
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 237.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2018 ெபப் வாி 06 ெசவ்வாய்க்கிழைம, .ப. 10.30 மணிக்கு 

ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
பிேரரைண ன்னறிவித்தல்கள் 

1. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர்  (இல.1),— 7ஆம் இலக்க 

பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணகளினா ம் தைடெபறாமல், 
இன்ைறய தினம் சைப அமர்  ேநரம் .ப 10.30 மணி தல் பி.ப. 4.00 மணிவைர 
இ க்குமாக. .ப. 10.30 மணிக்கு 7(5) ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைள 
ெதாழிற்ப மாக. பி.ப. 4.00 மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி 
ஒத்திைவப்பாராக. 

2. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர்  (இல.2),— இப்பாரா மன்றம் 

இன்  அதன் அமர்  கைல ம் ேபா  2018 ெபப்ரவாி மாதம் 19 ஆம் திகதி, திங்கட்கிழைம 
.ப. 10.00 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்ப மாக. 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
மிைகப்ெபா ள் திணிப்ெபதிர்ப்  மற் ம் எதிாீட் த்தீர்ைவகள் சட்ட லம் —  விவாதம் 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்  (2017 திெசம்பர் 11) [1]. 

* 2. 
ற்பா காப்  வழி ைறகள் சட்ட லம்  —  விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்  

(2017 திெசம்பர் 11) [1]. 

* 3. 
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. 

* 4. 
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. 

* 5. 
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 6. 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட  ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)  

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 7. 
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
ம வாி (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 9. 
ே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. 

 

* 10. 
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; 

(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 .) 
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* 11. 
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 . 

* 12. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாயச் சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 13. 
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ  தி த்தச் சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 14. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 



( 4 ) 

 

* 15. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(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 . 

17. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

18. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

19. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

20. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

21. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

22. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

23. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

24. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

25. 
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 . 


