
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 165.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 ேம 05 ெவள்ளிக்கிழைம, .ப. 10.30 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 

807/ ’16 

ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ெவ க்கச் ெசய் ம் நடவ க்ைககளின்ேபா , அம்பாந்ேதாட்ைட, மாகம் 

தி, 24/5 ஆம் இலக்க இல்லத்தில் வசிக்கின்ற தி மதி ஏ.டபிள் . உம்  
சலீமா மற் ம் அவாின் வேயாதிப கணவர் வசித் வந்த ட் க்கு 
க ைமயான ேசதம் ஏற்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) இ  பற்றி இலங்ைக ைற க அதிகார சைபக்கும் அம்பாந்ேதாட்ைட 
பிரேதச ெசயலாள க்கும் அறிவித்த பின்னர், இடம்ெபற் ள்ள ேசதத்ைத 
ஏற் க் ெகாண் , ேசதமைடந் ள்ள  மற் ம் காணிக்கு நட்டஈ  
ெபற் த் த வதாகக் கூறி, தாமதிக்கா  அவ் ட் ந்  ெவளிேய மா ம், 
நட்டஈ  வழங்கும் வைர, வாடைக ட் க்கு மாதாந்தம் வாடைகையப் 
ெபற் த் த வதாக ம் ெதாிவித்ததற்கு அைமய இவர்கள் அவ் ட் ந்  
ெவளிேயறி வாடைக ட் ல் கு யமர்ந் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) மாதாந்தம் வழங்குவதாக வாக்கு தியளித்த வாடைகையப் பல தடைவகள் 
ேகாாிய பின்னர், அதிகார சைபயான  6 மாதங்க க்கான வாடைகைய 
ஒேர தடைவயில் ெச த்திய டன், தற்ேபா  ெகா ப்பன கள் 
நி த்தப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நட்டஈ  ெச த் ம் வைர இணங்கிய மாதாந்த வாடைகைய, நி ைவ 
வாடைக டன் ெச த் ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இழந் ள்ள காணி மற் ம் ட் க்கு நட்டஈ  ெச த்தப்ப ம் திகதி யா  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

2. 
854/ ’16 

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

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில், ெதனியாய ச்சிைடக்குச் ெசாந்தமான பட்னா 
வனத்திற்கு அ மதியின்றி விஹாரேஹன பாைதயின் ஊடாக 
ெவளிநாட்டவர்கள் அைழத் ச்ெசல்லப்பட்  நீேராைடக்கு அ காைமயால் 
வனத்திற்குள் பிரேவசிப்பைத ம்; 

 (ii) சிங்கராஜ வனத்ைத பார்ைவயி வதற்காக வன பாிபாலனத் 
திைணக்களத்தினால் திறந்  ைவக்கப்பட் ள்ள பிட்டெதனிய ைழவாயிைல 
இவர்கள் பயன்ப த் வதில்ைலெயன்பைத ம்; 

 (iii) சிங்கராஜ வனத்ைத அண் யதாக, மாத்தைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள 
நட்சத்திர ேஹாட்டல்களில் தங்கியி க்கும் சுற் லாப் பயணிகேள இவ்வா  
பிரேவசிக்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த ைழவாயி ன் ஊடாக வனத்திற்குள் பிரேவசிப்பதன் லம் சிங்கராஜ 
வனத்தின் உயிாியல் பல்வைகைம பாதிக்கப்படல் மற் ம் மரப  
ெகாள்ைள ஆகியவற் க்கு பாதிப்ேபற்ப ம் என்பைத ம்; 

 (v) இத டாக அரசாங்கத்திற்கு பாாிய நிதிசார் நட்டம் ஏற்ப ெமன்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) சிங்கராஜ வனத்திற்கு சுற் லாப் பயணிகள் பிரேவசிப்பதற்கான 
ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாிப்பாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத் திகதியி ந் ; 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில், சிங்கராஜ வனத்ைத அண் யதாக அைமந் ள்ள 
நட்சத்திர ேஹாட்டல்களினால் வனத்தி ள் பாைதகள் அைமக்கப்பட் ள்ளதாக 
அல்ல  நிர்மாணிப் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதாக கண் பி க்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த நி வனங்க க்கு எதிராக எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 
1045/16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2012 ஆம் ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க  உள் ராட்சி ேதர்தல்கள் சட்டத்தின் 
ப , உள் ராட்சித் ெதாகுதி எல்ைலகள் ெதாடர்பான ேமன் ைறயீ கைள 
ஆராய்வதற்காக ேமன் ைறயீட் க் கு ெவான்  நியமிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், இக்கு வினால் 2016 ஒக்ேடாபர் 31 ஆம் திகதியில் உள்ளவா  
ேமன் ைறயீ கைள ஆராய்ந்  த்தப்பட் ள்ள உள் ராட்சி 
நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உள் ராட்சி நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  உள் ராட்சி நி வனங்க க்கு இ வைர ேதர்தல் 
நடத்தப்படாதி ப்ப  ஏன்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4. 
1253/ ’16 

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

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

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

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

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

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

 (vi) ேம ள்ள அைனத்  விடயங்கள் ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகைய  
சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5. 
1297/ '16 

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

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் மாகாணப் பாடசாைலகளில் 
பணியாற் ம் இலங்ைக அதிபர் ேசைவயில் தரநிைலப்ப த்தப்பட்ட 
அதிபர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  தரத் க்கும் அைமவாக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய அல்ல  மாகாண பாடசாைலகளில் 
இலங்ைக அதிபர் ேசைவயில் தரநிைலப்ப த்தப்படாத ஆட்கள் அதிபர் 
பதவிகைள வகிக்கின்றார்களா; 

 (iv) ஆெமனில், அப்பாடசாைலகள் யாைவ; 

 (v) அதிபர் தரத்ைதப் ெபற் ள்ளேபாதி ம், அதிபர் பதவிையப் ெபறா  
மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலகளில் 
பணியாற் ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (vi) ேமேல (v) இன் ெபா ட்  இனங்காணப்பட் ள்ள காரணங்கள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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6. 
1312/ ’16 

ெகளரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
 (அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின், ேகாரைளப்பற்  வடக்கு, வாகைர பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாிவில் அைமந் ள்ள அரசாங்க நி வனங்க க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகளின் அள  யா   என்பைத ம்; 

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

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  விண்ணப்பதாரர்க க்கு இற்ைறவைர அளிப் ப் பத்திரத்தின்/ 

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
1344/ ’16 

ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெதாிவான உள் ரதிகார சைபகள் கைலக்கப்பட்டதி ந்   நிதி 
அைமச்சினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதவியணியின் எண்ணிக்ைகக்கு 

றம்பாக 2015.05.15 ஆந் திகதி ஏறா ர் நகர சைபக்கும்  காத்தான்கு  நகர 
சைபக்கும் ேகாரைளப்பற்  ேமற்கு பிரேதச சைபக்கும் நியமிக்கப்பட்ட  
ேமலதிகமான தற்கா க ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைகைய ெவவ்ேவறாக ம்; 

 (ii) கிழக்கு மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய தலைமச்சாின் விதப் ைரக்கிணங்க 
வழங்கப்பட்ட அத்தைகய நியமனங்களின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (iii) அத்தைகய நியமனங்க க்கு ஊதியமளிக்க உள் ரதிகார சைபகள் 
ஒவ்ெவான் க்கும் ேபாதிய நிதி உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) அத்தைகய தற்கா க ஊழியர்களின் ேசைவயின் தன்ைமைய ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அத்தைகய நியமனங்கள் ஒவ்ெவா  உள் ரதிகார சைபயின்    
ேதைவக க்கிணங்க இ க்கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) அ  அதிக பணியாட்ெடாகுதிைய ம் நிதியியல்  வைரயைறகைள ம் 
ஏற்ப த்தி ள்ளதா என்பைத ம் அவ்வாெறனில் ஏன் என்பைத ம்; 

 (iii) ஏேத ம் அத்தைகய தற்கா க ஊழியர்க க்கு தற்ேபா  குைறந்த ஊதியம் 
வழங்கப்ப கிறதா அல்ல  ஊதியம்  வழங்கப்படாமல் இ க்கிறதா 
என்பைத ம் அவ்வாெறனில் ஏன் என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த தற்கா க ஊழியர்கைள உள்வாங்க பதவியணியின் எண்ணிக்ைகைய 
அதிகாிக்க  நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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8. 
1370/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி களின்ப , சிறிய மற் ம் ந த்தர 
அளவிலான ெதாழில் யற்சித் ைறைய ஒ ங்கு ைறயாக்குவதற்கு 
ேதைவயான “ஒ ங்கு ைறயாக்கல் அதிகாரசைப“ ஒன்  
தாபிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைகயில் ண் நிதி நி வனங்கைள பதி  ெசய் ம்ேபா  பா 25,000/- 
கட்டணெமான்ைறச் ெச த்த ேவண் மா என்பைத ம்; 

 (iv) சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ைற எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகைள 
ஆய்  ெசய்வதற்கு ஆேலாசைனக் கு ெவான்  அைமக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அக்கு வின் உ ப்பினர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (vi) சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான கடன் பா காப்  ேவைலத்திட்டெமான்ைற 
நைட ைறப்ப த் வதற்காக 2016 ஆம் ஆண் ல், அரசாங்கம் பா 500 
மில் யன் ெதாைக ஆரம்ப நிதியத்ைத வழங்கியதா என்பைத ம்; 

 (vii) சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சித் ைறக்கு ச ைக 
வட் தத்தின் கீழ் நிதி வசதிகைள வழங்குவதற்கான உதவியாக ஆசிய 
அபிவி த்தி வங்கியி ந்  பா 100 மில் யன் கடன் வசதி கிைடத் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (viii) ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியின் கடன் வசதியின் கீழ், கடன் வழங்கப்பட்ட 
சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சியாளர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் கவாிகள் அடங்கிய பட் யைலச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

9. 
1541/ '17 

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

(அ) (i) உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டம் காரணமாக பாதிக்கப்பட் ள்ள 
ப ைள மாவட்ட மக்க க்கு தற்ேபா  ஏேத ம் நட்டஈட் க் ெகா ப்பன  
வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், குறிப்பிட்ட நட்டஈ  ெபற்றவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) இன்ேறல், நட்டஈ  வழங்கைல ாிதப்ப த் வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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10. 
1047/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ெவௗிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015.01.10 தல் 2016.10.31 ஆம் திகதி வைரயிலான காலகட்டத்தி ள் 
ெவௗிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் ேமற்ெகாண் ள்ள ெவௗிநாட்  விஜயங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  விஜயத்தின் ேநாக்கம், விஜயம் ேமற்ெகாண்ட நா கள் மற் ம் 
ஒவ்ெவா  விஜயத்திற்கும் ெசலவாகிய பணத்ெதாைக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  விஜயங்களின் ெப ேபறாக இலங்ைகயின் நற்ெபய க்கு  
சாதகமான பலன் கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 

11. 
1053/ ’16 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) காட்  யாைனகைளக் ெகாைல ெசய்பவர்க க்கு எதிராக வழங்கப்ப கின்ற 
தண்டைன ேபா மானதல்ல என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  சட்டங்கைளத் தி த் வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) காட்  யாைனகள் ெசாத் க்க க்கு ஏற்ப த் கின்ற ேசதங்க க்காக உாிய 
ஆட்க க்குச் ெச த்தப்ப கின்ற நட்டஈட் த் ெதாைக ேபா மானதல்ல 
என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  நட்டஈட் த் ெதாைகைய அதிகாிக்கச்ெசய்ய நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) யாைன - மனித ேமாதல்கைளக் கட் ப்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

12. 
1254/’16 

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

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

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

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

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

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

13. 
1299/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) மாத்தைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ேதசிய மற் ம் மாகாண, 
 (i) பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (ii) பாடசாைலகளில் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  

பாடசாைலயின் பிரகாரம் எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (iii) பாடசாைலகளில் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  

பாடத்தின் பிரகாரம் எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (iv) பாடசாைலகளில் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  

வலயத்திற்ேகற்ப எத்தைனெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலகளில் கல்வி 
பயி ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைகயான  ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலகளின் 
பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) மாணவர்கள் மற் ம் ஆசிாியர்க க்கிைடயிலான விகிதம் ஒவ்ெவா  
பாடத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விகிதமான  கல்வி வலயத்திற்ேகற்ப 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

14. 
1313/’16 

ெகௗரவ எம்.எச் எம். சல்மான்,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின், ேகாரைளப்பற்  ேமற்கு ஓட்டமாவ  பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாிவில் அைமந் ள்ள அரசாங்க நி வனங்க க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகளின் அள  யாெதன்பைத ம்; 

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

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  விண்ணப்பதாரர்க க்கு இற்ைறவைர அளிப் ப் பத்திரத்தின்/ 

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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15. 

1543/ '17 

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

(அ) (i) உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டம் காரணமாக ப ைள மாவட்ட 
மக்களின் க க்கு க ம் ேசதம் ஏற்பட் ள்ளைமைய அறிவாரா; 

 (ii) க க்கு ேசதம் ஏற்பட் ள்ள ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி வாாியாக ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (iii) க க்கு ேசதம் ஏற்பட் ள்ள ஆட்களின  கைள தி த்திக் 
ெகா ப்பதற்கு அல்ல  மீள நிர்மாணித் க் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், இ  பற்றிய விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,— இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின் கீழ் 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின்  சட்டத்தின் கீழ் 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 3. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

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

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

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

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

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 4. 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட லம்  —   இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 5. 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம், நிர்வகித்த ம், பணிகைள 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 6. 
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட 

விடயம்  (2017, மார்ச்சு 08) [1]. 

* 7. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
கு யியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 9. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 10. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 11. 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வணிகக் கப்பற்ெறாழில் 

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

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 12. 
அரசியலைமப்பின் கீழ் பிேரரைண,— விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் 

(2016 ன் 22),— “இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 104ஆ 
(5) (அ) ஆம் உ ப் ைரயின் ஏற்பா களின் பிரகாரம், ேதா்தல் ஆைணக்கு வினால் 2016 
ெபப் வாி 25 ஆம் திகதிய 1955/19 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானியில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2016.05.06 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான, மக்கள் 
தீர்ப்ெபான் க்கான அல்ல  ேதா்தெலான் க்கான காலக்ெக வின் ேபா  இலத்திரனியல் 
மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் பின்பற்றிெயா க ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் அல்ல  வழிகாட்  
ெநறிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
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13. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

14. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

15. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

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

17. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

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


