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1.
1068/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ேபாக்குவரத்

மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள்

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) இலங்ைக

ைகயிரத

திைணக்களத்தில்

பணியாற் ம்

ஏவலாளர்கள்

ஒன்றிைணந்த ேசைவைய ேசர்ந்தவர்களாவர் என்பைத ம்;
(ii) ஏவலாளர்கைள ேநர யாக ஆட்ேசர்ப்

ெசய்வதற்கு இலங்ைக

ைகயிரத

திைணக்களத்திற்கு அதிகாரம் இல்ைலெயன்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத்திற்கு ஏவலாளர்கைள
ஆட்ேசர்ப்
அ

ெசய்வதற்கு ஒன்றிைணந்த ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தின்

மதி ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அவ்வ
(iii) ேமற்ப

அ

மதி கிைடத்த திகதி யாெதன்பைத ம்;

மதி வழங்கப்பட்ட க தத்தின் பிரதிெயான்ைற சைபக்கு

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) ஏவலாளர்கைள ஆட்ேசர்ப்
ெபா

காைமயாளாின்

ெசய் ம் ேநர் கப் பாீட்ைச ேமலதிக
(நி வாகம்)

தைலைமயில்

ைகயிரத

நடாத்தப்பட்டதா

என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப

ேநர் கப் பாீட்ைச நடாத்தப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் இந்த

உத்திேயாகத்தர் ேசைவ இைடநி த்தத்திற்கு உள்ளாகியி ந்தார் என்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(iii) ேசைவ

இைடநி த்தத்திற்கு

ேசைவயில் ஈ ப வ

எவ்வா

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

உள்ளாகி ள்ள
என்பைத ம்;

உத்திேயாகத்தெரா வர்

(2)
2.
1153/ ’16
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ேஹாமாகம மற் ம் பண்டாரகம ஆகிய இரண்
பிரேதசங்க

பிரேதச சைப ஆ

க்கும் ெசாந்தமான 98 ஏக்கர் பரப்பள

காணியில் சுற் லாத் ைற

ைகப்

ெகாண்ட ப வில வத்த

டைமப் க் க த்திட்டெமான்ைற ெசயற்ப த்த

அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதா;
(ii) ஆெமனில், இக்க த்திட்டத்ைத ெசயற்ப த் ம் கம்பனியின் ெபயர் மற் ம்
கவாி யா ;
(iii) இவ் டைமப் க்

க த்திட்டம்

காரணமாக

இப்பிரேதசத்தில்

பலத்த

சுற்றாடல் பாதிப் ஏற்ப கின்றெதன்பைத அறிவாரா;
(iv) இவ் டைமப் க்

க த்திட்டத் க்கு

இலங்ைக

தலீட்

சைபயின்

அங்கீகாரம் கிைடத் ள்ளதா;
(v) இக்க த்திட்டத் க்கு சுற்றாடல் ஆய்வறிக்ைக தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
3.
1186/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ)

த்தளம் மாவட்டத்தில்,
(i) 1983

ஆம்

ஆண்டளவில்

நிலங்களின் அள

ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட

ெமாத்த

விவசாய

யா ;

(ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய
நிலங்களின் அள
(iii) 1983

ஆம்

ஒவ்ெவா

ஆண் ன்

பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

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)
4.
1286/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— ேபாக்குவரத்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள்

(அ) அரச ேபாக்குவரத்தின் பிரதானெதா ஆக்கக்கூறாக விளங்கும் இேபாச ேப ந்
ேசைவைய, தனியார் ைற ேப ந் ேசைவக்கு ேபாட் யானெதா ேசைவயாக
ேபணிவ வதன் க்கியத் வத்ைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா?
(ஆ) (i) 2014.12.31 ஆம் திகதி உள்ளவா மாத்தைற மாவட்டத்தின் இேபாச பஸ்
ப்ேபாக்க க்கு ெசாந்தமான ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக;
(ii) 2016.06.01 ஆம் திகதி உள்ளவா ஒவ்ெவா ெதாழி ன் அ ப்பைடயில்
ேமற்ப ஒவ்ெவா
ப்ேபாவி ம் உள்ள பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) 2015.01.01 ஆம் திகதிக்கு பின்னர் மாத்தைற மாவட்டத்தின் இேபாச பஸ்
ப்ேபாக்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக;
ஒவ்ெவா
ப்ேபாவிற்கு அைமவாக
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

தனித்தனியாக

யாெதன்பைத

அவர்

(இ) 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆகிய ஆண் களில் மாத்தைற மாவட்டத்தின்,
(i)

(ஈ)

இேபாச பஸ்

ப்ேபாக்களின் வ டாந்த ரள் ;

(ii) இ.ேபா.ச.வினால் ேசைவ வழங்கப்ப கின்ற

திகளின் கிேலாமீற்றர் அள ;

ஒவ்ெவா
வ டத்திற்குேமற்ப
குறிப்பி வாரா?

எவ்வள

தனித்தனியாக

என்பைத

அவர்

(i) பயணிகளின் ேதைவக்ேகற்ப மாத்தைற மாவட்டத்தி ள் ேம ம் எத்தைன
பஸ் ப்ேபாக்கைள அைமப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
(ii) அதற்காக இனங்காணப்பட் ள்ள பிரேதசங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(உ) இன்ேறல், ஏன்?
5.
1334/ ’16
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்
ேகட்பதற்கு,— (1)

ராட்சி அைமச்சைரக்

(அ) (i) வைகப்ப த்தாத
குப்ைபகைள
ேசகாிக்காதி ப்பதற்கு
உள் ராட்சி
நி வனங்கள் எ த் ள்ள
ைவ பற்றி மக்கைள விழிப் ணர் ட்டத்
ேதைவயான நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்,
(ii) ஆெமனில், அ

எவ்வாெறன்பைத ம்,

(iii) குப்ைபகைள வைகப்ப த்தி ேசகாிக்கத் ேதைவயான வசதிகள் மக்க

க்குப்

ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்,
(iv) ஆெமனில், அ

எவ்வாெறன்பைத ம்,

(v) வைகப்ப த்தப்பட்ட
குப்ைபகைள
ேசகாிப்பதற்கு
உள் ராட்சி
நி வனங்க க்கு வசதிகள் ெசய் ெகா க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்,
அவர் குறிப்பி வாரா?

(4)
(ஆ) (i) குப்ைபகைள வைகப்ப த்தித் தராத
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) வைகப்ப த்தப்பட்ட
என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அ
(iv) அதற்காக

குப்ைபகள்

ஆட்க

க்ெகதிராக

மீள்சுழற்சி

எ க்கப ம்

ெசய்யப்ப கின்றனவா

எந்த இடத்தில் என்பைத ம்;

தலீ

ெசய்யப்ப ம் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(v) மீள்சுழற்சி
ெசய்யப்பட்ட
குப்ைபகைள
பயன்ப த்தலாம் என்பைத ம்;

எத்தைகய

பணிக

க்கு

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
6.
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

வ

1404/ ’16
வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள்

(அ) 2016 ஆம் ஆண் வர ெசல த்திட்டத்தின் 175 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழிவின்
ப , யாைன மனித ேமாத க்கு இலக்குக டனான ஒ தீர்ைவ வழங்குவதற்காக
3 வ டங்களில் பயன்ப த்தப்ப வதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பா 4000 மில் யன்
நிதி ஏற்பாட் ல் 2016 ஆம் ஆண்
ள் பயன்ப த்தப்பட்ட நிதித் ெதாைக
மற் ம் அவ்வா ெசல ெசய்யப்பட்ட நிதியின் விைளதிறன் யா என்பைத
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா;
(ஆ) (i) குறிப்பிட்ட வர ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிைவ ெசயற்ப த் ம் ெபா ப்ைப
ஏற் ள்ள அைமச்சு அல்ல நி வனம் யா ;
(ii) 1977 ெதாடக்கம் இன்
வைர யாைன மனித ேமாதல் காரணமாக
அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ள
மரணங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ெசாத் ச்
ேசதங்கள் ஒவ்ெவா வ டத்தின்ப யாைவ;
(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
வ டத்தி ம் யாைன மனித ேமாதல் காரணமாக
மரணமைடந்த தரப்பின க்கு அரசாங்கத்தினால் இழப்பீட் த் ெதாைக
வழங்கப்பட்டதா;
(iv) ஆெமனில், அவ்விழப்பீட் த் ெதாைக ஒவ்ெவா

வ டத்தின்ப

யா ;

(v) குறிப்பிட்ட வர
ெசல த்திட்ட
ன்ெமாழிவில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
யாைன-மனித
ேமாத க்கு
வழங்குவதற்கு
உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள
இலக்குக டனான தீர்ைவப் பற்றி விளக்கமளிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
7.

1477/ ’16
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சுக்குச் ெசாந்தமான
திைணக்களங்கள், கூட் த்தாபனங்கள், சைபகள் மற் ம் நியதிச் சட்ட
நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) 2015 இல் தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் இந்த
ஒவ்ெவா நி வனத்திற்காக ம் ஆட்ேசர்ப் ெசய்யப்பட் ள்ள பணியாளர்
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா என்பைத ம்;
(iii) அவ்வா ஆட்ேசர்ப் ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், கல்வித்
தைகைமகள் மற் ம் ஆட்ேசர்ப் க்குாிய பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப பணியாளர்கைள ஆட்ேசர்ப் ெசய்ய பின்பற்றப்பட்ட ைறயியல்
யா என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(5)
8.
1503/ ’17
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில்
சி வர்
சனத்ெதாைகயில்
ேபாசாக்கின்ைமயால்
பாதிக்கப்பட் ள்ள சி வர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

எண்ணிக்ைகைய தீர்மானிக்கின்ற

ைறயியல் யாெதன்பைத ம்;

(iii) இலங்ைகயில் ேபாசாக்கின்ைமயால் பாதிக்கப்பட் ள்ள சி வர்களின்
எண்ணிக்ைக சி வர் சனத்ெதாைகயில் எத்தைன சத தம் என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப அ (i) இல் குறிப்பிட் ள்ள சி வர்களின் எண்ணிக்ைக, ச கத்தின்
ஒவ்ெவா வ மான மட்டங்கள் வாாியாக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(ii) இலகுவாகேவ ேநாய்க க்கு உள்ளாவதால் மரணிப்பதாக அறியவந் ள்ள
ேபாசாக்கின்ைமயால் பாதிக்கப்பட் ள்ள சி வர்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
9.
1679/ ’17
ெகௗரவ ெசயிட் அ ஸாஹிர் ெமௗலானா,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச
ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மட்டக்களப்
ேபாதனா ைவத்தியசாைலயில் உள்ள
ெபயர்கள் மற் ம் அவற்றின் எண்ணிக்ைககைள ம்;

வாட் க்களின்

(ii) ஒவ்ெவா வாட்
ம் உள்ள ப க்ைககளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் தற்ேபா
அ மதிக்கப்பட் ள்ள ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைகைய ம்;
(iii) அைனத் ைவத்திய நி ணர்களின் ெபயர்கைள ம் அவர்களின் ம த் வத்
ைறகைள ம்;
(iv) இவ் ைவத்திய நி ணர்கள் ெபா ப்பாக உள்ள வாட் க்களின் விபரங்கைள ம்;
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ைவத்திய
நி ணர்களின்
ெபா ப்பில்
தட் ப்பாடாக உள்ளன என்பைத ம்;

வழங்குவதற்கு

வாட் க்கள்

(ii) இடவசதி மற் ம் ப க்ைக வசதி இல்லாத காரணத்தினால் சாதாரண
ேநாயாளிக ம், தீவிர ம த் வ சிகிச்ைச ேதைவப்ப ம் பார ரமான
ேநா டன் கூ ய ேநாயாளிக ம் சில வாட் க்களில் தைரகளி ம்
வராந்தாக்களி ம் தங்கி ள்ளெதன்பைத ம்;
(iii) ேமலதிக வாட் களின் நிர்மாணத்திற்காக வளாகத்தில் காணி கிைடக்கக்
கூ யதாக உள்ள என்பைத ம்;
(iv) கிழக்கு பல்கைலக்கழக ம த் வ மாணவர்க
ைவத்தியசாைலயாக இ உள்ள என்பைத ம்

க்கான

ஒ

ேபாதனா

அவர் அறிவாரா?
(இ) (i) அவர் அதற்கு ன் ாிைம அளித் , அவசரமாகத் ேதைவப்ப ம் வாட் களின்
நிர்மாணத்திற்கான நிதி ஒ க்கீட்ைட ேமற்ெகாள்வரா என்பைத ம்;
(ii) அவ்வாறாயின் எப்ேபா

என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல் ஏன்?

(6)
10.
1187/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) மன்னார் மாவட்டத்தில்,
(i) 1983

ஆம்

ஆண்டளவில்

நிலங்களின் அள

ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட

ெமாத்த

விவசாய

யா ;

(ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய
நிலங்களின் அள
(iii) 1983

ஆம்

ஒவ்ெவா

ஆண் ன்

பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

பின்னர்

2009

ஆம்

ஆண் ல்

த்தநிைலைம

ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
த்தநிைலைம

(iv)

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?
11.
1335/ ’16
ெகௗரவ

த்திக பத்திரண,— சுகாதாரம்,

ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ெதன் மாகாணத்தில் அறியக்கிைடத்த
சி

நீரக ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக யா ;

(ii) அதன்ப , ெதன் மாகாணத்தில்

ஆகக்கூ ய

சி நீரக ேநாயாளிகள்

அறியக்கிைடக்கும் மாவட்டம் யா ;
(iii) ெதன் மாகாணத்தில்

சி நீரக ேநாய்க்கு ஏ வா ள்ள பிரதானமான

காரணங்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப

சி நீரக ேநாயாளிக

க்கு அரசாங்கம் உதவி வழங்க நடவ க்ைக

ேமற்ெகாண் ள்ளதா;
(ii) ஆெமனில், அவ்வா

வழங்கப்பட் ள்ள உதவிகள் யாைவ;

(iii) ெதன் மாகாணத்தில் சி நீரக ேநாய் நிவாரணத்திற்காக
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா;
(iv) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

நடவ க்ைக

(7)
12.
1406/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல திட்டத்தின் 185 ஆம் இலக்க
பிேரரைணக்கு அைமவாக, இலவச Wi-Fi வசதிகள் வழங்கப்பட் ள்ள அரச
பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் அப்பல்கைலக்கழகங்களின் மாணவர்கள் இந்த
வசதியிைன
அ பவிக்க
ஆரம்பித்த
திகதிகள்
ெவவ்ேவறாக
யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) அரச பல்கைலக்கழக
ைறைமயி ள் ேமற்ப
ஜிட்டல்மயப்ப த்தல்
வசதிகைள வழங்குவதற்காக அரசாங்கத்தினால் உறப்பட்ட ெமாத்த ெசல
யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ெசல
எந்த அைமச்சினால்
ெசலவினமாக ஏற்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;

அல்ல

நி வனத்தினால்

(iv) அரச பல்கைலக்கழக
ைறைமயி ள் கல்வி கற்கும் அைனத்
மாணவர்க க்கும் ம க்கணனி வழங்குதல் சம்பந்தமாக அரசாங்கத்திற்கு
திட்டவட்டமான ேவைலத்திட்டெமான் உள்ளதா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில், அந்த ேவைலத்திட்டம் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
13.
1505 / ‘16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,—
ேகட்பதற்கு,— (1)

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்

(அ) 2016 ஆம் ஆண் ல்,
(i)

லதன ெசலவிற்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் ஆகக் கூ தலான சத தத்ைத
பயன்ப த்தி ள்ள 05 அைமச்சுக்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

லதன ெசலவிற்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் ஆகக் குைறந்த சத தத்ைத
பயன்ப த்தி ள்ள 05 அைமச்சுக்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii) மீண் வ ம் ெசலவிற்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் ஆகக் கூ தலான
சத தத்ைத பயன்ப த்தி ள்ள 05 அைமச்சுக்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) மீண் வ ம் ெசலவிற்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் ஆகக் குைறந்த சத தத்ைத
பயன்ப த்தி ள்ள 05 அைமச்சுக்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(v) ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் ஆகக் கூ ய சத தத்ைத பயன்ப த்தி ள்ள 05
அைமச்சுக்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(vi) ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் ஆகக் குைறந்த சத தத்ைத பயன்ப த்தி ள்ள 05
அைமச்சுக்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(8)
14.
1731/ ’17
ெகௗரவ ெசயிட் அ
ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 1980 ஆம் ஆண் ல் மட்டக்களப் கடல் மணல் ப க்ைகக்கு அண்ைமயில்
மண் அகழ்தல் க த்திட்டெமான் இடம்ெபற்ற என்பைத ம்;
(ii) பயங்கரவாதச் ெசயற்பா களின் நிமித்தமாக அக்க த்திட்டம் அைரவாசியில்
நி த்தப்பட்ட என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i) கடைல ம் வாவிைய ம் இைணக்கும் வாய் வ டாந்தம்

டப்படாதி த்தல்;

(ii) வ டம் ரா ம் வாவியில் மீன் பி க்கும் மீனவர்கள் மீன்பி
ெபற் க்ெகாள்ளல்;
(iii) ஆழ்நீர் மீன் பி க்கும் படகுக ம் இ ைவப் படகுக
இலகுவாக வாவிக்குள் வரக்கூ யதாக இ த்தல்;

நன்ைமையப்

ம் நங்கூரமி வதற்கு

(iv) ெவள்ள நீர் விைரவாக கட க்குள் ெசல்வதால் ெவள்ளத்தின் ெபா
வயல்கள் ேசதமைடயாதி த்தல்;

ெநல்

(v) ெவள்ள
நீர்
இலகுவாக
கட க்குள்
ெசல் தல்
அரசாங்கத்தால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய ெவள்ள நிவாரண யற்சிகைளக் குைறத்தல்;
என்பன இக்க த்திட்டத்தின்
அறிவாரா?

லம் கிைடக்கும் நன்ைமகள் என்பைத அவர்

(இ) (i) இக்க த்திட்டத்ைத மீள ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத ம்;
(ii) அவ்வாறாயின், அ

எப்ேபா

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல் ஏன்?

15.
1336/ ’16
ெகௗரவ
த்திக பத்திரண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அரசாங்க ைவத்தியசாைலக க்கு ஆண்ெடான் க்கு ேதைவயான இ தய
நாளங்களின் தைடைய நீக்குவதற்கு பயன்ப த்தப்ப ம் “ஸ்ெடன்ட்ஸ்”
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) இதற்காக ெசலவிடப்ப ம் பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) எதிர்காலத்தில்
தட் ப்பா ன்றி
ேமற்ப
“ஸ்ெடன்ட்ஸ்”
கைள
ேநாயாளிக க்கு ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு ேதைவயான நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனின், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இ தய ேநாயாளர்க க்கு ேதைவயான ேவ
ஔடத வைககள் மற் ம்
உபகரணங்கைள அரசாங்கத்தினால் இலவசமாக ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு
எதிர்ப்பார்க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், அைவ யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ

இன்ேறல், ஏன்?

(9)

ெபா

அ

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்கள்

1.
ெகளரவ ெசயிட் அ
ஸாஹிர் ெமௗலானா,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி
(இல.1),— பின்வ ம் சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக :“ைலலா உம்மா தீன் மன்றத்ைதக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா சட்ட லம்”
2.
ெகளரவ ேக. காதர் மஸ்தான்,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி (இல.2),—
பின்வ ம் சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக :“அப் ல் மஜீத் எக்கடமிையக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா சட்ட லம்”

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.
ை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 .)
* 2.
கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவயின் 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.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 5 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப்
பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 மார்ச்சு 28 ஆம்
திகதிய 2012/16 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2017.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

( 10 )
* 5.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் (3) ஆம் உப பிாிவின் கீழ்
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017
மார்ச்சு 28 ஆம் திகதிய 2012/17 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 6.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.3),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் (3) ஆம் உப பிாிவின் கீழ்
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017
மார்ச்சு 31 ஆம் திகதிய 2012/52 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 7.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.4),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் (3) ஆம் உப பிாிவின் கீழ்
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017
ேம 08 ஆம் திகதிய 2018/2 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 8.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.5),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் (3) ஆம் உப பிாிவின் கீழ்
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017
ேம 19 ஆம் திகதிய 2019/21 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 9.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
தீர்மானம்,— (235 ஆம் அத்தியாயமான) சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிாிவின்
கீழ் இறக்குமதி தீர்ைவகள் ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் 2017.06.20 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தீர்மானம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(2017 ெபப்ரவாி 16 ஆம் திகதிய 2006/42 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

( 11 )
* 10.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 11.
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட
விடயம் (2017, மார்ச்சு 08) [1].
* 12.
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட

லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 13.
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 14.
சுகததாச ேதசிய விைளயாட் கள்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

கட் டத்ெதாகுதி

அதிகாரசைப

(தி த்தச்)

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 15.
உள்

ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 16.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 17.
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.
* 18.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 19.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

( 12 )
* 20.
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 .
* 21.
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.
22.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

23.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

24.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

25.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

26.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

27.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

28.
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 .

