப்ப வதனா ம்; 

அரச உத்திேயாகத்தர்கைள நியமித்தல், இடம் மாற்றல், பதவி உயர்த் தல் 
ெதாடர்பிலான சுயாதீன அரச தாபனமான பகிரங்க ேசைவ ஆைணக்கு விைன, 
சுயாதீனமாக இயக்குவதற்கான வாய்ப் க்கள் த க்கப்பட் ள்ளதனா ம்; 

ெபா  நி வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் ெகளரவ. டபிள் . டீ. ேஜ. 
ெசெனவிரத்ன மீ  சைப நம்பிக்ைக இழந் ள்ளெதன இப் பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின் . 

 

*  அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 


