
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 235.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2018 சனவாி 23 ெசவ்வாய்க்கிழைம, பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 
1187/’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) மன்னார் 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? 

2. 
1330/ '16 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ரான்ஸ்ேபாமர் (LTL) கம்பனியின் உப 
கம்பனியான LTL ேராெஜக்ட்ஸ் கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட திகதி யா ; 

 (ii) LTL கம்பனிக்கு  இதன் 100% உாிைம உள்ளதா; 
 (iii) இதன் தற்ேபாைதய உாிைமயாளர்கள் யாவர்;  
 (iv) தற்ேபா  LTL கம்பனிக்கு  LTL ெராெஜக்ட்ஸ் கம்பனியின் பங்குகள் 

உாித் ைடயதாகக் காணப்ப கின்றதா; 
 (v) LTL கம்பனிக்கு உாித்தான LTL ெராெஜக்ட்ஸ் கம்பனியின் பங்குகைள 

பராதீனப்ப த் வதற்கு அல்ல  உாிைம மாற்றம்  ெசய்வதற்கான 
உாிைமைய வழங்கியவர்கள் யார்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) LTL கம்பனிக்கு உாித்தான LTL ெராெஜக்ட்ஸ் (தனியார்) வைரய க்கப்பட்ட 
உப கம்பனியான  2006 ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர் கணக்காய்  அறிக்ைக 
களில் உள்ளடங்கவில்ைல என்பைத ம், இதன் காரணமாக இக்கம்பனியின் 
இலாபப் பங்குகள் அரசாங்கத் க்கு கிைடக்கப் ெப வதில்ைல என்பைத ம் 
அவர் அறிவாரா; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் விசாரைண நடத்தி, 2006ஆம் ஆண்  தல் இ வைர 
அரசாங்கம் இழந்த இலாபப் பங்குப் பணத்ெதாைகைய ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 
1404/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(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? 

4. 
1473/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(2) 

(அ) (i) தற்ேபா  நாட் ல் நைட ைறயி க்கும் நாட் ன் அபிவி த்திக்கு விேசட 
பங்களிப்  வழங்கும் பிரேதச ஊடகவியலாளர் அைமப் க்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ஒவ்ெவா  பிரேதச ஊடகவியலாளர் அைமப்பின ம் அவற்றில் பதவி 
வகிப்ேபாாின ம் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள  வாழ்க்ைகத் மட்டத்ைத உயர்வதற்கும் அேதேபான்  ெதாழில் 
வாழ்க்ைகயின் ேமம்பாட் க்காக ம் எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5. 
1497/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் சினிமா மண்டபங்கள் ஜிட்டல் மயமாக்கப்ப வதன் 
அவசியத்ைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், சினிமா மண்டபங்கைள ஜிட்டல் மயமாக்குவதற்கு அரசாங்கம் 
தைலயீ  ெசய்யாமல் இ ப்ப  ஏன்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

6. 
1504/ ’17 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ன் ற்பகுதியி ம் 2017 ஆம் ஆண் ல் இற்ைறவைரயி ம் 

சந்ைதயில் ெநற் ெசய்ைகக்காக ம் ேவ  ெப ந்ேதாட்டச் ெசய்ைகக்காக ம் 
பயன்ப த் கின்ற பல்ேவ  உர வைககளின் விைலகள் தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) 2016 ஆம் ஆண் ன் ற்பகுதியில் காணப்பட்ட உரத்தின் விைல டன் 
ஒப்பி ைகயில், தற்ேபா  உரத்தின் விைல அதிகாித் ள்ளெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 2016 ஆம் ஆண்  ஆரம்பத்தில் சந்ைதயில் பா 1300/- ஆக  இ ந்த 50 
கிேலா கிறாம் உரப் ைபெயான்றின் விைல தற்ேபா  பா 2900/- வைர  
அதிகாித் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) உரத்தின் விைலைய கட் ப்ப த்தா வி ன் அல்ல  சந்ைத விைலக்ேகற்ப 
உர மானியம் அதிகாிக்கப்படாவி ன், ெப ந்ேதாட்டச் ெசய்ைக உள்ளிட்ட 
கமத்ெதாழிைல சார்ந்  வாழ்கின்ற மக்களின் வாழ்க்ைக பாாிய ழ்ச்சிக்கு 
உள்ளாகுெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அதற்காக ன்ெமாழியப்ப ம் தீர் கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
1508/ ’17 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார  அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016.12.31  ஆம் திகதியி ள்ளவா  ெமாத்த பங்கு விைலச் சுட்ெடண்ணின் 
ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2014.12.31 மற் ம்  2015.12.31 ஆம் திகதிக்கு ஒப்பீட்டளவில், 2016.12.31 ஆம் 
திகதிக்கு ெமாத்த பங்கு விைலச் சுட்ெடண்ணின் ெப மதி எத்தைன 
சத தத்தினால் மாற்றமைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேதறிய ெவௗிநாட்  ெகாள்வன களின் ெப மதி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

8. 
1625/ ‘17 

ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகப் பாடசாைல ைறைமயி ள் பிரசித்திெபற்ற பாடசாைலக க்கு 
பிள்ைளகைள ேசர்க்க யற்சிப்பதன் லம் அதிக அளவிலான கிராம 
பாடசாைலகள் டப்ப ம் அச்சு த்த க்கு உள்ளாகி ள்ளெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஐம்ப  மாணவ, மாணவிக க்குக் குைறவாக ள்ள பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிபிட் ள்ள எண்ணிக்ைக, மாவட்ட வாாியாக தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தின், எம்பி பிட் ய கல்வி வைலயத்தில் ெகாடகெவல 
ேகாட்டத்தில் அைமந் ள்ள ேகாம்பிட்  வித்தியாலயம் தற்ேபா  

டப்பட் ள்ளைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைல டப்ப தல் ெதாடர்பாக மாகாண கல்வித் திைணக்களம் 
அல்ல  ெதாடர் ைடய நி வனங்கள் விழிப் ணர் ட்டப்படவில்ைல என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், தன்னிச்ைசப்ப  பாடசாைலைய விட்  அதி ந்த 
ெபா ட்கைள ம் தான்ேதான்றித்தனமாக பகிர்ந்தளித்தைம ெதாடர்பாக 
பாடசாைல அதிபர் உட்பட ேகாட்ட மற் ம் வலய கல்விப் பணிப்பாளர்கள் 
ெபா ப் க்கூற ேவண் ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இ  ெதாடர்பாக எ க்கப் ம் எதிர்கால நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

9. 
1631/ ’17 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ப்பிக்கத்தக்க சக்தியிைன ேமம்ப த் வதற்கு ஆசிய அபிவி த்தி 
வங்கியிடமி ந்  இற்ைறவைர கிைடத் ள்ள ெமாத்த ெகாைடகள் மற் ம் 
கடன்களின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  கடன்/ெகாைட கிைடக்கப்ெபற்ற ஆண்  மற் ம் அள  
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  கடன்/ெகாைட லமாக ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
ேமம்பாட் க்காக வழங்கப்பட் ள்ள பங்களிப்  பற்றி தி ப்தியைடகின்றாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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10. 
1728/ ’17 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மஹெபால நம்பிக்ைக ெபா ப்  நிதியத்தின் பணிப்பாளர் சைப 
அங்கத்தவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் யாரால் நியமிக்கப்ப கின்றார்கள் என்பைத ம்; 
 (iii) 2010 ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  வைரயில் இந்நிதியத்திற்கு கிைடத்த 

பணத் ெதாைககள் மற் ம் நிதி கிைடக்கப்பட்ட லங்கள் ஆண்  
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) 2010 ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  வைரயில் மஹெபால நம்பிக்ைக 
நிதியத்தின் மீண் வ ம் ெசலவினம் ஆண்  அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) 2005 ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  வைர மஹெபால நம்பிக்ைக ெபா ப்  
நிதியத்தின் ஊடாக லைமப் பாிசில் ெச த் வதற்கும் மீண் வ ம் 
ெசயற்பா கள் அல்லாத ெசயற்பா க க்கும் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ெகா ப்பன கள், ஒவ்ெவா  ஆண்  மற் ம் ெசயற்பா  அ ப்பைடயில் 
தனத்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
1744/ ’17 

ெகௗரவ விஜித ேஹரத்,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் கிைடக்கப்ெபற்ற ெவளிநாட்  
தலீ களின் அள ; 

 (ii) ேமற்ப  ஆண் களில் அகற்றிக்ெகாள்ளப்பட் ள்ள, ஏற்கனேவ 
கிைடக்கப்ெபற்றி ந்த ெவளிநாட்  தலீ களின் அள ; 

ஒவ்ெவா  வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத அவர் 
 இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

12. 
1752/’17 

ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத் க்குச் ெசாந்தமான ைகயிரதப் 
ெபட் கள் தனியார் நி வனங்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில்,  ைகயிரதப் ெபட் கள் வழங்கப்பட் ள்ள காலம், அ ப்பைட, 
வழங்கப்பட் ள்ள நி வனங்கள், கவனத்திற் ெகாள்ளப்பட்ட அள ேகால்கள், 
இப்ெபட் கள் இைணக்கப்பட்ட ைகயிரதங்கள் மற் ம் ெபட் களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) நிபந்தைனகளின் ப , ைகயிரதப் ெபட் கள் வழங்கப்பட் ள்ள 
நி வனங்களி ந்  ைகயிரத திைணக்களத் க்கு அறவிடப்பட ேவண் ய 
சகல பணத்ெதாைகக ம் இன்றளவில் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) நி ைவத் ெதாைககள் அறவிடப்படேவண் ய நி வனங்கள் யாைவ; 
 (iii) ஒவ்ெவா  நி வனத்தி ந் ம் அறவிடப்பட ேவண் ய நி ைவத் ெதாைக 

ெவவ்ேவறாக யா  ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ைகயிரதப் ெபட் கைள வழங்கியதால் இ வைர ைகயிரத 
திைணக்களத் க்கு நட்டம் ஏற்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், ெமாத்த நட்டம்  எவ்வள ; 
 (iii) இந்நட்டத்ைத ைகயிரத திைணக்களத் க்கு ாிதமாக அறவிட் க் ெகாள்ள 

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா ;  
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

13. 
1778/ ’17 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் திதாக தாபிப்பதற்கு ன்ெமாழியப்பட் ள்ள 
உள் ராட்சி நி வனங்கைள தாபிக்கும்ேபா  க த்திற்ெகாள்ளப்ப ம் 
விடயங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உள் ராட்சி நி வனங்க க்குாிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் 
மற் ம் கிராம அ வலர் பிாி கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

14. 
1811/ ’17 

ெகௗரவ கனக ேஹரத்,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் தமிழ் ெமாழி லம் கல்வி கற்கும் மாணவர்களின் 

எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்;  
 (ii) தமிழ் ெமாழி ல பாடசாைலகளில் கற்பிக்கும் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக 

யா  என்பைத ம்;  
 (iii) இன்றளவில் பாடசாைலகளில் காணப்ப ம் தமிழ் ெமாழி ல ஆசிாியர் 

ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தமிழ் ெமாழி லம் க.ெபா.த (உயர் தரம்) சித்தியைடந்தவர்க க்கு 
பயிற்சிைய வழங்கி தமிழ் ெமாழி ல ஆசியர்களாக ஆட்ேசர்ப்  ெசய்ய 
நடவ க்ைக எ க்காதி ப்ப  ஏன் என்பைத ம்: 

 (ii) இன்றளவில் இலங்ைகயி ள்ள தமிழ் ெமாழி ல பாடசாைலகளில் நில ம் 
ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு ெவளிநா களி ந்  ஆசிாியர்கைள 
அைழத் வர திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;  

 (iii) ஆெமனின், அதன் ஊடாக தமிழ் ெமாழி லம் உயர்கல்வி கற்ற 
பிரைசக க்கு அநீதி ஏற்ப ம் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
சட்ட ல சமர்ப்பண ன்னறிவித்தல் 

1. 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,—  லைமச் ெசாத்  (தி த்தம்),— 

2003 ஆம் ஆண் ன் 36 ஆம் இலக்க, லைமச் ெசாத் ச் சட்டத்ைதத் தி த் வதற்கானெதா  
சட்ட லம். 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

2. 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்ச ம் நீதி அைமச்ச ம்,— நம்பிக்ைகப் 

ெபா ப் க்கள் (தி த்தம்),— (87 ஆம் அத்தியாயமான) நம்பிக்ைகப் ெபா ப் க்கள் கட்டைளச் 
சட்டத்ைதக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா  சட்ட லம். 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்கள் 
3. 

ெகளரவ ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி (இல.1),— 
பின்வ ம் சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக :- 

“ஸ்ரீ நாத அகஸ்தான சர்வேதச த்த தியான நிைலய ெசயலாற் ைகச் சங்கத்ைதக் 
கூட் ைணப்பதற்கானெதா  சட்ட லம்” 

4. 
ெகளரவ இஷாக் ரஹுமான்,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி (இல.2),— பின்வ ம் 

சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக :- 
“நிமல் பசிங்ஹ நட் ற  மன்றத்ைதக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா  சட்ட லம்”  

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
கடற்ெறாழில் (ெவளிநாட்  மீன்பி  வள்ளங்கைள ஒ ங்குப த்தல்) (தி த்தச்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
மிைகப்ெபா ள் திணிப்ெபதிர்ப்  மற் ம் எதிாீட் த்தீர்ைவகள் சட்ட லம் —  விவாதம் 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்  (2017 திெசம்பர் 11) [1]. 

* 3. 
ற்பா காப்  வழி ைறகள் சட்ட லம்  —  விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்  

(2017 திெசம்பர் 11) [1]. 

* 4. 
பாரா மன்றத்தின் தி த்தப்பட்ட வைர  நிைலயியற் கட்டைளகள்,— பாரா மன்றத்தின் 

தி த்தப்பட்ட வைர  நிைலயியற் கட்டைளகள் ெதாடர்பாக 2017 நவம்பர் மாதம் 07 ஆம் 
திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய  கு வின் 
அறிக்ைக,— பாிசீலைன. 
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* 5. 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான நடத்ைதக் ேகாைவ, —  பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்களின் நடத்ைத ெதாடர்பில், 2017 நவம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான நடத்ைதக் 
ேகாைவயின் இ தி வைர  அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 6. 
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 7. 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட  ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)  

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 9. 
ம வாி (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 10. 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்  அைமச்சர்,— ேமாட்டார் வாகனச் 

சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதி,— (203 ஆம் அத்தியாயமான)  ேமாட்டார் வாகனச் 
சட்டத்தின் 21, 22, 23, 24  மற் ம் 24அ  பிாி க டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 
அச்சட்டத்தின் 237 ஆம் பிாிவின் கீழ் ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்  
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ஆகஸ்ட் 18 ஆம் திகதிய 2032/36 ஆம் திகதிய 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.12.06 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதி அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 11. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவாின் 
ஊதியங்கள் மற் ம் ஆைணக்கு  அங்கத்தவர்களின் ெகா ப்பன கைளத் 
தி த்தியைமத்தல்,— 1991 இன் 19 ஆம் இலக்க ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு ச் சட்டத்தினால் 
தாபிக்கப்பட்ட இவ் ஆைணக்கு  அங்கத்தவர்களின் ஊதியங்கள் சட்டத்தின் 4(8) ஆம் 
பிாி க்கு ஏற்ப பாரா மன்றத்தினால் தீர்மானிக்கப்படல் ேவண் ெமன்பைத ம்; 

அதனால், 2017.11.14 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்ைத அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்  ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவாின் ஊதியங்கள் 
மற் ம் இவ் ஆைணக்கு  அங்கத்தவர்களின் ெகா ப்பன கைளக் கீழ்வ மா  
தி த்தியைமக்க அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 
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(i) ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவ க்கு ைறேய பா 75,000/- 
மற் ம் பா 60,000/- மாதாந்த ஊதியங்கைள வழங்குவதற்கும்; 

(ii) ஆைணக்கு வின் அங்கத்தவர்க க்கு ஒ  கூட்ட அமர் க்கு ஒ வ க்கு 
பா 6,000/- ெகா ப்பனெவான்ைற வழங்குவதற்கும்; 

(iii) அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 13/2008(iv)இன் ஏற்பா க க்கு 
அைமவாக தைலவ க்கு 225 லீற்றர் எாிெபா ளின் விைலக்குச் சமனான 
மாதாந்த எாிெபா ள் ெகா ப்பனெவான்ைற ம், உப தைலவ க்கு 170 
லீற்றர் எாிெபா ளின் விைலக்குச் சமனான மாதாந்த எாிெபா ள் 
ெகா ப்பனெவான்ைற ம் வழங்குவதற்கும்; 

அதற்ேகற்ப, 1991 இன் 19 ஆம் இலக்க ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 4(8) ஆம் 
பிாி க்கு அைமவாக, ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர், உப தைலவர் மற் ம் 
ஆைணக்கு  அங்கத்தவர்க க்கு அரசின் திரட்  நிதியத்திற்கு ெசலவாக அைம ம் 
வைகயில் ஊதியங்கைளச் ெச த் வதற்கு இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 12. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ் தீர்மானம்,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153 உ ப் ைரயின் பிரகாரம், சனாதிபதி அவர்களால் 
அரசியலைமப் ச் சைபயின் விதப் ைரக்கைமய 2015.11.27 ஆம் திகதியி ந்  
ெசயல்வ ப் ெப ம் வைகயில் தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்கள் 
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியாக நியமிக்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 

கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் சம்பளம் இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2) உ ப் ைரயின் பிரகாரம், பாரா மன்றத்தினால் 
தீர்மானிக்கப்பட்  அரசாங்க திரட்  நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்பட ேவண் ள்ளதாதலா ம்; 

சனாதிபதியவர்களினால் 2017.11.14 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ 
நி பத்திற்கான 2017.12.05 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்திற்கைமய 
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்க க்கு 
பின்வ மா  சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கைளச் ெச த் வதற்கு அங்கீகாரம் 
வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்:— 

(அ) 2015.11.27 ஆம் திகதி தல் அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 6/2006 
இற்கைமய SL - 4  சம்பள அள த்திட்டத்தின் 08 ஆவ  ப நிைலயில் இ த்தி 
சம்பளத்ைதச் ெச த்தல் மற் ம் பதவிக்குாித்தான ஏைனய ெகா ப்பன கைளச் 
ெச த் வதற்கும்; 

(ஆ) அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 3/2016 இற்கைமய 2016.01.01 ஆம் 
திகதி தல் சம்பளத்ைத மாற்றியைமக்கும்ேபா  SL - 4 சம்பள அள த்திட்டத்தின் 
கீழ் அச்சுற்றறிக்ைக அறி த்தல்களின் பிரகாரம் சம்பளத்ைத மாற்றியைமத் ச் 
ெச த் வதற்கும்; மற் ம் 

(இ) அச்சம்பள அள த் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் வ டாந்த 
சம்பள ஏற்றத்ைதச் ெச த் வதற்கும். 

அதற்ேகற்ப, இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2) 
உ ப் ைரயின் பிரகாரம், கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க 
அவர்க க்கு அரசாங்கத் திரட்  நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்ப மா  ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட 
மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் ெச த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 



( 10 ) 

 

* 13. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாயச் சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 14. 
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ  தி த்தச் சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 15. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 16. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 17. 
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 . 

18. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

19. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

20. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

21. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

22. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 
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23. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

24. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

25. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

26. 
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட் பப்ளிக் அக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

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


