
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 244.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2018 மார்ச்சு 08 வியாழக்கிழைம, .ப. 10.30 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
1. 

157/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச மானவைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வனப் பா காப் த் திைணக்களத்திற்குச் ெசாந்தமான வனாந்தரக் காணிகளின் 
பரப்பள  எவ்வள ; 

 (ii) இவ்வனாந்தரங்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) ஒவ்ெவா   வனாந்தரத்தின ம் பரப்பள  ஏக்கர்களில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) குறிப்பிட்ட வனாந்தரங்களின் எல்ைலகள் அைடயாளமிடப்பட் ள்ளனவா; 
 (ii) ஆெமனில், இவ்ெவல்ைல நிர்ணயம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திகதி யா ; 
 (iii) இன்ேறல், எல்ைலகைள நிர்ணயிப்பதற்கு  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 
 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமேல அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட வனாந்தரங்களி ள்  தற்ேபா  கள், 
சுற் லாக் ைகத்ெதாழி டன் ெதாடர் ைடய ேஹாட்டல்கள் அல்ல  ேவ  
நிர்மாணிப் கள் உள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நிர்மாணிப் கள் காரணமாக வனாந்தரத் க்கு ஏற்ப ம் 
தாக்கங்கள் பற்றி ஆய்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2. 
1216/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (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? 



( 2 ) 

 

3. 
1403/ ’16 

ெகளரவ பந் ல குணவர்த்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச மானவைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016 வர  ெசல த்திட்டத்தின் 174 ஆம் ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், ேதசிய 
சுற்றாடல் பா காப்  நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் ேமலதிக நிகழ்ச்சித்திட்டங் 
க க்கு ஒ க்கப்பட்ட பா 2000 மில் யன் நிதி ஏற்பா  2016 ஆம் ஆண் ல் 
ெசலவிடப்பட்ட ைறைய ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், நிதி ஏற்பா கள் வழங்கப்பட்ட “ேமலதிக 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்” யாைவ என்பைத ம்; 

  (iii) ேமற்ப  ேமலதிக நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்குப் ெபா ப்பான நி வனங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 2016 ஆம் ஆண் ல், 
 (i) சுற்றாடல் சமநிைலைம பா காத்தல், நிைலேபறான காணி காைமத் வம்; 
 (ii) உயிர் வளங்களின் பா காப் ; 
 (iii) சுற்றாடல் மாசைடவைதக் கட் ப்ப த்தல்; 
 (iv) வன வளங்களின் பா காப் ; 

ஆகியவற் க்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைககள் தனித்தனிேய யாைவெயன்பைத 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
1497/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(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? 

5. 
1650/ ’17 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) கடந்த தினத்தில் நடத்தப்பட்ட பாடசாைல அதிபர் ேசைவயின் III ஆம் 

வகுப் க்கு ஆட்ேசா்ப்பதற்கான பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்தவர்களில் 
ெவளிநாட் ப் பயிற்சிக்காக ெதாி ெசய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ெவளிநாட்  பயிற்சிக்காக ெதாி ெசய்யப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ெவளிநாட் ப் பயிற்சிக்காக ெதாி ெசய்யப்ப ம் ேபா  பின்பற்றிய 
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ெப ம் ெசலவிைன ெசய்  பாீட்ைச நடத்தப்பட்  பயிற்சி ம் வழங்கப்பட்ட 
இவர்கள் இ வைர மாகாண சைபகளினால் உாிய இடங்க க்கு 
நியமிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (v) இந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

6. 
1754/ ’17 

ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய 
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) உ வர பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள 
கடலாெதணிய, லங்காதிலக்க மற் ம் அம்ெபக்க எ ம் வழிபாட் த்தலங்கள் 
உலக பிரசித்தி ெபற் ள்ள, மிக க்கியமான ராதன இடங்கெளன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்கைள பார்ைவயிட நாள்ேதா ம் ஆயிரக்கணக்கான உள்நாட்  
மற் ம் ெவௗிநாட்  சுற் லாப் பயணிகள் வ கின்றனெரன்பைத அறிவாரா; 

 (iii) ேமற்ப  இடங்களில் ெபா  வசதிகள் இல்லாைமயின் காரணமாக உள்நாட்  
மற் ம் ெவௗிநாட்  சுற் லாப் பயணிகள் க ம் அெசௗகாியங்க க்கு 
உள்ளாகின்றனர் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  இடங்களில் குைறபாடாக உள்ள  ெபா  வசதிகைள ெபற் க்ெகா க்க 
தங்கள  அைமச்சின் கீழ் ாிதமாக ேவைலத் திட்டெமான்ைற தயாாிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
2073/ ’17 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள் கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ல் வ னியா, ெந ங்ேகணி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின், 
மாங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவில் அைமந் ள்ள, விளாங்குளம், ட்குளம், 
குஞ்சுகுளம், மன்னகுளம், ெகால்லர் ளியங்குளம் ஆகிய 05 கிராமங்களில் 
சுமார் 270 கு ம்பங்கள் மீளக் கு யமர்த்தப்பட்டார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இக் கிராமங்கள் ல்ைலத்தீ  மற் ம் வ னியா ஆகிய மாவட்டங்களின் 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) மீள்கு ேயற்றப்பட்ட காலத்தி ந்  இ வைரக்கும் இம் மக்கள் எவ்வித 
அ ப்பைட வசதிக மின்றி க ம் சிரமத்ைத எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (iv) A-9 திக்கு பிரேவசிப்பதற்கான பாைதகள் இல்லாைம மற் ம் கிராமங்க க்கு 
ஊடாக அைமந் ள்ள ைகயிரதப் பாைதக்கு கு க்காகச் ெசல்கின்ற திக க்கு 
பா காப்பான ைகயிரதக் கடைவகள் இல்லாத காரணத்தினால் இம் மக்கள் 
பல்ேவ  சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கிராமங்க க்கு ேதைவயான அ ப்பைட வசதிகைள வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ் வசதிகள் ெபற் க் ெகா க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

8. 
2120/ ’17 

ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச மானவைரக் 
ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) 2015.01.09 ஆம் திகதி உள்ளவா  மற் ம் 2017.06.30 ஆம் திகதி உள்ளவா , 
 (i) யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் நி வப்பட் ந்த இலங்ைக கடற்பைட 

காம்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  காம்க க்கு இைணக்கப்பட்  ேசைவயாற்றிய ெமாத்த 

உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் பைட ரர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  காமின ம் ெபயர், அைமந் ள்ள பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
மற் ம் இைணக்கப்பட் ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் பைட ரர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2015.01.09 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.06.30 ஆம் திகதி வைரயில் யாழ்ப்பாணம் 
மாவட்டத்தில், 

 (i) அகற்றப்பட் ள்ள கடற்பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) கடற்பைட காம்களி ந்  அகற்றப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் 

பைட ரர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தி ந்  கடற்பைட காம்கைள ம் இவற்றில் 
பணியாற்றிய உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் பைட ரர்கைள ம் அகற்றி 
இரா வத்ைத பல னப்ப த் தலான  ேதசிய பா காப்பிற்கு ெப ம் 
அச்சு த்தலாக அைம ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம் அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

9. 
2126/ ’17 

ெகளரவ ஆனந்த அ த்கமேக,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தின், கங்க இஹல கமநல ஆ ைகப் பிரேதசத்தின், 

கிாிஉல்ல விஹாைரக்கு உாித்தான ஜம் கஹ லெதனிய எ ம் வயல் 
ைறயான அ மதியின்றி நிரப்பப்பட்  தனியார் திெயான்  

நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 
 (ii) இதற்கு ேபா  ஆவணங்கைள தயார் ெசய்ய அரச நிதி ெசலவிடப்பட் ள்ள  

என்பைத ம்; 
 (iii) கமத்ெதாழில் ஆராய்ச்சி உற்பத்தி உதவியாள க்கான ட் க்கான பிரேவசப் 

பாைதயாகேவ  ேமற்ப  தி நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  தியின் ஆரம்பப் பகுதி ம் அ மதியின்றி நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள  

என்பைத ம்; 
 (v) இந்த இடத்தில் நைடபாைதெயான்ேற ம் இ க்கவில்ைல என்பைத ம்; 

பிரேதச சைபக்கு உாித்தானதல்ல என்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ெபா  மக்களின் நிதிைய ைறேகடாகப் பயன்ப த் கின்ற இவ்வாறான 
அ வலர்கள் ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

10. 
2187/ ’17 

ெகளரவ பிரசன்ன ரண ங்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  
(அ) (i) ஆசிாியர்க க்கு திய அறிவிைன ஊட் வதற்கு ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் ஏ வாக அைம ெமன்பைத ஏற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
 (ii) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் கல்வி அைமச்சினால் வலய 

மற் ம் விடய மட்டத்தில் ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 
ஒ ங்குெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  ஒ ங்குெசய்யப்பட்ட ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக, பாடங்கள் மற் ம் அதற்காக ெசல ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ஆகியன ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) 2016.06.06 இ ள்ளவா  ேமல் மாகாண மி வாங்ெகாைட கல்வி 
வலயத்தின் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பாடசாைலக்கைமய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் அவர்க க்கு பயிற்சியளிப்பதற்காக 
நடத்தப்பட் ள்ள நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அதற்காக 
ெசல ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆகியன ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம் ; 

 (iii) இதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக மற் ம் நைட ைறப்ப த்திய ஆசிாியர் 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக ேபா மானதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள  
பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதியி ந்  நிதி ஒ க்க யா  என்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (v) ேதசிய ேதைவெயனக் க தி பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான பன் கப் 
ப த்தப்பட்ட நிதியி ந்  ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு நிதி 
ஒ க்குவதற்கு இய மான வைகயில் ெகாள்ைக ாீதியிலான தீர்மானம் 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
2189/ ’17 

ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்ஸா,—  பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச மானவைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) கடந்த அைமச்சரைவ மாற்றத்தின் ப  தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தின் ெமாத்த 
அைமச்சரைவ அைமச்சர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இராஜாங்க அைமச்சர்கள் மற் ம் பிரதி அைமச்சர்களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) அைமச்சுக்களின் ேமற்பார்ைவ அ வல்கள் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள  
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) அைமச்சரைவ அைமச்செரா வ க்காக வ டாந்தம் ெசலவாகும் ெமாத்தப் 
பணத் ெதாைக எவ்வள ; 

 (v) அைமச்சரைவ மாற்றத்தின்ேபா  திதாக அதிகாிக்கப்பட்ட அைமச்சுக்க க்கு 
2017 வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் நிதி ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளதா; 

 (vi) ஆெமனில், ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள ; 
என்பைத  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

12. 
2192/ ’17 

 ெகௗரவ மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வ/ப மிஹின் லங்கா விமானக் கம்பனியினால் நடாத்தப்பட் வந்த விமானப் 
பயண நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள, 2016.10.30 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் ஸ்ரீ லங்கன் 
விமானக் கம்பனி ெபா ப்ேபற் க் ெகாண்ட  என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) அதற்கு சமாந்தரமாக ஸ்ரீ லங்கன் விமானக் கம்பனிக்கு ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
மிஹின் லங்கா ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்களின் ெபயர் 
மற் ம் பதவிகள் யாைவ; 

 (iii) இவ்வா  ேசர்த் க்ெகாள்ளப்படா  ேசைவ த்தப்பட்ட மிஹின் லங்கா 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்களின் ெபயர் மற் ம் பதவிகள் யாைவ; 

 (iv) ேசைவ த்தப்பட்ட ஒவ்ெவா  ஊழிய க்கும் ெச த்தப்பட்ட நட்ட 
ஈட் த் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (v) 2016.12.31ஆம் திகதியின் பின்னர் ேசைவயில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ளவர்களின்  
ெபயர் மற் ம் பதவிகள் யாைவ;  

 (vi) 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர ஆேலாசகர் பதவிகைள வகித் க் 
ெகாண் ந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (vii) ேமேல (vi) இல் குறிப்பிடப்பட்டவர்களில் எதிர்வ ம் மாதங்க க்காக சம்பளம் 
வழங்கப்பட் ள்ேளாாின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்க க்குச் ெச த்தப்பட்ட 
நட்டஈட் த்ெதாைக, சம்பளம் அல்ல  ெகா ப்பன  எவ்வள ;  

 (viii) ேபாதியள  நட்டஈ  கிைடக்காைமயால் ேமன் ைறயீ  ெசய் ள்ளவர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ;  

 (ix) இவர்க க்கு நி ைவ நட்டஈட் த் ெதாைக வழங்கப்ப மா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 

13. 
2194/ ’17 

ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க,— நிதி மற் ம் ெவகுசனஊடக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 2006 ஆம் ஆண் ன் 27 ஆம் இலக்க ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் ெதாடர்பான 
ேதசிய அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்ப  ம பானம் மற் ம் ைக பி த்தல் 
காட்சிகைளக்ெகாண்ட ெதாைலக்காட்சி நாடகங்கள், திைரப்படங்கள் அல்ல  
விளம்பரப் பிரசாரங்கள்  தைடெசய்யப்பட் ள்ளன என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஆெமனில், ெவகுசன ஊடக அைமச்சினால் நி வகிக்கப்ப ம் சுயாதீன 
ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசயில் 2017.02.11 ஆம் திகதி பி.ப. 7.30 க்கும் 
8.00 மணிக்கும் இைடயில் ஒளிபரப்பப்பட்ட “சுேவத்த கங்தீர” 
ெதாைலக்காட்சி நாடகத்தின் ஒ  காட்சியில் ஒ  ந ைக ைக பி ப்ப  
ெதளிவாகக் காட்சிப்ப த்தப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (ii) குறிப்பாக, ஒ  ெபண் ைகப்பி க்கின்ற காட்சி ஒளிபரப்பப்ப வதன் 
காரணமாக இ  ைகபி த்த க்கு ஊக்குவிப்பாக அைமயலாம் என்பைத ம்; 

 (iii) பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்பட்ட சட்ட ஏற்பா கள் அரச ெவகுசன 
ஊடக நி வனெமான்றினால் மீறப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) இந்த ஒளிபரப்  ெதாடர்பாக ைறசார்ந்த விசாரைணெயான்ைற நடாத்தி 
இனிேமல் இவ்வாறான சம்பவங்கைளத் தவிர்க்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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14. 
2196/ ’17 

ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமான  மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி சைபக்கும் அரச 
ெப ந்ேதாட்ட கூட் த்தாபனத்திற்கும் ெசாந்தமான ேதாட்டங்களில் 
ேசைவயாற் கின்ற ெதாழிலாளர்களின் சம்பளத்தி ந்  கழிக்கப்ப கின்ற 
ஊழியர் ேசமலாப நிதியம், ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியம் மற் ம் 
பணிக்ெகாைட ெகா ப்பன   ஆகியன 2016 ஆம் ஆண்  இ தியளவி ம், 
பல வ டங்களாக ம் ேமற்ப  ஊழியர்க க்கு ெச த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேதாட்டங்களில்  ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ெதாழிலாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் இற்ைறவைர இவர்க க்கு ெச த்த ேவண் ய 
நி ைவப் பணத் ெதாைககள் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) நிதியங்கள் கிைடக்க ேவண் ய சில ெதாழிலாளர்கள் ஏற்கனேவ 
இறந் ள்ளனர் என்பேதா  இப்பணத் ெதாைககள் இவர்க க்கு 
ெச த்தப்படாைமயின் லம் இவர்கள  கு ம்ப அங்கத்தவர்க க்கு பாாிய 
அநீதி ேநர்ந் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இப்பணத் ெதாைககைள உடன யாக ெதாழிலாளர்க க்கு ெச த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

15. 
2233/ ’17 

ெகௗரவ டீ. . சானக,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்ைத தனியார் மயப த் வதற்காக இரண்  
கம்பனிகளி ந்  ன்ெமாழி கள் சமர்ப்பிக்கப்பட் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கம்பனிகளில் ஒ  கம்பனி ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அக்கம்பனிைய ேதர்ந்ெத க்க ெதாழில் ட்ப மதிப்பீட் க் கு ம் அைமச்சரைவ 
ெப ைகக் கு ம் வழங்கி ள்ள விதப் ைரகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட கம்பனி டன் ைகசாத்திடப்ப ம் இரண்  
உடன்ப க்ைகக ம் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  உடன்ப க்ைககள் லமாக  தாபிக்கப்ப ம் இரண்  
கம்பனிகளின ம் பங்குகள் எவ்வா  பகிர்ந்தளிக்கப்ப ம் என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  இரண்  கம்பனிக க்கும் ஒப்பைடக்கப்ப ம் பணிகள் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vii) அக்கம்பனிக க்கு கிைடக்கும் வ மான வழிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (viii) தற்ேபா  கடைம ாிகின்ற ஊழியர்களின் ெதாழில் பா காப்   

ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ix) ைற கத்தின் பராமாிப்  பணிகள் ஒப்பைடக்கப்ப ம் கம்பனி 

யாெதன்பைத ம்; 
 (x) ேமற்ப  தனியார்மயமாக்கல் லமாக அரசாங்கத்திற்கும் இலங்ைக ைற க 

அதிகார சைபக்கும் கிைடக்கின்ற வ மான லங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 8 ) 

 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
ம வாி (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— நிதிச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 

2006 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  
வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 6(2) ஆம் பிாிவின் கீழ் ெதாைலக்காட்சி நாடகம், 
திைரப்படம் மற் ம் வர்த்தக அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக 
அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 07 ஆம் திகதிய 2044/21 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 3. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கட்டைள,— 

ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் ( 52 ஆம் அத்தியாயமான)  32 ஆம் பிாி க டன் 
ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 2, 12, 22 மற் ம் 25 ஆம் பிாி களின் கீழ்,  கு பானமல்லாத 
ஸ்பிாித்  இறக்குமதிக்கான ம வாி ெதாடர்பாக நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக  
அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 திெசம்பர் 19 ஆம் திகதிய 2050/11ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.02.19 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம  அறிவித்தல் இலக்கம் 1005) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 4. 
ை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 44 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின்  321 
ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017 ஆம் ஆண் ன் வணிகக் கப்பற்ெறாழில் (சிறியவர்த்தகக் கலன்கள்) 
ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 04 ஆம் திகதிய 2017/31 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 5. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய 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 .) 

* 6. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய 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 . 
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* 7. 
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 அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 
நெவம்பர் 27 ஆம் திகதிய 2047/2 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச ம்,— ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிச் 
சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2017 ஆம் ஆண் ன் 12 ஆம் இலக்க, ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணிச் சட்டத்தின் 7 ஆம் பிாி டன்  ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 29 ஆம் பிாிவின் கீழ்,  
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவரால் ஆக்கப்பட் , 
2017 நெவம்பர் 17 ஆம் திகதிய 2045/56 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.02.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 9. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச ம்,— பிரதம நீதியரசர் மற் ம் உயர் 
நீதிமன்ற நீதிபதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் ப களில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல் 
ெதாடர்பான அரசியலைமப்பின் கீழான தீர்மானம்,— பத்ெதான்பதாவ  அரசியலைமப் ச் 
சீர்தி த்தத்தின் ஊடாக தி த்தப் பட்டவாறான இலங்ைக சனநாயக ேசாச ஷக் கு யரசு 
அரசியலைமப்பின் 108(1) ஆம் உ ப் ைரயின் பிரகாரம் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 
மற் ம் ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சம்பளங்கள் பாரா மன்றத்தினால் 
தீர்மானிக்கப்ப கின்றைமயினா ம்;  

ஜனாதிபதியினால் 2018.02.17 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ 
நி பத்திற்கான 2018.02.20 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்திற்கைமய பிரதம 
நீதியரசர்  மற் ம் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சம்பளங்கள் மற் ம் ப கைள 2018.01.01 
ஆம் திகதி தல் கீழ் குறிப்பிடப்ப ம் பிரகாரம் தி த்தியைமப்பதற்கு அங்கீகாரம் 
வழங்கப்பட் ள்ளைமயினா ம்:— 

(அ) 3/2017 ஆம் இலக்க காைமத் வ ேசைவகள் சுற்றறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
பிரதம நீதியரசர், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத்தின் 
தைலவர் மற் ம் ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிக க்கான சம்பளங்கள் 
ேதசிய சம்பளங்கள் மற் ம் ஆளணி ஆைணக்கு வினால் தயாாிக்கப்பட்  
இைணப்  1 ஆக சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் 
பிரகாரம் 2018.01.01 ஆம் திகதி தல் அ க்கு வ ம் வைகயில் 
தி த்தியைமத்தல் மற் ம் சம்பள மாற்றத்ைத ப ப்ப யாக ேமற்ெகாள்ளல் எ ம் 
அ ப்பைடயில் ேமற்ெகாள்வதற்கும்; 

(ஆ) இ வைர சம்பளத்தில் 25% எ ம் அ ப்பைடயில் ெச த்தப்பட்ட 
ஓய் தியத் டனான ப ைய 2018.01.01 ஆம் திகதி தல் அ க்கு வ ம் 
வைகயில் 50% வைர அதிகாித்த ம் அந்தப் ப ைய திய சம்பளத்திற்கைமய 
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் சம்பளப் ப நிைலயின் அ ப்பைடயில் கணக்கி வதற்கும்; 

(இ) மாதாந்தம் பா 15,000/- எ ம் வைகயில்  ெச த்தப்பட்ட ஓய் தியமற்ற 
விேசட ப க்குப் பதிலாக மாதாந்தம் பா 150,000/- ஓய் தியத்திற்கு 
கணக்கிடப்ப ம் ெதாழில்சார் ப ைய ெச த் வதற்கும்; 

அதன் பிரகாரம், இலங்ைக சனநாயக ேசாச ஷக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 108(1) 
உ ப் ைரயின் பிரகாரம் பிரதம நீதியரசர் மற் ம் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சம்பளங்கள் 
மற் ம் ப கள் ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ள பிரகாரம் தி த்தியைமக்கப்ப மாகெவன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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* 10. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச ம்,— ைஹட்ேரா ேளாெராகாபைன 
(Hydroflurocarbons –HFC) கட்டங் கட்டமாக குைறத்தல் சம்பந்தமாக ெமான்ட்ாிெயல் 
கூட்டைமப்  ேமற்ெகாண்ட கிகா  தி த்தத்திற்கு இலங்ைக இணங்கிச் ெசயற்படல் 
ெதாடர்பான பிேரரைண நிைறேவற்றம்,— ேகாள ெவப்பமைடதைலக் குைறப்பதற்காக 
ெமான்ட்ாியல் அைமப்பினால் 1990 இல் இலண்டன் தி த்தம், 1992 ேகாபன்ேஹகன் 
தி த்தம், 1997 ெமான்ட்ாியல் தி த்தம், 1999 பீஜிங் தி த்தம் என பல்ேவ  இலக்குகைள 
அைடந் ெகாள்வதற்காக நான்கு சந்தர்ப்பங்களில் தி த்தங்கள் அறி கஞ் 
ெசய்யப்பட் ள்ள டன், இலங்ைக உாிய காலப் பகுதிகளில் அந்தத் தி த்தங்க க்கு 
இணங்கிச் ெசயற்பட் ள்ளதா ம்; 

2016 ஆம் ஆண் ன் தி த்தமாக கிகா  தி த்தம் அறி கம் ெசய்யப்பட் ள்ள டன், 
அத டாக 2050 ஆண்டாகும்ேபா  காபனீெராட்ைசட் வா  100 பில் யன் 
ெதான் க்கு சமமான ேகாள ெவப்பமைடத க்கு பங்களிப் ச் ெச த் ம் குளிர்பதனப் 
ெபா ட்கைள பயன்பாட் ந்  அகற் வதற்கான வாய்ப் க் கிைடப்பதனால் ேகாள 
ெவப்பத்ைத 0.5 பாைக ெசல்சியஸால் அதிகாிப்பதைனக் த ப்பதற்கான வாய்ப்  
உ வாகின்றைமயினா ம்; 
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அரசியலைமப்பின் 33(2) (ஏ) இன் கீழ் அரசியலைமப்பின் அல்ல  ேவ  ஏேத ம் 
எ த்  லமான சட்டத்திற்கு அல்ல  ஏற்பா க க்கு ரண்படாத சர்வேதச சட்டம், 
பழக்க வழக்கங்கள் அல்ல  பயன்பாட் ற்கைமய நிைறேவற் வதற்கு ஜனாதிபதிக்கு 
அதிகாரம் கிைடத் ள்ளதனால் கிகா  தி த்தத்திற்கு இணக்கம் ெதாிவித்தல் 
ஜனாதிபதியின் தனிச் சிறப்  அதிகாரத்திற்குட்பட்ட விடயமாகுெமன்பதா ம்; 

அரசியலைமப்பின் 33அ உ ப் ைரயின் கீழ் ெபா  மக்கள் பா காப்  சம்பந்தமாக 
அக்காலப் பகுதியில் ெசயல்வ வி ந்த சட்டம் உட்பட ஏேத ம் எ த்  ல 
சட்டத்தின் கீழ் சுயாதீன அதிகாரங்கள், அ வல்கள் மற் ம் ெபா ப் க்கைள உாிய 
பிரகாரம் ெசயற்ப த்தல் மற் ம் உாிய பிரகாரம் நிைறேவற் தல் சம்பந்தமாக ஜனாதிபதி 
பாரா மன்றத்திற்கு ெபா ப் க்கூறல் ேவண் ெமன்பதா ம்; 

2017 ெசப்ெடம்பர் 29 ஆம் திகதி  சனாதிபதி அவர்கள் மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் அைமச்சர் என்ற ாீதியில் சமர்ப்பித்த அைமச்சரைவ நி பம் ெதாடர்பாக 
எ க்கப்பட்ட 2017 ஒக்ேடாபர் மாதம் 10 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்திற்கைமய 
ெமான்ட்ாியல் அைமப்பின் திய தி த்தமான கிகா  தி த்தத்திற்கு இணங்கிச் 
ெசயற்ப வதற்கு அங்கீகாரம் கிைடத் ள்ளைமயினா ம்; 

அதன் பிரகாரம், அரசியலைமப்பின் 33அ உ ப் ைரக்கு இணங்கி சனாதிபதி 
அவர்களின் பிேரரைணெயான்றாக ைஹட்ேரா ேளாெராகாபைன கட்டங் கட்டமாக 
குைறத்தல் சம்பந்தமாக ெமான்ட்ாியல் அைமப்பினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கிகா  
தி த்தம் ெதாடர்பில் இலங்ைக இணங்கிச் ெசயற்ப வதற்கு இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண 
நிைறேவற் மாக. 

* 11. 
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 12. 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட  ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)  

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 13. 
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 14. 
லைமச் ெசாத்  (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 15. 
நம்பிக்ைகப் ெபா ப் க்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 16. 
தீவிரப் ெபா ப்  காைம சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 17. 
ெகா ம்  பங்குத் ெதாகுதிப் பாிவர்த்தைனைய பரஸ்பரமற்றமயமாக்கல் சட்ட லம் —  

இரண்டாம் மதிப்பீ . 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 18. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1 ) ,— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி 
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி 
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 09 ஆம் திகதிய 
2044/32 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2018.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 19. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 2 ) ,— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி 
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி 
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 15 ஆம் திகதிய 
2045/32 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2018.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 20. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 3 ) ,— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி 
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி 
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 15 ஆம் திகதிய 
2045/33 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2018.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 21. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 4 ) ,— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி 
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி 
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 22 ஆம் திகதிய 
2046/14 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2018.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 22. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 5 ) ,— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி 
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில்  நிதி 
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 28 ஆம் திகதிய 
2047/25 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2018.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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* 23. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ் 
பிேரரைண,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 104ஆ (5) 
(அ) உ ப் ைரயின் பிரகாரம் ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு வினால் ஆக்கப்பட்   2017 
திெசம்பர் 04 ஆம் திகதிய 2048/1 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 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. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)  

* 24. 
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 அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்  118 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 142 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் 
இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைப (விைலகளின் மீதான 
உச்சவரம் ) ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 திெசம்பர் 14 ஆம் திகதிய 2049/31 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 25. 
நீதி அைமச்சர்,— சட்டக் கல்விப் ேபரைவக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

ஒ ங்குவிதிகள்,— ( 276 ஆம் அத்தியாயமான)  சட்டக் கல்விப் ேபரைவக் கட்டைளச் 
சட்டத்தின் 7 ஆம் பிாிவின் கீழ், நீதி அைமச்சாின் ஒ ப்பாட் டன்  கூட் ைணக்கப்பட்ட 
சட்டக் கல்விப் ேபரைவயினால்  ஆக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 28 ஆம் திகதிய 2047/27 
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.02.20 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 26. 
நீதி அைமச்சர்,— நீதித் ைறச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1978 ஆம் ஆண் ன் 

2 ஆம் இலக்க, நீதித் ைறச் சட்டத்தின் 60 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 61 
பிாிவின் கீழ், பிரதம நீதியராின் ஒ ப்பாட் டன் நீதியைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 
திெசம்பர் 21 ஆம் திகதிய 2050/34 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.02.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 27. 
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ  தி த்தச் சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 28. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 29. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 30. 
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 . 

31. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

32. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

33. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

34. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

35. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

36. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

37. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

38. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

39. 
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட் பப்ளிக் அக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 


