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1.

1067/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ேபாக்குவரத்
மற் ம் சிவில் விமான
ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) மஹைவயி
ந்
வ னியா வைரயிலான
ைகயிரதப் பாைதைய
னரைமப்பதற்கு அப்ேபாைதய உள்நாட்
ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்
ெகௗரவ ரஞ்சித் மத் ம பண்டாரவினால் 2015 ஆம் ஆண் ல் அைமச்சரைவ
நி பெமான் சமர்ப்பிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(ii) அதற்ேகற்ப இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத்தினால் தண்டவாளங்க ம்
பாலங்க ம் ஒவ்ெவா பகுதியாக இறக்குமதி ெசய்யப்பட் திைணக்களத்
தினால் அல்ல
உள்நாட்
ைகத்ெதாழிலாளர்கள் ஊடாக ேமற்ப
ைகயிரதப் பாைதைய நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்
ந்தெதன்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i) சர்வேதச ேபாட்
ாீதியிலான விைலம க்கள் ேகாரப்படாமல் இந்திய
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு
ைகயிரதப் பாைத
னரைமக்கப்ப வைத
ைகளிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப தீர்மானத்தின் மீ ெசல்வாக்கு ெச த்திய காரணங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
2.

1087/ ’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
ப்பைடகளின்
குதிைரப்பைட பிாிவி ள் இ க்கின்ற குதிைரகளின் எண்ணிக்ைக,
ஒவ்ெவா பைடயின்ப தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப குதிைரகைள பராமாிக்க ெசலவிடப்ப ம் பணத் ெதாைக ஒவ்ெவா
பைடயின்ப தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப குதிைரகளிடமி ந் ெபறப்ப ம் பயன்கள் ஒவ்ெவா பைடயின்ப
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
பைடகளின் குதிைரப்பைட பிாி க்கு ேம ம் குதிைரகைள
இறக்குமதி ெசய்ய நடவ க்ைக எ க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதற்காக ெசலவி வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக
ஒவ்ெவா பைடயின்ப தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(2)
3.
1121/ '16
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) நாட் ல் உயிர் பல்வைகைம நிைறந்த ஏராளமான நீேரந் பிரேதசங்கள்
ப ைள மாவட்டத்தி ள் அைமந் ள்ளன என்பைத அறிவாரா;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப இடங்கள் யாைவ;
(iii) ேமற்ப
நீர் ஊற் க்கைள எதிர்கால சந்ததியின க்காக பா காக்கும்
ெபா ட்
ஏேத ம் ேவைலத்திட்டம் மகாவ
அபிவி த்தி மற் ம்
சுற்றாடல் அைமச்சினால் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா;
(iv) ஆெமனில், அ பற்றிய விபரங்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
4.
1135/ ’16
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) பண்டாரகமவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட க த் ைற மாவட்ட விைளயாட் த்
ெதாகுதியின் நிர்மாணிப் கள் ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட திகதி யா என்பைத ம்;
(ii) அதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக யா என்பைத ம்;
(iii) அதன் உள்ளக விைளயாட் அரங்கு, ஓ பாைத மற் ம் நீச்சல் தடாகத்ைத
நிர்மாணிக்க ெசலவான பணத் ெதாைக தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
(iv) இதைனத் திறந் ைவப்ப
தாமதமைடவதற்கான காரணங்கள் யாைவ
என்பைத ம்;
(v) அதன் பராமாிப் ப் பணிக க்குப் ெபா ப்பாக இ ப்பவர்கள் யார்
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
5.
1182/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) மட்டக்களப் 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?

(3)
6.
1291/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அலகப்ெப ம,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

ல

காைமத் வ

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் உள்ள மத்திய அரசாங்கத் க்கும் மாகாண
சைபக க்கும் ெசாந்தமான நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ
என்பைத ம்;
(ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் லம் பயிர்ச்
ெசய்ைக
ெசய்யப்ப கின்ற
ெமாத்த
வயற்
காணிகளின்
அள
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள வயற் காணிகளின் அள
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி மட்டத்தில் எவ்வளெவன்பைத ம்;

ஒவ்ெவா

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) 2013 ஆம் ஆண்
ந் 2016 ஆம் ஆண் வைர மத்திய அரசாங்கத் க்கு
ெசாந்தமான
நீர்ப்பாசன
திட்டங்கைள
பராமாிப்பதற்கு
அல்ல
னரைமப்பதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக;
(ii) 2013 ஆம் ஆண்
ந்
2016 ஆம் ஆண்
வைர
மாத்தைற
மாவட்டத் க்குாிய நீர்ப்பாசன திட்டங்கைள பராமாிப்பதற்கு அல்ல
னரைமப் க்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக;
ஒவ்ெவா ஆண் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத அவர் இச் சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
7.
1396/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த் திட்டத்தின் 161 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழிவின்ப , வணிக ாீதியாக பாக்கு பயிர்ச் ெசய்ைகைய
ஊக்குவிப்பதற்காக அந்த ஆண் ல் கைடப்பி க்கப்பட்ட நடவ க்ைககள்
யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ன்ெமாழிவின்ப
தாபிக்கப்பட் ள்ள
வைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப

பாக்கு

ேசகாிப்

வைலயங்கள் தாபிக்கப்பட் ள்ள இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iv) 1977ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண் வைர இலங்ைகயில் பாக்கு
உற்பத்தி மற் ம் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட பாக்கின் அள , விைல மற் ம்
ெமாத்தப் ெப மதி உள்ளடங்கிய பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா
என்பைத ம்;
(v) இலங்ைகயில் வணிக ாீதியாக பாக்கு பயிர்ச் ெசய்ைகக்காக நிச்சயிக்கப்பட்ட
ஒ திட்டம் உள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) அவ்வாறான திட்டெமான்ைற அைமத்தல்
ேவண் ய அைமச்சு யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெதாடர்பில்

ெபா ப்ேபற்க

(4)
8.
1484/ ’16
ெகௗரவ அேசாக பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இற்ைறவைரயில் வடேமல் மாகாண சைபயின்
கீழ் நி வகிக்கப்பட்ட பாடசாைலகளில்
டப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
பாடசாைலயின்
ெபயர்
மற் ம்
பாடசாைல
அைமந் ள்ள பிரேதச ெசயலாளர் பிாி தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப மாகாண பாடசாைலகள்
டப்ப வதற்கான காரணங்கள் யாைவ
என்பைத ம்;
(iv) இப்பாடசாைலக க்கு ெசாந்தமான கட் டங்கள் மற் ம் காணிகள்
தற்சமயம் பய
தியான நடவ க்ைகக க்கு பயன்ப த்தப்பட் ள்ளனவா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
9.
1600/ ’17
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ
மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)
ைரச்ேசாைல நிலக்காி மின்நிைலயத்தி ள்ள மின் சக்தி நிைலயங்கள்
ன்றின ம் ஆ ட் காலம்
வைட ம் ஆண் யா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
மின்சக்தி நிைலயங்களின் ஆ ட்காலம்
ந்த பின்னர் அந்த
ன்
மின்சக்தி நிைலயங்களி
ந் ம் ெபறப்பட்ட மின்வ ைவ
ெபற் க்ெகாள் ம் மாற் வழி ைற யா என்பைத ம்;
(iii ) ேமற்ப
மின்சக்தி நிைலயங்களில் அ க்க ஏற்ப கின்ற ெதாழில் ட்ப
ெந க்க கைள ஆரா ம் ேபா உாிய காலத்திற்கு ன்னர் அந்த மின்சக்தி
நிைலயங்கைள
வி வதால் ஏற்படக்கூ ய நிைலைம ெதாடர்பில்
நீண்டகால
மின்
பிறப்பாக்கத்
திட்டங்கைள
தயாாிக்கும்
திட்ட
வகுப்பாளர்களின் கவனம் ெச த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
10.
1183/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) தி ேகாணமைல 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?

(5)
11.

1295/ '16
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் காணப்ப ம் அரச காணிகளின் அள எவ்வள ;
(ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகளின் அள ஒவ்ெவா பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iii) மாத்தைற மாவட்டத்தில் கு யமர்வதற்காக பகிர்ந்தளிப்பதற்கு அைடயாளம்
காணப்பட் ள்ள அரச காணிகளின் அள எவ்வள ;
(iv) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகளின் அள ஒவ்ெவா பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் கு யமர்வதற்கு காணிகள் அற்ற மக்க க்கு
காணிகைள வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா;
(ii) ஆெமனில், அத் திகதி யா ;
(iii) இ ெதாடர்பில் நைட ைறப்ப த்தப்பட் வ கின்ற அல்ல நைட ைறப்
ப த் வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
12.

1329/ ’16
ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) எல்.ாீ.எல். ேஹால் ங்ஸ் (பிைற)
மிெடட் நி வனத்தின் ஊழியர்க க்கு
பங்கு
வழங்கும்
ேபா
இடம்ெபற் ள்ள
ைறேக கள்
மற் ம்
அந்நி வனத்தின் ஊழல் ேமாச கள் பற்றி நிதிக் குற்றப்
லனாய் ப்
பிாி க்கு ACC/FC/2015/403 இலக்கத்தின் கீழ்
ைறப்பாெடான்
ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) இற்ைறவைர அ பற்றி விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(iii) அதனால் அதன் ஊழியர்கைளப் ேபான்ேற நாட் க்கும் பாாியள நிதிசார்
நட்டம் ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இந்த
ைறப்பாட்ைட விசாாிப்பதற்கு
ேமற்ெகாள்வாரா;
(ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ;
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

அவசியமான

நடவ க்ைககைள

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
13.

1677/ ’17
ெகௗரவ ெசயிட் அ ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மட்டக்களப் மாவட்டத்தி ள்ள மண் ைன ேமற்கு மற் ம் கல்குடா கல்வி
வலயங்களி ள்ள பாடசாைலகளின் ெபயர்கைள வகுதி ாீதியாக ஒவ்ெவா
பாடசாைலயி
ள்ள ஆசிாியர்கள் பதவியணி மற் ம் தற்ேபா ள்ள
ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக என்பவற் ட ம்;
(ii) இந்த கிராமப் ற ஏைழ மாணவர்களின் இலவசக் கல்விக்கான சம உாிைமைய
உ திப்ப த் வதற்காக தற்ேபா நில ம் ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு
அண்ைமயி ள்ள கல்வி வலயங்களி ள்ள ேமலதிக ஆசிாியர்கைள
இடமாற்றம் ெசய்வதற்கு கிழக்கு மாகாணத்தின் மாகாணக் கல்விப்
பணிப்பாள க்கு அறி
த்தல்கள் வழங்கப்ப மா என்பைத ம்;
(iii) அவ்வாெறனில், எப்ேபா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(6)
14.
1397/ ’16
ெகௗரவ பந் ல
ேகட்பதற்கு,— (1)

குணவர்தன,—

ெப ந்ேதாட்டக்

ைகத்ெதாழில்

அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த் திட்டத்தின் 162 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழி க்கைமய ேதயிைல, இறப்பர் மற் ம் ெதங்கு ஆராய்ச்சித்
ைறக க்கு ஒ க்கப்பட்ட
பா 200 மில் யன் நிதி ஏற்பா
ேமற்ப
ன் ஆராய்ச்சி நி வனங்க க்கிைடேய பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட விகிதாசாரம்
யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேதயிைல,
இறப்பர்
மற் ம்
ெதங்கு
ஆராய்ச்சி
நி வனங்களில்
பணியாற் கின்றவர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
நி வனத் க்கைமய
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) 2002, 2005, 2010 மற் ம் 2014 ஆம் ஆண் களில் ேதயிைல ஆராய்ச்சி,
இறப்பர் ஆராய்ச்சி மற் ம் ெதங்கு ஆராய்ச்சிக்காக திைறேசாியினால்
வழங்கப்பட்ட நிதி ஏற்பா
ஒவ்ெவா
வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக
யாெதன்பைத ம்;
(iv) கடந்த ஒ தசாப்த காலப்பகுதியில் ேதயிைல, இறப்பர் மற் ம் ெதங்கு ஆகிய
ன்
ைறகளி ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
15.
1468/ ’16
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )

ராட்சி அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைறவைர திண்மக் கழி ப் ெபா ள்
காைமத் வத்திற்காக அைமச்சினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட க த்திட்டங்களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) இந்தக்
க த்திட்டங்கைள
நைட ைறப்ப த் வதற்காக
ஒவ்ெவா
உள் ராட்சி மன்றத்திற்கும் வழங்கப்பட்ட நிதியின் அள ெவவ்ேவாறக
எவ்வள என்பைத ம்;
(iii) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இ வைர ேமற்ப க் க த்திட்டங்கள்
ெதாடர்பாக எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) இலத்திரனியல் கழி ப் ெபா ள்
காைமத் வத்திற்காக
எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;

அைமச்சு

(v) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் திண்மக் கழி ப் ெபா ள்
காைமத் வம் மற் ம் இலத்திரனியல் கழி ப் ெபா ள்
காைமத் வம்
ெதாடர்பாக
எதிர்காலத்தில்
ேமற்ெகாள்வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்ப ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(7)

அ

தாபப் பிேரரைணகள்

1.
காலஞ்ெசன்ற

ன்னாள் பாரா

மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ ஏ. எம். எஸ். அதிகாாி.

காலஞ்ெசன்ற

ன்னாள் பாரா

மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ சந்திர ரண ங்க.

காலஞ்ெசன்ற

ன்னாள் பாரா

மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ ைமத்திாிப்பால ேஹரத்.

காலஞ்ெசன்ற

ன்னாள் பாரா

மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ ஆாியரத்ன ஜயதிலக.

2.

3.

4.

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.
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.
* 2.
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 .)
* 3.
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட
விடயம் (2017, மார்ச்சு 08) [1].

லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

* 4.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 5.
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 6.
ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 7.
கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தச்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 8.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )

(9)
* 9.
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.
* 10.
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.
* 11.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 12.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 13.
ை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 .)
* 14.
அரசியலைமப்பின் கீழ் பிேரரைண,— விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்
(2016 ன் 22),— “இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 104ஆ
(5) (அ) ஆம் உ ப் ைரயின் ஏற்பா களின் பிரகாரம், ேதா்தல் ஆைணக்கு வினால் 2016
ெபப்
வாி 25 ஆம் திகதிய 1955/19 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானியில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2016.05.06 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான, மக்கள்
தீர்ப்ெபான் க்கான அல்ல ேதா்தெலான் க்கான காலக்ெக வின் ேபா இலத்திரனியல்
மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் பின்பற்றிெயா க ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் அல்ல வழிகாட்
ெநறிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட் எ த்தியம்பப்ெபற்ற .

( 10 )
15.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

16.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

17.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

18.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

19.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

20.
லசா யன் ச
மதிப்பீ

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

21.
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 .

