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1.
387/ ’15
ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (5)
(அ) (i)

2015 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக இரா வத் க்கு ேதகப்பயிற்சிக க்குத்
ேதைவயான கன்வஸ் பாதணிகைள ெகாள்வன
ெசய்வதற்கு ேகள்விப்
பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அதற்காக ேகள்விப்பத்திரங்கைள
சமர்ப்பித்தி ந்த நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப நி வனங்கள் சமர்ப்பித்தி ந்த ேகள்விப்பத்திரங்களின் ெப மதிகள்
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேகள்விப்பத்திரத்ைத ெபற் க் ெகாண்ட நி வனம் யாெதன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப நி வனத்திற்கு ேகள்விப்பத்திரம் வழங்கப்பட்டைமக்கான காரணங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

2015 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப
பாதணி ெகாள்வன டன் ெதாடர் ைடய,
பா காப் அைமச்சின் ேகள்விப்பத்திர சைபயில் இ ந்த உத்திேயாகத்தர்களின்
ெபயர்கள் மற் ம் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப உத்திேயாகத்தர்கள் ேகள்விப்பத்திர சைபயில் எவ்வள
பணியாற் கின்றார்கள் என்பைத ம்;

காலமாக

(iii) 2015 ஆண் ல் ேமற்ப
பாதணி ெகாள்வன டன் ெதாடர் ைடய,
இரா வத்தின் ேகள்விப்பத்திர சைபயில் இ ந்த உத்திேயாகத்தர்களின்
ெபயர்கள் மற் ம் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப உத்திேயாகத்தர்கள் ேகள்விப்பத்திர சைபயில் எவ்வள
பணியாற் கின்றார்கள் என்பைத ம்;

காலமாக

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

பா காப் அைமச்சின் மற் ம் இரா வத்தின் ேகள்விப்பத்திர சைபகளில்
ெதாடர்ச்சியாக பணியாற் கின்ற உத்திேயாகத்தர்கைள நீக்குவதற்கு
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அ

எத்திகதியில் என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

(2)
2.
1101/ ’16
நிர்மாணத் ைற

ெகளரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—
டைமப்
மற் ம்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2015.01.08 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் ேதசிய டைமப் அதிகாரசைபயினால்
இற்ைறவைர
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள
களின்
எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
களின் எண்ணிக்ைக மாவட்ட அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iii) ேமற்கூறிய
கைள நிர்மாணிக்கும் ேபா
டைமப் க் கடன்களாக
வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;
(iv) அந்த
டைமப் க் கடன்கள் மாவட்ட அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக
எவ்வள என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) 2015.01.08 ஆம் திகதியின் பின்னர் அதிகாரசைபயினால் இ
வைர
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள உதவிகள் ெப னர்களின்
களின் எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) அந்த
எண்ணிக்ைக
மாவட்ட
அ ப்பைடயில்
ெவவ்ேவறாக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iii) அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;
(iv) அந்தப் பணத்ெதாைக மாவட்ட அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள
என்பைத ம்;
அவர் அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i) 2015.01.08 ஆம் திகதியின் பின்னர் அதிகாரசைபயினால் இ
வைர
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள
டைமப் க்
கிராமங்களின்
எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) அந்த
எண்ணிக்ைக
மாவட்ட
அ ப்பைடயில்
ெவவ்ேவறாக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iii) அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;
(iv) அந்தப் பணத்ெதாைக மாவட்ட அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவாறக எவ்வள
என்பைத ம்;
அவர் ேம ம் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

3.
1123/ '16
மர ாிைமகள்

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ச க வ
ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) "ச ர்த்தி மாதிாிக் கிராமங்கள்" எ ம் ெபயாில் தங்கள
அைமச்சினால்
க த்திட்டெமான் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப க த்திட்டத்தின் ேநாக்கம் யா ;
(iii) ேமற்ப க த்திட்டத் க்காக ப ைள மாவட்டத்தில் ேதர்ந்ெத க்கப்பட் ள்ள
கிராமங்கள் யாைவ;
(iv) ேமற்ப
கிராமங்கைள
ன்ேனற் வதற்காக
ேமற்ெகாள்வதற்கு
எதிர்பார்க்கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
4.
1310/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ல அபிவி த்தி

(அ) (i) “ஜயனதி” கிரலெவல்ல, ெதவி வர என்ற கவாியில் வதி ம் தி . பீ.எம்.
நந்தேசன
கடற்ெறாழிலாளர்
ஓய் திய
திட்டத்திற்கு
பங்களிப் ச்
ெசய்தவராவார் என்பைத ம்;
(ii) 60 வயைத
ர்த்தி ெசய்தைமயால் தமக்கு உாித்தான ஓய் தியத்ைத
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு
இலக்கம்
MT/3279
இன்
கீழ்
ைறயான
விண்ணப்பெமான்ைற சமர்ப்பித் ள்ளார் என்ைத ம்;
(iii) கடற்ெறாழில் மற் ம் நீாியல் வள ல அபிவி த்தி திைணக்களத்தின் உதவி
பணிப்பாளாினால் (க.ஓ.தி.) இலக்கம் மாத/05/2/82 மற் ம் 2014.11.05 ஆம்
திகதிய க தத்தின்
லம் மாத்தைற, கமத்ெதாழில் காப்
திச் சைபயின்
பணிப்பாள க்கு நிைன ட்டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iv) தி . நந்தேசன,
ைறப்ப தவைணத் ெதாைககைள ெச த்தி, இதைன
மாத்தைற
உதவி
பணிப்பாளர்
சான் ப்ப த்தி ள்ள
ேபாதி ம்,
ஓய் தியத்திற்கு பதிலாக, ேதறிய தவைணத் ெதாைகைய ம் இதற்குாிய
வட் ைய ம் மாத்திரம் தி ப்பிச் ெச த் வதற்கு கமத்ெதாழில் மற் ம்
கமநல காப்
தி சைப தீர்மானித் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) தற்சமயம் 62 வயைத அைடந் ள்ள தி . நந்தேசன க்குாிய ஓய் தியத்ைத
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில்
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
5.
1318/ ’16
ெகௗரவ எம்.எச் எம். சல்மான்,— காணி மற் ம் பாரா
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மன்ற ம சீரைமப்

(அ) (i) மட்டக்களப் மாவட்டத்தின், ஏறா ர்ப் பற் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்
அைமந் ள்ள அரசாங்க நி வனங்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் அள
யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் வசிப்பவர்கள் அரசாங்க காணிகைள
அளிப் ப் பத்திரத்தின்/அ மதிப்பத்திரத்தின்
லம் ெபற் க்ெகாள்ள
விண்ணப்பித் ள்ளார்களா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், ேமற்ப

ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா

என்பைத ம்;

(iv) ேமற்ப
விண்ணப்பதாரர்க க்கு இற்ைறவைர அளிப் ப் பத்திரத்தின்/
அ மதிப்பத்திரத்தின்
லம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள காணிகளின்
அள யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
6.
1360/ ’16
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உயர்

கல்வி

மற் ம்

ெந ஞ்சாைலகள்

(அ) (i) உயிர் ைறைம ெதாழில் ட்பவியல் பாடப் பிாிவில் கல்வி பயின் , 2015
ஆம் ஆண்
தற் தடைவயாக க.ெபா.த. (உ/த) பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றி,
அதில் உயர் மட்ட ெப ேப கைளப் ெபற் ள்ள இரத்தின ாி மாவட்ட
மாணவர்கள்
இ வைர
எந்தெவா
பல்கைலக்
கழகத்திற்கும்
அ மதிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப மாணவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட பல்கைலக்கழக ைக
ல் ேமற்ப
பாடம் ெதாடர்பான பட்டப் பாடெநறிக்கு சப்பிரக வ பல்கைலக்கழகம்
உள்ளடக்கப்பட்
ந்த ேபாதி ம், ேமற்ப பல்கைலக்கழகத்திற்கு இ வைர
எந்தெவா மாணவ ம் அ மதிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப மாணவர்க க்கு கிைடத் ள்ள தகவல்களின்ப ெகா ம் ேபான்ற
வசதிகள் மிக்க மாவட்டங்களி
ந்
குைறந்த Z
ள்ளியின் கீழ்
மாணவர்கள் 80 – 90 ேப க்கு பல்கைலக் கழக அ மதி கிைடத் ள்ள
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப மாணவர்க க்கு ஏற்பட் ள்ள அநீதி ெதாடர்பாக சனாதிபதி, பிரதம
அைமச்சர்,
அைமச்சர்
மற் ம்
பல்கைலக்கழக
மானியங்கள்
ஆைணக்கு விற்கும் ேமன் ைறயீ கள் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள ேபாதி ம்
இ வைர எவ்வித நீதி ம் நிைறேவற்றப்படவில்ைல என்பைத அவர்
ஏற் க்ெகாள்வாரா;
(ii) ேமேல (அ)(i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள மாணவர்கைள பல்கைலக்கழகங்க
அ மதிப்பதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா;

க்கு

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
7.
1364/ ’16
ெகௗரவ தி மதி சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— ெபா
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

நி வாக மற் ம்

காைமத் வ

(அ) (i) 30 வ ட கால ேபார் நிைலைம காரணமாக வட மாகாணத்தில்
இடம்ெபயர் கள், வாழ்விடங்கைள இழத்தல், ெபா ப்பாளர்கள் இல்லாைம,
ெபற்ேறார் இழப் கள் மற் ம் ெசாத் இழப் கள் ஆகிய காரணங்களினால்
மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்பட்டைமைய ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
காரணங்களினால் மாணவர்கள் தம
பட்டப்ப ப்ைப
ெசய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டைமைய அறிவாரா என்பைத ம்;

ர்த்தி

(iii) ேமற்ப காரணங்களின் அ ப்பைடயில், வட மாகாண அரச ேசைவக்கு
ஆட்ேசர்ப்
ெசய்வதற்கான
வயெதல்ைலைய
45
வய
வைர
உயர்த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(5)
8.
1366/ '16
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) சுகாதாரத் திைணக்களத்தினால் கர்ப்பிணித் தாய்மார்க க்கு, பா ட் ம்
தாய்மார்க க்கு மற் ம் 5 வய க்குக் குைறந்த நிைற குைறந்த பிள்ைளக க்கு
ேபாசாக்குமிக்க உணவான "திாிேபாசா" வழங்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(ii) அவ்வா
வழங்கப்பட்ட திாிேபாசா, கடந்த 3 மாதத் க்கு ேமற்பட்ட
காலத்தி
ந்
மைலயகம் உள்ளிட்ட அேநகமான பிரேதசங்க க்கு
வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) திாிேபாசா வழங்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ;
(ii) அரசாங்கத்தினால் இற்ைறவைர இலவசமாக வழங்கப்பட்ட திாிேபாசாைவ
தனியார் சிறப் ச் சந்ைதத் ெதாகுதிகள் ஊடாக விற்பைன ெசய்வதற்கான
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ வதாக, அண்ைமயில் ஊடகங்களில்
ெவௗியிடப்பட்ட அறிக்ைககளில் உண்ைமத்தன்ைம உள்ளதா;
(iii) திாிேபாசாைவ, ஏற் ைடய மக்க
ேமற்ெகாள்வாரா;

க்கு வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள

(iv) ஆெமனில், அத்திகதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
9.
1371/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )

ைகத்ெதாழில்

மற் ம்

வாணிப

அ

வல்கள்

(அ) (i) 2016 வர ெசல த் திட்டத்தின் 125 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம்,
ண், சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலாான ைகத்ெதாழில்க க்கு உத கின்ற
இன்கி ேபடராக ெசயற்ப கின்ற “சிறிய ைகத்ெதாழில்
ங்காக்கள்”
க த்திட்டத்தின் ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ைகத்ெதாழில்
ங்காக்கைள அைமப்பதற்கு உத்ேதசித்தி ந்த
ெமாணறாகல,
த்தளம், யாழ்ப்பாணம், வன்னி மற் ம் அம்பாைற
மாவட்டங்களில் காணிகள் ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;
(iii) இந்த சிறிய ைகத்ெதாழில் ங்காக்கள் க த்திட்டம் ெதாடர்பாக ேமற்ப
மாவட்டங்களின் மாவட்ட ெசயலாளர்கள் அறி
த்தப்பட் ள்ளனரா
என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில்,
ேமற்ப
அரச
ஊழியர்களிடமி ந்
அறிக்ைககைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்ைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

கிைடக்கப்ெபற்ற

(6)
10.

1482/ '16
ெகௗரவ ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஒேர ேதசிய பாடசாைலயில் 10, 15, 20 மற் ம் 30 வ ட ேசைவக் காலத்ைத
ர்த்தி ெசய் ள்ள ஆசிாியர்கள் மற் ம் கல்விசாரா ஊழியர்க க்கு
வ டாந்த இடமாற்றங்கைள ெபற் க்ெகா க்கும் ேதசிய ெகாள்ைக கல்வி
அைமச்சிடம் காணப்ப கின்றதா;
(ii) ஆெமனில், இதற்கைமய 2017ஆம் வ டத் க்கான இடமாற்ற
நைட ைறப்ப த்த திட்டமிடப்பட் ள்ளதா;
(iii) ேமற்ப
திட்டத் க்கைமய,
ெசய்யப்பட் ள்ளதா;

ஆசிாியர்

இடமாற்றம்

(iv) இன்ேறல், இதைன விைர ப த் வதற்கான திட்டெமான்

(v) ேமற்ப

தற்ேபா

ைறயியைல
நிைற

காணப்ப கின்றதா;

இடமாற்றங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் திகதி யா ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
11.

1506/ '17
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ெதாழில், ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம்
சப்பிரக வ அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016.12.31ஆம் திகதியிலான ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்தின் இயங்கும்
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைகக்கைமய தனியார் ைறயில் ெதாழில் ாிேவார்
எவ்வள ;
(ii) 2014.12.31 மற் ம் 2015.12.31 ஆம் திதகதிக க்கு ஒப்பீட்டளவில்
2016.12.31 ஆந் திகதியிலான ெதாழில் ாிேவாாின் அதிகாிப் எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
12.

547/ ’16
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (5)
(அ) (i) இலங்ைகயில் தங்கம் மற் ம் ெவௗ்ளிக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள
ெப ந்ெதாைகயாேனார் உள்ளனெரன்பைத ம்;
(ii) தங்கம் மற் ம் ெவௗ்ளி விைலேயற்றத்தினா ம் ேவ காரணங்களினா
இந்த ைகத்ெதாழில் ழ்ச்சியைடந் வ கின்றெதன்பைத ம்;

ம்

(iii) இந்த ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ளவர்கள் ெதாழில்கைள இழக்கேவண் ய
இடர்ேநர் நில கின்றெதன்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப

ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

(ii) அந்த ஆட்க க்கு திய ைகத்ெதாழில்கைள அபிவி த்தி ெசய் ெகாள்ள
அரசாங்கத்தினால் ச ைககைள வழங்க நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்
பட் ள்ளனவா;
(iii) ஆெமனில், அச்ச

ைககள் யாைவ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) தங்கம் மற் ம் ெவௗ்ளி விைலையக் கட் ப்ப த்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள் மா;
(ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

(7)
13.
1215/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(ஆ) (i) மட்டக்களப்
மாவட்டத்தில்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

அைமந் ள்ள

அரச

நி வனங்களின்

(ii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் 1983 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர் அழிக்கப்பட் ள்ள
அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்,
(iii) அழிவைடந் ள்ள
ேமற்ப
ெசாத் கள்
பற்றி
அரசாங்கத்தினால்
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய மதிப்பீெடான் ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அச்ெசாத் களின் ெமாத்த ெப மதி யாெதன்பைத ம்;
(v) அழிக்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா
ெசாத்
ெதாடர்பாக ம் ெபா ப் க்கூற
ேவண் ய
பயங்கரவாதிக க்கு
எதிராக
சட்ட
நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப
(i) - (vi) வைர விசாாிக்கப்பட் ள்ள தகவல்கள் ெதாடர்பான
ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
14.
1407/ ’16
ெகளரவ பந் ல குணவர்த்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2016 வர ெசல த்திட்டத்தில் 183 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம்,
ெகௗரவ பிரதம அைமச்சாின் ெகாள்ைகப் பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்
பட் ள்ளவா , தாபிப்பதற்கு
ன்ெமாழியப்பட்ட விேசட கமத்ெதாழில்
மற் ம் மீன்பி ஏற் மதி வலயங்களில், 2016 ஆம் ஆண் ல் தாபிக்கப்பட்ட
வலயங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அைவ தாபிக்கப்பட் ள்ள இடங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப பிேரரைணக்கு அைமய, தாபிக்கப்பட்ட ஒவ்ெவா வலயத்திற்காக ம்
அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்பட்ட ெமாத்த ெசலவினம் தனித்தனிேய எவ்வள
என்பைத ம்;
(iii) இந்த கமத்ெதாழில் மற் ம் மீன்பி ஏற் மதி வலயங்களின் ெபா ப்ைப
எந்த அரச நி வனம் ஏற் ள்ள என்பைத ம்;
(iv) 2016 ஆம் ஆண் ல் அவ்வாறான வலயங்கள் தாபிக்கப்பட்
ப்பின்,
ேமற்ப ஒவ்ெவா வலயத்தின ம் ஏற் மதி வ வாய் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(8)

ெபா

அ

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்கள்

1.
பாரா

மன்றச் சைப

தல்வர்,— பாரா

மன்ற அமர் ,— 7ஆம் இலக்க பாரா

நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி பாரா
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணகளினா
அமர்

மன்ற

மன்றத்தினால்

ம் தைடெபறாமல், இன்ைறய தினம் சைப

ேநரம் பி.ப. 1.00 மணி

தல் பி.ப. 6.30 மணி வைர ம் இ க்குமாக. பி.ப. 2.00

மணிக்கு 7(5) ஆம் இலக்க பாரா

மன்ற நிைலயியற் கட்டைள ெதாழிற்ப மாக. பி.ப. 6.30

மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா

பிேரரைண

மன்றத்ைத வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக.

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.
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
13 ஆம் திகதிய 2006/13

வாி

ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைககளில்

பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 2.
அபிவி த்தி உபாய

ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க,
இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிவின் கீழ், ெசஸ் வாி ெதாடர்பில்
அபிவி த்தி உபாய

ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,

2017 மாச்சு 21 ஆம் திகதிய 2011/9 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்

2017.05.23

ஆம்

திகதி

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான

கட்டைள

அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 3.
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ
நிைறேவற் த

ம்) (தி த்தச்) சட்ட

வலகம் (தாபித்த

ம், நிர்வகித்த

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

ம், பணிகைள

(9)
* 4.
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 .)
* 5.
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட
விடயம் (2017, மார்ச்சு 08) [1].

லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

* 6.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 7.
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

( 10 )
* 8.
ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 9.
கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தச்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 10.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 11.
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.
* 12.
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.
* 13.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 14.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 15.
ை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 .)

( 11 )
* 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

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

18.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

19.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

20.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

21.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

22.
லசா யன் ச
மதிப்பீ

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

23.
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 .

