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1.
903/ ’16
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,—
ேகட்பதற்கு,— (3)

டைமப்

மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக்

(அ) (i) ேதசிய
டைமப் அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் பதவியணிக்கு (cadre)
ஏற்ப அதிகார சைபயின் நிரந்தர பதவிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

(i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii) தற்ேபா பதில் கடைமயாற் கின்ற நிைலயி
யாெதன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப

ள்ள பதவிகளின் எண்ணிக்ைக

பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(v) பதில்
கடைமயாற் கின்ற
பதவிக க்கு
நிரந்தர
ஆட்ேசர்ப்பதற்கு
நடவ க்ைக
எ க்காைமக்கான
யாைவெயன்பைத ம்;

அ

வலர்கைள
காரணங்கள்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
2.
976/ ’16
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— காணி மற் ம் பாரா
ேகட்பதற்கு,— (2)

மன்ற ம சீரைமப்

அைமச்சைரக்

(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தின் சிலாபம், இரணவில பிரேதசத்தில் “அெமாிக்காவின்
குரல்” (Voice of America) என ஒ பரப் நிைலயெமான் உள்ளதா;
(ii) ஆெமனில், அதற்காக வழங்கப்பட் ள்ள காணியின் அள
(iii) ேமற்ப காணி வழங்கப்பட் ள்ள
குத்தைக அ ப்பைடயிலா;

இைறயி

யா ;

அ ப்பைடயிலா இன்ேறல்

(iv) குத்தைக அ ப்பைடயிலாயின், இலங்ைக அரசாங்கத்திற்கு ெச த்தி ள்ள
குத்தைகத் ெதாைக ஒவ்ெவா வ டத்திற்கிணங்க ெவவ்ேவறாக யா ;
(v) இந்த நிலப்பரப்பில் இலங்ைக அரசாங்கத்தின் அைனத் ச் சட்டதிட்டங்க
அ ல்ப த்தப்ப கின்றனவா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ம்

(2)
(ஆ) (i) “அெமாிக்காவின் குரல்” நி வனத்ைத ஆரம்பிக்க இலங்ைக அரசாங்கம்
மற் ம் ஐக்கிய அெமாிக்க அரசாங்கம் அல்ல
“Voice of America”
நி வனத் டன் ெசய் ெகாண் ள்ள உடன்ப க்ைககள் யாைவ;
(ii) ேமற்ப

உடன்ப க்ைககள் அைனத்ைத ம் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா;

(iii) ேமற்ப
நி வனத்தில் ேசைவயாற் கின்ற இலங்ைகயர்கள்
ெவௗிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள ;

மற் ம்

(iv) அந்நி வனத்தினால் ஆற்றப்ப கின்ற ேவைலகள் மற் ம் ஒ பரப்பப்ப கின்ற
நிகழ்ச்சிகள் யாைவ;
(v) ேமற்ப ேவைலகள் மற் ம் நிகழ்ச்சிகைள ஒ ங்கு ைறயாக்குகின்ற இலங்ைக
அரச நி வனம் யா ;
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
3.

1008/ '16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ேதசிய பா காப் க்கும் மற் ம் சனநாயகத் க்கும் அச்சு த்தலாகக்
காணப்ப வதனால், 2015.01.08 ஆம் திகதி இரவில் சனாதிபதித் ேதர்தல்
கைள இைடநி த் ம் சதித்திட்டெமான்
குறித்
ன் ாிைம
அ ப்பைடயில் லனாய்
ெசய் மா
ேகாாி, 2015.01.14 ஆம் திகதி,
அப்ேபாைதய ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் மங்கள சமர ர குற்றப்
லனாய் த் திைணக்களத் க்கு
ைறப்பாெடான்ைறச் சமர்ப்பித் ள்ளார்
என்பைத ம்;
(ii) இ
ெதாடர்பில் நான்
ன்ைவத்த பாரா மன்ற வாய் ல வினா க்கு
2016.03.09 ஆந் திகதி விைட அளித்த, சட்டம், ஒ ங்கு மற் ம் ெதற்கு
அபிவி த்தி அைமச்சர், சட்ட மாஅதிபாின் ஆேலாசைனகள் கிைடக்கப்
ெபறாைமயால்
ேமற்ெகாண்
நடவ க்ைககள்
தைடப்பட் ள்ளதாக
ெதாிவித்தார் என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்ட லனாய் அறிக்ைக சட்ட மாஅதிப க்கு கிைடக்கப்ெபற்ற
திகதி யா ;
(ii) ேமற்குறிப்பிட்ட லனாய்
பற்றிய சட்ட மாஅதிபாின் ஆேலாசைனகள்
ெபா ஸா க்கு அ ப்பிைவக்கப்பட்ட திகதி யா ;
(iii) சட்ட மாஅதிபாின் ஆேலாசைனகள் இ வைரயில் அ ப்பிைவக்கப்
படவில்ைலெயனில், இதற்கு ஏ வான காரணிகள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

4.

1167/ ’16
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— மாநகர மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கண்
நகர அபிவி த்திக்
க த்திட்டத்திற்காக 2014 ஆம் ஆண் ன் இ தியளவில் நகர அபிவி த்தி
அதிகாரசைபயினால் ெசலவிடப்பட்
ந்த பணத்ெதாைக யா ;
(ii) இக்க த்திட்டத்திற்காக கடந்த அரசாங்க காலத்தில் ெவௗிநாட் உதவிகள்
ஊடாக ஒ க்கப்பட்ட பணத்தில் அத்த ணமாகும்ேபா
கிைடத்தி ந்த
ெதாைக யா ;
(iii) திய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்
ஏறக்குைறய 20 மாதங்கள்
கழிந் ள்ள ேபாதி ம், அக்காலப்பகுதிக்குள் இக்க த்திட்டத்தின் எவ்விதமான
அபிவி த்திப் பணி ம் இடம்ெபறவில்ைல என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(3)
(ஆ) இலங்ைகயின் பிரதான நகரெமான்றான கண் ேபான்றெதா நகரத்தின் நகர
அபிவி த்திக் க த்திட்டத்ைத இைடநி த்த அைமச்சு நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
5.
1260/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— சட்ட ம்
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ஒ ங்கும்

மற் ம்

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில்
ெபா ஸ் நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

ெதற்கு

அைமந்தி ந்த

(ii) ேமற்ப ெபா ஸ் நிைலயங்களில் பணி ாிந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;
(iii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம்
ஆண் ல்
த்தம்
வைட ம்
வைரயிலான
காலப்பகுதியில்
அழி க்குள்ளாக்கப்பட்ட ெபா ஸ் நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iv) பயங்கரவாதிகளின்
தாக்குத னால்
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

மரணமைடந்த

ெபா ஸ்

(v) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அழி ற்ற ெசாத் க்கள் ெதாடர்பாக
மதிப்பீ ெசய்யப்பட் ள்ளதா;
(vi) ேம ள்ள அைனத்
சமர்ப்பிப்பாரா;

விடயங்க

ம் ெதாடர்பான

ைமயான அறிக்ைகைய

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
6.
1307/ ’ 16
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள மத்திய அரசுக்குாிய
கிேலாமீற்றர் அள எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) அ
தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின்
ெவவ்ேவறாக யா என்பைத ம்;

தரப்ப த்த

க்கு

திகளின்
அைமய

(iii) 2013
தல் 2016 ஆம் ஆண்
வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில் காப்பட்
இடப்பட் ள்ள திகளின் கிேலாமீற்றர் அள ஒவ்ெவா வ டத் க்கைமய
ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்;
(iv) 2013
தல் 2016 ஆம் ஆண் வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில்
திகள்
அபிவி த்தி மற் ம் பராமாிப் க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக
ஒவ்ெவா வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
7.
1317/ ’16
ெகௗரவ எம்.எச் எம். சல்மான்,— காணி மற் ம் பாரா

மன்ற ம சீரைமப்

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மட்டக்களப்
பிாிவில்

மாவட்டத்தின், ேகாரைளப்பற்

அைமந் ள்ள

காணிகளின் அள
(ii) ேமற்ப

அரசாங்க

மத்திய பிரேதச ெசயலாளர்

நி வனங்க

க்குச்

ெசாந்தமான

யாெதன்பைத ம்;

பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் வசிப்பவர்கள் அரசாங்க காணிகைள

அளிப் ப்

பத்திரத்தின்/அ

மதிப்பத்திரத்தின்

லம்

ெபற் க்ெகாள்ள

விண்ணப்பித் ள்ளார்களா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், ேமற்ப
(iv) ேமற்ப
அ

ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா

விண்ணப்பதாரர்க

மதிப்பத்திரத்தின்

அள

யா

என்பைத ம்;

க்கு இற்ைறவைர அளிப் ப் பத்திரத்தின்/

லம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள காணிகளின்

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
8.
1326/ ’16
ெகௗரவ

த்திக்க பத்திரண,— உள்ளக அ

மற் ம் கலாசார அ

வல்கள், வட ேமல் மாகாண அபிவி த்தி

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) இலங்ைகயில்

ஒல்லாந்தர்

ஆட்சிக்காலத்தில்

இராஜ

ேராகிகளாக

பிரகடனஞ் ெசய்யப்பட்ட இலங்ைகயர்கள் யாவர்;
(ii) இவர்கள்

இராஜ

ேராகிகளாக

பிரகடனஞ்

ெசய்யப்பட்டைமக்கான

காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இராஜ

ேராகியாக பிரகடனஞ் ெசய்யப்பட்ட பின்னர் அவர் இழக்கின்ற

சிறப் ாிைமகள் யாைவ;
(ii) அத்தைகய சிறப் ாிைம இழப் அவர்களின் கு ம்பத்தவர்கைளப் பாதிக்குமா;
(iii) ஆெமனில், அ

எவ்வா ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) ஒல்லாந்தர்களால்

இராஜ

இலங்ைகயர்கைள

ேராகிகளாக

அப்பதிேவ களி

ந்

பிரகடனஞ்
நீக்க

ெசய்யப்பட்ட
நடவ க்ைக

எ க்கப்பட் ள்ளதா;
(ii) இவர்கைள ேதசிய

ரர்களாக பிரகடனஞ் ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா;

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

(5)
9.
1383/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ல அபிவி த்தி

2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி இலக்கம் 147
இன்ப , மீன் மற் ம் மீன் உற்பத்திகளின் இறக்குமதிக்கான விேசட
வியாபாரப் பண்டங்கள் வாி பா 50/- வைர அதிகாிக்கப்பட்டதன்
லம்,
அரச வ மானத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பங்களிப் யா என்பைத ம்;

(ii) 1977ஆம்
ஆண்
ந்
இற்ைறவைர
இலங்ைகக்கு
இறக்குமதி
ெசய்யப்பட்ட மீன் மற் ம் மீன் உற்பத்திகளின் அள ம் இறக்குமதிப்
ெப மதி ம் ஒவ்ெவா ஆண் வாாியாக யா என்பைத ம்;
(iii) சுங்கத் தர களின்ப , இலங்ைகக்கு மீன் மற் ம் மீன் உற்பத்திகைள
இறக்குமதி
ெசய் ம்
இறக்குமதியாளர்களின்
ெபயர்
பட் யைலச்
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) இலங்ைகக்கான மீன் இறக்குமதிைய குைறப்பதற்கு
ஏேத ம் ேவைலத்திட்டெமான் உள்ளதா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில், அ

யா

அரசாங்கத்திடம்

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
10.
1546/ ’17
ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க,— காணி மற் ம் பாரா
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

அம்பாைற, கல் ைன
தி, எாிெபா ள் நிரப்
வசிக்கும் தி . டபிள் .ஜீ. சிறில் ெபேரரா ேமற்ப
ெதாடர்ந் வசித் வ கின்றார் என்பைத ம்;

மன்ற ம சீரைமப்

நிைலயத்திற்கு
ன்னால்
கவாியில் 17 ஆண் கள்

(ii) ேமற்ப
காணிக்கு சட்டாீதியான உாிைமைய ெபற் க்ெகாள்வதற்காக
நீண்டகாலமாக வி க்கப்பட் வந்த ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக அம்பாைற
பிரேதச ெசயலகத்தினால் சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 2008/4 இற்கு அைமவாக
நடத்தப்பட்ட காணிக் கச்ேசாிெயான்றில் 20 பர்ச்சஸ் காணிப் பகுதிெயான்ைற
இவ க்கு ெபற் க்ெகா க்க விதந் ைரக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(iii) எனி ம், ேமற்ப காணிப் பகுதிைய பல்ேவ காரணங்கைள ன்ைவத்
ெபற் க்ெகா க்காைம பற்றி இவர் இலங்ைக மனித உாிைமகள்
ஆைணக்கு விற்கு விளக்கமளித்த பின்னர், இவ்வாைணக்கு வினால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட லனாய்வின் இ தியில் இவர் வசிக்கும் காணிைய
சட்டாீதியாக இவ க்கு ெபற் க்ெகா க்க விதந் ைரக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(iv) எனி ம், இற்ைறவைரயில் இவ க்கு ேமற்ப
ெபற் க்ெகா க்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;

காணியின்

உாிைம

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) தி . ெபேரராவிற்கு ஏற்பட்ட ேமற்ப பாதிப் மற் ம் அநீதிக்கு நியாயமான
நிவாரணத்ைத ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள்
யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(6)
11.
1043/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் ஐக்கிய நா கள் அைமப்பின் ெபா ச் சைபயின்
வ டாந்த அமர் க்கான சனாதிபதி அவர்களின் விஜயத்தின்ேபா கலந்
ெகாண்ட
க் கு வினர் எத்தைன ேபர்;
(ii) ேமற்ப
விஜயத்தில் கலந்
ெகாண்ட ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
இவர்கள்
க் கு வில் உள்ளடங்கிய அ ப்பைட ெவவ்ேவறாக யாைவ;
(iii) ேமற்ப
விஜயத் க்காக அரசு, அரச கூட் த்தாபனங்கள் நியதிச்சட்ட
சைபகள்
மற் ம் அரச கம்பனிகளில் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெமாத்தச்
ெசல கள் எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
12.
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— சட்ட ம்
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ஒ ங்கும்

1261/ ’16
மற் ம் ெதற்கு

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில்
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தில்
ெபா ஸ் நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

அைமந்தி ந்த

(ii) ேமற்ப ெபா ஸ் நிைலயங்களில் பணி ாிந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;
(iii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம்
ஆண் ல்
த்தம்
வைட ம்
வைரயிலான
காலப்பகுதியில்
அழி க்குள்ளாக்கப்பட்ட ெபா ஸ் நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iv) பயங்கரவாதிகளின்
தாக்குத னால்
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

மரணமைடந்த

ெபா ஸ்

(v) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அழி ற்ற ெசாத் க்கள் ெதாடர்பாக
மதிப்பீ ெசய்யப்பட் ள்ளதா;
(vi) ேம ள்ள அைனத்
சமர்ப்பிப்பாரா;

விடயங்கள் ெதாடர்பான

ைமயான அறிக்ைகைய

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
13.
1308/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஊடகவியலாளர் தி . லசந்த விக்கிரம ங்கைவ தாேம ப ெகாைல ெசய்ததாக
குற்றஒப் தல் குறிப்ெபான்ைற எ திவிட்
ேககாைல பிரேதசத்தின்
ஓய் ெபற்ற
லனாய்
பிாிவின் அங்கத்தவர் ஒ வர் தற்ெகாைல
ெசய் ெகாண் ள்ளதாக அறிக்ைககள் ெவளியாகி ள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) இ தற்ெகாைலயா அல்ல ப ெகாைலயாெவன சந்ேதகம் எ ந் ள்ளதாக
மின்வ
மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் விேஷட ஊடக
அறிக்ைகெயான்ைற ெவளியிட் ள்ளாெரன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

(7)
(ஆ) (i)

ேமற்ப

ஓய் ெபற்ற

பாிேசாதைனெயான்

லனாய்

(ii) ஆெமனின், ம த் வ
(iii) நிகழ்ந்த

பிாி

அங்கத்தவாின் மரணம் பற்றி பிேரத

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
யாெதன்பைத ம்;

தற்ெகாைல

இல்ைலெயனில்,

மரணத்திற்குாிய

காரணங்கள்

யாைவ என்பைத ம்;
(iv) இதற்கு ெபா ப்பானவர்க

க்கு எதிராக எ க்கப்பட் ள்ள சட்ட நடவ க்ைக

யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

ெபா ப் வாய்ந்த

ஒ

ெவளியிட் ள்ள கூற்

பிரைச
பற்றி ஏேத

என்ற

வைகயில்

பிரதி

அைமச்சர்

ம் விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா

என்பைத ம்;
(ii) ஊடகவியலாளர்

தி .

லசந்த

விக்கிரம ங்கவின்

ப ெகாைல

பற்றி

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் விசாரைணயின் தற்ேபாைதய நிைலைம யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?
14.
1328/ '16
ெகௗரவ

த்திக பத்திரண,— மின்வ

மற் ம்

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்

ேகட்டபதற்கு,— (1)
(அ) (i)

இலங்ைகயில்

காணப்ப ம்

காற்

மின்

உற்பத்தி

நிைலயங்களின்

எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ேமற்ப

மின் உற்பத்தி நிைலயங்களி

அலெகான்ைறப் ெபற் க்ெகாள்

ந்

இலங்ைக மின்சார சைப மின்

ம் விைலயான

ஒவ்ெவா

மின் உற்பத்தி

நிைலயத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;
(iii) ேமற்ப

மின் உற்பத்தி நிைலயங்களில் வ/ப எல்டீஎல் ேஹால் ங்ஸ்

(தனியார்) கம்பனிக்குச் ெசாந்தமான மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

ஆைனயிறவில்
நிைலயத்தி

நிர்மாணிக்கப்ப ம்
ந்

திய

காற்

இலங்ைக மின்சார சைபக்கு

மின்

உற்பத்தி

மின் அலெகான்

வழங்கப்ப ம் விைல யா ;
(ii) காற்

மின் உற்பத்தி நிைலயங்களி

அலெகான்ைறப்

ெபற் க்ெகாள்வதற்கு

ேமற்ெகாண் ள்ளதா;
(iii) ஆெமனில், அ

எவ்வா ;

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

ந்

குைறந்த விைலயில் மின்
அரசாங்கம்

நடவ க்ைக

(8)
15.
1384/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல
திட்டத்தின் 146 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழிவின் ப , மீன்கைளத் தகரத்திலைடக்கும் உள்நாட் த் தனியார்
ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காக லக் செதாசவிற்கு பா 300 மில் யன் நிதி
ஏற்பா வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்;
(ii) இந்த ஊக்குவிப் திட்டத்தின் கீழ் நன்ைமகைள ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய
ன்மீன் உற்பத்தியாளர்கள் யாவெரன்பைத ம்;
(iii) கடந்த சில வ டங்களில் இவர்களின் வ டாந்த
ன்மீன் உற்பத்தி
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) 1977 ஆம் ஆண்
தல் இலங்ைகக்கு வ டாந்தம் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட
ன்மீன் அள
மற் ம் அதற்காக ெசலவிடப்பட்ட ெவௗிநாட் ச்
ெசலாவணித் ெதாைக ஒவ்ெவா
வ டத்திற்ேகற்ப தனித்தனியாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) அரசாங்கத்தினால் ன்மீன்க க்கு விதிக்கப்பட் ள்ள பா 125/- கட் ப்பாட்
விைல
சந்ைதயில்
அேதவிதமாக
நைட ைறப்ப த்தப்ப வதில்ைல
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெபா

அ

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்கள்

1.

பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— வட மாகாண சுற் லாத் ைற அதிகாரசைப நியதிச்
சட்ட வைர ,— 46 அ (3) (அ) மற் ம் (ஆ) ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியற்
கட்டைளகளின் ஏற்பா களினால் தைடெபறாமல், 2017 ேம மாதம் 03 ஆம் திகதி
சபாநாயகாினால் ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட வட மாகாண சுற் லாத் ைற அதிகாரசைப
நியதிச் சட்ட வைர
மீதான அறிக்ைகைய பாரா மன்றத்திற்கு சமர்ப்பிப்பதற்காக
சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு
க்கு வழங்கப்பட் ள்ள கால
எல்ைல 2017 ைல மாதம் 03 ஆம் திகதி வைர காலநீ ப் ெசய்யப்ப மாக.
2.

ெகளரவ விமல ர திசாநாயக்க,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி,— பின்வ ம்
சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக :“ஸ்ரீ லங்கா கமநல நி வனத்ைதக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா சட்ட லம்”

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.
ச க வ
ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண் மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— வாழ்வின்
எ ச்சி சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2017 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க தி த்தஞ்
ெசய்யப்பட்ட 2013 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க வாழ்வின் எ ச்சி சட்டத்தின் 42 ஆம்
பிாிவின் கீழ் மற் ம் அச்சட்டத்தின் 25(2) மற் ம் 29 (2) பிாி கேளா ேசர்த் வாசிக்கப்பட
ேவண் ய 42 ஆம் பிாிவின் கீழ், ச க வ
ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சரால்
ஆக்கப்பட் , 2017 மார்ச்சு 07 ஆம் திகதிய 2009/8 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.03 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.

(9)
* 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;
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.
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம், நிர்வகித்த
நிைறேவற் த ம்) (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

ம், பணிகைள

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 4.
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட
விடயம் (2017, மார்ச்சு 08) [1].

லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

* 5.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 6.
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

( 10 )
* 7.
ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 8.
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,—
1973 ஆம் ஆண் ன் 25 ஆம் இலக்க, விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின் 31 ஆம் பிாி டன்
ேசர்த்
வாசிக்கப்ப ம் 41 ஆம் பிாிவின் கீழ், ேதசிய விைளயாட் க் கழகங்கள்
ெதாடர்பில் விைளயாட் த் ைற அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 ஒற்ேறாபர் 27 ஆம்
திகதிய 1990/23 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக
மற் ம் 2017
ெபப்
வாி 13 ஆம் திகதிய 2006/13
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைககளில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 9.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 10.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 11.
ை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 .)
* 12.
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 .
13.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

( 11 )
14.
சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

15.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

16.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

17.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

18.
லசா யன் ச
மதிப்பீ

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

19.
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 .

எ

த்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

1.
925/ ’16
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அரச ெதாழில்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

யற்சிகள் அபிவி த்தி

பியதாஸ குடா பாலேக என்பவர் ஸ்ரீ லங்கா இன்சூரன்ஸ் மற் ம் அத
இைணந்த நி வனங்களில் வகித்த பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii) அந்தப் பதவிகைள வகித்த கால
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;
(iii) இவர

எல்ைல

ஒவ்ெவா

டன்

பதவிக்ேகற்ப

கல்வி மற் ம் ெதாழில் தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்;

(iv) இவர் ஒவ்ெவா பதவிக்காக ெபற் க் ெகாண்ட மாதாந்த சம்பளம் மற் ம்
ெகா ப்பன கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

