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1.

465/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (7)
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்
ள் சனாதிபதி அவர்கள் கலந் ெகாண்ட ெவளிநாட்
பயணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ஒவ்ெவா ெவௗிநாட் ப் பயணத்தி ம் கலந் ெகாண்டவர்களின்
ெபயர், பதவி மற் ம் இந்நபர்க க்காக அரச மற் ம் அரசுசார் நி வனங்
களினால் ஏற்கப்பட்ட ெசல கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
2.

952/ ’16
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) அரச ஊழியர்க க்கு ச ைக விைலயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்கும்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் தபால்காரர்க ம் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைளக்
ேகாாி ள்ளார்கள் என்பைத ம்;
(ii) இவர்க க்கு இ வைர ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்கப்படவில்ைல
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இவர்க க்கு ச ைக விைலயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள வழங்குவதற்கு
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;
(ii) அவ்வாறாயின், அ எத்திகதியி
ந் ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

3.

1019/ '16
ெகௗரவ நாமல் ராஜபக்ஷ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு.— (4)
(அ) (i) 2015 சனவாி மாதம் தல் இற்ைறவைரயிலான காலப்பகுதியில் சனாதிபதி
அவர்களினால் அங்குரார்ப்பணம் ெசய்
ைவக்கப்பட்ட அரச மற் ம்
கூட் த்தாபனங்க க்குச் ெசாந்தமான கட் டங்கள் மற் ம் ஏைனய
நிர்மாணிப் களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ேமற்ப நிர்மாணிப் களில், 2015 சனவாி மாதத்தின் பின்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட
நிர்மாணிப் களின் எண்ணிக்ைக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(2)
4.
1084/ ’16
ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக ெபா ஸ் திைணக்களத்தின் உத்திேயாக ர்வ நாய்ப் பிாிவி
நாய்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

ள்ள

(ii) ேமற்ப
நாய்கைளப் பராமாிப்பதற்கு ஆண்ெடான்றில் ெசலவிடப்ப ம்
பணத் ெதாைக எவ்வள ;
(iii) ேமற்ப

நாய்களி

ந்

ெபறப்ப ம் பயன்கள் யாைவ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ெபா ஸ் திைணக்களத் க்கு ெவளிநா களி
ந்
ேம
ெகாண் வ வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப கின்றதா;

ம் நாய்கைள

(ii) ஆெமனில், அதற்காக ெசலவி வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் பணத் ெதாைக
யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
5.
1099/’16
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

த்தளம் மாவட்டத்தில் உள்ள பல கிராமங்கள் கடலாிப் க்கு உள்ளாகும்
அச்சு த்த க்கு உள்ளாகி ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அக்கிராமங்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) அவ்வா கடலாிப் க்கு உள்ளாகி ள்ள கிராமங்கள் மற் ம் மக்கள் சார்பாக
ஏேத ம்
நிவாரண
ேவைலத்திட்டெமான்
அைமச்சினால்
ன்ென க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அ

பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
6.
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ச
ேகட்பதற்கு,— (1)

க வ

1119/ ’16
ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக்

(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் ச ர்த்தி,
திேயார் ெகா ப்பன கள் ேபான்ற
பல்ேவ நிவாரணங்கைள ெப கின்ற ஆட்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா
ேதர்தல் ெதாகுதிக்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
யாைவ என்பைத ம்;

கவாிகள்

(iii) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் இவர்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத
உயர்த் வதற்காக
எதிர்வ ம்
காலத்தில்
நைட ைறப்ப த் வதற்கு
உத்ேதசித் ள்ள நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
7.

1133/ ’16
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— சுகாதாரம், ேபாசைன மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) South Asian Institute of Technology and Medicine என்ற ெபயாிலான
நி வனெமான்றின்
லம் இலங்ைகயில் தாதியர், சுகாதாரம், விஞ்ஞான
அல்ல
ம த் வ பட்டங்கைள வழங்குவதற்கு அைமச்சின் அங்கீகாரம்
ேகாரப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iii) அைமச்சினால் இதற்கான அங்கீகாரம் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனின், அங்கீகாரம் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்டைமக்கான க தத்ைத
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(v) அைமச்சின் அங்கீகாரமின்றி, சுகாதார ைறக்குாிய பட்டங்கைள வழங்கும்
நி வனெமான்ைற நடத்திச் ெசல்வ சட்ட ர்வமானதா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
8.

1180/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில்,
(i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த விவசாய
நிலங்களின் அள யா ;
(ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய
நிலங்களின் அள ஒவ்ெவா பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல்
த்தநிைலைம
ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv) த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட
விவசாய நிலங்களின் அள
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக
எவ்வள ;
(v) ேமற்ப அைனத்தின ம்
ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

9.

1293/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அலகப்ெப ம,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் பயிாிடப்ப கின்ற வயற் காணிகளின் அள
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகளின் அள ஒவ்ெவா பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள வயற் காணிக க்கு நீர் வழங்கப்ப கின்ற
விதம் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(iv) 2013 ஆம் ஆண்
ந் 2015 ஆம் ஆண் வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில்
அறிக்ைகயிடப்பட்ட ெநல் விைளச்சல் ஒவ்ெவா
வ டத் க்கைமய
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெநல் விைளச்சல் ஒவ்ெவா பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
10.

1323/ ’16
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ெதாழில், ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம்
சப்ரக வ அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் ெதாடர்பாக அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள
கூட்
ஒப்பந்தம்
ெதாடர்பில்
விடயப்
ெபா ப்
அைமச்சாின ம்
அரசாங்கத்தின ம் ெபா ப் யா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) வர
ெசல த்திட்ட ச ைகக் ெகா ப்பனவான தனியார்
ைற
ெதாழிலாளர்களின் சம்பளத்திற்கு மாதாந்தம் பா 2,500/- ஐ ேசர்ப்பதான ,
கூட் ஒப்பந்தத்திற்கு அைமய ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் மாதாந்த
சம்பளத்தில் ேசர்க்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(ii) குைறந்தபட்சம் அ ப்பைடச் சம்பளத்ைத நாெளான் க்கு பா 500/- உடன்
பா 1,000/- வைர அதிகாித்தி க்க ேவண் ம் என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா?
(இ) (i) ஆெமனில், ேமற்ப நிைலப்பாட் ல் இ ந்தவா ேமற்ப அதிகாிக்கப்பட்ட
ெதாைகையச் ெச த்தாத தலாளிமா க்கு எதிராக வழக்குத் தாக்கல் ெசய்ய
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;
(ii) கூட்
ஒப்பந்தம் ஒன்
உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் அரசாங்கத்தினால்
ெகாண் வரப்பட்ட வர
ெசல த்திட்ட ச ைகக் ெகா ப்பன கள்
ெச த்தப்படாதி ப்ப , கூட்
ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தைனகள், ச ைகக்
ெகா ப்பன ச் சட்டத்ைத விட அதிக நன்ைம அளிப்பதாக உள்ள
சந்தர்ப்பங்களில் ஆகும் என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா;
(iii) இன்ேறல், கூட் ஒப்பந்தம் அங்கீகாிக்கப்பட்டைமக்கான காரணம் யா ;
(iv) இந்த
பா 2,500/- ெகா ப்பன க்கு சமமானெதா ெதாைக ஏற்கனேவ
ஒ சில தனியார் ேதாட்ட நி வாகிகளால் அவர்களின் ெதாழிலாளர்க க்கு
ெச த்தப்ப கின்ற என்பைத அறிவாரா;
(v) ஆெமனில், ேதாட்டக் கம்பனிகளால் இத்ெதாைகைய ெச த்த
யாெதன
அவர்கள் கூ கின்ற கூற்ைற ஏற் க் ெகாள்கின்றீரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)
11.

இன்ேறல், ஏன்?

1395/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்டத்தின் 165 இலக்க மற் ம் 166
ஆம் இலக்க ன்ெமாழி க க்கைமய, 7ஆம் ற்றாண் வைரயான நீண்ட
வரலாற்ைறக் ெகாண் ள்ள இலங்ைகயின் வாசைனத் திரவியங்கைள
உலகளாவிய ாீதியில் வணிகச் சின்னமாக்கும் ேவைலத்திட்டத்ைத ஆரம்பித்
ைவப்பதற்காக வர ெசல த் திட்டத்தின் லம் ஒ க்கப்பட் ள்ள பா 150
மில் யன் நிதி ஏற்பா ெசலவிடப்பட்ட விதம் ெதாடர்பான ெசல விபரம்
ஒன்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப
ன்ெமாழி க்கைமய க வா, மிளகு, ஏலம்
மற் ம் சாதிக்காய் ஆகியவற்றின் பயிர்ச் ெசய்ைகக்காக தவைணக் குத்தைக
அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட்ட காணியின் அள எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப தவைணக் குத்தைக ெப நர்களின் ெபயர் பட் யைல சைபயில்
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப
பயிர்ச் ெசய்ைகக்காக ஊக்குவிக்கப்பட்ட
பிரேதச ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
வர
ெசல த் திட்ட
ன்ெமாழிவில் க வா ஆராய்ச்சிக்காக
ஒ க்கப்பட்ட பா 50 மில் யன் நிதி ஏற்பா ெசலவிடப்பட்ட விதம் பற்றி
உ திெசய்யப்பட்ட ெசல விபரெமான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(5)
12.
1587/ ’17
ெகௗரவ சந்தித் சமரசிங்க,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்

ராட்சி அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்
பயணிகள்

ெதாடக்கம் இற்ைறவைர சப்ரக வ மாகாணத்தின்

ேபாக்குவரத்

பயணிகள் ேபாக்குவரத்

அதிகாரசைபயினால்

திப்

வழங்கப்பட் ள்ள

உாிமப் பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள

என்பைத ம்;
(ii) அந்த

உாிமப்

பத்திரங்கைளப்

ெபற்ற

நபர்களின்

ெபயர்கள்

மற் ம்

கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) பயணிகள்

ேபாக்குவரத்

உாிமப்

பத்திரங்கள்

இன்றி

சப்ரக வ

மாகாணத்தில் பஸ்வண் கள் ேசைவயில் ஈ ப கின்றன என்பைத ம்;
(ii) அதன்

லம் சப்ரக வ பயணிகள் ேபாக்குவரத்

அதிகாரசைபக்கு ெப ம்

நட்டம் ஏற்ப கின்றெதன்பைத ம்
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(இ) இ

ெதாடர்பாக அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக என்ன என்பைத அவர்

இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல் ஏன்?

13.
1599/ ’17
ெகௗரவ

ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ

மற் ம்

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ைரச்ேசாைல நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயம் காரணமாக மிக ம்
பார

ரமான

வைகயில்

சுற்றாடல்

மாசைடவதாக

குற்றச்சாட் க்கள்

சுமத்தப்ப வைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii)

ைரச்ேசாைல நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயத்தினால் ஏற்ப ம் பாதகமான
வா க்களின்

ெவளிேயற்றத்ைத

நடவ க்ைக யா
(iii )

த ப்பதற்காக

என்பைத ம்;

ைரச்ேசாைல மின் உற்பத்தி நிைலயத்தி

ந்

ெவளிேய ம் சாம்பைல

காைமத் வம் ெசய்ய எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக யா
(iv)

எ க்கப்பட் ள்ள

ைரச்ேசாைல மின் உற்பத்தி நிைலயத்தின்

என்பைத ம்;

லம் சுற்றாடல் மாசைடதைலக்

குைறப்பதற்காக இலங்ைக மின்சார சைபயினால் எதிர்காலத்தில் எவ்வள
பணம்

தலீ

ெசய்ய எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?

என்பைத ம்;

(6)
14.
1675/ ’17
ெகௗரவ ெசயிட் அ

ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) 2008
சம்பாில் மட்டக்களப் , ேகாப்பாய், ெகாட்டகைல ஆகிய ஆசிாியர்
பயிற்சிக் கலாசாைலயி
ந் தம பயிற்சியிைன நிைற ெசய்ததன் பின்னர்
வன்னி மாவட்ட பாடசாைலக க்கு நியமிக்கப்பட் ள்ள அேதேவைள பயிற்சி
நிைற ெபற்ற டன் உடன யாக பாீட்ைசைய நடத் கின்ற ெசயன் ைறக்கு
ரணாக, 2009 ஏப்ர ல் இ திப் பாீட்ைசக்கு ேதாற் ம் ப
ேகாரப்பட்ட
பயி நர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அந்த மாவட்டத்தில் நிலவிய
த்த சூழ்நிைலயின் காரணமாக
பயி நர்களினால் அந்த மாவட்டத்தி
ந்
ெவளிேய வர
நிைலைம காணப்பட்ட என்பைத ம்;

அந்த
யாத

(ii) இவர்கள் தம
கனிஷ்ட பிாிவின டன் பாீட்ைசக்கு ேதாற்றிய டன்
கனிஷ்டப் பிாிவினர் விைடயளித்த அேத வினாக்க க்கு இவர்க ம்
விைடயளித்தனர்
என்ப டன்,
கனிஷ்ட
பிாிவின க்கு
சான்றிதழ்
ெசல் ப யாகும் திகதி 2009.08.01 என ம் அேதேவைள இவர்க க்கான
சான்றிதழ் ெசல் ப யாகும் திகதி 2 0 1 1.0 1.0 1
என மா பட்ட
ெசல் ப யாகும் திகதிகள் வழங்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்
அவர் அறிவாரா?
(இ) கனிஷ்டப் பிாிவின க்கான சான்றிதழ் ெசல் ப யாகும் திகதியி
ந்
இவர்க க்கான சான்றித ம் ெசல் ப யாகும் வைகயில் நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல் ஏன்?

15.
1086/ ’16
ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தைரப்பைட, விமானப்பைட மற் ம் கடற்பைட ஆகிய
ப்பைடகளில்
கடைம நடவ க்ைகக க்காக ஈ ப த்தப்ப ம் நாய்களின் எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா பைடயின்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(ii) அந்த நாய்கைளப் பராமாிப்பதற்கு ெசலவிடப்ப ம்
ஒவ்ெவா பைடயின்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iii) ேமற்ப நாய்களி
ந்
ெவவ்ேவறாக யாைவ;

பணத்

ெபறப்ப ம் பயன்கள் ஒவ்ெவா

ெதாைக

பைடயின்ப

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
பைடக க்கு
ெவளிநா களி
ந்
ேம
ெகாண் வ வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப கின்றதா;

ம்

நாய்கைள

(ii) ஆெமனில், அதற்காக ெசலவி வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் பணத் ெதாைக
ஒவ்ெவா பைடயின்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(7)

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல் (இல.1),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம்
பிாி டன் ேசர்த்
வாசிக்கப்ப ம் 25 ஆம் பிாிவின் கீழ், ம பான உாிமக் கட்டணம்
ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2016 திெசம்பர் 15 ஆம் திகதிய 1997/16
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.06
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம

அறிவித்தல் இலக்கம் 992)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )

* 2.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல் (இல. 2),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம்
பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 25 ஆம் பிாிவின் கீழ், சாராய உாிம பத்திரக் கட்டணம்
ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2016 திெசம்பர் 20 ஆம் திகதிய 1998/7ஆம்
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.06 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம

அறிவித்தல் இலக்கம் 994)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )

* 3.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2008 ஆம்
ஆண் ன் 35 ஆம் இலக்க கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் பிாி 6 (உ) மற் ம் பிாி
21 உடன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் பிாி 51 கீழ் மகாவ அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல்
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 திெசம்பர் 06 ஆம் திகதிய 1996/27 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.07 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 4.
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;

(8)
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 .)
* 5.
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட
விடயம் (2017, மார்ச்சு 08) [1].

லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

* 6.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 7.
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 8.
ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 9.
கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தச்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 10.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )

(9)
* 11.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேதசிய ம ந் கள்
ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2015 ஆம் ஆண் ன் 5 ஆம்
இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகார சைபச் சட்டத்தின் 118 ஆம்
பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 142 ஆவ பிாிவின் கீழ், ம த் வ உபகரணங்கள்
விைல குறித்தல் ெதாடர்பாக சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப்
வாி 17 ஆம் திகதிய 2006/45 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.23 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 12.
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்,— நீதித் ைறச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதி,—
1978 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க, நீதித் ைறச் சட்டத்தின் 60 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்
வாசிக்கப்ப ம், சட்டத்தின் 61 ஆம் பிாிவின் கீழ், நீதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,
2017 மாச்சு 27 ஆம் திகதிய 2012/5 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதி
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 13.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 14.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 15.
ை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 .)
* 16.
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 .

( 10 )
17.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

18.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

19.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

20.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

21.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

22.
லசா யன் ச
மதிப்பீ

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

23.
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ

* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

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

