
 

இல. 13.] பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் த்தகம் 

2014 திெசம்பர் 12, ெவள்ளிக்கிழைம உட்பட அன்ைறய தினத்தி ந்  
2014, நெவம்பர் 24, திங்கட்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

(ஏழாவ  பாரா மன்றம்  - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

2014 திெசம்பர் 12, ெவள்ளிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

2665/ ’12 
1. 

ெகௗரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபௗத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) மஹிந்த சிந்தைன எதிர்காலத்திற்கான ெதாைலேநாக்கில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் 
பிரகாரம் பன்சாைலகள், ேகாவில்கள், ேதவாலயங்கள் மற் ம் 
பள்ளிவாசல்கள் உள்ளிட்ட சமய வணக்கஸ்தலங்களின் உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக  தயாாிக்கப்ப் ள்ள அரசாங்கத்தின் 
உதவித் திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உதவித்திட்டங்கள் சமபந்தமான விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

3310/ ’12 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  ஊக்குவிப் , 
நலேனாம் ைக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 2012 திெசம்பர் 31 ஆம் திகதியில் உள்ளவா  மற் ம் இற்ைறவைர 
ெவளிநா களில் ெதாழில் ாி ம் இலங்ைகயர்களின் எண்ணிக்ைகைய அவர் 
இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2009 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர, 

 (i) ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்பின் லமாக நாட் ற்குக் கிைடத்த ெமாத்த 
ெவளிநாட் ப் பண அ ப்பீ கைள அெமாிக்க ெடாலாி ம் இலங்ைக 

பாவி ம் ெவவ்ேவறாக ம்; 
 (ii) ெதாழில் ஒப்பந்தங்கைள மீறியதன் காரணமாக ஒவ்ெவா  வ ட ம் நா  

கடத்தப்பட்ட அல்ல  தி ப்பி அ ப்பப்பட்ட லம்ெபயர்ந்த 
ெதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (iii) இவ்விடயத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககைள ம்; 
 (iv) ெவளிநாட்  ேவைலக க்காகச் ெசல் ம் இலங்ைகயாிடமி ந்  

காப் தித் திட்டம் லமாக ஈட்டப்பட்ட பணத்ெதாைகைய ம்; 
 (v) ெசால்லப்பட்ட காப் தி நிதியங்களி ந்  ெவளிநா களில் ெதாழில் 

ாி ம் இலங்ைகயர்க க்காகச் ெசலவழிக்கப்பட்ட ெதாைகைய ம் 
அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

3720/ ’13 
3. 

ெகௗரவ அ ர திசாநாயக்க,— ேபாக்குவரத்   அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) கடந்த ஐந்  வ டங்களில் இலங்ைகப் ைகயிரதத் திைணக்களத்திற்காக 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ைகயிரத என்ஜின்கள் மற் ம் ெபட் களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்;  

 (ii) அைவ ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட நா  அல்ல  நா கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) ெகாள்வன  ெசய் ம்ேபா  பின்பற்றப்பட்ட நைட ைறகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) அவற்ைறக் ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக நிதி ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட ைற 

யா  என்பைத ம்; 
 (v) நிதி ெபற் க் ெகாள்வதற்காக உள்நாட்  அல்ல  ெவளிநாட் க் கடன் 

ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (vi) ஆெமனில், ேமற்ப  கடனின் அள , வட்  தங்கள் மற் ம் ஏற் ைடய 

நிபந்தைனகள் யாைவ என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேமற்ப  என்ஜின் மற் ம் ெபட் களில் ேதைவயான 
ெதாழில் ட்பங்கள் இல்ைல என்ப  ெதாியவந் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெதாழில் ட்பக் ேகாளா கள் ஏற்ப வதற்கான காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ைகயிரதப் ெபட் கள் மற் ம் என்ஜின்கைளக் ெகாள்வன  
ெசய்தைம ெதாடர்பாக விசாரைணெயான்  நடாத்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  விசாரைணக்கைமய குறித்த ெகாள்வன  ெதாடர்பில் 
ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (v) இவர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

4086/ ’13 
4. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,—  தபால் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அஞ்சல் அ வலக வைலயைமப் க் க த்திட்டத்தின் பணிப்பாளராக 
நியமிக்கப்பட் ள்ள பிரதித் தபால் மா அதிபர் தி . ேக.ஏ.எஸ். ேசனாதீர க்கு 
எதிராக தாபனவிதிக்ேகாைவயின் XLVIII அத்தியாயத்தின் Iவ  அட்டவைணயின் 
கீழ் இரண்  குற்றச்சாட் ப் பத்திரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளனெவன்பைத ம்; 

 (ii) இதில் ஒ  குற்றச்சாட் ப் பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட குற்றச்சாட் க்கு 
தவறாளியானைமயால் இவ க்குத் தண்டைன வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) மற்ைறய குற்றச்சாட் ப் பத்திரம் சம்பந்தமாக இற்ைறவைர ைறசார்ந்த 
ஒ க்காற்  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைலெயன்பைத ம்;  

        (iv) இக்க த்திட்டத்தின் பணிப்பாளராக ெசயலாற் வதற்கு பிரதித் தபால் மா 
அதிபர் தி . ேக.ஏ.எஸ். ேசனாதீர க்கு தைகைமகள் கிைடயாெதன 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியினால் அறிவிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (v) தி . ேசனாதீர க த்திட்டப் பணிப்பாளெரன்ற வைகயில் ைறேகடான 
விதத்தில் ெபற் க்ெகாண் ள்ள பணத்ைத மீளஅறவி மா  கணக்காய்வாளர் 
தைலைம அதிபதி கட்டைளயிட் ள்ளார் என்பைத ம் 

அவர்அறிவாரா? 



( 3 ) 

 

(ஆ) (i) தி . ேசனாதீர  ெதாடர்பில் எஞ்சி ள்ள மற்ைறய  குற்றச்சாட் ப் பத்திரம் 
சம்பந்தமாக ைறசார்ந்த ஒ க்காற்  விசாரைணெயான்றிைன நடாத்த 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) க த்திட்டப் பணிப்பாளர் என்ற வைகயில் இவர் ைறேகடான விதத்தில் 
ெபற் க்ெகாண் ள்ள பணத்ைத அறவி வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

4671/ ’13 
5. 

ெகௗரவ பி. ஹாிசன்,— தலீட்  ஊக்குவிப்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண்  ெபா  நலவாய அைமப்பின் வர்த்தக மாநா  
நடாத்தப்பட்ட இடம் மற் ம் ேஹாட்டல் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மாநாட் ல் பங்ேகற்ற வர்த்தகர்கள் பிரதிநிதித் வம் ெசய்த 
நா களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மாநாட் ற்காக இலங்ைக அரசாங்கத்தின் லம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக மற் ம் ெபா  நலவாய அைமப்பின் வர்த்தகர் சம்ேமளனத்தினால் 
ெசல  ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாநாட் ன் பின்னர் இலங்ைகயில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட க த்திட்டங்க க்கு 
வாிச் ச ைக வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அதன் லம் இலங்ைக அரசிற்கும் மக்க க்கும் கிைடக்கும் நன்ைமகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  மாநாட் ற்கு வ ைகத்தந்த வர்த்தகர்களினால் இலங்ைகயில் 
தலீ  ெசய்வதற்கு அதிக வி ப்பம் காட் ய விேசட க த்திட்டங்கள் 

உள்ளனவா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

4766/ ’14 
6. 

ெகளரவ அேசாக் அேபசிங்க,— கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) கு ணாகல் மாவட்டத்தில், 

 (i) ெநல் ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக தாபிக்கப்பட் ள்ள நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ெநல் களஞ்சியப்ப த் வதற்காக களஞ்சிய வசதிகள் எவ்வள  உள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (iii) ெநல் விைளச்ச ல் அரசாங்கம் ெகாள்வன  ெசய் ம் ெநல் ன் அள  
எத்தைன சத தெமன்பைத ம்; 

 (iv) ெநல் விைளச்சைல அேத மாவட்டத்தி ள் அாிசியாக்கி விநிேயாகிப்பதற்கான 
திட்டெமான்ைற தயாாிப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

4856/ ’14 
7. 

ெகௗரவ (தி மதி) அேனாமா கமேக,— நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , 
ெபா  வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சின் 
கீழ் இயங்கும் டைமப்  நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  க த்திட்டங்களின் கீழ்  கட்டப்பட்  மக்க க்கு 
ைகயளிக்கப்பட் ள்ள டைமப் க் க த்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  டைமப் க் க த்திட்டங்களின் கீ்ழ்  ெப னர்கைள 
ெதாி ெசய் ம் ேபா  பின்பற்றப்பட்ட நைட ைற யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட டைமப் க் க த்திட்டங்களின் கீழ்  
வழங்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்ப் பட் யைல அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) அண்ைமயில் மக்க க்கு ைகயளிக்கப்பட்ட மாளிகாவத்ைத டைமப் த் 
ெதாகுதிைய அதன் தல் கு யி ப்பாளர்க க்ேக வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) 2014 ஆம் ஆண் ற்கான அைமச்சின் டைமப்  நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் 
இலக்குகள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

4958/ ’14 
8. 

ெகளரவ நிேராஷன் ெபேரரா,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயினால் நி வகிக்கப்ப ம் த்தளம் 
மாவட்டத்தி ள்ள ைவத்தியசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த ைவத்தியசாைலகளில் 2012 மற் ம் 2013 ஆம் ஆண் களில் சிகிச்ைச 
ெபற் ள்ள ெவளிேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் நிர்வகிக்கப்ப ம் ேமேல அ(i) இல் 
குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்ெவா  ைவத்தியசாைலக்கும் அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள 
ம த் வர்கள், தாதிமார், சுகாதார கவனிப்பாளர்கள் ைவத்தியசாைலத் 
ெதாழிலாளர்கள் மற் ம் ஏைனய பணியாட் ெதாகுதி உ ப்பினர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இவ் ைவத்தியசாைலகளில் தற்ேபா  இப்பதவிக க்கான ெவற்றிடங்களின் 
எண்ணிக்ைககள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) ேமேல ஆ(ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

5027/ ’14 
9. 

ெகௗரவ அகில விராஜ் காாியவசம்,— கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) தற்ேபா  உள்நாட் ச் சந்ைதயில் சந்ைதப்ப த்தப்ப ம் ெதம் ட் ம் 
பானங்கள் (Energy Drinks) வைககளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பானங்களிைடேய காணப்ப கின்ற உள்நாட் ல் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற பானங்கள் வைககளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ெதம் ட் ம் பானங்களின் தரம் மற் ம் சுகாதாரப் பா காப்பிைனத் 
தீர்மானிக்கும் பிரமாணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) 2014 ஆம் ஆண் ள் ெதம் ட் ம் பானங்கள் ெதாடர்பில் கர்ேவார் 
அ வல்கள் அதிகாரசைபக்கு கிைடத் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) குறித்த ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5072/ ’14 
10. 

ெகளரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க,—  ேதசிய மர ாிைமகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களத்தின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணியாட்ெடாகுதியில் 
விேசட க த்திட்ட நடவ க்ைக பணிப்பாளர் என்ற பதவிெயான்  உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பதவிக்குாிய கடைமப்ெபா ப் கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களத்தில் ேமற்ப  பதவி ேதாற் விக்கப்பட்ட 
ஆண் ம் திகதி ம் யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களத்தில் விேசட க த்திட்ட நடவ க்ைக 
பணிப்பாளராக பணியாற் கின்ற நபாின் ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பதவிைய வகிப்பதற்கு ேமற்ப  நபர் ெகாண் ள்ள கல்வித் 
தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பதவிக்கு இரா வ அ வலெரா வர் நியமிக்கப்பட்டதன் 
ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

5084/ ’14 
11. 

ெகௗரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ல்ைலத்தீ , க்காய், உயிலங்குளம்  50 டைமத் திட்டத்தில் 
கு யமர்ந் ள்ளவர்க க்காக கு நீர் வசதிகள் இல்ைலெயன்பைத ம்; 

 (ii) இதனால் ேமற்ப  டைமப் த் திட்டத்தின் கு யி ப்பாளர்கள் கு நீைரப் 
ெபற் க்ெகாள்வதில் பல்ேவ  சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி 
வ கின்றனெரன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  திட்டத்தில் கு யமர்ந் ள்ளவர்களின் கு நீர் பிரச்சிைனைய 
தீர்ப்பதற்காக ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
5174/ ’14 

12. 
ெகௗரவ அஜித் பி. ெபேரரா,— ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) இன் ள்ளவா  இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தினால் இலங்ைக 

வங்கிக்கும் மக்கள் வங்கிக்கும் ஏைனய வங்கிக க்கும் ெச த்தேவண் ள்ள 
கடன் மற் ம் வட் த் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
5181/ ’14 

13. 
ெகளரவ  ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப்  

மற் ம் ெபா  வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) 2009 ஆம் ஆண் ந்  2014 ஆம் ஆண்  வைரயான காலப்பகுதியில், 
 (i) நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப்  மற் ம் ெபா  வசதிகள் 

அைமச்சின் கீழ் உள்ள நி வனங்கள் லம் அ சரைண அறிவித்தல்கள், 
வாழ்த் ைர பலைககள் மற் ம் விளம்பரப் பலைககைள ெபா த் வதற்கு 
ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனங்களின் ேநாக்கங்கைள நிைறேவற்றிக்ெகாள் ம் 
ெபா ட்  ெபா த்தப்பட்ட பலைகக க்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனங்களின் ேநாக்கங்க க்கு றம்பான ேநாக்கங்க க்காக 
ெபா த்தப்பட்ட பலைகக க்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக 

வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நி வனங்களின் ேநாக்கங்க க்கு றம்பான ேநாக்கங்க க்காக 
ெபா த்தப்பட்ட விளம்பரப் பலைககள் லம் விளம்பரம் ெசய்யப்பட்ட 
விடயங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பலைககைள ெபா த் வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கியவர்கள் யாவர் 
என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கான ெசல  மீளளிப் ச் ெசய்யப்பட்ட விதம் யாெதன்பைத ம்; 
 iv) ேமற்ப  பலைகக க்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெகா ப்பன க க்கு 

ஏற் ைடயதான ஆவணங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 7 ) 

 

5192/ ’14 
14. 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெநத்தி,— கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) இலங்ைக –  இந்திய மீனவர்களின் பிரச்சிைனகள் குறித்  அண்ைமயில் 
இடம்ெபற்ற ேபச்சுவார்த்ைதகளின் ன்ேனற்றம் யா ; 

 (ii) ேமற்ப  மீனவர் பிரச்சிைன ெதாடர்பில் அரசாங்கத் தரப்பினாின் தைலயீ   
யா ; 

 (iii) தற்ேபா  இந்தியாவின் ஆந்திரா பிரேதசத்தில் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள 
இலங்ைக மீனவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) இவர்கைள வி விப்பதில் அரசாங்கத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள  
தைலயீ  யா ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) மீனவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட எாிெபா ள் மானியம் நி த்தப்பட் ப்பின், 
இதற்குப் பதிலாக அறி கப்ப த்தப்பட்ட மாற் த் தீர்விப்ெபாதிெயான்  
உள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  யா ; 

 (iii) ேமற்ப  நிவாரணப் ெபாதிக்கும் எாிெபா ள் மானியத் க்கும் இைடயிலான 
ேவ பா  யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5271/ ’14 
15. 

ெகௗரவ ெமாஹமட் அஸ்லம்,— ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  ஊக்குவிப் , 
நலேனாம் ைக அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) மாவெனல்ல, மஹவத்த, தனாகம தி, இலக்கம் 4சீ/12இல் வசிக்கும் தி மதி எம். 
எல். பாத்திமா றிசானாவின் கணவரான, தி . அகம்ம  ெலப்ைப அசீஸ் 
(இலங்ைக கட ச் சீட்  இலக்கம் N0628701 )  ச தி அேரபியாவின் றியாத் 
நகாில் 2012.07.09 ஆம் திகதி உயிாிழந் ள்ளார் என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) உயிாிழந்த தி . அசீஸ் சார்பில், இலங்ைக ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
கவராண்ைமயில் 00884/2013 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் காப் தி இழப்பீட்  

விண்ணப்பப் பத்திரத் டன் சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்க ம், சத்தியக் 
கடதாசி ம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டேபாதி ம், இ  வைர குறித்த காப் தி 
இழப்பீட் த் ெதாைக வழங்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) குறித்த இழப்பீட் த் ெதாைகைய தி . அசீ ன் மைனவிக்கு உடன யாக 
வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

பா.20/ ’10 
1. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பண க்கத்திற்குப் ெபா த்தமான வைகயில் 1%
ெகா ப்பன  ஒன்  ஊழியர்க க்கு ெச த் தல்,— அரச நி வனங்களினால் 
நிர்வகிக்கப்ப ம் ஊழியர் ேசமலாப நிதிய மற் ம் ஊழியர் நம்பிக்ைகப்ெபா ப்  நிதிய 
பணங்கைள ெச த் வதில் ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கான பண க்க அள க்கு ேமலதிகமாக 
1% ெகா ப்பன  ஒன்  ஊழியர்க க்கு ெச த் வைத உ திப்ப த்த ேவண் ெமன்  
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.21/ ’10 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— சிேரஷ்ட பிரைசக க்கு இலவச பயண வசதிகள் 
ஏற்பா  ெசய்தல்,— சகல சிேரஷ்ட பிரைசக க்கும் ெபா ப்ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகளில் 
இலவச பயண வசதிகைள ஏற்பா  ெசய் தர ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.22/ ’10 
3. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— தகரா கள் தீர்க்கும் நிைலயெமான்ைற உ வாக்குதல்,— 
பல இன, மத மக்கள் வா ம் இலங்ைகயில் சமாதானத்திற்கு பங்கம் ஏற்ப ம் சவால்கைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றைமயினால் அைவகைள இலங்ைகயி ம், பிராந்தியத்தி ம் மற் ம் 

 உலகத்தி ம் தீர்ப்பதற்காக ெபளத்த, கிாிஸ்தவ, இந்  மற் ம் இஸ்லாம் ஆகிய 
மதங்களின் ஒ க்க ெநறிகைளக் ெகாண்ட, தகரா கள் தீர்க்கும் நிைலயெமான்ைற 
உ வாக்க ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.23/ ’10 
4. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஓய் திய பணிக்ெகாைடைய தாமதமின்றி 
ெபற் க்ெகா த்தல்,— இ வைர ஓய் தியப் பணிக்ெகாைடையப் ெபற்றிராத ஓய்  
ெபற்றவர்க க்கு அப்பணிக்ெகாைடைய தாமதமின்றி ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.24/ ’10 
5. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  ேதசிய ெகாள்ைகயாக்கச் சைப ஒன்றிைன நியமித்தல்,— 
ைறசார் ேதசிய ெகாள்ைக மற் ம் திட்டவாக்கம் ெதாடர்பில் அரசியல்வாதிகள், மற் ம் 

விடயம்சார் அதிகாாிகைளக் ெகாண்ட ம் அரசாங்கம் மா ம்ேபா  மாறாத மான 
விேசட அதிகாரங்கைளக் ெகாண்ட ேதசிய ெகாள்ைகயாக்க சைபெயான்  
நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.25/ ’10 
6. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெவளிநாட் ல் ேவைல ெசய்பவர்களின் 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  கா தல் ெதாடர்பில் சட்ட அதிகாரங்கைளக் ெகாண்டேதார் 
அலைக ஏற்ப த்தல்,— ெவளிநா களில் ேவைலெசய்ேவார்கள் கம் ெகா க்க ேவண்  
ஏற்ப கின்ற தாக்குதல்கள், ஆட்கடத்தல், கற்பழிப் , ெபண்கைள இழிெதாழி ல் 
ஈ ப த்தல், ஆட்ெகாைலகள் மற் ம் ெவளிநா க க்கு ேவைலவாய்ப்  ெதாடர்பில் 
ெசல் ம்ேபா  இடம்ெப கின்ற ேமாச கள், ெவளிநா களில் அகதிகளாக்கப்பட் ள் 
ளவர்கைள தி ம்ப அைழத் க்ெகாள்ளல் மற் ம் அவர்களின் பா காப்  ெதாடர்பில் 
ெசயற்படக்கூ ய சட்ட அதிகாரங்கைளக் ெகாண்டேதார் அலகு ஏற்ப த்தப்பட ேவண்  
ெமன  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.26/ ’10 
7. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— திய கண் பி ப்பாளர்கைள உலகிற்கு அறி கப்ப த்  
கமாக ேதசிய திட்டெமான்றிைன உ வாக்குதல்,— திய கண் பி ப்பாளர்கைள ம் 

பலதரப்பட்ட திறைமகைளக்ெகாண்ட பிரைசகைள ம் உலகத்திற்கு அறி கப்ப த்  
வதற்காக ம் அவர்கள  திறைமகள் உ வாக்கங்கைள ேமம்ப த் வதற்காக ம் ேதசிய 
திட்டெமான்றிைன வகுக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.27/ ’10 
8. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உள் ர் லவளங்கைள பயன்ப த் ம் 
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு வாிச்ச ைககள் வழங்கல்,— உலகச் சந்ைதக்காக 75% உள் 
நாட்  லவளங்கைளப் பயன்ப த்தி உற்பத்திகைள ேமற்ெகாள் ம் உள்நாட்  
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு 2 வ டகால வாிச்ச ைக வழங்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.28/ ’10 
9. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ேதாட்ட ச தாயத்திற்கு பிரசா ாிைம வழங்குதல்,— 
இலங்ைகப் பிரசா ாிைமயற்ற சகல ேதாட்டப் ற மக்களிற்கும் அவர்கள  வி ப்பத்தின் 
ேபாில் பிரசா ாிைம வழங்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.29/ ’10 
10. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— தீவிேல ள்ள ஆரம்பப் பாடசாைல மாணவர்களிற்கு 
ஒ  ேகாப்ைபப் பால் வழங்குதல்.— தீவிேல ள்ள சகல ஆரம்பப் பாடசாைல 
மாணவர்களிற்கும் காைலயில் இலவசமாக ஒ  ேகாப்ைப பால் வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.31/ ’10 
11. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பாடசாைல மாணவர்க க்கு இலவசப் பயணச் சீட்  
வழங்குதல்,— பாடசாைல மாணவர்கள் திப் பயணிகள் ேபாக்குவரத்  அதிகாரசைப 
ேப ந் களில் பிரயாணம் ெசய்வதற்காக இலவச பயணச்சீட் க்கைள வழங்குகின்ற  

ைறெயான்றிைன அறி கப்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.32/ ’10 
12. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— விைளயாட் ப் பாடசாைலகைள அைமத்த ம் ேதசிய 
விைளயாட் க் ெகாள்ைகயிைன வகுத்த ம்,— நீண்ட கால இலக்குைடய  ேதசிய 
விைளயாட் க் ெகாள்ைகயிைன வகுப்பதற்கான ந வ க்ைககைள எ ப்பதற்கான தல் 
கட்டமாக சகல மாவட்டங்கைள ம் உள்ளடக்கூ ய  வைகயில் விைளயாட்டரங்கு, 
விைளயாட்  ைமதானம், விைளயாட்  உபகரணங்கள், விைளயாட்  ேபாதனாசிாியர் 
கைளக் ெகாண்ட உயர் மட்ட விைளயாட் ப் பாடசாைலகைள அைமக்க ேவண் ெமன்  
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.33/ ’10 
13. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ேதசிய ெமாழிக க்கான  கல்விப் பீடெமான்றிைன 
நிர்மாணித்தல்,— ஆசிாியர்களிற்கு சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகைள 
கற்பிப்பதற்காக ேதசிய ெமாழிகளிற்கான கல்விப்பீடெமான்றிைன நிர்மாணிக்க ேவண்  
ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.44/ ’10 
14. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— அரசாங்க தகவல்கைள சுதந்திரமாக ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காக சட்டங்கைள இயற் தல்,— அரசாங்கத்தின் ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய 
ேப வதற்கும் ெபா மக்கள் அைனத்  அரசாங்க தகவல்கைள ம் சுதந்திரமாக ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கான உாிைமக்காக ம் பாரா மன்றத்தில் சட்டங்கள் இயற்றப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.45/ ’10 
15. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— இலங்ைகயர்க க்கு மிக ம் சிறந்த சுகாதார 
வாய்ப் க்கைள வழங்குதல்,— மக்களில் அதிகமாேனார் இ தய சத்திரசிகிச்ைச ெசய்ய 
ேவண் ய ேதைவ உைடயவர்களாய் இ ப்பதால் இலங்ைகயர்க க்கு மிக ம் சிறந்த சுகாதார 
வாய்ப் க்கைள வழங்க ேவண் யி ப்பதா ம் அதற்காக தனியார் ைற ஊழியர்க க்கு 
ஊழியர் ேசமலாப நிதியம் அல்ல  ஊழியர் நம்பிக்ைக ெபா ப்  நிதியத்தி டாக 
இலவசமாக வசதிகைள ெசய் ெகா க்க ேவண் ம் என் ம் அரசாங்க ஊழியர்கள் 
அல்ல  ெதாழிலற்ேறா க்கு அதற்கான  ெசலைவ ம் அரசாங்கத்தினால் சனாதிபதி 
நிதியத்தி டாக வழங்குதல் ேவண் ெமன் ம் இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.46/ ’10 
16. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உலக சுற்றாடைல பா காத்தல்,— இலங்ைக உலக 
சுற்றாடைல பா காக்கும் ெபா ட்  கூ ய கவனம் ெச த்த ேவண் ெமன்பேதா   வி 
ெவப்பமாதைல தவிர்ப்பதற்காக குறிப்பாக நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன் ம் 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.47/ ’10 
17. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பாரா மன்ற நடவ க்ைககைள ஒளிபரப் தல்,— 
ெதாைலக்காட்சி அல்ல  இைணயம் லமாக பாரா மன்ற நடவ க்ைககள் ேநர யாக 
அல்ல  தணிக்ைக ெசய்யப்பட்  ஒளிபரப்பப்ப தல்  ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.48/ ’10 
18. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெவளிநா களில் வசிக்கின்ற இலங்ைகயர்க க்கு 
வாக்களிப்பதற்கான அ மதிைய வழங்குதல்,— ெவளிநா களில் வசிக்கின்ற இலங்ைகயர் 
க க்கு எதிர்கால ேதர்தல்களில்  வாக்களிப்பதற்கு  அ மதி வழங்கப்பட  ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.49/ ’10 
19. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— இலத்திரனியல் வாக்களிப்  ைறைமயிைன 
அறி கப்ப த் தல்,—  தற்ேபா ள்ள பைழைமயான வாக்களிப்  ைறைமக்குப் பதிலாக 
இலத்திரனியல் வாக்களிப்  ைறைமெயான்  அறி கப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.57/ ’10 
20. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ேத நர் இடாப்ைப  அ க்க  இற்ைறப்ப த் தல்,— 
ேத நர் இடாப்  வ டத்தில் மாதெமான் க்கு ப்ப  நாட்க க்கு மட் ம் 
இற்ைறப்ப த் ம் பட் யெலான்றாக அல்லாமல் அ  அ க்க  இற்ைறப்ப த் ம் திறந்த 
பட் யெலான்றாக இ த்தல் ேவண் ெமன  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.59/ ’10 
21. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் க்களில் ஈ பட் ள்ேளா க்கு 
ஓய் திய ைறெயான்ைற அறி கப்ப த் தல்,— ெவளிநா க க்குச் ெசன்  மிக ம் 
சிரமத்திற்கு மத்தியில் உைழக்கும் ெசல்வத்ைத,  இலங்ைகயின் ெசல்வத்ைத 
அதிகாிப்பதற்காக அ ப் கின்ற, ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் களில் ஈ பட் ள்ளவர்கைள 
மதிக்கும் வைகயில் ஓய் திய ைறெயான்ைற ெபற் க்ெகா த்தல் ேவண் ேமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.60/ ’10 
22. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— 2009 ேம மாதம் 19 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் ேசைவயில் 
இ ந்த ஆ தப் பைடயின க்காக ஓய் திய ைறெயான்ைற அறி கப்ப த்தல், — 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள்  5 வ ட ேசைவக்காலத்ைத ர்த்திெசய்த பின்னர் 
ஓய் தியத்ைதப் ெப வதற்கு தைகைமெப கின்றதனால் ஆ தப் பைடகளில் 22 
வ டங்கள் ர்த்தி ெசய்யாத ேபாதி ம்  2009 ேம மாதம் 19 ஆம் திகதிக்குப் ன்னர் 
ேசைவயில் இ ந்த ஆ தப் பைடயின க்கும் ஓய் தியம் ெபற் க்ெகா க்கப்படல் 
ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.62/ ’10 
23. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— வல  குைறந்த ம் நடமாட யாத மான நபர்க க்கு 
விேசட வ வங்கைள அறி கப்ப த் தல்,— சட்டத்தில் குறிப்பிடப்ப கின்றவா  வல  
குைறந்ேதாாின் வசதிகைள உ திப்ப த்த ம் அவர்களிட ள்ள விைனத்திறைன 
அதிகாிப்பதற்காக ம் அவர்கள் ேதைவயற்ற விதத்தில் பிறர்மீ  தங்கி ப்பைதக் 
குைறப்பதற்காக ம் அரசாங்கத்தின் அைனத்  திய கட் டங்கங்களி ம் விேசட 
வ வெமான்ைற அைமக்க ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.63/ ’10 
24. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— வாக்களிக்கும் உாிைமைய உ திப்ப த்தல், – 
பதி ெசய்தி ந் ம் வாக்களிப்பதற்கான வாய்ப் க்கிைடக்காத வாக்காளர் அேநக 
எண்ணிக்ைகயாேனார் இ ப்பதனா ம் 18 வய க்கு ேமற்பட்ட அைனத்  நபர்க க்கும் 
 வாக்களிக்கும் உாிைமைய ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன ம் ேத நர் இடாப்பில் 
ெபயர் குறிப்பிடப்பட்டதன் பின்னர் வாக்களிக்காத நபர்களிடமி ந்  தண்டப் 
பணெமான்ைற அறவிவி தல் ேவண் ெமன ம்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.64/ ’10 
25. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஊழலற்ற உலெகான்ைற  உ திப்ப த்தல்,— 
ஊழைல ற்றாக ஒழிப்பதற்காக இலங்ைக பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் ஒன்றிைணந்  
உலகி ள்ள பாரா மன்ற அைமப் க்களில்  ேசர ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா. 69/ ‘10 
26. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஏமாற்றப்பட்ட பண ைவப்பாளர்க க்கு தம  நிதிகைள 
மீளச் ெச த் தல்,— ேபா  நிதி நி வனங்களில் தம  பணத்ைத ைவப்பி ட்   
அதனால் ஏமாற்றமைடந்த அேநகமாேனார் இ ப்பதனா ம் கடந்த 2009/2010 ேதர்தல் 
பிரசாரங்களில் இந்த அரசாங்கம் பண ைவப்பாளர்கள் மற் ம் நிதி நி வனங்க க்கு 
அவற்றின் மிகுதிப் பணத்ைத மீளச் ெச த்த வாக்கு தி அளித்தி ப்பதனா ம் மத்திய 
வங்கி இந்நி வனங்களின் ெபா ப்பாளராக இ ப்பதனால் மிக ம் விைனத்திற டன் 
ெசயற்படேவண் ெமன்பேதா  பண ைவப்பாளர்க க்கு அவர்கள  மிகுதிப் பணத்ைத 
ெபற் க் ெகா க்க அரசாங்கம் ன்வர ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  
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பா. 81/ ‘10 
27. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ெதாழில் சந்ைதக்குத் ேதைவயான ஊழியர்கைள 
பயிற் வித்தல்,— எதிர்காலத்தில் இலங்ைகயில் உ வாகும் திய ெதாழில் வாய்ப் க க்குத் 
ேதைவயான ஊழியர்கைளப் பயிற் விக்கும் வழிெயான்ைறத் ெதாடங்கி ைவக்கும் 
பணிைய மிக ம் விைனத்திறனான வைகயில், நாட் ள் காணப்ப ம் அைனத்  

ன்றாம் நிைலக்கல்வி நி வனங்களி டாக ஆரம்பித்தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 82/ ‘10 
28. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—  ெபா நிர்வாக கட்டைமப்ைப ம சீரைமத்தல்,— 
தற்சமயம் ெபா நிர்வாக அைமச்சினால் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களின் எல்ைலகைள 
மீள நிர்ணயிப்பதற்கனான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ வேதா  அவ்வா  
எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்யப்ப ம் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களி டாக திய பிரேதச 
ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதச எல்ைலகைள ம் திய மாவட்ட எல்ைலகைள ம் 
நிர்ணயிக்க ேவண் ெமன ம், இவ்வா  நிர்ணயிக்கப்ப ம் பிரேதச ெசயலாளர் 
ஆ ைகப் பிரேதசங்கள் உள் ராட்சி மன்ற ஆ ைகப் பிரேதசங்களாக மாற்றியைமக்க 
ேவண் ெமன ம், அத்தைகய ஆ ைகப் பிரேதசத்தி ள் ேகாட்டக் கல்வி அதிகாரப் 
பிரேதசம், ெபா ஸ் அதிகாரப் பிரேதசம், கமநல ேசைவகள் அதிகாரப் பிரேதசம், பிரேதச 
சுகாதார ேசைவ உத்திேயாகத்தர் அதிகாரப் பிரேசதம் உள்ளிட்ட சகல அரச 
நி வனங்களின ம் அதிகாரப் பிரேதச எல்ைலகள் உள்ளடங்கும் வைகயில் 
ஒட் ெமாத்தமான ெபா த் ைறக் கட்டைமப் ம் தி த்தப்பட ேவண் ெமன ம் 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 83/ ’10 
29. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— நில்வளா கங்ைக திட்டத்தின் எதிர்கால அபிவி த்திப் 
பணிகைள மீள ஆரம்பித்தல்,— மாத்தைற மாவட்டத்தின் நில்வளா கங்ைக திட்டத்தின் 
அபிவி த்திப் பணிகள் இைடந வில் டங்கியி ப்பதால் அப்பள்ளத்தாக்கின் ஊட்டப் 
பிரேதசத்தில் பயிர்ச்ெசய்ைககைள ேமற்ெகாள் ம் மக்கள் கங்ெகா த் ள்ள 
பிரச்சிைனக க்கு விைரவில் தீர்  வழங்க நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன ம், 
நில்வளா கங்ைக திட்டத்தின் எதிர்கால அபிவி த்திப் பணிகைள விைரவில் மீள 
ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 84/ ’10 
30. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— மாகாண சைப மற் ம் உள் ராட்சி நி வனங்களின் 
மக்களின் பிரதிநிதிகளின் பதவிக் காலத் க்குப் பின்ன ம், சமாதான நீதவான் 
பதவியிைன வழங்குதல்,— மாகாண சைப மற் ம் உள் ராட்சி நி வனங்களின் மக்கள் 
பிரதிநிதிக க்கு வழங்கப்ப கின்ற, சமாதான நீதவான் பதவியான , அவர்கள  பதவிக் 
காலத் க்கு மட் ம் வைரய க்கப்பட் ள்ளதா ம், இப்பதவிக்காலத்தின் பின்ன ம், 
அவர்களிடம் ேமற்ப  ேசைவயிைனப் ெப வதற்காக வ ம் அேநகமாேனார் 
சிரமங்க க்கு உள்ளாகின்றனர் என்பதா ம், இம் மக்கள் பிரதிநிதிக க்கு தம  பதவிக்  
காலத்தின் பின்ன ம், சமாதான நீதவான் பதவியிைன வழங்குவதற்கான தகுந்தெதா  
ேவைலத் திட்டத்திைன வகுத்தல் ேவண் ம்  என இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 



( 13 ) 

 

பா. 85/ ’10 
31 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— மாகாண சைப அைமச்சர்கள் மற் ம் உ ப்பினர்கள் 
அைனவாின ம் ெகா ப்பன கள் மற் ம் சிறப் ாிைமகள் குறித்  மீளாய்  ெசய்தல்,— 
நாட் ல் தற்ேபா  இயங்கி வ கின்ற மாகாண சைபகள் மற் ம் எதிர்காலத்தில் ஒ ங்கு 

ைறயாக ெசயற்பட ள்ள வடமாகாண சைபயின், ெகளரவ அைமச்சர்கள், தவிசாளர்கள், 
உபதவிசாளர்கள், ஆ ம் கட்சியின் தற்ேகாலாசான், சைபத் தைலவர்கள், எதிர்க் கட்சித் 
தைலவர்கள், எதிர்க் கட்சியின் தற்ேகாலாசான் மற் ம் ெகளரவ உ ப்பினர்கள் 
ஆகிேயாாின் ெகா ப்பன கள், சிறப் ாிைமகள் மற் ம் வசதிகள் ஒ ங்கான ைறயில் 
காணப்படாைமயினால், இ  ெதாடர்பாக ஆழமாக ஆராய்ந்  அதற்கான ஒழங்கான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன  இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 86/ ’10 
32. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— உள் ராட்சி நி வனங்களின் அைனத்  மக்கள் 
பிரதிநிதிகளின ம் ெகா ப்பன கள் மற் ம் சிறப் ாிைமகைள மீளாய்  ெசய்தல்,— 
நாட் ல் நைட ைறயி ள்ள மற் ம் எதிர்காலத்தில் நைட ைறப்ப த்தப்பட ள்ள 
அைனத்  மாநகர சைப, நகர சைப, மற் ம் பிரேதச சைபகளின ம் நகரபிதாக்கள், நகர 
சைபத் தைலவர்கள், மற் ம் பிரேதச சைபத் தைலவர்கள், பிரதி நகரபிதாக்கள், பிரதி நகர 
சைபத் தைலவர்கள், உப தைலவர்கள், எதிர்க்கட்சித் தைலவர்கள் மற் ம் ெகளரவ 
உ ப்பினர்கள் ஆகிேயாாின் ெகா ப்பன கள், சிறப் ாிைமகள் மற் ம் வசதிகள் 
ஒ ங்கு ைறயாக இல்லாத காரணத்த்தால் இ  ெதாட்பாக ஆழமாக ஆராய்ந்  
இதற்கான ஒ ங்கு ைற டன் கூ ய நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 87/ ’10 
33. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—  வடக்கு கிழக்கில் காணாமற் ேபான தமிழ் மக்க க்கு 
மரணச் சான்றிதழ் வழங்குதல்,— வடக்கு கிழக்கு பிரேதசங்களில் த்தம் நைடெபற்ற 
கடந்த ன்  தசாப்த காலமாக பல்ேவ  காரணங்களால் காணாமற் ேபா ள்ளவர்கள் 
தற்ேபா  உயிர் வாழ்கின்றார்களா, இல்ைலயா என்பைதயிட்  ாிதமாக விசாரைண 
ெசய் , இவர்கள் உயி டன் இல்லாதி ப்பின் இவர்க க்கான மரணச் சான்றிதழ்கைள 
வழங்குதல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 88/ ’10 
34. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ேதசிய இைளஞர் ெகாள்ைகெயான்ைற வகுத்தல்,— 
அைனத்  அரசியல் கட்சிகைள ம் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற ெகளரவ பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட ெதாிகு ெவான்ைற நியமித் , இலங்ைகக்கு உகந்த ேதசிய 
இைளஞர் ெகாள்ைகெயான்ைற வகுத்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேவண் ெமன ம் 
அந்ேநாக்கத்திற்காக அத டன் ெதாடர் ைடய அைனத் த் ைறக ம் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் வைகயில் ேதர்ச்சி ெபற்றவர்கள் அறிஞர்கள் மற் ம் 

த்திஜீவிகளின ம் அேதேபான்  அரச மற் ம் அரச சார்பற்ற நி வனங்களின ம் 
ஒத் ைழப்ைபப் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 89/ ’10 
35. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— அரசாங்க பாடசாைலகைள ம், பல்கைலக் கழகங்கைள ம் 
வி ைற நாட்களில் கற்ைக அலகுக க்காகப் ெபற் க்ெகா த்தல்,— அரசாங்க 
பாடசாைலகளின் வி ைற நாட்களி ம் பிற்பகல் ேநரத்தி ம், பல்கைலக்கழகங்களின் 
வி ைற நாட்களி ம், அந்த நிைலயங்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண் , வர்த்தக 
ச தாயத்தினைர ம், அரச சார்பற்ற அைமப் கைள ம், வர்த்தகச் சைபகைள ம், ச தாய 
அ ப்பைடயிலான அைமப் கைள ம் இைணத் க்ெகாள்கின்றதான விாிவானெதா  
ேவைலத்திட்டமாக, திேயார் மற் ம் ைறசாரா கற்ைக அலகுகள் ச ைகக் கட்டண 
அ ப்பைடயில் ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 90/ ’10 
36. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ெவற்றிடமாகின்ற கிராம உத்திேயாகத்தர் பதவிகளில் 
பதிற் கடைம ாி ம் நியமனங்க க்காக விைனத்திறன்மிக்க ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் 
தயாாித்தல்,— கிராம உத்திேயாகத்தர் பதவியில் ெவற்றிடம் ஏற்ப கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் 
அண்ைமயி ள்ள கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிைவச் ேசர்ந்த கிராம உத்திேயாகத்தர் மிகச் 
சிறியெதா  ெகா ப்பனவின் அ ப்பைடயில் பதிற்கடைமக்காக நியமிக்கப்ப வதா ம், 
ேமற்ப  பதிற் கடைம நியமனத்தின் லம் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் இரண் ன ம் 
விைனத்திறன் ழ்ச்சயைடவதா ம், இந்த நிைலைமைய தவிர்த் க் ெகாள் ம் 
ெபா ட்  சகல பிரேதச ெசயலகப் பிாி களி ம் கிராம உத்திேயாகத்தர் ேசர்மம் ஒன்ைற 
அைமக்க ேவண் ெமன்பேதா , ெவற்றிடம் ஏற்ப கின்ற பிாி க க்கு ேமற்ப  
ேசர்மத்தி ந்  கிராம உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிப்பதற்கும், ேமற்ப  ேசர்மத்தி ள்ள 
கிராம உத்திேயாகத்தர்கைள, பிரேதச ெசயலாளாினால் ஒப்பைடக்கப்ப கின்ற ேவ  
பய ள்ள ைறகளில் அல்ல  கடைமகளில் ஈ ப த் வதற்குமான ேவைலத்திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 91/ ‘10 
37. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—  தற்ேபா  ெசயற்ப ம் சிவில் பா காப் க் கு க்குக க்கு 
உத்திேயாக ர்வ அங்கீகாரத்ைத வழங்குதல்,— சகல கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களி ம் 
அைமந் ள்ள மத வழிபாட் த் தலங்களின் தைலைம ேதரர், மதகு , பாடசாைல அதிபர், 
கிராம உத்திேயாகத்தர், ச ர்த்தி அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர், கமத்ெதாழில் ஆராய்ச்சி 
உதவியாளர், சனசைபச் ெசயலாளர்கள், பிரேதசத்தின் ெபா ஸ் நிைலயத்ைதப் 
பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் ஒ  உத்திேயாகத்தர், மற் ம் உாிய கிராம உத்திேயாகத்தர் 
பிாிவி ள்ள ெதாண்டர் அைமப் க்கள், அரச மற் ம் தனியார் ைறகளில் பணி ாி ம் 
உாிய பிாிவில் வசிக்கும் பிரதிநிதிகைள உள்ளடக்கிய சிவில் பா காப் க் கு க்கள் 
அைமக்கப்ப வைத மிக ம் எளிதாக்கும் ெபா ட்  தற்ேபாைதய சிவில் பா காப் க் 
கு க்க க்கு உத்திேயாக ர்வ அங்கீகாரெமான்ைற வழங்கக்கூ யவாறான பாரா மன்றச் 
சட்டெமான்  நிைறேவற்றப்ப தல் ேவண் ெமன ம் அத டாக கிராம உத்திேயாகத்தர் 
பிாிவில் நைடெப கின்ற குற்றச் ெசயல்கள், ர்நடத்ைதகள் மற் ம் சட்ட விேராத 
நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட பிாி க டன் சிறந்த ெதாடர்ைபக் 
கட் ெய ப் வதற்கு இய மானவா  குறித்த சட்டங்கள் ஆக்கப்ப தல் ேவண் ெமன ம் 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 92/ ‘10 
38. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— நாட் ல் தற்ெபா  அ ல் உள்ள  காலங்கடந்த 
சட்டங்கைள இற்ைறப்ப த் தல்,— தற்ேபா ம் இலங்ைகயில் ஏகாதிபத்திய வழிகளின் 
காலத்தில் அறி கஞ் ெசய்யப்பட்ட சட்டங்கள் அ லாகிவ வதால் காலங்கடந்த 
தண்டைனகள், தண்டப்பணம் என்பவற்ைற இற்ைறப்ப த் வதற்கான ேதசிய ேவைலத் 
திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்ப த்தப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா. 93/ ‘10 
39. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— ேதர்தல்ள் அைனத்ைத ம் ஒேர நாளில் நடத் தல்,—  
இலங்ைகயில் 1988 இல் இ ந்  2010 வைரயான 22 வ ட காலப்பகுதிக்குள் 1990, 1992, 
1995, 1996, 1998, 2003, மற் ம் 2007 ஆம் ஆண் கைளத் தவிர்ந்த ஏைனய ஒவ்ேவார் 
ஆண் ம் ஏேத ம் ஒ  ேதர்தல் நடத்தப்பட் ள்ளேதா  அவ்விதமாக ேதர்தல்கைள 
நடத் தலான  மக்களின் அபிப்பிராயத்ைதக் கண்டறிவதற்கான ெப மதி மிக்க 
அள ேகாலாக அைமந்த ேபாதி ம், இதன் லமாக நாட் ன் ெபா ளாதாரம், நி வாகம் 
ேபான்ற அைனத் த் ைறகளி ம் தீவிரமான தாக்கம் ஏற்ப த்தப்ப வதால் உள் ராட்சித் 
ேதர்தல்கள், ெபா த்ேதர்தல்கள் மற் ம் சனாதிபதித் ேதர்தைல ஒேர நாளில் 
நடத் வதற்ேக வாக ேமற்ப  நி வனங்களின் பதவிக் காலத்ைத தி த்தியைமக்க ம் 
ெபா த்தமான ேதர்தல் வழி ைறெயான்ைற உ வாக்க ம் தகுந்தவா  அரசியலைமப் த் 
தி த்தெமான்ைற ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 94/ ‘10 
40. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— பாரா மன்ற சனநாயகத்ைத வ ப்ப த் வதற்காக 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் தல்,—  நாட் ள் சனநாயகத்ைத ேம ம் வ ட் ம் 
ேநாக்கத் டன் பாரா மன்றத்திற்கும் மாகாண சைபக க்கிைடயி ம்,  மாகாண 
சைபக க்கும் உள் ராட்சி நி வனங்க க்கிைடயி ம் சிறந்த இைணப்பிைன 
ேபணிவ தல் அத்தியாவசியமா ள்ளேதா , இதற்கு உள் ராட்சி சைபகளின் 
தைலவர்கள் மாகாண சைபகளில் பிரதிநிதித் வம் வகிப்பைத உ திெசய்வதற்கும் 
மாகாண சைப தைலவர்கள் பாரா மன்றத்தில் பிரதிநிதித் வம் வகிப்பைத உ தி 
ெசய்வதற்குமான ெசயல் ைறெயான்ைற தயாாிப்பதற்குத் ேதைவயான அரசியலைமப் த் 
தி த்தெமான்  ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 95/ ‘10 
41. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைட ஏற்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ த்தல்,— ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைட ேமம்ப த் ம் ேநாக்கில் தமிழ் ெமாழி ேபசுகின்ற 
மக்கள் வாழ்ந்  வ ம் பிரேதசங்களில் சிங்கள ெமாழிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ம் 
சிங்கள ெமாழி ேபசுகின்ற மக்கள் வா ம் பிரேதசங்களில் தமிழ் ெமாழிப் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ம், அரச, அரச சார்பற்ற மற் ம் தனியார் நி வனங்களின் 
உதவி டன் நைட ைறப்ப த்தல் ேவண் ெமன்ப டன், அரச மற் ம் தனியார் இலத்திரனியல் 
ஊடகங்கள் மட் மன்றி அச்சு ஊடக நி வனங்களின் ஒத் ைழப்பிைன ம் ெபற் க்ெகாண்  
இப்பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ஆரம்பிப்பதற்கான ஒ  ேதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 96/ ‘10 
42. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— வாழ்க்ைகத் ைணயின் தகாத ெசயல்களினால் 
நிர்க்கதிக்குள்ளாகும் தரப்பின க்கு நிவாரணமளித்தல்,— தி மணமான கணவன் மைனவி 
தம்பதிகள் ஒேர ட் ல் வாழ்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் கணவன் அல்ல  மைனவி 
ம பாவைன சூதாட்டம் அல்ல  ேவ  ர்நடத்ைதகளில் ஈ பட் , காணி,  அல்ல  

ட் ப் பாவைனப் ெபா ட்கைள தன  தற் ணிபின் பிரகாரம் விற்பதன் காரணமாக  
அல்ல  ேவ  நபர்க க்கு ஒப்பைடப்பதன் காரணமாக மற்ைறய தரப்பின டன் 
பிள்ைளக ம் க ம் நிர்க்கதி நிைலக்குள்ளாகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் அந்நிைலைமைய 
த ப்பதற்குத் ேதைவயான சட்டங்கள் ஆக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா.  98/ ’10 
43. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— ஒ க்க ெநறிகள் பற்றிய கு ைவ தாபித்தல்,— இலங்ைகப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் நம்பகத்தன்ைமைய ம் அவர்களிடத்தில் உயாிய ஒ க்க 
ெநறிகைள ம் ேபணேவண் ய ேதைவப்பாட்ைடப் பற்றி ஆராய்வதற்காக ஒ க்க ெநறிகள் 
பற்றிய கு  ஒன்  தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 99/ ’10 
44. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— திய இலத்திரனியல் அைடயாள அட்ைடைய வழங்குதல்,— 
நிர்வாகத்ைத எளிதாக்குதல், குற்றங்கைள கட் ப்ப த் தல் மற் ம் ஏைனய ேமாச யான 
நடவ க்ைககளில் ஈ ப வைதக் குைறப்பதற்காக, குறித்த நபாின் இரத்தப் பிாி , வங்கிகக் 
கணக்குகள், கடன் அட்ைட, கல்வித் தைகைம, சாரதி அ மதிப்பத்திரம் மற் ம் 
ெவளிநாட் ப் பிரயாண கட ச்சீட்  இலக்கம் ஆகிய க்கியமான ம் ேதைவயான மான 
தகவல்கைள உள்ளடக்கிய திய இலத்திரனியல் இலக்கத் டனான, ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடெயான்  வழங்கப்ப தல் ேவண் ம் என ம், பிரேதச ெசயலகப் பிாி களில் 
வசிக்கும் அைனவர  தகவல்கைள ம், கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் மட்டத்தில் 
கணனிமயப்ப த்தைல ாிதப்ப த்தல் ேவண் ம் என ம் இத் தகவல்கள் அவ்வப்ேபா  
இற்ைறப்ப த்தப்படல் ேவண் ம் என ம் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 100/ ’10 
45. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— ஆண் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்க க்கும் இ ப  வ ட 
ேசைவக் காலத்தின் பின்னர், ஓய்  ெப வதற்கு வாய்ப்பளித்தல்,— ெபா ஸ் 
திைணக்களத்தில் ெபண் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்க க்கான இ ப  வ ட ேசைவக் 
காலத்தின் பின்னர், சுயவி ப்பில் ஓய்  ெப வதற்கான இய மான , ஆண் ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாடர்பி ம் ஏற் ைடயதாதல் ேவண் ெமன் ம் அதற்கான ெசயல் ைற 
ஒன்  உ வாக்கப்படல் ேவண் ெமன் ம்  இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 101/ ’10 
46. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— ஒ ங்குவிதிகைள நீக்குவதற்கான கு ைவ தாபித்தல்,— 
ஒ ங்குவிதிகள் உ வாக்கப்ப வ ம் நீக்கப்ப வ ம் அன்றாடம் இடம்ெப ம் 
நைட ைறயாதலால், காலம் கடந்த ஒ ங்குவிதிகைள நீக்குவ  பற்றி ஆராய்வதன் 
ெபா ட்  ஒ ங்கு விதிகைள நீக்குவதற்கான கு  ஒன்  தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 102/ ’10 
47. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— சிவில் பா காப் ப் பைடையச் சார்ந்த  உத்திேயாகத்தர்கைள, 
ேசைவயில் நிரந்தரமாக்கல்,— சிவில் பா காப் ப் பைடையச் சார்ந்த உத்திேயாகத்தர்க க்கும் 
அரசாங்கத்தின் ஏைனய பா காப் ப் பிாி களில் மற் ம் திைணக்களங்களில் ேசைவயில் 
ஈ ப ம் உத்திேயாகத்தர்க க்கு உள்ளைதப் ேபான்  சம்பளம், ெகா ப்பன , நிரந்தர 
ேசைவ மற் ம்  ஓய் தியத் டனான உத்திேயாக அந்தஸ்  வழங்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 103/ ’10 
48. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— உ தியளித்தல் பற்றிய கு ைவ தாபித்தல்,— 
பாரா மன்றத்தில் ேகட்கப்ப ம் வினாக்க க்கு விைடகளாக அரசாங்கம் வழங்கும் 
உ தி ெமாழிக ம் அரசாங்கத்தின் கடப்பா க ம் மீறப்ப கின்ற பல  சந்தர்ப்பங்கைளக் 
காணக்கூ யதா ள்ளதால் அரசாங்கம் தன  ெபா ப் க்கைள நிைறேவற் வைத ம் 
அைவ ெதாடர்பில் ெபா ப் க் கூ வைத ம் உ தி ெசய் ம் ெபா ட்  உ தியளித்தல் 
பற்றிய கு க்கைள தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்  பிேராிக்கின்ற . 

பா. 105/ ’10 
49. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,- ைகயிரத திைணக்களத்திற்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் 
உற்பத்தித் திறைன அதிகாிக்கச் ெசய்தல்,- இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத்திற்குச் 
ெசாந்தமான காணிகளில் உள்ள அ மதியற்ற கட் மானங்கைள ம் அ மதியற்ற 
கு யி ப்பாளர்கைள ம் ாிதமாக அப் றப்ப த்தி சட்டாீதியான கட் மானங்கள் 
ெதாடர்பான உடன்ப க்ைககைள மீளாய் க்குட்ப த் வதன் லம் திைணக்களத்திற்கு 
கிைடக்கும் வ மானங்கைள அதிகாிக்கச் ெசய்ய ேவண் ெமன்ப டன், திைணக்களத்தின் 
அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்கு ேநர  தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தாத காணிகைள நீண்ட கால 
குத்தைக அ ப்பைடயில் தனியார் ைறக்கு வழங்கி, அந்நிதிைய ைகயிரத 
வைலப்பின்ன ன் ந னமயமாக்க க்கு பயன்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.108/ ’10 
50. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— பிச்ைசக்காரர்களின் வாழ்ைவப் பா காப்பதற்கான 
ைறயியெலான்ைறத் தயாாித்தல்,— தற்ேபா  பிச்ைசக்காரர்களின் வாழ் க்கு 

பாாியளவில் அச்சு த்தல் ஏற்பட் ள்ளதால் அவர்கள  வாழ்ைவப் ேபணிக்காக்கும் 
ெபா ட் , அவர்க க்கு பயிாி வதற்கான காணிகைள வழங்கி அதி ந்  கிைடக்கின்ற 
வ மானத்தில் அவர்கள  வாழ்வின் பா காப்பிைன ம் ேபாசைனைய ம் உ திப்ப த்த 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 



( 17 ) 

 

பா.109/ ’10 
51. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— கட்டாக்கா யாக திாிகின்ற நாய்களின் லம் மனித 
உயிர்க க்கு ஏற்ப கின்ற ேசதத்ைத த ப்பதற்காக ைறயியெலான்ைறத் தயாாித்தல்,—  
கட்டாக்கா யாக திாிகின்ற நாய்களின் லம் மனித உயிர்க க்கு ஏற்ப கின்ற ேசதத்ைத 
த க்கும் ேநாக்கத்ேதா , அரசாங்கம் நிலப் பரப்ெபான்ைற ஒ க்கி கட்டாக்கா யாக 
திாிகின்ற நாய்கைள அவ்விடத்திற்குக் ெகாண் ெசன்  அவற்ைறப் பராமாிப்பதற்குப் 
ெபா த்தமான ேவைலத்திட்டெமான்  தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.110/ ’10 
52. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— சி வர் ஷ்பிரேயாக சம்பவங்கள் ெதாடர்பில் 
க ைமயான தண்டைனகைள விதித்தல்,— நா  வதி ம் சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள் 
நா க்கு நாள் ச தியாக அதிகாித் வ ம்  நிைலைம ஏற்பட் ள்ளதால், அ  ெதாடர்பாக 
தற்ேபா ள்ள சட்ட விதிகள்  ேபாதியதாக  இல்லாதி ப்பின், திய சட்ட விதிகைள 

திதாக நிைறேவற்றி மிக ம் ாிதமாக இ  ெதாடர்பான வழக்குகைள தீர்ப்பதற்காக 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.111/ ’10 
53. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— சுற் லாத் ைறைய ேமம்ப த் வதற்காக கைரேயார 
ைழ ப் பாைதகைள அைமத்தல்,— நாட் ன் கைரேயார வலயத்தில் ாிதமாக 

இடம்ெப கின்ற நிர்மாணங்கள் காரணமாக உள்நாட் , ெவளிநாட்  சுற் லாப் 
பயணிகள் மற் ம் கடற்ெறாழிலாளர்கள் கடற்கைரக்கு பிரேவசிப்பதில் அெசளகாியம் 
ஏற்ப தலான , சுற் லாத் ைற ேமம்பாட் ற்கும் கடற்ெறாழிைல ேமற்ெகாள்வதற்கும் 
தைடகைள ஏற்ப த் வதனால், இந்நிலைமைய த ப்பதற்கும் இத் ைறகைள 
ேமம்ப த் வைத ேநாக்காகக் ெகாண் ம் கடற்கைர ைழ ப் பாைத ைறைமெயான்  
அைமக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.112/ ’10 

54. 
ெகளரவ த்திக பத்திரண,— கல்வி நி வாக ேசைவ உத்திேயாகத்தர்களின் சம்பள 

ரண்பா கைள நீக்குதல்,— அதிபர் ேசைவ, ஆசிாியர் ேசைவ, கல்வி நி வாக ேசைவ 
ஆகிய ேசைவகளில் பாாிய சம்பள ரண்பா கள் நில வதால் இந்நிைலைமைய ேபாக்கி 
இவர்களின் சுய ெகளரவத்திற்கு உகந்தெதா  சம்பளத்ைதக் கிைடக்கச் ெசய் ம்  
வைகயில், சம்பள ரண்பா கைள நீக்குவதற்குாிய ைறயியெலான்  தயாாிக்கப்ப தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.113/ ’10 

55. 
ெகளரவ த்திக பத்திரண,— ெபளத்த பிக்குக் கல்விைய ேமம்ப த் தல்,— ெபளத்த 

பிக்குமார்களின் மத அறிைவ ேமம்ப த் ம் ேநாக்கத்ேதா  அவர்களின் ேபச்சாற்றல், 
ெசவிம க்கும் ஆற்றல், கனணி, உளவியல் மற் ம் ஆேலாசைன பற்றிய அறி  
என்பவற்ைற ேமம்ப த் வதற்காக, தற்ேபா ள்ள பிக்குக் கல்வி நி வனங்க க்குப் றம்பாக 
இப்பணிக் க்ேக ஒ க்கப்பட்டதான  பிக்குக் கல்வி நி வனங்கைள உ வாக்குவதற்கான 

ைறயியெலான்  தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.114/’10 

56. 
ெகளரவ த்திக பத்திரண,— இலங்ைகயில் தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள ெநாத்தாாிசு 

ேசைவைய இற்ைறப்ப த் தல்,— இலங்ைகயில் தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள 
ெநாத்தாாிசு ேசைவ காலங்கடந்த சட்டங்கைளக் ெகாண் ள்ளதால் அ  ெதாடர்பாக மீள 
பாிசீலைன ெசய்  தற்காலத்திற்குப் ெபா த்தமானவா  சட்டங்கள் ஆக்கப்ப தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.115/’10 

57. 
ெகளரவ த்திக பத்திரண,— உலர் வலய ேசைனப் பயிர்ெசய்ைகயாளர்களின் 

ெபா ளாதாரத்ைத வ ட் தல்,— உலர் வலயங்களில் ேசைனப் பயிர்ெசய்ைகயாளர் 
களால் பயிாிடப்ப கின்ற ெநல், குரக்கன், பய , எள்  ஆகிய பயிர்களின் விைளச்சைல 
அதிகாிப்பதற்கும் உற்பத்திப் ெபா ட்கைள பதனி வதற்கும் ஏ வான வைகயில் திய 
ெதாழிட் ட்பத்ைத அறி கப்ப த் வதன் லம் தரச்சிறப் வாய்ந்த வைகயில் 
உற்பத்திகைள பதனி வதற்கும், உள்நாட்  மற் ம் சர்வேதச சந்ைதகளில் உற்பத்திகைள 
சந்ைதப்ப த் ம்  நடவ க்ைகைய வ ட் வதற்கும் வைரய க்கப்பட்ட கூட் ற  
கம்பனிகள் தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.116/’10 
58. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ஆசிாியர் ஆேலாசைன ேசைவைய உ வாக்குதல்,— 
இலங்ைகயில் கல்வித் தரத்ைத அபிவி த்தி ெசய் ம் ேநாக்கத்ேதா  இற்ைறக்கு சுமார் 
இ ப  (20) வ டங்க க்கு ன்னர் ெதாட்  ஆரம்பமாகி நைட ைறயி க்கும் 
ஆசிாியர் ஆேலசாைன ேசைவைய தனியானெதா  ேசைவ அலகாக தாபிக்க 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.118/ ’10 
59. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— ேகா ைம மாவிற்குப் பதிலாக அாிசி மாைவ மக்கள் 
மத்தியில் பிரபல்யப்ப த் வதற்காக திய ெதாழில் ட்பத்ைத அறி கப்ப த் தல்,— 

ேகா ைம மாவிற்காக ெவளிநா க க்கு ெவளிப் பாய்ச்சப்ப ம் ெப மள  
ெசலாவணிைய நி த் ம் ேநாக்கத் டன், மாற்றீடாக பயன்ப த்தக்கூ ய அாிசி 
மாவினால் தயாாிக்கப்ப ம் உணைவ பிரபல்யப்ப த் வதற்கும், நார்த்தன்ைம ெகாண்ட 
தானிய வைகயான அாிசிைய மிக ம் ெமன்ைமயானதாக ேகா ைம மாைவப் ேபான்  
அைரப்பதற்கும், ேகா ைம மா அைரப்பதற்கு பயன்ப த்தப்ப வைதப் ேபான்ற இயந்திர 
உபகரணங்கைள ம் திய ெதாழில் ட்பத்ைத ம் அறி கப்ப த்த ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் க கின்ற . 

பா.119/ ’10 
60. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— த்தத்தால் அங்க ன ற்றவர்க க்கு நிவாரணம் 
வழங்குதல்,— ஏறக்குைறய 30 வ டகாலமாக நைடெபற்ற த்தம் காரணமாக அன்றாடம் 
நாட்கூ க்கு ேவைல ெசய்  வாழ்ந்த மக்கள் மற் ம் நிரந்தர ெதாழில் ாிந்த மக்கள் 
மத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்ைகயாேனார் உட ப் க்கைள இழந்  
அங்க னர்களாக வாழ்க்ைகச் சுைமயினால் ெப ம் பாதிப் க்குள்ளாகி நிர்க்கதியான 
நிைலயில் வாழ்வதால், அவர்க க்கு மாதாந்த ெகா ப்பனெவான்ைற வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் க கின்ற . 



( 19 ) 

 

பா.120/ ’10 
61. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— உயர் பிர கர்களின் பா காவலர்கள் அைனவ க்கும் 
பிரயாணச் ெசல க் ெகா ப்பனெவான்ைற வழங்குதல்,— ஜனாதிபதி பா காப் ச் ேசைவ 
மற் ம் பிரதம அைமச்சர் பா காப்  ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்கைளப் 
ேபான்  ஏைனய உயர் பிர கர் பா காப்  ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள 
உத்திேயாகத்தர்க க்கும் சமமான பிரயாணச் ெசல க் ெகா ப்பனெவான்ைற 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் க கின்ற . 

பா.127/’11 
62. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— கா  சர்வேதச விைளயாட்டரங்கிற்கு மீள் ெபயாி தல்,— 

இலவசக் கல்வியின் தந்ைத காலஞ்ெசன்ற ெகளரவ (கலாநிதி) சீ. டபிள் . டபிள் . கன்னங்கர 
அவர்க க்கு மாியாைத ெச த் ம் கமாக கா  சர்வேதச விைளயாட்டரங்கிற்கு அவாின் 
ெபயைர சூட்டேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.130/’11 
63. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ேதர்தல் நைட ைறகள் மற் ம் ேதர்தல்கைள 
நடாத் தல் பற்றிய பாரா மன்றத் ெதாி கு ெவான்ைற நியமித்தல்,— ேதர்தல் 
நைட ைறகள் மற் ம் ேதர்தல்கைள நடாத் தல் பற்றிய பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  
நிரந்தர அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 

பா.131/’11 
64. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஊழியர் ேசமலாப நிதியம் மற் ம் ஊழியர் 
நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியம் ஆகிய நிதியங்களி ந்  பணம் உடன யாக 
ெச த் தல்,— ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியம் மற் ம் ஊழியர் ேசமலாப நிதியம் 
ஆகியனவற் க்கு பங்களிப் ச் ெசய்கின்ற சகல அங்கத்தவர்க க்கு ெச த்த ேவண் ய 
ெதாைககள் ெசயல்ப நிைலத் ெதாழி ந்  ஓய்  ெபற்  ஒ  மாத காலத்தின் பின்னர் 
அவர்க க்கான நி ைவகள் ெச த்தப்ப வதற்கான ஏற்பா கள் அறி கப்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 

பா.132/’11 
65. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— அரச ஊடகங்களில் பக்கச் சார்பற்ற தன்ைமைய 
உ திப்ப த்தல்,— அரச ஊடகங்கள் இலங்ைகப் பிரைசகளின் விேசட உாிைமயாக 
இ ப்பதா ம், அரச ஊடகங்கள் ெதாடர்ச்சியாக அரசியல்மயப்பட்  இ ப்பதா ம், 
இலங்ைகயில் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள சகல அரசியல் கட்சிக க்கும் அரச ஊடகங்களில் 
சமமாக நடதப்பட்  சம வாய்ப் கள் உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கிற . 

பா.133/’11 
66. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— அரச ேசைவயில் ெமாழித் ேதர்ச்சியின் 
ேதைவப்பா கள்,— 2025 ஆம் ஆண்டளவில் சகல அரச ேசைவ ஊழியர்க ம், தமிழ், 
சிங்களம், ஆங்கிலம் ஆகிய ன்  ெமாழிகளி ம் க மங்கைள ஆற்றக் கூ யவர்களாக ம் 
க தப் பாிமாற்றல் லம் பணியாற் வதற்கும் ேபசுவதற்கும் இய ைம ைடயவர்களாக 
இ ப்பைத அரசாங்கம் கட்டாயமாக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 
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பா.134/’11 
67. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு பன் கப்ப த்தப்பட்ட 
வர ெசல த்திட்ட ஒ க்கீட் ைன வழங்குதல், — இப்பாரா மன்றத்தின் 2 2 5 
உ ப்பினர்க ம் ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தியின் 1%ற்கு சமமாகின்ற பன் கப்ப த்தப்பட்ட 
வர ெசல த் திட்ட ஒ க்கீட் ற்கு வ டாந்த அ ப்பைடயில் உாித் ைடயவர்களாக 
ேவண் ெமன் ம் ேம ம் இந்த ஒ க்கீடான  50% லதனச் ெசலவின்மீ  
பயன்ப த்தப்படல் ேவண் ெமன் ம் எஞ்சி ள்ளைவ தன  வாக்காளர்களின் சார்பில் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் வி ம் கின்ற ம் அரசாங்கத்தின் வழிகாட்டைல 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட மான எவ்வ ப்பைடயி ம் ெசலவழிக்கப்படலாெமன் ம் 
இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.138 / 11 
68. 

ெகளரவ த்திக பத்திரன,— பல்கைலக்கழகங்களால் நடாத்தப்ப கின்ற கற்ைக 
ெநறிகைள ெதாழில்ைமயக் கற்ைகெநறிகளாக ஆக்குதல்,— நாட் ன் அைனத்  அரசாங்க 
பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் தனியார் பல்கைலக்கழகங்களால் நடாத்தப்ப கின்ற கைலக் 
கல்விக க்கான பட்டப்ப ப்  கற்ைகெநறிகைள ெதாழில்ைமயக் கற்ைகெநறிகளாக 
மாற்றி அதன் லமாக உ வாகின்ற பட்டதாாிக க்கு திய ெதாழில்வாய்ப் கைள 
வழங்கும் ேநாக்கத் டன், அைனத் ப் பல்கைலக்கழகங்க டன்  அரச மற் ம் தனியார் 

ைற நி வனங்கைள இைணப்பதற்கான ைறசார்ந்த ேவைலத் திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன  இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.139/‘11   
69. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— பாடசாைல மாணவர்கைள ஏற்றிச் ெசல்கின்ற 
வான்க க்கான தரநியமங்கைள விதித்தல்,— நா  ரா ம் நடாத்தப்ப கின்ற 
பாடசாைல மாணவர்க க்கான ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகள் உாிய தரத்தில்  
இல்லாைமயினா ம், சில பாடசாைல வான்களின் ஊழியர்கள  நடத்ைத சிறந்ததாக 
இல்லாைமயினா ம், உாிய தரநியமங்க டன் கூ ய வான் ேசைவெயான்ைற 
நடாத் வதற்காக ம், ேமற்ப  ேசைவையப் ெப கின்ற பாடசாைல மாணவ 
மாணவிகள  பா காப்ைப உ தி ெசய்வதற்காக ம் வான் ேசைவக க்கான 
தரநியமங்கைள அறி கப்ப த் தல் ேவண் ெமன ம், வான் ஊழியர்களிைடேய சிறந்த 
பழக்க வழக்கங்கைளப் ேபணிவ வதற்காக ஒ க்க ெநறிக் ேகாைவெயான்ைற 
அறி கப்ப த் தல் ேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.147/11 
70. 
ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— ேபாிச்சம் பழச் ெசய்ைகைய அறி கப் 
ப த் வற்குாிய வாய்ப் கள் பற்றி விாிவான ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல்,— 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள காத்தான்கு யில் பாீட்சார்த்தமாகப் பயிர் ெசய்யப்பட்ட 
பீனிக்ஸ் ெடக் ெபரா (Phoenix dactylifera) என்ற ேபாிச்சம் பழச் ெசய்ைக 
ெவற்றியளித் ள்ளதால், எம  ெசாந்த மண்ணில் வளர்ந்த நற்சுைவமிக்க இப் பழத்ைத 
சுைவப்பதற்கான வாய்ப் கள் எம  நாட்  மக்க க்கும் கிைடக்கக்கூ யவா  இப் 
ேபாிச்சம் பழச் ெசய்ைகைய எம  நாட் ம் அறி கப்ப த் வதற்குாிய வாய்ப் கள் 
பற்றி விாிவான ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இச்சைப க கிற . 

பா.151/’11 
71. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— வாேனா  ஒ பரப்ைப ஒ ங்குப த்தல்,— வாெனா  
ஒ பரப்ைப ஒ ங்குப த் ம் ஒ  சுயாதீன அதிகார சைபைய கூட் ைணப்பதற்கான 
சட்டங்கள் அறி கப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 
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பா.152/’11 
72. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளின் ஒளிபரப்ைப 
ஒ ங்குப த்தல்,— ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளின் ஒளிபரப்ைப ஒ ங்குப த் ம் ஒ  
சுயாதீன அதிகார சைபைய கூட் ைணப்பதற்கான சட்டங்கள் அறி கப்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 

பா.153/’11 
73. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— மாநகர சைபகளில் அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய 
கு ைவ அறி கம் ெசய்தல்,— 2013 சனவாி 1 ஆம் திகதியளவில் சகல மாநகர 
சைபகளி ம் அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு ைவத் தாபிப்பதற்கான சட்டங்கள் 
அறி கப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 

பா.154/’11 
74. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உாிைமகள் பிரகடனச் சட்ட லத்ைதச் 
சட்டமாக்குதல்,— ெதன்னாபிாிக்காவில் மனித கண்ணியம், சமத் வம் மற் ம் சுதந்திரம் 
ஆகியவற்றின் ஜனநாயக வி மியங்கைள உ திப்ப த்தி, ஜனநாயகத்தின் ஆதாரமாகத் 
திகழ்கின்ற உாிைமகள் பிரகடனச் சட்டத்ைத அ ெயாற்றி, சட்ட லத்தில் 
விதித் ைரக்கப்பட்ட வைரயைறக க்கு அைமவாக அரசினால் மதித் , பா காத் , 
ேமம்ப த்தி நிைறேவற்றப்பட்ட ேவண் ய நாட் ன் எல்லா மக்களின ம் உாிைமகைள 
உ திப்ப த் ம் சட்ட லம் இலங்ைகயில் சட்டமாக்கப்பட ேவண் ம் இந்தப் 
பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 

பா.155/’11 
75. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு விேசட ப கள் 
ெகா ப்பன ,— அரச ேசைவகள் ஆைணக்கு  மற் ம் சம்பளங்கள் பதவியணி 
ஆைணக்கு  ஆகியவற்றினால் அங்கீகாிக்கப்பட்  பாரா மன்றத்தில் 
ெகாண் வரப்படாதவிடத்  அைமச்சர், பிரதி அைமச்சர் அல்ல  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் எவ க்கும் எந்த வைகயான விேசட ப க ம் வழங்கப்படக் கூடா  என இப் 
பாரா மன்றம்   தீர்மானிக்கிற . 

பா.158/ ’12 
76. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— இலங்ைகயில் ைற கங்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்தல்,— இலங்ைக வியியல் ாீதியாக ைமயப் பகுதியில் நன்கு அைமயப்பட் ப்பதாக 
அறியப்பட் ந்ததா ம், பண்ைடக் காலங்களி ந்த கடற்ேபாக்குவரத்  என்ப  ஒ  
மிக க்கியமான ேசைவத் ைறயாக இ ந்  வ வதனா ம், அத் டன் இந்தியா அதன் 

ைற கங்கைள மிகுந்த ஆர்வத் டன் அபிவி த்தி ெசய்  ேமம்ப த்தி வ கின்ற 
காரணத்தினா ம் நாம் இந்தியா ட ம் இந்திய வியாபாரத் ட ம் அணிேசர்ந்  
இரண்  நா களின ம் நன்ைமக்காக ைற கங்கைள அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் ம் 
என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.159/ ’12 
77. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ேதசிய மற் ம் சர்வேதச எதிர்கால ேகள்விக்கு ஏற்றவா  
உற்பத்திகைள அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்கான ைறயியெலான்ைற வகுத்தல்,— ேதசிய 
மற் ம் சர்வேதச ச கத்தினாின் எதிர்கால ேகள்விக்கு ஏற்றவா  ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
கமத்ெதாழில் உற்பத்திகள் ெதாடர்பாக  எதிர் கூறைல ேமற்ெகாண்  சம்பந்தப்பட்ட 
உற்பத்திகள் சார்ந்த சகல ைறக டனான இைடத் ெதாடர் களின் ஊடாக ம் ந ன 
ெதாழி ட்பத்ைத உச்ச அளவில் பயன்ப த்தி ம் உற்பத்திச் ெசயற்பா கைள அதிகாிக்கச் 
ெசய்வதற்கான ைறயியெலான்ைற வகுக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் க கின்ற . 
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பா.160/ ’12 
78. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— இலங்ைக மக்களின் பாரம்பாிய மர ாிைமகைள பா காக்கும் 
ெபா ட்  ஜிடல் லகெமான்ைற தாபித்தல்,— இலங்ைக மக்களின் மரபார்ந்த அறிைவ 
பா காத் , ேபாஷித்  அதைன எதிர்கால சந்ததியின க்கு ெகாண்  ெசல்வதற்கும், 
மரப  வளங்கள் மற் ம் உயிர் மர ாிைமகளின் தவறான பயன்பாட்ைட 
த ப்பதற்காக ம் விாிவான ேதசிய ேவைலத்திட்டெமான்றின் ேதைவ 
உணரப்பட் ள்ளதா ம் சுற்றாடல், சுேதச ம த் வத் ைற, கமத்ெதாழில் மற் ம் 
பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில் உள்ளடங்கலாக  சகல ைறக க்கும் ஜிடல் 
ெதாழி ட்பத் டனான ந ன லகெமான்ைற தாபிப்பதற்கும், அதன் ெபா ட்  உலக 

லைமச்ெசாத்  அைமப்  (WIPO ) , இலங்ைக லைமச்ெசாத்  பணியகம், சுற்றாடல் 
அைமச்சின் உயிர் பல்வைகைம அலகு உள்ளடங்கலாக சகல ைறக ம் ஒ ங்கிைணந்த 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற வகுப்பதற்கும் நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் க கின்ற .  

பா.161/ ’12 
79. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—  இலங்ைகவாழ் மக்களின் மரபார்ந்த அறிைவப் ேபணிப் 
பா காப்பதற்கான ேதசிய ேவைலத்திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— இலங்ைகவாழ் 
மக்களின் மரபார்ந்த அறி  ைகயாளப்ப ம் ம த் வ ைறகள், கமத்ெதாழில், உண ப் 
பா காப் , ைகப்பணிக் ைகத்ெதாழிற் ைற உள்ளிட்ட பல்ேவ  ைறகளி ம் 
காணப்ப ம் மரபார்ந்த அறிைவ பா காப்பதற்காக சம்பந்தப்பட்ட ைறயில் 
ஈ பட் ள்ள மக்களிடமி ந்  தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாண் , உயிர் பல்வைகைம 
அலகு, லைமச் ெசாத் ப் பணியகம் உள்ளிட்ட ஏற் ைடய ைறகள் ஒ ங்கிைணந்  
ேதசிய ேவைலத்திட்டெமான்ைற ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் க கிற . 

பா.162/ ’12 
80. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— இலங்ைகக்ேக தனித் வமான ம் ம த் வ ாீதியில்  
ெப மதிமிக்க மான தாவரங்களின் மரப  வளத்திற்கான ஆக்க உாிமத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்ளல்,— ெவளிநா கள் இலங்ைகக்ேக தனித் வமான, ெப மதிமிக்க 

ைகத் தாவரங்களின் விைளதிறன்ெகாண்ட இரசாயனக் கூ கள் மற் ம் மரப  
வளத்திைனக் கண்டறிந் , அவற்றிற்கு ேமாச யான ைறயில் ஆக்க உாிமம் 
ெப வைதத் த ப்பதற்காக சம்பந்தப்பட்ட  விைளதிறன்ெகாண்ட இரசாயனக் கூ கள் 
மற் ம் மரப  வளத்திற்கான ஆக்க உாிமத்ைத இலங்ைகக்கு ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் 
ஒளடத உற்பத்தி மற் ம் அதன் ேமம்பாட் ற்கு அக் கூ கைளப் பயன்ப த் வதற்கும் 
உயிர் பல்வைகைம அலகு, லைமச் ெசாத் ப் பணியகம் மற் ம் சுேதச ம த் வத் ைற 
அைமச்சு உள்ளிட்ட ெபா ப்  வாய்ந்த அைனத்  நி வனங்க ம் இைணந்  விேசட 
ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் தயாாிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் க கிற . 

பா.163/ ’12 
81. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— மக்கள் பிரதிநிதிகளின் ெகளரவப் ெபயர்கைள ைகவிடல்,— 
ஜனாதிபதி, பிரதம அைமச்சர் உள்ளிட்ட பாரா மன்றம், மாகாண சைபகள், பிரேதச 
சைபகைளப் பிரதிநிதித் வம் ெசய்கின்ற சகல மக்கள் பிரதிநிதிக ம் மாதாந்தம் தாம் 
ஆற் ம் ேசைவக்குாிய சம்பளம் மற் ம்/அல்ல  ெகா ப்பன கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வ டன், ேமற்ப  எந்தெவா  பதவி ம் தன்னலமின்றி ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
ெகளரவ ேசைவகளாக இல்லாைமயினா ம், ேமற்ப  பதவிகைள வகிப்பவர்களின் 
ெபயர்க க்கு எதிேர அல்ல  பதவிக்கு எதிேர அதிேமதகு, பிர  அல்ல  ெகளரவ ஆகிய 
ெபயர்கள் மற் ம் ெபய க்குப் பின்னால் அவர்கள் ேபான்ற பதங்கைள 
பயன்ப த் வதான  நைகப் க்குாிய விடயமாக மாறி ள்ளதனா ம், மக்கள் 
பிரதிநிதிகளின் ெகளரவப் ெபயர்கைளப் பயன்ப த் வைத நி த் வதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.164/ ’ 12 
82. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பிைணயங்கள் மற் ம் பாிவர்த்தைன ஆைணக்கு விைன 
சுதந்திரமானெதா  நி வனமாக மாற் தல்,— பிைணயங்கள் மற் ம் பாிவர்த்தைன 
ஆைணக்கு  சம்பந்தமான சகல தடங்கல்கைள ம், க்கியமாக அரசியல் தைலயீ கள் 
மற் ம் ஆதர கைள அகற் ம் சுதந்திரமான ஒ  நி வனமாக ஆக்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.165/ ’ 12 
83. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— தபால் ல வாக்களிப்ைப மாற்றீ  ெசய்வதற்காக 
“ ன்கூட் ய வாக்களிப்ைப” அறி கம் ெசய்தல்,— தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள ேதர்தல் 

ைறைமயில் காணப்ப கின்ற குைறபா கைள சீர்ெசய்ய உத ம் “ ன்கூட் ய 
வாக்களிப்பினால்” தபால் ல   வாக்களிப்ைப மாற்றீட ெசய்வதற்கு அரசியலைமப்  
தி த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.166/ ’ 12 
84. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஒ  ெவளிப்பைடயான ேதர்தல் இடாப்பிைன 
அறி கம் ெசய்வதற்கு அரசியலைமப்பிைன தி த் தல்,— தற்ேபா  ேபணப்பட்  
வ கின்ற ஒ  நிைலயான பட் யைலப் ேபால் அல்லா , ேதர்தல் இடாப்  
ெவளிப்பைடயான ஓர் இடாப்பாக இ க்கக் கூ யவா  அரசியலைமப்  தி த்தப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.170/ ’12 
85. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— திேயார் பராமாிப் ச் சைப ேவைலத்திட்டத்ைத மாகாண, 
மாவட்ட மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  மட்டத்தில் விஸ்தாித்தல்,— பல்ேவ  
தரப்பினரால் திய பிரைசகள் றக்கணிக்கப்ப வதால் ேநாி கின்ற அநீதிகள் 
ெதாடர்பில் ைறப்பா  ெசய்வதற்காக ச க ேசைவகள் அைமச்சின் திேயார் 
ெசயலகத்தின் கீழ் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற திேயார் பராமாிப் ச் சைப 
ேவைலத்திட்டத்ைத மாகாண, மாவட்ட மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  மட்டத்தில் 
விஸ்தாிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.171/ ’12 
86. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— திேயார் ச கம் இலங்ைகயின் ெபா ளாதார 
வளர்ச்சியில் பங்ேகற்கச் ெசய்வதற்கு கடன் வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் தயார் 
ெசய்தல்,— 60 வயைதத் தாண் ள்ள திேயார் ச தாயத்தினாின் வாழ்வாதார 
வழி ைறகைள வ ட்  இலங்ைகயின் ஒட்  ெமாத்த ெபா ளாதார வளர்ச்சியில் 
பங்ேகற்கச் ெசய்வதற்கு வங்கி ைறைமயின் ஊடாக கடன் வழங்கும் ைறயியல் ஒன்  
அ ல்ப த்தப்படாைமயான  அவர்கள் ச கத்தி ள் வித்தியாசமாகக் கவனிக்கப்ப வதாகும் 
என்பதால் அத்தைகய அநீதியான நிைலைமையத் த ப்பதற்கு ைறசார்ந்த ேவைலத் 
திட்டெமான்  உ வாக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.172/ ’12 
87. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— 60 வயைதத் தாண் ள்ளவர்கைள ச கத்தில் 
ைனப்பான நபர்களாக ஆக்குகின்ற ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாித்தல்,— ச க, 

ெபா ளாதார ெசயற்பாட் ன் ன்ேனற்றத்திற்காக தம  உைழப்ைப அர்ப்பணித் , 60 
வயைதத் தாண் ய பின்னர் ச கத்தில் ைறயான அங்கீகாரம் இன்றி ெசய ழந்  
ஓரங்கட்டப்பட் ள்ள தியவர்கைள, ச கத்தின் ைனப்பான நபர்களாக 
ஆக்குவதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் தயாாிப்பதற்காக பாடசாைல ச தாயம் 
உள்ளிட்ட ச் ச கத்ைத ம் விழிப் ணர் ட் கின்ற ைறயியெலான்  
உ வாக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.175/’13 
88. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,—  ேமாட்டார் வாகன ெதாழில் ட்பத் ைற ெதாடா்பில் 
பாடசாைல மாணவர்களின் அறிைவ வளர்த்தல்,— இலங்ைகயின் எதிர்கால இைளஞா், 

வதிகளின் ேவைலவாய்ப் ப் பிரச்சிைனக்கான ஒ  தீர்வாக ம், ேமாட்டார் வாகன 
ெதாழில் ட்பத் ைறயில் ஏற்ப ம் வளர்ச்சிக்கு ஒப்பீட்டளவில் பயிற்றப்பட்ட 
ஊழியர்களின் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய் ம் ேநாக்கத் ட ம் பாடசாைல பாடத் 
திட்டத்தில்  ேமாட்டார் வாகன ெதாழில் ட்பத்ைத ஒ  பாடமாக உள்ளடக்குவதற்கான 

ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்  ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா.176/’13 
89. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ேமாட்டார் வாகன ெதாழில் ட்பக் கல்விைய 
கற்பிப்பதற்கான ஆசிாியர்கைள பயிற் விப்பதற்கு கல்வியியற் கல் ாிெயான்ைற 
தாபித்தல்,— இலங்ைகயி ம் ெவளிநா களி ம் ேமாட்டார் வாகன ெதாழில் ட்பத் 

ைறயில் ஏற்படக்கூ ய வளர்ச்சிக்ேகற்ப ேமற்ப  ைறயில் பயிற்றப்பட்ட 
ஊழியர்களின் ேதைவைய ர்த்தி ெசய்வதற்ேகற்ற வைகயில் பாடசாைல மட்டத்தில் 
அதைன கற்பிப்பதற்கான ஆசிாியர்கைள பயிற் விப்பதற்கு ேமாட்டார் வாகன 
ெதாழில் ட்பத் ைற ெதாடர்பாக கல்வியியற் கல் ாிெயான்  தாபிக்கப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் க கின்ற . 

பா.177/’13 
90 

ெகளரவ த்திக்க பதிரண,—  ேமாட்டார் வாகன ெதாழில் ட்பக் கல்வி பாடத் 
திட்டங்கைள இற்ைறப்ப த்தல்,— ேமாட்டார் வாகன ெதாழில் ட்பத் ைற டன் 
ெதாடர் ைடய அரசாங்க ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகள்  மற் ம் அத டன் இைணந்த 
நி வனங்களில் கற்பித்தல் நடவ க்ைககள் 25-30 வ டங்கள் பழைமயான பாடத் 
திட்டங்களின் கீேழேய நைடெப வதால், அந்நிைலைமைய மாற்றியைமக்கும் ெபா ட்  
ேமற்ப  பாடத் திட்டங்கைள இற்ைறப்ப த் வதற்கு ைறசார்ந்த 
ேவைலத்திட்டெமான்  வகுக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  



( 25 ) 

 

பா.178/’13 
91. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— ச்சக்கர வண்  மற் ம் ேமாட்டார் ைசக்கில் சார்ந்த 
ெதாழி ல் ஈ ப பவர்களின் ெதாழில் பா காப்பிைன உ திெசய்தல்,— ச்சக்கர வண்  
மற் ம் ேமாட்டார் ைசக்கில் சார்ந்த  ேநர  மற் ம் மைற க ெதாழில்களில் ஈ ப வதற்கு 
வி ப்பம் ெகாண் ள்ள இலங்ைகயில் வா ம் இைளஞர்கள், ஓய் ெபற்ற ப்பைட 
உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் த்த பிரைஜகள் ஆகிய ச க கு க்களின் ெபா ளாதார 
பலத்ைத ேமம்ப த் வதன் லம் ெமாத்தத் ேதசிய உற்பத்திக்கு அவா்கள  பங்களிப்ைப 
ெபற் க் ெகாள் ம் ேநாக்கத் டன் குறித்த ைறயில் ஈ பட் ள்ளவர்கள  

ைனப் டனான பங்களிப்ைப ேதசிய ெபா ளாதாரத்திற்கு ெபற் க் ெகாள்வதற்கான 
ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்  விைரவாக தயாாிக்கப்பட ேவண் ெமன 

இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.179/’13 
92. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— இலங்ைக/சுேதச சைமயற்கைல ெதாடர்பில் நாட் ள் 
மக்கள் மனப்பான்ைமகைள வளர்த்தல்,— இலங்ைக/சுேதச சைமயற்கைல பற்றி உள்நாட்  
மற் ம் ெவளிநாட்  மக்களிைடேய அதிக ஆர்வத்ைத ஏற்ப த் ம் ேநாக்கத் டன் 
நாட் ள் மக்களின் மனப்பான்ைமகைள இதன்மீ  ெச த் வதற்காக பாடசாைலகள், 
பல்கைலக்கழகங்கள், ன்றாம் நிைலக் கல்வி  நி வனங்களின் பாடெநறியில் 
சைமயற்கைலைய ஒ  பாடமாக ேசர்ப்பதற்கும், அரச மற் ம் தனியார் ைற 
தைலயீட் ன் அ ப்பைடயில் ஆராய்ச்சித் ைறகைள ஊக்குவிப்பதன் ஊடாக திய 
கண் பி ப் க்கைள ேமற்ெகாள்ள ம், இதேனா  ெதாடர் ைடய நி வன ைறைமகைள 
இைணத்  சான்றிதழ், ப்ேளாமா, பட்டம், பட்டப்பின் ப ப்  பாடெநறிகைள 
உ வாக்குவதன் லம் இத் ைற பற்றி மக்கள் மத்தியில் விாிவான விதத்தில் மனப்பான்ைம 
ாீதியிலான மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.180/’13 
93. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— இலங்ைகயின் உண க் கலாசாரத்ைத கற்றல், கற்பித்தல் 
ெசயற்பாட் டன் இைணத்தல்,— இலங்ைகயின் உண க் கைலயான  சுைவ ட்டல் 
மற் ம் கலைவயாக்கல் கைல, சைமயற்கைல, நிற ட்டல், உண  ெவட் தல் உள்ளிட்ட 
பல பிாி கைள உள்ளடக்கி ள்ள டன் இதேனா  இைணந் ள்ள இலங்ைகயின் 
உண க் கலாசாரம் பற்றி கற்றல், கற்பித்தல் வழி ைறகள் ஊடாக எதிர்கால 
சந்ததியின க்கு ைகயளிப்பதற்கும் அேதேபான்  உள்நாட் , ெவளிநாட்  மக்களிைடேய 
எம  உண க் கலாசாரத்ைத பரப் வதன் ஊடாக இலங்ைகயின் தனித் வத்ைத சர்வேதச 
ாீதியாக ேமேலாங்கச் ெசய்வதற்குமான ேவைலத்திட்டெமான்  உ வாக்கப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.186/ ’13 
94. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெபா மக்களின் நல க்கான சட்டநடவ க்ைக 
க க்காக சட்டங்கைள அறி கப்ப த்தல்,— வறிய மக்களின் அ ப்பைட உாிைமகள் 
மீ தல், அரசாங்க ெகாள்ைககளில் உள்ளடக்கம் அல்ல  நடாத் தல், மாநகர சைபகள் 
அதிகாாிகளினால் ெபா க் கடைமகள் நிைறேவற் தல், சமய உாிைமகள் அல்ல  
அ ப்பைட உாிைமகள் மீ தல் மற் ம் ெபா மக்கைள அதிகளவில்  கடனாளிகளாக்குகின்ற 
அல்ல  அவர்க க்கு ேமலதிக ெபா ப் கள் ஏற்ப த் கின்ற ஊழல்கள் ஆகியைவ 
ெதாடர்பில் ெபா மக்களின் நல க்கான சட்டநடவ க்ைகக க்காக சட்டங்கைள 
அறி கப்ப த்த ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 



( 26 ) 

 

பா.187/ ’13 
95. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— அைமச்சர்க க்கான பா காப்  ஆளணியினைர 
அரசியல்வாதிக க்கு மாத்திரம் வைரய த்தல்,— அைமச்சர்க க்கான பா காப் ப் பிாி   
(MSD )  ஊடாக வழங்கப்பட் ள்ள பா காப்  ஆளணியினைர அரசியல்வாதிக க்கு 
மாத்திரேம வைரய க்கப்பட ேவண் ம் என ம் அவர்களின் கு ம்ப உ ப்பினர்க க்கு 
வழங்கக் கூடா  என ம்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.188/ ’13 
96. 

ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— ேதசிய விைளயாட்டான கரப்பாந்தாட்ட 
விைளயாட்ைடத் தரம் உயர்த் தல்,— உயர்ந்த அளவிலான திறைன ம், சு சு ப்ைப ம், 
உட திைய ம், தீர்மானம் ேமற்ெகாள் தைல ம், கு  யற்சிைய ம் ேவண்  
நிற்கும், அற் தமான ேதசிய விைளயாட்டாகிய கரப்பாந்தாட்டத்ைதத் தர யர்த் வதற்கு, 
நன்கு திட்டமிடப்பட்ட ஒ  நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.189/ ’13 
97. 

ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— “பீற ” என அறியப்ப ம், பாரம்பாியக் 
ைகத்தறி பின்னல் ஆைடக் ைகத்ெதாழிைல தர யர்த் தல்,— “பீற ” கு ைசக் 
ைகத்ெதாழிைல வி த்தி ெசய்  அதன் லம் பின்னல் ஆைட உற்பத்தியில் ஈ பட் ள்ள 
கிராமிய மக்கள் உயர் வ மானத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்ள ந ன வசதிகைள ஏற்பா   
ெசய்ய ம் உல்லாசப் பயணிகளிைடேய, பின்னல் ஆைடைய ம், பின்னல் ஆைட 
உற்பத்திகைள ம், பிரபல்யப்ப த்த ம், விைனத்திற ம், அர்த்த ஷ் ம் உைடய 
ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.190/ ’13 
98. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெபா ளாதார காரணங்க க்காக இளம் தாய்மார் 
இலங்ைகைய விட் ச் ெசல்வைத த ப்பதற்கான சட்டவாக்கம்,— தாய்மார்கள் ஒ  
வ வான மற் ம் சந்ேதாசமான கு ம்ப சூழ்நிைல உ வாக்குவதில் க்கிய பங்கு 
வகிப்பதா ம் மற் ம் கடந்த காலங்களில் அத்தைகய தாய்மார்கள் வ வான கு ம்ப 
அலகின் மதிப்ைப இல்லாெதாழித்  பாாிய ச க ெந க்க ைய உ வாக்கி இலங்ைகைய 
விட்  ெதாழி க்காக ெவளிேயறியதா ம், ஐந்  வய க்குக் குைறவான குழந்ைதகளின் 
இளம் தாய்மார்கள் ெபா ளாதாரக் காரணங்க க்காக இலங்ைகைய விட்  
ெவளிேய வைத த ப்பதற்கான ெபா த்தமான சட்டவாக்கம் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.191/ ’13 
99. 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் ன்றாம் நிைலக் கல்வி 
நி வனங்கைளச் சார்ந்த  மாணவர்களின் ஆராய்ச்சிக க்கான ஆய் க் கட் ைரகைள 
அைமச்சுக்களின் அபிவி த்தி நடவ க்ைககைள இலக்காகக் ெகாண்   தயாாித்தல்,— 
பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் ன்றாம் நிைலக் கல்வி நி வனங்கைளச் சார்ந்த 
மாணவர்கள் தம  பாடெநறிகள் ெதாடர்பில் சமர்ப்பிக்கும் ஆராய்ச்சிக் கட் ைரகைள 
நாட் ன் ெபா ளாதார, ச க, கலாசார மற் ம் அபிவி த்தி நடவ க்ைககளில் 
பயன்ப த் தல் க்கியமானதாைகயால்,  ேமற்ப  ஆய் க் கட் ைரகைள ேமற்பார்ைவ 
ெசய் ம் ேபராசிாியர்க க்கும் ஆய் க் கட் ைரகள் ஏற் ைடயதாகும் அைமச்சுக்க க்கும் 
இைடயில் சிறந்த ெதாடர்பிைன ஏற்ப த் ம் கமாக, குறித்த அைமச்சின் 
உத்திேயாகத்தெரா வைர நியமிப்பதன் லம் குறித்த ஆய் க் கட் ைரகள் லம் 
அைமச்சின் எதிர்கால அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மற் ம் நைட ைற இலக்குகைள 

ர்த்தி ெசய்யக் கூ ய விதத்திலான ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்  
ஏற்ப த்தப்ப தல் ேவண் மன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 



( 27 ) 

 

பா.192/ ’13 
100. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— 18 வய  நிரம்பிய டன் ேத நர் இடாப் களில் ெபயைரச் 
ேசர்த்தல்,— ேதர்தல்கள் திைணக்களத்தினால் வ டாந்தம் ேத நர் இடாப் கைளத் 
தி த் ம் திகதிக்கு பின்னர் அல்ல  ன்னரான திகதியில் 18 வயைத ர்த்தி ெசய் ம் 
ஆட்க க்கு உாிய வய  நிரம்பிய திகதியிேலேய ேத நர் இடாப் களில் தம  ெபயைர 
ேசர்க்கக் கூ ய விதத்தில் நைட ைறச்சாத்தியமான ேவைலத்திட்டெமான்  
ஏற்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.193/ ’13 
101. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— “ேதசிய சுகாதாரப் ேபரைவ பணித் ைற 
ஆட்சி ைறெயான்ைற உ வாக்கல்”,— சுகாதார பராமாிப்  காைமத் வத்திற்கு 
இன் ள்ள நிைலைமைய விட அதிகளவான வழிகாட்ட ம் க்கியத் வ ம் வழங்கப்பட 
ேவண் ள்ளதால் பிரதம அைமச்ச க்கு அறிக்ைகயி வதற்கும் நிரல் அைமச்சில் 
ஊ விச் ெசன்  உச்ச பயைனப் ெபறாத நிைலைமைய இல்லாெதாழிக்க ம் ேதசிய 
சுகாதாரப் ேபரைவ பணித் ைற ஆட்சி ைற” ஒன்ைற உ வாக்க  ேவண் ம் என 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.195/ ’13 
102. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஓய் திய பணிக்ெகாைட மீ  விதிக்கப்ப ம் 
வாிக க்கு விலக்களித்தல்,— இந்நாட் ன் விதிக்கப்பட் ள்ள வாிகள் விேசடமாக 
இ தியான நன்ைமகள் மீதான வாிகள் மிக ம் சீரற்றதாக ள்ளதா ம், ஊழியர்கள் க ன 
உைழப்பின் பின்னர் ெப ம் அவர்களின் ஓய்  ெபற்  அவர்கள் ெப ம் 
பணிக்ெகாைடயான  36% வாிக்கு உட்ப வதா ம் ஓய் திய பணிக்ெகாைட மீ  
விதிக்கப்ப ம் வாிக க்கு ைமயான விலக்களிப்  அளிக்கப்பட ேவண் ம் என 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.196/ ’13 
103. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஐக்கிய நா கள் சைபயில் நிரந்தர ஆசனம் ஒன்ைறப் 
ெபற் க்ெகாள்ள இந்தியா க்கு உத தல்,— இந்தியா இலங்ைகயின் நட்  நா  என்ற 
வைகயில் ஐக்கிய நா கள் சைபயில் நிரந்தர ஆசனம் ஒன்ைறப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
இந்தியா க்கு உதவ ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.197/ ’13 
104. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— இலங்ைகயி ள் ேசைலன் உற்பத்திக்கான ைறயான 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற உ வாக்குதல்,— இலங்ைகயி ள் வ டாந்தம் பாாியளவில் 
ேசைலன் பயன்ப த்தப்ப வ டன், ேசைலன் இறக்குமதிக்காக பாாியள  நிதி 
வ டாந்தம் ெவளிநாட் க்கு பாய்ச்சப்ப வதால், ேமற்ப  ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய 
நாட் ள் ேசமிக்கும் ேநாக்கத் டன், இலங்ைகயி ள் காணப்ப கின்ற உள்நாட் த் 
ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி ேசைலன் உற்பத்தி ெசய்வதற்கு அரச, தனியார் ைற 
அல்ல  கூட் ற த் ைறைய இைணத் க் ெகாண்  ைறயானெதா  
ேவைலத்திட்டெமான்  அரசாங்கத்தின் தைலயீட் டன் உ வாக்கப்பட ேவண் ெமன 
இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 



( 28 ) 

 

பா.198/ ’13 
105. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ேதங்காய் நீைர அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  திய 
உற்பத்திகைள உ வாக்குதல்,— இலங்ைகயில் வ டாந்தம் ெப மளவில் ேதங்காய் நீர் 
விரயமாவதால், ந ன  ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி ைறசார்ந்தெதா  
ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் ேதங்காய் நீைர அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட திய உற்பத்திகைள 
உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  சந்ைதைய இலக்காகக் ெகாண்  உ வாக்குவதற்கான 

ைறயியெலான்  அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா.199/ ’ 13 
106. 

ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— ஏற் மதி சந்ைதக்காக ாியான் 
பயிர்ெசய்தல்,— அதிக விைலமதிப் ள்ள ம் ஏற் மதிச் சந்ைதயில் மிகுந்த ேகள்விையக் 
ெகாண்ட மான பிரபல்யமான ாியான் பழத்ைத, நா  கணிசமான அள  ெவளிநாட்  
ெசலாவணிைய ஈட்டக்கூ யவா  வர்த்தக ாீதியில் பயிர்ெசய்வதற்கு நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.200/ ’ 13 
107. 

ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— ம்ெமாழி இலங்ைகக்கான பத்தாண் த் 
திட்டம்,— “ ம்ெமாழி இலங்ைகக்கான பத்தாண்  திட்டம் 2012-2021” எ ம் பத்தாண்  
கால அைமச்சரைவத் தீர்மானத்ைத வரேவற்ப டன் பன்ெமாழிப் ேபசும் பல் ன 
மக்களின்  ஆதரைவப் ெபற்   நாட் க்கும் பயன்ெபறக்கூ ய ைறயில் அரச 
நி வனங்கள் தனிப்பட்ட நி வனங்களின் ஒத் ைழப் டன் இத்திட்டம் விாிவாக 
விைரவில் ன்ென க்கப்பட ேவண் ம் என்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா. 77/ ‘10 
108. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— அரச ேசைவையச் ேசர்ந்த ஓய் தியம் ெப பவர்களின் 
சம்பள ரண்பாட் ைன நீக்குதல்,— 2006/6 சம்பள மீள்தி த்த சுற்றறிக்ைகயின் பிரகாரம் 
2006.06.01 ஆம் திகதியி ந்  அ லாகின்றவா  அரச ஊழியர்க க்கு சம்பள மாற்றம் 
வழங்கப்பட்டைமயால் 2006.06.01 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் ஓய் ெபற்ற மற் ம் அதன் 
பின்னர் ஓய் ெபற்ற அரச ஊழியர்க க்கிைடயில் பாாிய சம்பள ரண்பா  நில வதால் 
அதைன நீக்குவதற்கான ஒ  ேதசிய ேவைலத்திட்டம் தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.201/’ 1 4  
109. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— கட ல் திய வளங்கைள ஆய்  ெசய்தல்,— மிகப் ெபாிய 
கடற் பிராந்தியத்ைதக் ெகாண் ள்ளெதா  நாடான இலங்ைக, மீன்பி க் 
ைகத்ெதாழி க்கு மாத்திரம் ன் ாிைமயளித் ள்ளேதா , கடல் சார்ந்ததாக ெப மள  
இயற்ைக வளங்கள் காணப்ப வதால், நாட் க்கு ெப ம் எண்ணிக்ைகயிலான 
ெதாழில்வாய்ப் கைள ம், ெசல்வத்ைத ம் ஈட் ம் ேநாக்கத் டன் கடல் வளங்கள் 
ெதாடர்பாக ைறசார்ந்த ேமலதிக ஆய்ெவான்ைற ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 



( 29 ) 

 

பா.202/’ 1 4  
110. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— இலங்ைகயின் மீன் வளத்ைத ெவளிநாட்டவர்கள் 
பி ப்பைதத் த த்தல்,— இலங்ைகயின் மீனவர்க க்கு ெபா ளாதார ாீதியில் பாாிய 
பாதிப்பிைன ஏற்ப த் கின்ற வைகயில் இலங்ைக கடற் பிராந்தியத்தி ள்ள மீன் வளம் 
ெவளிநாட்டவர்களினால் பி க்கப்ப வதால், இலங்ைக கடற் பிராந்தியத்தில் மீன் 
பி ப்பைத ம், ெவளிநாட் ப் படகுகள் மீன் பி ப்பதற்கான இறங்கு ைறயாக 
பயன்ப த் வைத ம் த ப்பதற்கான ைறசார்ந்த ேவைலத் திட்டம் ஒன்ைற அரசாங்கம் 
தயாாித்  நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.203/’ 1 4  
111. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— பலா உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்  அ  சார்ந்த 
உற்பத்திகைள ஏற் மதி ெசய்தல்,— மிக ம் சுைவயான ம், ம த் வக் குணம் 
ெகாண்ட ம், இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் இன்றி பயிாிடக் கூ ய மான பலாச் 
ெசய்ைகைய விஸ்தாிப்பதன் ஊடாக அ  சார்ந்த உற்பத்திகைள அதிகாிக்கச் ெசய்  
அவற்ைற ஏற் மதி ெசய்வதன் லம் ெப ந்ெதாைகயான ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய 
எம  நாட் னால் ஈட் க்ெகாள்ள மா ள்ளதால், அ  ெதாடர்பில் அரசாங்கத்தின் 
தைலயீட் டன் ைறசார்ந்த ேவைலத் திட்டெமான்  தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.204/’ 1 4  
112 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ேதசிய கமக்காரர் வி  வழங்கல் விழாெவான்ைற 
வ டாந்தம் ஒ ங்குெசய்தல்,— ஒ  நா  ன்ேனற்றமைடய ேவண் ெமனில், க்கியமாக 
கமத்ெதாழி ல் ெசழிப் ற்றி த்தல் ேவண் ெமன்பதால், நாட்ைட வளப்ப த் ம் 
கமக்காரர்க க்கு தம  ெதாழில் ெதாடர்பாக அபிமானம் ஏற்ப ம் வைகயில் 

ைறசார்ந்தெதா  ஒ ங்கைமப் க் கட்டைமப்பின் ஊடாக நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் 
கமக்காரர் வி  வழங்கல் விழாெவான்  அரசாங்கத்தின் தைலயீட் டன் வ டாந்தம் 
ஒ ங்கு ெசய்யப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.205/’ 1 4  
113. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ச ைக விைலயில் LED மின்குமிழிகைள கர்ேவா க்கு 
வழங்குதல்,— இல்லங்கைள ஒளி ட் வதற்காக பயன்ப த்தப்ப ம் தரம் மிக்க LED 
மின்குமிழிகளின் விைல அதிகம் என்பதால், மின்சார சைப தைலயிட்  ச ைக 
விைலயி ம் தவைணக் ெகா ப்பன  ைறயி ம் இந்த மின் குமிழிகைள கர்ேவா க்கு 
ெபற் க் ெகா த்  ேதசிய ாீதியில் ெப மளவில் மின்சாரத்ைத ேசமிப்பதற்கும், LED 
மின்குமிழிகைள மக்கள் மத்தியில் பிரபலய்ப த் வதன் லம் மின்சார சைபக்கு ேமலதிக 
வ மானத்ைத ஈட் க்ெகாள்வதற்கும் இய மானவா  ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்  
வகுக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.206/’ 1 4  
114. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— சிறிய அளவிலான விைளயாட் ப் ெபா ட்கள் 
ெதாழிற்சாைலகைள விஸ்தாித்தல்,— இலங்ைகயி ள் விைளயாட் ப் ெபா ட்க க்கு 
பாாியெதா  சந்ைத காணப்பட்ட ேபாதி ம், நாட் ள் அைவ சிறிய அளவிேலேய 
உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற அேதேவைள, அதற்காக சீனா தற்ெகாண்ட ஏைனய 
நா க க்கு ெப ந்ெதாைக ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி பாய்ச்சப்ப வதால், சிறியெதா  
ெசலவினத்ைத ஏற்க ேவண் யதான இக் ைகத்ெதாழிைல கிராமியப் பிரேதசங்களில் 
விஸ்தாிக்கும் ெபா ட்  ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்  வகுக்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 



( 30 ) 

 

பா.208/ ’14 
115. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— இலங்ைகயில் ம ந்தாக்கல் ெதாழிற்சாைலகைள 
ஆரம்பித்தல்,— இலங்ைகயில் ம ந்தாக்கலான  தற்ேபா  ஆகக் குைறந்த மட்டத்தில் 
காணப்ப வதா ம், ம ந் களின் இறக்குமதிக்ெகன வ டெமான்றில் ெப ந்ெதாைகயான 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி ெசலவிடப்ப வதா ம், ன்ேனற்றமைடந்த மனித வளத்ைதக் 
ெகாண்டெதா  நா  என்ற வைகயில் இலங்ைகக்கு அத்தியாவசியமான ம ந்  வைககைள 
நாட் ள்ேளேய உற்பத்தி ெசய்வதற்கான வசதிகைள அரசாங்கத்தின் தைலயீட் டன் 
ெபற் க்ெகா த்  ம ந்தாக்கல் ெதாழிற்சாைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.209/’ 1 4  
116. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— பாடசாைல பாடத்திட்டத்தில் உளவியல் பாடத்ைதச் 
ேசர்த்தல்,— பாடசாைல மாணவர் ச தாயத்ைத ஆேராக்கியமான மனநிைல ெகாண்ட,  
சா ாியமான கைள எ க்கக் கூ யவர்களாக தயார்ப த் ம் ெபா ட்  ஆறாம் 
தரத்தி ந்  அ க்கு வ ம் வைகயில் ெபளத்த உளவியல் மற் ம் ேமைலத்ேதய 
உளவியல் ஆகிய இரண்  பாடங்கைள ம் ஒ ங்கிைணத்  ைறயாக தயாாிக்கப்பட்ட 
“உளவிய ம் தியான ம்” என்ற ெபயாில் ஒ  பாடத்ைத பாடசாைல பாடத்திட்டத்தில் 
ேசர்க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.210/’ 1 4  
117. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ஓய் ெபற்றவர்க க்கான உதவி நிைலயங்கைள 
அைமத்தல்,— ஓய்  ெபற்றவர்க க்கான உளவள ஆேலாசைனச் ேசைவகள், ம த் வ 
வசதிகள் மற் ம் பகல்ேநர காப்பக ேசைவகள் ஆகிய வேயாதிகர்க க்குத் ேதைவயான 
பல்ேவ  நலன் ாிச் ேசைவகைள ஒேர இடத்தில் ெபற் க்ெகாள்ளக் கூ ய விதத்தில் 
ஓய்  ெபற்றவர்க க்கான உதவி நிைலயங்கைள அைமப்பதற்கும், ேமற்ப  
நிைலயங்கைள ைமயப்ப த்தி ஏேத ம் உற்பத்தி நடவ க்ைகயில் ஓய்  ெபற்றவர்கைள 
ஈ ப த் வதன் ஊடாக அவர்களின் வாழ்க்ைகக்கு நிவாரணத்ைத ெபற் க்ெகா க்கின்ற 
அேதேவைள, ேமலதிக வ வாைய ஈட் க்ெகாள்ளக் கூ ய வைகயி ம் அரசாங்கத்தின் 
தைலயீட் டன் நா  வதி ம் ஓய்  ெபற்றவர்க க்கான உதவி நிைலயங்கள் 
அைமக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.211/’ 1 4  
118. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ஓய் ெபற்றவர்களின் ெபா ளாதாரத்ைதப் பலப்ப த் வதற்காக 
திய ெலாத்தர் சீட்  ஒன்ைற அறி கம் ெசய்தல்,— ஓய்  ெபற் ள்ள அரசாங்க ஊழியர்களின் 

சம்பள ரண்பாட்ைட நீக்குவதற்கும், அவர்க ைடய நலன் ாி நடவ க்ைகக க்குத் 
ேதைவயான பணத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்வதற்குமாக திய ெலாத்தர் சீட்  ஒன்ைற அறி கம் 
ெசய்ய அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.213/’14 
119. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உயர் பதவி வகிக்கும் அராங்க அதிகாாிக க்கான 
தண்டைன,— தம  சுயாதீனமான பதவிகைள ஷ்பிரேயாகம் ெசய்  அரசியல் 
மயப்ப த் ம் உயர் பதவி வகிக்கின்ற அரசாங்க அதிகாாிகள் குற்றவாளியாகக் 
கண் பி க்கப்பட்ட டன் தண் க்கப்பட ம் அபராதம் விதிக்கப்பட ம் ேவண் ம் என 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 



( 31 ) 

 

பா. 214/ ’14 
120. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— சுற் லாத் ைற வழிகாட் நர்கைளப் பயிற் வித்தல்,— 
சுற் லாப் பயணிக க்கு பயன்மிக்க ம், கண்ணியம் மிக்க மான ேசைவைய 
வழங்குபவர்களாக ஆக்குவதற்கும் ேம ம்  இவர்கள  வாழ்க்ைகத் ெதாழில் மட்டத்ைத 
உயர்த் வதற்குமாக சுற் லாத் ைற வழிகாட் நர்கைளப் பயிற் விப்பதற்கான 

ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் தயாாித்தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா. 215/ ’14 
121. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— காணி ெதாடர்பில் வ வி ள்ள சட்டங்கைளத் தி த் தல்,— 
இலங்ைகயில் தற்ேபா  ேபா யான உ திகைளத் தயாாித்  காணிகைள விற்பைன 
ெசய் ம் ேமாச ச் ெசயெலான்  நைடெபற்  வ வேதா , இவ்விடயம் ெதாடர்பில் 
சட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் மிக ம் குைறந்த மட்டத்தில் காணப்ப வதால், காணி 
உாிைம பற்றிய பா காப்  ேமம்ப த்தப்ப ம் வைகயி ம், தவறாளிக க்கு க ைமயான 
தண்டைனகைள வழங்கக்கூ ய வைகயி ம் வ வி ள்ள சட்ட ைறைம தி த்தப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.216/’14 
122. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— இலங்ைகைய சூழ ள்ள கடற்பரப்பில் பவளப்பாைறகைள 
பா காத்தல்,— இலங்ைகைய சூழ ள்ள கடற்பரப்பில் அைமந் ள்ள பவளப்பாைறகள் 
மனிதர்களின் ெசயற்பா களால் அழி ம் அச்சு த்தைல எதிர்ெகாண் ள்ளதால், 
ேமற்ப  பவளப்பாைறகைள பா காப்பதற்காக மனித ெசயற்பா கைள 
கட் ப்ப த் வதற்ேகற்றவா  தனிநபர் மனப்பாங்கு ாீதியான மாற்றத்ைத ம் சட்ட 
வைரயைறயில் மாற்றத்ைத ம் ஏற்ப த் வதற்காக கல்விமான்கள் கு ெவான்றின் 
ஊடாக ெபா த்தமான ேவைலத்திட்டெமான்  திட்டமிடப்பட்பட்  ெசயற்ப த்தப்ப தல் 
ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.217/’14 
123. 

ெகளரவ த்திக்க பதிரண,— பாடசாைல மாணவர்கைள ஏற்றிச் ெசல் ம் வான்களில் 
ெபண்கைள ேசைவக்கு அமர்த் தல்,— பாடசாைல மாணவர்கைள ஏற்றிச் ெசல் ம் வான் 
ேசைவயின் தரத்ைத உயர்த் வதற்கும் ேமற்ப  வான்களில் பயணிக்கின்ற பிள்ைளகளின் 
பா காப்ைபக் க தி ம் சகல பாடசாைல வான்களி ம் பணியாற் வதற்கு ெபண்கள் 
அமர்த்தப்ப வைத கட்டாயமாக்குவதற்கான சட்டங்கள் ஆக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப் 
பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.218/’14 
124. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— ம ந் ப் ெபா ட்களின் விைலைய குைறத்தல்,— 
இலங்ைகயி ள் ேதசிய ஔடதக் ெகாள்ைகயிைன பிரகடனப்ப த்தி,  ஔடதங்களின் 
ெபயாில் ம ந் ப் ெபா ட்கள் விற்பைன ெசய்யப்ப வைத ாிதமாக ஆரம்பிப்பதன் 

லம் ம ந் ப் ெபா ட்களின் விைலைய குைறப்பதற்கு அரசாங்கம் தைலயி தல் 
ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.219/’14 
125. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— இைணயத் தளத்தின் ஊடாக நைடெப கின்ற ம ந் ப் 
ெபா ட்கள் விற்பைன உள்ளிட்ட ேமாச ச் ெசயல்கைளத் த த்தல்,— தற்ேபா  
இைணயத் தளத்தின் ஊடாக தரமற்ற ம ந் ப் ெபா ட்கள், ம த் வ உபகரணங்கள் 
மற் ம் ேமனிவணப் ப் ெபா ட்களின் உற்பத்திகள் பாாியளவில் விற்பைன 
ெசய்யப்ப வ டன், இத்தைகய ேமாச ச் ெசயல்கள் எம  நாட்  மக்களின் 
ஆேராக்கியத் க்கும் நல் ப் க்கும் பாாியெதா  அச்சு த்தலாகும் என்பதால், இவற்ைறத் 
த ப்பதற்கான உாிய ேவைலத் திட்டெமான்ைற தயாாித்  நைட ைறப்ப த் தல் 
உகந்ததாகுெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.220/ ’14 
126. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— விவசாய இரசாயனப் ெபா ட்களின் பாவைனயின்றி 
பயிர்ச் ெசய்ைக ெசய்தல்,— அதிக நச்சுத்தன்ைம ைடய விவசாய இரசாயனப் 
ெபா ட்கைள இலங்ைகயில் தைட ெசய் , பைழைமவாய்ந்த ைறயில் சூழ க்குகந்த 
பயிர்ச்ெசய்ைக ைறெயான்ைற நாட் ல் அறி கம் ெசய்வதற்குத் ேதைவயான 
ஆய் கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு விவசாய விஞ்ஞானிகள் மற் ம் சூழ யலாளர்கைள 
உள்ளடக்கிய கு ெவான்ைற நியமித்  அவர்களிடமி ந்  ெபறப்ப ம் பாிந் ைரகளின் 
ஊடாக மக்க க்கு நச்சுத்தன்ைமயற்ற ஆேராக்கியமான உணைவ ெபற் க்ெகா ப்பதற்குத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்தல் 
ெபா த்தமாகுெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.221/ ’14 
127. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— ேபாைதப் ெபா ள் பாவைனக்கு அ ைமயாவதி ந்  
பாடசாைல மாணவர்கைள மீட்ெட த்தல்,— தற்ேபா  இலங்ைகயில் பாடசாைல 
மாணவர்கள் ேபாைதப் ெபா ள் பாவைனக்கு அ ைமயாகின்ற ேபாக்கு 
அதிகாித் ள்ளதால், பாடசாைல மாணவர்கைள ேபாைதப் ெபா ள் பாவைனயி ந்  
மீட்ெட ப்பதற்காக அரசாங்கம் தைலயிட்  ைறசார்ந்தெதா  ேவைலத்திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா. 222/’14 
128. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ேதசிய உற்பத்தித்திறன் கு ெவான்ைற நியமித்தல்,— 
அரசாங்கத்தினால் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற உற்பத்தித்திறன் நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களின் ேபா  தம  நி வனங்கைள மிகஉயர்ந்த உற்பத்தித்திறன் மட்டத்ைத 
ேநாக்கி வழிநடாத்தி ள்ள நி வனத் தைலவர்கைள இனங்கண்  அவர்களின் 
அறிைவ ம், அ பவங்கைள ம் பயன்ப த்திக் ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில், 
அந்நி வனங்களில் அ ல்ப த்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற் ம் ைறயியல்கைள 
ஏைனய நி வனங்க க்கு ஏற்றவைகயில் பதிலீ  ெசய்யக்கூ யவா  ேமற்ப  நி வனத் 
தைலவர்கைள உள்ளடக்கியதாக ேதசிய உற்பத்தித்திறன் கு ெவான்ைற தாபித்தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா. 223/’14 
129. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ச தாய ம த் வ ைற பற்றிய நி ணத் வச் ேசைவைய 
ேமம்ப த்தல்,— சுகாதார ேசைவயின் அத்தியாவசிய பிாிெவான்றான ச தாய 
ம த் வ ைற ெதாடர்பான நி ணத் வத் ைறைய ேமம்ப த் வதற்குத் ேதைவயான 
திட்டங்கைளத் தயாாிப்பதற்கும், அத் ைறயில் தற்ேபா  காணப்ப கின்ற பிரச்சிைனகைள 
அவதானித்  ாிதமாக தீர்த்  ைவப்பதற்கும் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.224/’14 
130. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—  ஆங்கிேலயர்களால் ேதசத் ேராகிகளாக வர்ணிக்கப்பட்ட 
இலங்ைகயர்கைள ேதசிய ரர்களாக பிரகடனம் ெசய்தல்,— 1815 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 
1948 ஆம் ஆண்  சுதந்திரம் ெப தல் வைரயான காலப்பகுதியில் ஆங்கிேலயர்க க்ெகதிராக 
நாட் க்காக ம் மக்க க்காக ம் உயிைர ம் ெபா ட்ப த்தா  ேபாரா ய இலங்ைகயர்கள் 
ேதசத் ேராகிகளாக வர்ணிக்கப்பட் ள்ளேதா , இவர்கள் அைனவைர ம் விேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகெயான்றின் லம் ேதசிய ரர்களாக பிரகடனம் ெசய்தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.225/’14 
131. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— கர் க்குப் ெபா த்தமற்ற உண ப் ெபா ட்கள் 
சந்ைதக்கு வ வைதத் த க்க நடவ க்ைக எ த்தல்,— கர் க்குப் ெபா த்தமற்ற 
உண ப் ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற, சந்ைதப் ப த் கின்ற மற் ம் அதற்குப் 
பக்கபலமாக உள்ள ஆட்கள் மற் ம் நி வனங்கைள சுற்றிவைளப்பதற்கு கர்ேவார் 
அ வல்கள் அதிகாரசைபயின் விேசட சுற்றிவைளப் ப் பிாி க்குக் காணப்ப கின்ற 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் , ேதைவயான வசதிகைள குைறவின்றி ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும், 
குற்றவாளிக க்கு அதிகபட்ச தண்டைன வழங்கக் கூ ய வைகயில் வ வி ள்ள சட்ட 

ைறைமைய தி த் வதற்கும் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற .   

பா.226/’14 
132. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— நச்சுத்தன்ைமயற்ற உண ற்பத்திைய ஊக்குவித்தல்,—  
உண டன் ெதாடர் ைடய உற்பத்தி நடவ க்ைககளில் ஈ பட் ள்ள உள்நாட்  
உற்பத்தியாளர்கைள இலக்காகக் ெகாண் , தரத்தில் உயர்ந்த ம், ஆேராக்கியமான மான 
உண கைள கர்ேவா க்கு வழங்குவதன் லம் நாட் க்கு ஆற்றக்கூ ய ேசைவ 
ெதாடர்பாக விழிப் ணர் ட் , மேனாபாவ ாீதியான மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வதற்கும், 
அவ்வா  நச்சுத்தன்ைமயற்ற உண கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு 
ெகளரவப் பட்டத் டன்கூ ய வி  வழங்கி அவர்கைள ஊக்குவிப்பதற்குமான ேவைலத் 
திட்டெமான்  அரசாங்கத்தின் தைலயீட் டன் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.227/’14 
133. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ைறேகடான விதத்தில் ைகப்பற்றப்பட் ள்ள 
சரணாலயங்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகைள வி வித்தல்,— இலங்ைகயில் 
பிரகடனப்ப த்தப்பட் ள்ள சரணாலயங்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகள் பல்ேவறான 
ஆட்கள் மற் ம் அைமப் களால் சட்ட விேராதமான ைறயில் ைகப்பற்றப்பட் ள்ளதால், 
ேமற்ப  காணிகைள மீளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு அரசாங்கம் ாிதமாக தைலயீ  
ெசய்தல் ேவண் ெமன  இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .   

பா.228/’14 
134. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— ஆதிவாசி மக்களின் ேமம்பாட் க்கான திட்டெமான்ைற 
நைட ைறப்ப த்தல்,— இலங்ைகயி ள்  தற்ேபா  வசிக்கும் ஆதிவாசி மக்கள் பற்றிய 
தனியானெதா  ெதாைக மதிப்பீட்ைட ேமற்ெகாண் , அவர்கள் உயிர் வாழ்வதில்  
தற்ேபா  எதிர்ேநாக்கும் சிரமங்கைள ைறசார்ந்த விதத்தில்  இனங்கண் , அவர்கள் 
ெகௗரவமாக வாழக் கூ ய ஒ  சூழைல அைமத் க் ெகா ப்பதற்குத் ேதைவயான 
சாதகமானெதா  திட்டத்ைத, ஆதிவாசிகளின் தைலவர்க ம் உள்ளடங்கிய விதத்தில் 
நியமிக்கப்பட்ட  கல்விமான்கள் கு ெவான்றின் ஊடாக நைட ைறப்ப த்தல் 
ேவண் ெமன  இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.229/’14 
135. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— வடக்கு மற் ம் கிழக்குப் பிரேதசங்களில் த்தத்தினால் 
ேசதமைடந்த ெதால்ெபா ட்கைள பா காத்தல்,— ப்ப  ஆண்  கால த்தம் 
காரணமாக வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் காணப்பட்ட ெதால்ெபா ட்கள் 
ெப மளவில் அழிவைடந்தேதா , இ ப்பி ள்ள ெதால்ெபா ட்கள் பற்றிய 
மதிப்பீெடான்ைற ேமற்ெகாண்  தகவல்கைள திரட் வைத ம், குறித்த 
ெதால்ெபா ட்கைள உ தி ெசய்தல், பா காத்தல் மற் ம் னரைமப்பைத ம் 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்  ெதால்ெபா ளியலாளர்கைள உள்ளடக்கிய கல்விமான்கள் 
கு ெவான்ைற நியமித்தல் உசிதமாகுெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.230/’14 
136. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— பயிர்ச் ெசய்ைகக்கான உள்நாட்  விைதகைள 
பிரபல்யப்ப த் தல்,— விவசாய இரசாயனப் ெபா ட்கள் பயன்ப த்தப்படா  
உள்நாட்  ேசதனப் பசைளகைளப் பயன்ப த்தி பயிாிடக்கூ ய உள்நாட்  விைத 
வைககைள இனங்கண்  அத்தைகய விைதகைள ாிதமாக நா ரா ம் பரவலாக்கி 
இரசாயன நச்சுத்தன்ைமயற்ற உண ப் ெபா ட்கைள மக்க க்குப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்குத் ேதைவயான ஆராய்ச்சிகள், ெதாழில் ட்பம் மற் ம் 
உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்குத் ேதைவயான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்  
நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.231/’14 
137. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— ெவளிநாட்  ெமாழிகள் கற்ைகக்கான வசதிகைள 
வழங்கல்,— தனி நபர் அறிவாற்றைல தீர்மானிப்பதற்கு அவாிட ள்ள ெமாழியறி  

தன்ைமயான காரணியாக அைமவதால் ஆங்கில ெமாழி தவிர்ந்த ஏைனய 
தன்ைமயான அந்நிய ெமாழிகைள கற்பதற்குத் ேதைவயான வசதிகைள 

விஸ்தாிப்பதற்குத் ேதைவயான திட்டங்கைள வகுத்  நைட ைறப்ப த்தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.232/’14 
138. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— அைனத்  ேதர்தல் பிரச்சார நடவ க்ைகக க்கும் 
ெசலவிடப்ப கின்ற நிதிைய மட் ப்ப த்தல்,— இலங்ைகயி ள் நைடெப கின்ற 
அைனத்  ேதர்தல்களின் ேபா ம் சில ேவட்பாளர்கள் பாாியளவில் நிதிைய 
ெசலவி வ டன், நிதி ெசலவிட யாத ேபாதி ம், நாட் க்கு ேசைவயாற்றக்கூ ய 
கல்விமான்கள் சில க்கு இதனால் பாதகமான நிைலைம ஏற்ப வதன் காரணமாக 
ேதர்தல்க க்கு ெசலவிடப்ப கின்ற நிதியின் அளைவ மட் ப்ப த்தக்கூ யவா  
சட்டங்கள் ஆக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.233/’14 
139. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— காலனித் வ ஆட்சிக்காலத்தில் இலங்ைகயி ந்  
எ த் ச் ெசல்லப்பட்ட ெதால்ெபா ட்கைள மீண் ம் ெபற் க் ெகாள்ளல்,— இலங்ைக 
காலனித் வ நாடாக காணப்பட்ட காலத்தில் எம  நாட் ந்  ேபார்த் க்கள், 
ஒல்லாந்  மற் ம் ெபாிய பிாித்தானியா க்கு எ த் ச் ெசல்லப்பட்ட ெதால் யல் 
ெப மதிமிக்க ெபா ட்கள் பற்றிய ஆய்ெவான்ைற நடாத்தி அப்ெபா ட்கைள மீண் ம் 
எம  நாட் க்குப் ெபற் க் ெகாள்ளத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  
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பா.234/’14 
140. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— பிக்குமார் நீதிமன்றெமான்ைற தாபித்தல்,— 
பிக்குமார்களின் பா காப்  மற் ம் ெகௗரவத்ைத ேபணிப்பா காப்பதற்காக அவர்கள் 
ெதாடர்பான நீதிமன்ற விடயங்க க்காக தனியான பிக்குமார் நீதிமன்றெமான்ைற 
தாபித்தல் ேவண் ெமன ம் அந்த நீதிமன்றத் தீர்ப் க க்கு சட்ட ாீதியிலான 
அதிகாரத்ைதப் ெபறக்கூ ய வைகயில் ேமற்ப  பிக்குமார் நீதிமன்றம் தாபிக்கப்பட 
ேவண் ெமன ம் இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.235/’14 
141. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— நியதிச்சட்ட பிக்குமார் சைபெயான்ைற நியமித்தல்,—  
பாரா மன்றம் உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநிதித் வ நி வனங்க க்கு ஆேலாசைனகள் 
மற் ம் வழிகாட்டல்கைள வழங்குவதற்கும் கட்டைளச் சட்டங்க க்கு தி த்தங்கைள 

ன்ைவக்கக் கூ ய மான சட்ட அதிகார ள்ள பிக்குமார்களின் இணக்கப்பாட் டன் 
நியமிக்கப்பட்ட ெபா நிர்வாகம், சட்டம், ெவளிநாட்ட வல்கள் மற் ம் ச க 
ெசயற்பா கள் ெதாடர்பாக சிறந்த அறிைவ ம் அ பவத்ைத ம் ெகாண் ள்ள 
கல்விமான்களான பிக்குமார்கைள உள்ளடக்கிய நியதிச்சட்ட பிக்குமார் சைபெயான்  
நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.236/’14 
142. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—  நீர்ப்பாசனக் கலாசார கற்ைக நி வனெமான்ைறத் 
தாபித்தல்,—  இலங்ைகயில் காணப்பட்ட நீர்ப்பாசனத் ெதாழில் ட்பத்திற்கும், வாவிகள் 
ெதாழில் ட்பத்திற்கும் த் யி ட்  ேபணிப் பா காத்தல் மற் ம் ேமம்ப த் வதற்குத் 
ேதைவயான ஆய் கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும், கற்ைக ெநறிகள் லம் ேமற்ப  விடயம் 
ெதாடர்பில் அறி  நிைறந்தவர்கைள உ வாக்க இய மான வைகயில் “நீர்ப்பாசனக் 
கலாசார கற்ைக நிைலயம்” என்ற ெபயாில் நி வனெமான்ைற அரசாங்கத்தின் 
தைலயீட் டன் ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .   

பா.237/’14 
143. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— மகாவம்ச கற்ைகக்கான நி வனெமான்ைறத் தாபித்தல்,— 
இலங்ைக வரலாற்றின் சுவடாக விளங்கும் மகாவம்சத்ைதக் கற்பதற்காக பிக்குமாாின் 
தைலயீட் டன் “மகாவம்சக் கற்ைக ஆய்  ேதசிய நி வனம்” என்ற ெபயாில் 
நி வனெமான்ைற அரசாங்கத்தின் அ சரைண டன் தாபிக்க ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.238/’14 
144. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ெபளத்த விேராத ெசயற்பா கைள த த்தல்,— அற 
ல்கள் மற் ம் ெவளியீ கைள ஆய்  ெசய் ம் ேமன்ைமயான அறிைவக் ெகாண்ட சட்ட 

அதிகாரத் டன் கூ ய கற்ேறார்கைளக் ெகாண்ட சங்க சைபெயான்ைற தாபிப்பதன் 
லம், ஏேத ெமா  ஆக்கத்ைத ெவளியி வதற்கு ன்னர் அதைன ேமற்ப  சைபக்கு 

சமர்ப்பித்ததன் பின்னர், ச கமயமாக்குவதற்கு தகுதியில்ைல எனில், தி த்தங்கைள 
சமர்ப்பிப்பதற்ேகற்றவாறான ெபாறி ைறெயான்ைற உ வாக்குவதன் லம் ெபளத்த 
விேராத ெசயற்பா கள், ெவளியீ கள் இயற்றப்ப தல் மற் ம் ெபளத்த தர்மத்ைத 
ெதாடர் ப த்தி ெபாய்யான வைரவிலக்கணங்கள் ேதாற்றம் ெப வைத த ப்பதற்கு 
அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  
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பா.239/’14 
145. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ேதசப்பற் ைடய கைலப் பைடப் கைள பாராட் தல்,— 
ேதசத்தின் மீ  அன்  மற் ம் சுயமாியாைத ஏற்ப ம் வைகயில் சுேதச மற் ம் கலாசார 
வி மியங்க டன் கூ ய கைலப் பைடப் கைள வ டாந்தம் ெகளரவிப்பதற்கான 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாிப்பதற்கு அரசாங்கம்  தைலயீ  ெசய்தல் ேவண் ெமன  
இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.240/’14 
146. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— இலங்ைகயின் பாடசாைல மாணவ மாணவியர்களின் 
ஒ க்கத்ைத வளர்ப்பதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல்,— இலங்ைகயின் 
பாடசாைல மாணவ மாணவியர்கைள ஆேராக்கியமான, உடல் நலம்மிக்க மற் ம் 
உட தி ெகாண்ட  பிரைஜகளாக ச கமயப்ப த் ம் ேநாக்கத் டன் அவர்கள் தாம் 
வி ம் ம் ஒ  விைளயாட் ல் ஈ ப வதற்கும், நைட ைற ாீதியிலான ஒ க்கப் 
பயிற்சியில் ஈ ப த் வதற்கும் ேதைவயான நடவ க்ைககள் வகுக்கப்பட ேவண் ெமன 
இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.241/’14 
147. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— ெபௗத்த கலாசார தகவல் நிைலயெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— 
இலங்ைகயி ள் அைமந் ள்ள ெபௗத்த மதத் தலங்கள், அத டன் இைணந்த 
இைடேநர்விைளவான பிாி கள் மற் ம் ெபௗத்த ேதரர்கள் பற்றிய தகவல்கைள  
ேசகாித் , ைறசார்ந்த ாீதியில் கணனிமயப்ப த்தி, ந ன ெதாழில் ட்ப க விகள், 
ேபாதியள  மனித மற் ம் ெபௗதீக வளங்கள் நிைறந்த “ெபௗத்த கலாசார தகவல் 
நிைலயம்” எ ம் ெபயாிலான நி வனெமான்  அரசின் அ சரைண டன் 
ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.242/’14 
148. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— அறெநறிப் பாடசாைல பாட ல்கைள காலத்திற்ேகற்ப 
தி த் தல்,— பாீட்ைசைய இலக்காகக் ெகாண்ட,— அறிைவ மட் ம் ைமயப்ப த்திய 
பாட ல்க க்குப் பதிலாக ெசய் ைறப் பயிற்சிைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட, அறிைவ 
வளர்க்கக்கூ யதான, நாகாிகமானெதா  ச கம் உ வாக்கப்ப வைத இலக்காகக் 
ெகாண்ட பாட ல்கைள த்திஜீவிகைள உள்ளடக்கிய சைபெயான்றின் ஊடாக 
ெதாகுத்  அறெநறிப் பாடசாைலக க்கு வழங்குதல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீமானிக்கின்ற . 

பா.243/’14 
149. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— சர்வேதச பாடசாைலகளின் ஒ ங்கு ைறயாக்க க்கான 
சைபெயான்ைற நியமித்தல்,— இலங்ைகயின் கலாசாரத்திற்கும், பண்பாட் க்கும், ச க 
நல் ப் க்கும் ெபா ந்தக்கூ ய வைகயில் சர்வேதச பாடசாைலகளின் விடயப்பரப் கைள 
ேதைவக்ேகற்ப ஒ ங்கு ைறயாக்கக்கூ ய ைமயான அதிகாரத் டன் கூ ய 
சைபெயான்  நியமிக்கப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  
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பா.244/’14 
150. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு ைவ ெமன்ேம ம் 
ைனப் டன் ெசயற்படச் ெசய்தல்,— சுேதச வரலாற்  அறி , பண்பா மிக்கதன்ைம, 

உற்பத்திச் சாத்தியத்தன்ைம, அறி ைடைம, பாரம்பாிய அறி , ேதசப்பற் , 
ஆேராக்கியம், திறைமமிக்கதன்ைம மற் ம் சிறந்த மனப்பாங்குகைளக் ெகாண் த்தல் 
ஆகிய பண் களின் லம் ரணத் வம்மிக்க ெவற்றிகரமான பிரைசகைள 
உ வாக்கக்கூ யவா  அைமக்கப்பட்ட ேதசிய ெகாள்ைகயின் ஊடாக ஒட் ெமாத்த 
கல்வித் திட்டத்தி ம் மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வதற்காக ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு ைவ 
ெமன்ேம ம் ைனப் டன் ெசயற்படச் ெசய்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.245/’14 
151. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— கு ம்ப ம த் வம் பற்றிய நி ணர் ேசைவைய 
ேமம்ப த்தல்,— சுகாதார ேசைவயின் அத்தியாவசிய அம்செமான்றான கு ம்ப ம த் வம் 
பற்றிய நி ணத் வத் ைறயில் தற்ேபா  காணப்ப கின்ற பிரச்சிைனகைள 
அவதானித்  அவற்ைற ாிதமாக தீர்த் ைவப்பதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கும், ேமற்ப  கு ம்ப ம த் வம் பற்றிய நி ணர் ேசைவைய 
ேமம்ப த் வதற்குமான திட்டங்கைள வகுப்பதற்கும் ெபா ட்  அரசாங்கம் தைலயீ  
ெசய்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.246/’14 
152. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ஆ ர்ேவத ம த் வர்களின் ேசைவைய ெவளிநா க க்கு 
வழங்குதல்,— ஆ ர்ேவத ம த் வப் பட்டப்ப ப்ைப நிைற ெசய் ம் பட்டதாாிக க்கு 
ெவளிநா களில் ெதாழில் வாய்ப் கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக ைறசார்ந்த 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற அைமத்  நைட ைறப்ப த்தல் உசிதமாகுெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .   

பா.247/’14 
153. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ஆ ர்ேவத ம த் வச் சட்டத்ைத தி த் தல்,— தற்ேபா  
வ வி ள்ள காலம் கடந்த ஆ ர்ேவத ம த் வச் சட்டம் மீதான தி த்தெமான்ைறக் 
ெகாண்  வந்  ஆ ர்ேவத ம த் வர்களின் ெதாழில் சார்ந்த பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் , 
அந்த ெதாழி க்குாிய ெகளரவத்ைத ம், மகத் வத்ைத ம் பா காக்க திய ஆ ர்ேவத 
ம த் வச் சட்டெமான்ைற ாிதகதியில் ெகாண் வர நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .   

பா.248/’14 
154. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ைகயிரத பா காப்  ைறைமெயான்ைற உ வாக்குதல்,— 
இலங்ைகயில் ைகயிரத பா காப்  ைறைமைய உ வாக்கிய த்தாக்குநர்கைள ம், 
அத் ைற டன் ெதாடர் ைடய கல்விமான்கைள ம், ைகயிரதத் திைணக்களத்தின் சகல 

ைறகளின ம் விற்பன்னர்கைள ம் உள்ளடக்கிய கு ெவான்றின் லம் ைகயிரத 
பா காப்  ைறைமெயான்ைற உ வாக்கி நைட ைறப்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் 
தைலயீ  ெசய்தல் ேவண் ெமன  இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  
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பா.249/’14 
155. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— பயணிகள் ேபாக்குவரத்  ேசைவயின் தரத்ைத ேமம்ப த்தல்,— 
ேப ந்  பயணிகள் ேபாக்குவரத்   ேசைவயின் தரத்ைத ேமம்ப த் வதன் லம், 
வ டாந்தம்  அச் ேசைவைய  நிராகாிக்கின்ற சுமார் 1% - 2%  பயணிகைள  தக்க  
ைவத் க் ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பதன் லம், அச் ேசைவயின் இ ப் க்கு நீண்ட 
கால அ ப்பைடயில் ஏற்படக்கூ ய ஆபத்ைத குைறப்பதற்கு ைறசார்ந்த 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற திட்டமிட்  நைட ைறப்ப த் தல் ெபா த்தமாகுெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.250/’14 
156. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— சிங்கள ெமாழிக்கு நியதிெயான்ைற வகுத்தல்,— சிங்கள 
ெமாழியில் எ த்  வழக்கு மற் ம் ேபச்சு வழக்கு இ  வைககைள ெகாண் ள்ளேதா , න, 
ණ, ල, ළ ேவ பா , ெமல் ன, வல் ன எ த் க்கைள பயன்ப த்தல் மற் ம் ெசால் 
வைகப்பா  ஆகியன விவாதத் க்குாியைவயாக உள்ளதால் சிங்கள ெமாழிக்ெகன 
நியதிெயான்ைற வகுப்பதற்கு கல்விமான்கள் சைபெயான்ைற நியமித்  காலத் க்ேகற்ப 
ஏற்ப ம் மாற்றங்கைள ம் கவனத்திற்ெகாண்  ெமாழியின் நிைலத்தி த்தைல 
உ திப்ப த்தக்கூ ய ெசயற்பாெடான்  வகுக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.251/’14 
157. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— உக்கிப்ேபாகாத ேசதனக் கழி ப்ெபா ட்களின்  லம் 
சுற்றாடல் மாசைடவைதக் கட் ப்ப த் தல்,— பீைட ெகால் கள் மற் ம் ைகத்ெதாழில் 
ெசயற்பா களி ந்  ெவளிேய ம்  உக்கிப்ேபாகாத ேசதனக் கழி ப்ெபா ட்கள் 
(Persistent Organic Pollutants –  POPs )   பன்னிரண்  வைக மாசாக்கல் காரணிகைள 
உள்ளடக்கி ள்ள டன், இைவ மனிதனின் உடல் நலத் க்கு மிக ம் பாதகமா ள்ளதால், 
குறித்த இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் சுற்றாட க்கு ெவளிேயற்றப்ப வைதக் 
கட் ப்ப த் வதற்கு ைறசார்ந்த ஒ  ேவைலத்திட்டம் திட்டமிடப்பட்  
நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.252/’14 
158. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— அரசாட்சியில் ெபௗத்த தத் வங்கைள ேசர்த்தக்ெகாள்ளல்,— 
சப்த அபாிஹானீய தர்ம, தச ராஜ தர்ம, ராேஜாவாத ஜாதகய, கு  தர்ம ஜாதகய, கண்ட 
நிந் க ஜாதகய, ெதச ர ஜாதகய, ேதவதர்ம ஜாதகய, சதர சங்ரஹ வஸ் , சக்கவத்தீ 
சிஹநாத சூத்ரய மற் ம் தர்ம பிரதீபிகாவ ஆகிய ெபௗத்த  கற்பித்தல்கள் ெதாடாபில் 
பாரா மன்றம், மாகாண சைப மற் ம் பிரேதச மட்டத்திலான சகல ஆ ம்கட்சி மற் ம் 
எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கைள விழிப் ணர் ட் வதன் ஊடாக நாட் ன் நல்லாட்சிக்கு 
அவர்கள  வகிபாக பங்களிப்பிைன ெபற் க்ெகாள்ளக் கூ ய விதத்திலான ஒ  
ேவைலத்திட்டத்ைத தயாாித்  நைட ைறப்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் தைலயீ  ெசய்தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.253/’14 
159. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— இலத்திரனியல்  கழி கைள அகற் தல்,— ேளாரசன்ட் 
மின்குமிழ், ெதாைலேபசி, ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி, மின் உபகரணங்கள், பட்டாி, கனணி 
மற் ம் அவற்றின் பாகங்கள் கழி ப் ெபா ட்களாக சுற்றாட க்கு வி விக்கப்ப ைகயில் 
ஆசனிக், கட்மியம், பாதரசம் மற் ம் ஈயம் ஆகிய கன உேலாகங்கள் சுற்றாட ல் 
ேசர்க்கப்ப வதால், குறித்த இலத்திரனியல் கழி ப் ெபா ட்கைள அகற் வதற்கான 

ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாித்  சுற்றாடைல பா காப்பதற்கான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  
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பா.254/’14 
160. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— நாட் ல் நல்லாட்சிைய தாபித்தல்,— சீரற்ற ஆட்சியின் 
பண் களான தான்ேதான்றித்தனமான ெகாள்ைகயாக்கம், அதிகாரவாதம், 
அ லாக்கப்படாத மற் ம் அநீதியான சட்டங்கள், நிைறேவற்  அதிகாரத்ைத 

ஷ்பிரேயாகம் ெசய்தல், அரசிய ல் பிரைஜகளின் பங்களிப்  குைறவைடதல் மற் ம் 
ஊழல் பர தல் ஆகிய விடயங்கைள எம  நாட் ல் குைறவின்றிக் காணக்கூ யதாக 
உள்ளேதா , இதன் காரணமாக நாட் ல் சீரற்ற ஆட்சி நில கின்றைம 
ெதன்ப கின்றைமயால், நாட் ல் நல்லாட்சிைய கட் ெய ப் வதற்கான திட்டங்கைள 
வகுத்  நைட ைறப்ப த் தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.255/’14 
161. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— ெவளிநா களி ள்ள இலங்ைகக்கு ெசாந்தமான 
சுவ கைள மீளப்ெபற் க்ெகாள்ளல்,— இலங்ைகக்கு ெசாந்தமான ெப மதியான பல 
சுவ கள் ஐேராப்பிய நா கள் உள்ளிட்ட உலகின் பல நா களில் காணப்ப வ டன், 
இவற்றில் உள்ளடங்கி ள்ள அறிைவ தற்ேபாைதய இலங்ைக ச கம் 
இழந் ள்ளைமயால், ேமற்ப  சுவ கைள எம  நாட் க்கு மீளப் ெபற்  இவற்றில் 
அடங்கி ள்ள ராதன அறிைவ ச கமயமப்ப த் வதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்ைற 
திட்டமிட்  நைட ைறப்ப த் தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற  

பா.256/’14 
162. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— உயிர் பல்வைகத்தன்ைமைய பா காப்பதற்காக 
கமத்ெதாழி ன் பங்களிப்ைபப் ெப தல்,— தனிப் பயிர்ச்ெசய்ைக ைறக்கு பதிலாக 
பல்வைகப் பயிர்ச்ெசய்ைக ைற மற் ம் கலப் ப் பயிர்ச்ெசய்ைக ைறைய 
பிரபல்யப த்தல், உயிர் பல்வைகத்தன்ைமக்கு ேக  விைளவிக்கும் இரசாயன 
பதார்த்தங்கைள கமத்ெதாழி ந்  நீக்குதல் மற் ம் ஒன்றிைணந்த பீைட காைமத் வ 

ைறைமகைள பயன்ப த்தல் ஆகியவற்றின் ஊடாக நாட் ல் உயிர் 
பல்வைகத்தன்ைமைய பா காப்பதில் விவாசாயிகைள ஈ ப த் கின்றதான 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.257/’14 
163. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— மக்களின் உண  கிைடக்கும் உாிைமைய பா காத்தல்,— 
ஐக்கிய நா கள் அைமப்பின் மனித உாிைமகள் கட்டைமப் க்க க்கு அைமய உண  
கிைடப்பதற்கான அ ப்பைட உாிைமைய இலங்ைக மக்கள் இழக்கும் நிைலைம, 
அரசாங்க ெகாள்ைக வகுத்தல் மற் ம் அ ல்ப த் வதில் காணப்ப வதா ம், ேமற்ப  
சமவாயங்க க்கு அைமய நாட்  மக்களின் உண ப் பிரச்சிைனைய தீர்த்  ைவக்கும் 
ெபா ப்  ற்றாக அரசாங்கத்திற்குப் ெபா ப்பளிக்கப்பட் ள்ளதா ம் அரசாங்கம் 
தைலயீ  ெசய்  உண ப் ெபா ட்களின் விைலையக் கட் ப்ப த் கின்ற மற் ம் 
சுகாதார ாீதியில் பா காப்பான உண  நாட்  மக்க க்குக் கிைடப்பைத 
உ திெசய்கின்ற ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்ைற வகுத்  மக்களின் உண  
கிைடக்கும் அ ப்பைட உாிைமைய உ தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ த்தல் 
ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.258/’14 
164. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— அேசதனப் ெபா ட்கைள காைமத் வம் ெசய்தல்,— 
அேசதனப் ெபா ட்கைள மீள்சுழற்சிக்கு உள்ளாக்குத ம், அேசதனப் ெபா ட்களின் 
உபேயாகத்ைதக் குைறப்ப ம், உபேயாகத்தி ந்  நீக்கப்ப கின்ற அேசதனப் 
ெபா ட்கைள ேசகாிப்பதற்குமான ெபாறி ைறெயான்ைற அைமத்தல் மற் ம் அேசதனப் 
ெபா ட்கைள பயன்ப த் வதற்கான சுற்றாடல் சட்ட, விதிகைள 
ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதன் லம் நாட் ன் சுற்றாடல் ைறைமயின் பா காப்  மற் ம் 
நன்நிைலத்தி த்த க்காக அேசதனப் ெபா ட்கைள காைமத் வம் ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ த்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.259/’14 
165. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— சுேதச ம ந் கள் மற் ம் ைகம ந் கள் பற்றி பாடசாைல 
மாணவர்கைள விழிப் ணர் ட்டல்,— ஆேராக்கியமான ேதசெமான்ைறக் கட் ெய ப்பல் 
மற் ம் சுேதச ஆ ர்ேவதத்தின் நன்நிைலத்தி த்தைல அ ப்பைட ேநாக்கமாகக் ெகாண்  
சுேதச ம ந்  வைககள் மற் ம் ைகம ந் கள் பற்றி ைறசார்ந்த விடய விளக்கங்கைளக் 
ெகாண்ட பாடெமான்ைற பாடசாைல பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடக்குவதன் லம் சுேதச 
ம ந் கள் மற் ம் ைகம ந் கள் பற்றி பாடசாைல மாணவர்கைள விழிப் ணர் ட் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ த்தல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

* 166. 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்,— விேசட 

வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் கட்டைள (இல.1),— அரசியலைமப்பின் 44 (2) 
ஆம் உ ப் ைர டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க, 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ், சனாதிபதியால் 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பாக ஆக்கப்பட் , 2014 ஓகத்  14 ஆம் திகதிய 
1875/30 ஆம் இலக்க அதி விேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2014.11.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப் பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 167. 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்,— விேசட 

வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் கட்டைள (இல.2),—  அரசியலைமப்பின் 44 (2) 
ஆம் உ ப் ைர டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க, 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ், சனாதிபதியால் 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பாக ஆக்கப்பட் , 2014 ஓகத்  22 ஆம் திகதிய 
1876/42 ஆம் இலக்க அதி விேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2014.11.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப் பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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* 168. 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்,— விேசட 

வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் கட்டைள (இல.3),—  அரசியலைமப்பின் 44 (2) ஆம் 
உ ப் ைர டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க, விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ், சனாதிபதியால் விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பாக ஆக்கப்பட் , 2014 ெசத்ெதம்பர் 04 ஆந் திகதிய 
1878/42 ஆம் இலக்க அதி விேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2014.11.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப் பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 169. 
வ , சக்தி அைமச்சர்.— இலங்ைக மின்சாரச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2009 

ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க, இலங்ைக மின்சாரச் சட்டத்தின் 54 ஆம் பிாிவின் கீழ் 
மின்வ , சக்தி அைமச்சரால் இலங்ைகப் ெபா ப் பயன்பா கள் ஆைணக்கு வின் 
சிபாாிசுகளின் ேபாில் மின்சார (அ மதிப்பத்திரம் ெதாடர்பில் விண்ணப்பித்த ம் 
விலக்களிப் ம்) ெதாடர்பில் ஆக்கப்பட் , 2014 ஒற்ேறாபர் 10 ஆம் திகதிய, 1883/12 ஆம் 
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2014.11.24 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப் பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 170. 
ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்  

(2014, ஓகத்  07) [1]. 

* 171. 
குற்றச்ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம் 

பா காப் ச் சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

* 172. 
சுரங்கங்கள், கனிப்ெபா ட்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

* 173. 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

அரசியலைமப்பின் கீழ் தீர்மானம் (இல.1),— இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
அரசாங்கத்திற்கும் குைவட் நாட்டரசின் அரசாங்கத்திற்கும் இைடேய தலீட்  
ஊக்குவிப்  மற் ம் இ வயிெனாத்த தலீட் ப் பா காப்  ஒப்பந்தம், அத்தைகய 
ெவளிநாட்  அரசினா ம், அதன் சுேதசிகளினா ம் அல்ல  அத்தைகய அரசின் 
சட்டங்களின் கீழ் கூட் ைணக்கப்பட்ட அல்ல  கட் யைமக்கப்பட்ட கூட் த்தாபனங் 
களினா ம், கம்பனிகளினா ம், ஏைனய கழகங்களினா ம் இலங்ைகயில் தலீ  
ெசய்யப்பட்ட தலீ கைள ேமம்ப த் வதற்கும் காப்பதற்குமாக 2009 நெவம்பர் மாதம் 
05 ஆம் திகதியன்  ைகச்சாத்திடப்பட்ட ம் 2011.09.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒப்பந்தமான  அ  ேதசியப் ெபா ளாதார அபிவி த்திக்கு அவசியமாக ள்ளெதன 
இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 157 ஆம் உ ப் ைரயின் 
கீழ் அங்கீகாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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* 174. 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

அரசியலைமப்பின் கீழ் தீர்மானம் (இல.2),— தலீட்  ஊக்குவிப்  மற் ம் பா காப்  
என்பவற் க்கான இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு அரசாங்கம் மற் ம் 
வியட்நாம் ேசாச ச கு யரசு அரசாங்கம் ஆகியவற் க்கிைடேயயான ஒப்பந்தம், 
அத்தைகய ெவளிநாட்  அரசினா ம், அதன் சுேதசிகளினா ம் அல்ல  அத்தைகய 
அரசின் சட்டங்களின் கீழ் கூட் ைணக்கப்பட்ட அல்ல  கூட் ைணக்கப்பட்ட 
கூட் த்தாபனங்களினா ம், கம்பனிகளினா ம், ஏைனய கழகங்களினா ம் இலங்ைகயில் 

தலீ  ெசய்யப்பட்ட தலீ கைள ேமம்ப த் வதற்கும் காப்பதற்குமாக 2009 ஒற்ேறாபர் 
மாதம் 22 ஆம் திகதியன்  ைகச்சாத்திடப்பட்ட ம் 2011.09.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப் 
பட்ட மான ஒப்பந்தமான  அ  ேதசியப் ெபா ளாதார அபிவி த்திக்கு அவசியமாக 
உள்ளெதன இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 157 ஆம் 
உ ப் ைரயின் கீழ் அங்கீகாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 175. 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

அரசியலைமப்பின் கீழ் தீர்மானம் (இல. 3),— இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
அரசாங்கத்திற்கும் ெசக் கு யரசு அரசாங்கத்திற்கும் இைடேய தலீட்  ஊக்குவிப்  
மற் ம் இ வயிெனாத்த தலீட் ப் பா காப்  ஒப்பந்தம், அத்தைகய அத்தைகய 
ெவளிநாட்  அரசினா ம், அதன் சுேதசிகளினா ம் அல்ல  அத்தைகய அரசின் சட்டங்களின் 
கீழ் கூட் ைணக்கப்பட்ட அல்ல  கூட் யைமக்கப்பட்ட கூட் த்தாபனங்களினா ம், 
கம்பனிகளினா ம், ஏைனய கழகங்களினா ம் இலங்ைகயில் தலீ  ெசய்யப்பட்ட 

தலீ கைள ேமம்ப த் வதற்கும் காப்பதற்குமாக 2011 மார்ச் 28 ஆம் திகதியன்  
ைகச்சாத்திடப்பட்ட ம், 2014.08.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒப்பந்தமான  
ேதசிய ெபா ளாதார அபிவி த்திக்கு அத்தியவசியமாக ள்ளெதன இலங்ைக சனநாயக 
ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 157 ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் 
அங்கீகாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற .   

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 176. 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சர்,— ேமாட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 

(203 ஆம் அத்தியாயமான) ேமாட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் 5 ஆம் பிாிவின் (2) ஆம் 
உட்பிாி ட ம் 19 ஆம் உட்பிாி ட ம் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச் சட்டத்தின் 237 ஆம் 
பிாிவின் கீழ் ேபாக்குவரத்  அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2013 ைல மாதம் 31 ஆந் 
திகதிய 1821/31 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2013.11.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 177. 
ெதாழில், ெதாழில் உற கள் அைமச்சர்,— ஊழியர் சகாய நிதியச் சட்டத்தின் கீழ் 

ஒ ங்குவிதிகள்,— காலத் க்குகாலம் தி த்தப்பட்டவாறான 1958  ஆம் ஆண் ன் 15 ஆம் 
இலக்க, ஊழியர் சகாய நிதியச் சட்டத்தின்  46  ஆம் பிாிவின் கீழ் ெதாழில் மற் ம் ெதாழில் 
உற கள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட்   2013 ேம மாதம் 13 ஆந் திகதிய 1810/20 ஆம் 
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2013.06.21 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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* 178. 
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சர்,— உாித் ப் பதி ச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 

1998 ஆம் ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க,  உாித் ப் பதி ச் சட்டத்தின் 60 ஆம் மற் ம் 62 ஆம் 
பிாி க டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 67  ஆம் பிாிவின் கீழ்  காணி, காணி 
அபிவி த்தி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட்   2009 ஓகத்  மாதம் 24 ஆந் திகதிய 1616/23 
ஆம் இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானியில் ெவளியிடப்பட்ட ம் 2010.05.06 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 179. 
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்,— தாவர விலங்கினப் பா காப் க் 

கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— (469 ஆம் அத்தியாயமான) தாவர விலங்கினப் 
பா காப் க் கட்டைளச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் (1) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ் கமநல 
ேசைவகள், வனசீவராசிகள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் ,  2011 திெசம்பர் மாதம் 06 ஆந் 
திகதிய 1735/21 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2011.12.13 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

180. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் —  பாிசீலைன. 

181. 
தற்காப் க் கைலக க்கான நி வகம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் —  பாிசீலைன. 

182. 
த இன்ஸ்ாிாி ட் ஒவ் ேசர் ைபட் பப்ளிக் எக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் —  பாிசீலைன. 

183. 
ெம சினா ஓல்டேன வா நி வனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  பாிசீலைன. 

184. 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  — பாிசீலைன. 

185. 
அல் ஜாமியாத் ல் கவ் ய்யா (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

[1] “சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்ெப மாக” எனப் 
பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
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2015 சனவாி 20, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

2691/ ’12 
1. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச,— உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தில் காணப்ப கின்ற மனித வள மற் ம் 
ெபளதீக வள பற்றாக்குைறகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) இப்பற்றாக்குைறகைள ம் குைறபா கைள ம் ர்த்தி ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தில் கல்வி பயி ம் ெமாத்த 
மாணவர் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பல்கைலக்கழகத்தில் உள்ள பீடங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
என்பைத ம்; 

 (iii) 2012 ஆம் ஆண் க்காக ேமற்ப  பல்கைலக்கழகத்திற்கு ஒ க்கட் ள்ள நிதி 
ஏற்பா களின் ெமாத்தப் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பணத் ெதாைகயான , 2011 ஆம் ஆண் க்காக இதன் ெபா ட்  
ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைகக்கு ஒப்பீட்டளவில் அதிகாித் ள்ள அல்ல  
குைறவைடந் ள்ள அள  எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

3313/ ’12 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் இன் ள்ளவாறாக நட்சத்திர வகுப்  அ ப்பைடயி ள்ள 
ேஹாட்டல் அைறகளின் எண்ணிக்ைகயிைன ம்; 

 (ii) வ டத்திற்கான அைற இர களின் எண்ணிக்ைகயிைன ம்; 

 (iii) வ டாந்த அ ப்பைடயில் கடந்த 3 வ டங்களிற்கான கடந் ெசல்லல் 
வ ைககளின் எண்ணிக்ைகயிைன ம்; 

 (iv) சுற் லாப் பயணி ஒ வாினால் இலங்ைகயில் ெசலவழிக்கப்பட் ம் சராசாித் 
ெதாைகயிைன ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறியத்த வாரா? 

(ஆ) (i) சுற் லாப் பயணிகளின் வ ைககளின் ேபா  விதிக்கப்ப ம் சகல வாிகைள ம்; 

 (ii) கடந்த 3 வ டங்களில் ஒவ்ெவா  வாியினா ம் ஈட்டப்பட்ட ெதாைகயிைன 
ெவவ்ேவறாக வ டாந்த அ ப்பைடயி ம்  

அவர் கூ வாரா 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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3824/ ’13 
3. 

ெகௗரவ பி. ஹாிசன்,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (4) 

(அ) (i) சுகாதார அைமச்சின் கீ ள்ள ேபாதனா ஆஸ்பத்திாிகளின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்;  

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஆஸ்பத்திாியி ம் பணியாற் ம் ப்பரேவற்பாட் த் 
ெதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;  

 (iii) ேமற்ப  ஆஸ்பத்திாிகளில் உள்ள ேநாயாளர்கள் சார்பில் ப்பரேவற்பாட்  
ெதாழிலாளர்கள் நிைறேவற் கின்ற கடைமப்ெபா ப்  யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ஒவ்ெவா  ேபாதனா ஆஸ்பத்திாியி ம் ப்பரேவற்பாட் த் ெதாழிலாளர் 
க க்காக ெகா ப்பன கள் உட்பட சம்பளமாக வழங்கப்பட் ள்ள 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா?  

(ஆ) (i) 2012ஆம் ஆண் ல், ஒவ்ெவா  ேபாதனா ஆஸ்பத்திாியி ம் ப்பரேவற்பாட்  
நடவ க்ைகக க்காக தனியார் ைறக்கு ெச த்தப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பணம் ெச த்தப்பட் ள்ள தனியார் நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

4087/ ’13 
4. 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— தபால் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) அஞ்சல் அ வலக வைலயைமப் க் க த்திட்டத்திற்காக அ வலகெமான்  
ேபணிவரப்ப கின்றதா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ஆெமனில், அவ்வ வலகத்தில் ேசைவயாற் கின்ற பதவியணியினாின் 
ெபயர்கள், கவாிகள், பதவிகள் மற் ம் அவர்களின் கல்வி மற் ம் பிற 
தைகைமகள் யாைவ; 

 (ii) அப்பதவியணிக்காக அவ்வ வலகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தினத்தில் இ ந்  
இற்ைறவைர ெச த்தப்பட்ட ெகா ப்பன கள் தனித்தனியாக யாைவ 

என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) அஞ்சல் அ வலக வைலயைமப் க்  க த்திட்டத்தின் ஆேலாசைனப் 
பணிகள் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள நி வனத்தின் ெபயர் யா ; 

 (ii) இக்க த்திட்டத்திற்கான கணனி வன்ெபா ள்கைளக் ெகாள்வன  
ெசய்வதற்காக இற்ைறவைர ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யா ; 

 (iii) அக்க த்திட்டத்தின் ெமன்ெபா ள்கைளத் தயாாிக்கும் பணிகள் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள நி வனம் யா ; 

 (iv) இற்ைறவைர ெமன்ெபா ள்கைளத் தயாாிப்பதற்காக அந்நி வனத்திற்கு 
ெச த்தப்பட் ள்ள ெமாத்தப் பணத்ெதாைக யா  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 46 ) 

 

4176/ ’13 
5. 

ெகளரவ (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க,— ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ)  இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற 
ெகாலான்னாவ பிரதான ேசைவ நிைலய உபகரண ேவைலத் தளத்தின் ேமற்பார்ைவ 
நடவ க்ைககள் எவ் த்திேயாகத்தாின் கீழ் நைடெப கின்றெதன்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2005 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2013 ன் மாதம் வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
இவ்ேவைலத்தளத்தில், 

 (i) பம்பிகைளக் ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு, உதிாிப் பாகங்கைளக் ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கு மற் ம் எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயங்கைளத் தி த் வதற்கு 
ெசல  ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம், 

 (ii) உதிாிப் பாகங்கைள விற்பைன ெசய்ததன் ஊடாக ஈட்டப்பட்ட பணத்ெதாைக 
எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) 2013 ன் மாதம் இ தியளவில் இவ்ேவைலத்தளத்தில் பணி ாிந்த 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

4465/ ’13 
6. 

ெகளரவ அ ர திஸாநாயக்க,—  சிவில் விமானச்ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) வ/ப மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி 2010/2011 ஆம் ஆண் ல் ெபற்ற 
ேதறிய நட்டம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ஆண் ன் கணக்குகள் ெதாடர்பாக கணக்காய்ைவ ேமற்ெகாண்ட 
பட்டயக் கணக்காய்வாளர்களான ‘பிரய்ஸ் ேவாட்டர் ஹ ஸ் கூப்பர்ஸ்’ 
நி வனம் மிஹின் லங்கா கம்பனியின் இ ப்  ெதாடர்பானெதா  க த்ைத 

ன்ைவத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாறாயின், அந்நி வனம் ன்ைவத் ள்ள க த்தில் ‘ஒ  வ டத்தில் 
மிஹின் லங்கா கம்பனி பா 940.49 மில் யன் நட்டத்ைதக் 
காட் ள்ள டன், நைட ைறப் ெபா ப் க்கள் பா 1,083.92 
மில் யனால் நைட ைறச் ெசாத் க்கைளத் தாண் ச் ெசன்  பா 3,814.45 
மில் யன் எதிர் மைறயான ேதறிய ெப மானத்ைதக் காட் வதன் லம் 
கம்பனிைய இயங்கும் நிைலயிலான ெதாழில் யற்சிெயான்றாக 
ெதாடர்ந் ம் ெகாண்  நடாத் வதற்கான ஆற்றல் ெதாடர்பில் சந்ேதகமான 
நிைலைய காட் கிற ’ எனக் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இந்நிைலைமயில் வ/ப மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனிையத் ெதாடர்ந் ம் 
ெகாண்  நடாத் வதற்கு ெபா மக்களின் பணத்ைத ஈ ப த் வ  
பயனற்றெதன்பைத அரசு ஏற் க்ெகாள்கிறதா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 47 ) 

 

4584/ ’13 
7. 

ெகௗரவ ரஞ்சன் ராமநாயக்க,— ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  ஊக்குவிப் , 
நலேனாம் ைக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) இலங்ைக ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  பணியகத்தினால் ெவளிநா  
ெசன் ள்ள ஊழியர்களின் பங்களிப் த் ெதாைகயில் நைட ைறப்ப த்தப் 
ப கின்ற கட்டாய காப் தித் திட்டெமான்  அறி கம் ெசய்  
ைவக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஆரம்பத்தில், இலங்ைக காப் திக் கூட் த்தாபனத்தினால் நைட ைறப் 
ப த்தப்பட்  பிற்பட்ட காலத்தில் ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  கவர் 
கம்பனிெயான் க்கு ஒப்பைடக்கப்பட்ட ேமற்ப  காப் தி நடவ க்ைககள் 
குறிப்பிட்ட கம்பனியினால் தரகர் நி வனெமான்றின் ஊடாக எம்.பீ.எஸ்.எல். 
காப் திக் கம்பனிக்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  கவர் கம்பனியினால் குறிப்பிட்ட தரகர் 
நி வனத்தி ந்  ேசைவகைளப் ெப தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யா ;  

 (ii) ெவளிநா  ெசன் ள்ள ஊழியர் ஒ வாிடமி ந்  அறவிடப்ப கின்ற 
தவைனத் ெதாைகயி ந்  அந்த தரகர் கம்பனிக்கு ெச த்தப்ப ம் சத தம் 
எவ்வள ; 

 (iii) இன் வைர அந்த கம்பனிக்கு ெச த்தப்பட் ள்ள ெமாத்தப் பணத் ெதாைக 
எவ்வள ; 

 (iv) இலங்ைக காப் திக் கூட் த்தாபனத்தினால் ேமற்ப  காப் தித் திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் கின்ற ேபா  தரகர்களின் ேசைவ ெபறப்பட்டதா; 

 (v) தரகர் ஒ வாின் ேசைவ ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்டதன் லம் கிைடத்த நன்ைம 
யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) தரகர் ேசைவக க்காக ெச த்தப்பட்ட கட்டணங்கைளப் ெபற்ற தரகர் 
கம்பனியின் பிரதிநிதி யார்; 

 (ii) அந்த பிரதிநிதி ேமற்கூறிய கட்டணம் ெச த்தப்பட்ட ஒட் ெமாத்த 
காலகட்டம் வதி ம் ேமற்ப  கம்பனியில் ேசைவயில் ஈ பட் ந்தாரா 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

4767/ ’14 
8. 

ெகௗரவ அேசாக் அேபசிங்ஹ,— கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வ டாந்தம் இந்நாட் ற்கு இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற ேகா ைமயின் 
அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) வ டாந்தம் இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற ேகா ைம மாவின் அள  

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) நாெளான்றிற்கு  எவ்வள  பாண் கர்  ெசய்யப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 
 (v) பாண் கர்ைவக் குைறப்பதற்காக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 48 ) 

 

4941/ ’14 
9. 

ெகௗரவ (தி மதி) அேனாமா கமேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபௗத்த சாசன மத 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதியி ந்  வ டா வ டம் ஒவ்ெவா  உயர் கல்வி 
நி வன ாீதியாக ம் மஹெபால உயர் கல்வி நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  

லைமப் பாிசில் லம் நிதி உதவி ெப ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) 1981 தல் இ வைரயில் மஹெபால உயர் கல்வி நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  
லைமப் பாிசி ன் கீழ் நிதி உதவி ெபற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யா  

என்பைத அவர் சபாபீடத்தில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மஹெபால உயர் கல்வி லைமப் பாிசில் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியத் க்கு 
பங்களிப் த் ெதாைககள் கிைடக்கப்ெப ம் வழிவைககள் யாைவ; 

 (ii) மஹெபால லைமப் பாிசில் வழங்குவதற்காக குைறந்த வ மானம் ெப ம் 
மாணவர்கைளத் ேதர்ந்ெத த்தல் தி ப்தியைடயக்கூ ய உாிய 

ைறயியெலான் க்கு அைமய நைடெப கின்றதா; 
 (iii) ஆெமனில்,  ேமற்ப  ைறயியல் யா  

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) உயர் கல்விைய ர்த்தி ெசய்த மஹெபால லைமப்பாிசில் பயனாளிகள் 
இதி ந்  ெபற் க்ெகாள் ம் பயன்கள் ெதாடா்பில் பின்னாய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

5035/ ’14 
10. 

ெகௗரவ அகில விராஜ் காாியவசம்,— ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட 
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ய்ைமயான ேதங்காய் எண்ெணய்க்கு (Virgin Coconut Oil) சர்வேதச 
சந்ைதயில் உயர் ேகள்வி நில கின்ற  என்பைத ம்; 

 (ii) அதிக விைலகளின் கீழ் விற்பைன ெசய்யப்ப கின்ற ய்ைமயான ேதங்காய் 
எண்ெணய்ைய ஏற் மதி ெசய்வதன் லம் ெப மள  ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணிைய ஈட் வதற்கான வாய்ப்  உள்ள  என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்நாட் ல் ய்ைமயான ேதங்காய் எண்ெணய்ைய உற்பத்தி ெசய்கின்ற 
ெதாழில்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா   என்பைத ம்; 

 (ii) வ டாந்தம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற ய்ைமயான ேதங்காய் 
எண்ெணய்யின் அள  எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) 2013 ஆம் ஆண்  ய்ைமயான ேதங்காய் எண்ெணய் ஏற் மதியின் லம் 
ெபறப்பட்ட வ மானம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட் ள்ள 
அ சரைணகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) இலங்ைகயி ந்  ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்ற ய்ைமயான ேதங்காய் 
எண்ெணய்யின் தரத்ைத உயர் மட்டத்தில் ேபணிவ வதற்காக 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட தரக் கட் ப்பாட்  ைறயியெலான்  அறி கம் 
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5196/ ’14 
11. 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,—  வ , சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் தற்சமயம் இயங்கும் நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த மின் உற்பத்தி நிைலயங்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) திதாக நிர்மாணிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள நிலக்காி மின் உற்பத்தி 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள் தாபிக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நிர்மாணிப் க க்குத் ேதைவயான காணிகைள ெபற் க்ெகாள் ம் 
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) ைரச்ேசாைல அனல் மின் நிைலயத்தி ந்  தற்ேபா  உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள மின் அலகுகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vii) இ  இலங்ைகயின் மின்சாரத் ேதைவயில் எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5259/ ’14 
12. 

ெகௗரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள், 
கப்பற் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (2) 

(அ) (i) ெதல்ெதாட்ட –  பல்ேலகம பிரதான தி நீண்டகாலமாக க ைமயாக 
சிைதவைடந் ள்ளதால் இவ் திைய பயன்ப த் கின்ற மக்கள் ெப ம் 
சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) மைழ காலத்தில் ேமற்ப  திைய பயன்ப த் கின்ற பாடசாைல 
மாணவர்கள் ெப ம் சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர் என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ெதல்ெதாட்ட மற் ம் பல்ேலகம பிரேதசத்தில் வா ம் மக்களின் நல க்காக 
ேமற்ப  பிரதான திைய மிகத் ாிதமாக ம சீரைமத் க் ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5359/ ’14 
13. 

ெகௗரவ அ. விநாயக ர்த்தி,—  பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) பலா  விமான நிைலயத்தின் நிர்மாண ேவைலகள் எப்ேபா  
ர்த்தியைட ெமன்பைத ம்; 

 (ii) ெபா மக்கள் பாவைனக்காக அ  எப்ேபா  திறக்கப்ப ெமன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2693/ ’12 
14. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,—  உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) கிழக்கு பல்கைலக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  கல்வி பயி ம் மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் பணியாற் ம் கல்வி சார் பணியாட்ெடாகுதி 
உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம் 

 (iii) ேமற்ப  பல்கைலக்கழகத்தின் கீ ள்ள பீடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iv) அந்த பீடங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கிழக்கு பல்கைலக்கழகத்தில் நில ம் மானிட மற் ம் ெபளதீக வளங்களின் 
பற்றாக்குைறகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பற்றாக்குைறகள் மற் ம் குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்ய 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் திகதி யா   என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பல்கைலக்கழகத் க்கான அபிவி த்தி திட்டம் ஒன்  உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வாெறனின் அ  ெதாடர்பான விபரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) அந்தத் திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்த எவ்வள  பணம் ெசலவாகும் என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  திகதி ஏற்பாட்ைட வழங்க அரசு நடவ க்ைக எ க்கும் காலம் 
கட்டம் யா   என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

3319/ ’12 
15. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 5 வ டங்க க்கு ன்னர் ெபற் க்ெகாண்ட மாதாந்த சம்பளத் டன் ஒப்பீ  
ெசய் , இன் ள்ளவா  அரசாங்க ஊழியர்களின் “ெமய் ெகாள்வன ச் சக்தி” 
என்னெவன்பைத ஒவ்ெவா  வ டத்திற்குமான பண க்கத் டன் அவர் 
ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அரசாங்க ஊழியர்க க்கான வாழ்க்ைக ெசல ப் ப யின் ெப மதி 
என்னெவன்பைத ம்; 

 (ii) இ  மாதாந்தம் ெச த்தப்ப கிறதா என்பைத ம்; 

 (iii) இதைன இ தியாக ெச த்திய திகதி அல்ல  மாதம் எ  என்பைத ம்; 

 (iv) வாழ்க்ைகச் ெசல ப் ப  ெச த்தப்படாவி ன் அதற்கான காரணங்கள் யா  
என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2015 சனவாி 21, தன்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

2695/ ’12 
1. 

ெகௗரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் சூாியெவவ பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தில் மஹெபெலஸ்ஸ கிராமத்ைத அண் யதாக உலகில் பிரசித்தி 
ெபற்ற ம நாகல ெவந்நீர் ஊற் க்கள் அைமந் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெவந்நீர் ஊற் க்கைள அண் ய பிரேதசம் சுற் லா வலயமாக 
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  பிரேதசத்திற்கு உள்நாட் , ெவளிநாட்  சுற் லாப் 
பயணிகள் அதிகளவில் வ ைக த கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (iv) ெவந்நீர் ஊற் க்கைள அண் ய பிரேதசத்தில் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட 
சுற் லாத் ைற வசதிகள் தற்ேபா  ழ்ச்சியைடந்  வ கின்றன என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ம நாகல ெவந்நீர் ஊற் க்கைள அண் ய சுற் லா வலயத்தில் காணப்ப ம் 
குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு இலக்கிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித் 
திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அதற்கான திகதிகள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

3323/ ’12 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 2010 ஆம் ஆண் ந்  இற்ைற வைரக்கும்,   

 (i) பியர் மற் ம் ம பானத்தின் தனித்தனியான கர்  எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட பியர் மற் ம் ம பானத்தின் அள  
எவ்வள  என்பதைன ம்; 

 (iii) இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட பியர் மற் ம் ம பானத்தின் அள  
எவ்வள  என்பதைன ம்; 

 (iv) பியர் மற் ம் ம பானத்தின் உள் ர் உற்பத்தி மற் ம் இறக்குமதிகள் மீ  
விதிக்கப்பட்ட எல்லா வைகயான வாிகள் ல ம் அரசாங்கம் ஈட் ய 
வ மானம் எவ்வள  என்பைத ம் 

ஆண் ன் அ ப்பைடயில் அவர் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) கடந்த ன்  வ டங்களில் இடம்ெப ம் சட்டாீதியற்ற ம பான வ த்த ன் 
மதிப்பிடப்பட்ட அளைவ வ டாந்த அ ப்பைடயில் அவர் குறிப்பி வாரா?? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4088/ ’13 
3. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— தபால் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு ,— (3) 

(அ) (i) நா  வதி ம் அைமந் ள்ள அஞ்சல் அ வலகங்கைள வைலயைமப்  
ெசய்வதற்கான க த்திட்டெமான்  ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இதற்கான உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட நி வனத்தின் ெபயர் யா ; 

 (iii) அவ் டன்ப க்ைகைய ைகச்சாத்தி வதற்கு ன்னர் சாத்தியவள 
ஆய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா; 

 (iv) சம்பந்தப்பட்ட உடன்ப க்ைகயின் பிரதிெயான்றிைன இச்சைபக்குச் 
சமர்ப்பிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (v) அவ் டன்ப க்ைக ைகச்சாத்திடப்பட்ட திகதி யா  

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) அஞ்சல் அ வலக வைலயைமப் க் க த்திட்டத்திற்காக ெசலவிட 
எதிர்பார்த் ள்ள பணத்ெதாைக யா ; 

 (ii) அக்க த்திட்டத்தின் காலவைரயைற யா ; 

 (iii) வைலயைமப்பாக்கபட்ட அஞ்சல் அ வலகங்களின் எண்ணிக்ைக 
கட்டங்கட்டமாக தனித்தனியாக  எவ்வள  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

4091/ ’13 
4. 

ெகௗரவ அ ர திஸாநாயக்க,— ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண் ல் சப் கஸ்கந்த எண்ெணய் சுத்திகாிப்  நிைலயம் 
ெசயலற் ப் ேபான நாட்கள்  இ ந்தனவா; 

 (ii) அவ்வா  ெசயலற் ப்ேபாகச் ெசய்தைமக்கு ஏ வான காரணங்கள் யாைவ; 

 (iii) மசெகண்ைணைய உாிய வைகயில் ெபற் க்ெகாள்ள இயலாமல் 
ேபானைமயால் சுத்திகாிப்  நிைலயம் டப்பட் ள்ளதா; 

 (iv) அந்நாட்கள் யாைவ; 

 (v) மசெகண்ெணய் இன்ைம காரணமாக  சுத்திகாிப்  நிைலயம் டப்பட்டதால் 
இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்திற்கு ஏற்பட்ட நட்டம் 
ெமாத்தமாக எவ்வள ; 

 (vi) மசெகண்ெணய் பற்றாக்குைற ெதாடர்பாக விசாரைணெயான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (vii) ஆெமனில் அவ்விசாரைணயில் தவறாளிகளாக காணப்பட்டவர்க க்கு 
எதிராக  ஒ க்காற்  நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4297/ ’13 
5. 

ெகௗரவ (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க,— கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அரசாங்க களஞ்சியங்களி ள்ள ேமலதிக ெநல் இ ப் கைள விலங்கு 
உண க்காக குைறந்த விைலக்கு விற்பைன ெசய்யத்தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ெநல் இ ப் கைள குைறந்த விைலயில் விலங்குக க்கான 
உணவாக விற்பைன ெசய்வதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அரசாங்க களஞ்சியங்கள் ெநல்ைலக் ெகாள்வன  ெசய் ம் ேபா  
ஈரத்தன்ைம டனான நிைற பாிசீ க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iv) ெகாள்வன  ெசய் ம் ேபா  ெநல் இ ப் களில் காணப்பட ேவண் ய 
ஈரத்தன்ைம டனான நிைற எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4656/ ’13 
6. 

ெகௗரவ சுஜீவ ேசனசிங்ஹ,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1994 ஆம் ஆண்  தல் 2014 ஆம் ஆண்  வைரயான 20 வ ட 
காலப்பகுதிக்குள் அரச நி வனங்கள் தனியார்மயப்ப த்தப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனங்கைள ெகாள்வன  ெசய் ள்ள நி வனங்கள் அல்ல  
தரப்பினர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iv) அரச நி வனங்கைள தனியார்மயப்ப த் தல் அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகக்கு 
ரணானதாக இல்ைலயா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4676/ ’13 
7. 

ெகௗரவ பி. ஹாிசன்,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அரச ைவத்தியசாைலக க்கு ம ந்  ெகாள்வன  ெசய் ம் பதி  
ெசய்யப்பட்ட கம்பனிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இவற்றில் உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  ாீதியில் பதி  ெசய்யப்பட்ட 
கம்பனிகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) பதி ெசய்யப்பட்ட ெவளிநாட் க் கம்பனிகளின் உள்நாட்  பிரதி நிதிகளின் 
ெபயர்கள் யாைவ 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) அரச ைவத்தியசாைலக க்கு ம ந்  ெகாள்வன  ெசய்யப்ப ம் நா கள் 
யாைவ; 

 (ii) ெகாள்வன  ெசய் ம் ம ந் களின் அள க க்கைமய ைறேய 
அந்நா களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  நா களில் தரத்தில் குைறந்த ம ந் கைள உற்பத்தி ெசய் ம் 
நா கள் யாைவ 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) கடந்த ன்  ஆண் களில் அரச ைவத்தியசாைலக க்கு வழங்கப்பட்ட 
ம ந் களில் உாிய தரம் இன்ைமயினால் வ டாந்தம் நீக்கப்பட்ட ம ந்  
வைககளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) ம ந் ப் ெபா ட்க க்கான ெகாள்வன க் கட்டைள வி க்கப்ப வதற்கு 
ன்னர் அரச ஆய் கூடங்களில் மாதிாிகள் பாிேசாதிக்கப்பட்  அறிக்ைக 

ெபறப்ப கின்றதா; 
 (iii) கடந்த இரண்  ஆண் களில் தரத்தில் குைறந்த ம ந்  வைககைள 

இறக்குமதி ெசய்  கைரநிரல் பட் ய ல் (Black list) இடப்பட் ள்ள 
நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

4769/ ’14 
8. 

ெகௗரவ அேசாக் அேபசிங்ஹ,—  தபால் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) கு நாகல் மாவட்டத்தில் நிரந்தர ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள உப தபால் 
அதிபர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அரச ஊழியர்க க்குாிய சிறப் ாிைமகைள உப தபால் அதிபர்க க்கும் 
வழங்குவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) சனிக்கிழைம நாட்களில் கடைமயாற் வதற்காக உப தபால் அதிபர்க க்கு 
ேமலதிக ெகா ப்பனெவான்ைற வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4943/ ’14 
9. 

ெகௗரவ (தி மதி) அேனாமா கமேக,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அரச நி வனங்க க்கு கடன் வழங்கி ள்ள அரச மற் ம் அரச சார்பற்ற 
வங்கிகள் மற் ம் நிதி நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2014 ஆம் ஆண் ன் இன் வைர கடன் 
ெபற் ள்ள அரச நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  (அ) இன் பிரகாரம் கடன் ெபற் ள்ள ஒவ்ெவா  நி வனத்தின ம் 
ெபயர் (அைமச்சு, திைணக்களம், அரச கூட் த்தாபனம் மற் ம் ேவ  
நி வனங்கள்), கடன் வழங்கிய நி வனத்தின் ெபயர் (வங்கி/நிதி நி வனம்), 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட கடன் அள , கடன் ெபற்றைமக்கான காரணம் அல்ல  
ேதைவப்பா  உள்ளடங்கிய பட் யெலான்ைற ம் அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 
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(இ) (i) அரச நி வனங்க க்கு ேமேல கூறப்பட்டவா  கடன் வழங்கும் ேபா  
அறவிடப்ப ம் வட்  தம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வட்  தம், கடன் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் காரணத்தின் 
அ ப்பைடயில் ேவ ப கின்றதா என்பைத ம் 

 (iii) ஆெமனின், இவ்ேவ பா கள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

5097/ ’14 
10. 

ெகளரவ  அகில விராஜ் காாியவசம்,— ெதாைலத்ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) தயட்ட கி ள 2014 கண்காட்சிக்கு இைணந்ததாக வடேமல் மாகாணத்தில் 
வி த்தி ெசய்யப்பட்ட சி  நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கண்காட்சிக்கு இைணந்ததாக திதாக உ வாக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன 
க த்திட்டங்கள் உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  க த்திட்டத் க்கும் ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைககள் 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்ைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5199/ ’14 
11. 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ‘பிம் சவிய’ நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் அ ப்பைடக் குறிக்ேகாள்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்ெபான் க்கு ரணான வைகயில் ‘பிம் 
சவிய’ நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் காணிகைள அளைவ ெசய்வதற்கு 
இய மா ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், ேமற்ப  காணி அளைவயான  எந்த சட்ட ஏற்பா களின் 
பிரகாரம் ேமற்ெகாள்ளபட்டெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேஹாமாகம மாவட்ட நீதிமன்றத்தில், வழக்கு எண் 2061 என்ற பிாிவிடல் 
வழக்கின் தீர்ப்பிற்கு இணங்க 3 பகுதிகளாக பிாிக்கப்பட்ட காணிெயான்ைற 
ேமற்ப  தீர்ப்பிற்கு ரணாக ‘பிம் சவிய’ உத்திேயாகத்தர்கள் 2 பகுதிகளாக 
பிாித் ள்ளனெரன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிைய இவ்வா  பிாித்தைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2731/ ’12 
12. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ேகா ைம மா விைல அதிகாிப்ைபத் ெதாடர்ந்  பல்ேவ  பிரேதசங்களில் 
பல்ேவ  விைல மட்டங்களின் கீழ் பாண் விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) பாண் ஒன்றின் இ க்க ேவண் ய நிைற 450 கிராமாக இ க்க ேவண் ய 
ேபாதி ம் தற்ேபா  சந்ைதயில் விற்பைன ெசய்யப்ப கின்ற பாணில் உாிய 
நிைற கிைடயாெதன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பாண் ஒன்றில் இ க்க ேவண் ய உாிய நிைற மற் ம் பாண் ஒன் க்கான 
உாிய விைல பற்றி சம்பந்தப்பட்ட அ வலர்களால், ேபக்காி உாிைமயாளர்க ம் 
பாண் விற்பைனயாளர்க ம் விழிப் ணர் ட்டப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (ii) உாிய நிைறயற்ற மற் ம் உாிய விைலையப் பார்க்கி ம் அதிக விைலக்குப் 
பாண் விற்பைன ெசய்பவர்கைள சட்டத்தின் பி யில் சிக்கைவத்தல் 
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

3324/ ’12 
13. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 2010, 2011 மற் ம் 2012 ஆம் ஆண் களில் நாட் ல் பதி  ெசய்யப்பட்ட 
பயணிகள் கார்கள், ேவன்கள், ெலாறிகள், ச்சக்கர வண் கள் மற் ம் 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் ஆகியவற்றின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
இச்சைபயில் அவர் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) பதி த் திகதியின் அ ப்பைடயில் ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்ெவா  பிாி களி ம் 
தற்ேபா  காணப்ப ம் வாகனங்களின் எண்ணிக்ைகைய, 

 (i) இரண்  வ டங்க க்கு குைறந்தைவ; 

 (ii) 2 - 5 வ டங்கள் வைரயானைவ; 

 (iii) 5 - 10 வ டங்கள் வைரயாைனைவ; 

 (iv) 10 - 20 வ டங்கள் வைரயானைவ; 

 (v) 20 வ டங்க க்கு ேமலானைவ 

ஆகிய வைககளின் கீழ் அவர் கூ வாரா? 

(இ) ேமற்ப  ‘அ’ வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள வ டங்களில் வினிேயாகித்த வாகன 
வ மான உத்தர ப் பத்திரம் லம் அரசாங்கத்தினால் அல்ல  மாகாண 
சைபயினால் ஈட்டப்பட்ட வ மானம் எவ்வள  என்பைத ம் அவர் கூ வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4467/ ’13 
14. 

ெகௗரவ அ ர திஸாநாயக்க,—  ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2010, 2011 மற் ம் 2012 ஆம் ஆண் களில் ஐக்கிய அெமாிக்காவின் 
இலங்ைக தரகம்  Patton Boggs  எ ம் கம்பனி டன் ெகா க்கல் வாங்கல் 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெகா க்கல் வாங்கல்  இடம்ெபற் ள்ள காலப்பகுதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெகா க்கல் வாங்கல் லமாக நிைறேவற்றப்பட் ள்ள பணி 
அல்ல  பணிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) அதன் லம் கிைடத் ள்ள நன்ைமகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பணிக க்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெகா ப்பன களின் 
ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) அதற்காக  நிதி ஒ க்கப்பட்ட  ெசல த் தைலப்  யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  கம்பனிக டன் உடன்ப க்ைககள் ைகசாத்திடப்பட் ப்பின், 
அந்த உடன்ப க்ைககைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில்அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4813/ ’14 
15. 

ெகௗரவ த்திக்க பத்திரண,— ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக தலீட் ச் சைபயின் கீழ் பதி  ெசய்யப்பட்  தற்ேபா  சுதந்திர 
வர்த்தக வலயத்தில் வாகனங்கைள ெபா த்தி விற்பைன ெசய் ம் 
ெதாழில் யற்சிெயான்ைற நடத்திவ ம் வ/ப ெவஹிகல்ஸ் லங்கா தனியார் 
நி வனத்தினால் விற்பைன ெசய்யப்ப ம் ேமாட்டார் வாகனங்கள் ஒ  
மாதத்தி ள் பதி  ெசய்யப்ப ெமன ேமாட்டார் ேபாக்குவரத்  
ஆைணயாளாினால் வழங்கப்பட்ட க தெமான்  ெகாள்வனவாளர்க க்கு 
காண்பிக்கப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (ii) எனி ம், ேமற்ப  நி வனத்தினால் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட வாகனங்கள் 
பதி  ெசய்யப்ப வைத ேமாட்டார் ேபாக்குவரத்  திைணக்களம் 
நிராகாிக்கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) இதனால், ேமற்ப  நி வனத்தி ந்  ேமாட்டார் வாகனங்கைள 
ெகாள்வன  ெசய் ள்ள ெப ம் எண்ணிக்ைகயான வா க்ைகயாளர்கள் 
தம  வாகனங்ைக ெச த்த யா  க ம் அெசௗகாியங்க க்கு 
உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) வ/ப ெவஹிகல்ஸ் லங்கா தனியார் நி வனத்தி ந்  ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்ட வாகனங்கைள, ேமாட்டார் வாகன ேபாக்குவரத்  
திைணக்களத்தில் பதி  ெசய்வதற்கான வசதிகைள ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2015 சனவாி 22, வியாழக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

2763/ ’12 

1. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) “தாதியர் தினம்”  ெகாண்டாட்ட விழா க்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அரசாங்க ஆஸ்பத்திாிகளில் காணப்ப கின்ற தாதிமார்க க்கான 
ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேதைவயான அள  தாதிமார் இல்லாதைமயினால் சிலேவைளகளில் ஒ  
நாளில் 18 மணித்தியாலங்கள் ேபான்ற காலப்பகுதிகூட கடைமயாற்ற 
தாதிமார்க க்கு ேநாி கின்றெதன்பைத  அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த நிைலைமையத் தவிர்ப்பதற்கு எதிர்வ ம் காலத்தில் நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

3325/ ’12 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2012 மற் ம் 2013 ஆம் ஆண் களில் வர  ெசல த் திட்ட உைரகளி டாக 

ஊடகவியலாளர்க க்கு பிேராிக்கப்பட்ட நன்ைமகைள ம்; 
 (ii) அவற்றில், 2012 மற் ம் 2013 ஆம் ஆண் களில் ஊடகவியலாளர்க க்கு 

வழங்கிய நன்ைமகைள ம்; 
 (iii) ேமற்ெசான்ன நன்ைமகளின் ெமாத்தப் ெப மதிைய ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) கார் கடன்கள் வழங்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களின் ெபயர்கைள அவர்கள் 
பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் ஊடக நி வனத் டன் அவர் ேம ம் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

4424/ ’13 
3. 

ெகளரவ (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க,— தலீட்  ஊக்குவிப்  அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) தி ேகாணமைல சீனத் ைற கம் சார்ந்ததாக திய சீெமந்  ெதாழிற்சாைல 
ஒன்ைற ஆரம்பிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உத்ேதச ெதாழிற்சாைலைய நிர்மாணித்தல் ெதாடர்பில் சுற்றாடல் 
அறிக்ைகெயான்  ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  அறிக்ைகயின் உள்ளடக்கத்ைத இச்சைபக்கு சமர்ப்பிக்க 
மா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலைய நிர்மாணிப்பதால், மீன் வளம் அழியக்கூ ய 
அச்சு த்தல் உ வாகுெமன ைறப்பா கள் அல்ல  எதிர்ப் கள் 
எ ந் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4529/ ’13 

4. 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,—  கல்விச் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2013 வர  - ெசல த் திட்டத்தின் லம், 

 (i) தனிைமப்ப த்தப்பட்ட பாடசாைலகள் சி வர்ேநய சூழ ைடயதாக 
அபிவி த்தி ெசய்யப்ப ெமன ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலக க்கு அ மதிக்கப்ப கின்ற ஒவ்ெவா  பிள்ைளக்கும் 
இலவசமாக  தானியம், ட்ைட மற் ம் பா டனான உணைவ 
வழங்குவதாக ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலப் பிள்ைளக க்கு ஒ  ேசா  பாதணிகைள ம் வ ட 
மத்தியில் ேமலதிக சீ ைடெயான்ைற ம் இலவசமாக ெபற் த் த வதாக ம் 

ன்ெமாழியப்பட்டெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள சி வர்ேநய பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  (அ) (ii) மற் ம்  (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ன்ெமாழி கள் 
தற்ேபா  நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  ன்ெமாழி கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ன்ெமாழி கள் நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைலெயனில், 
அதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) அவ்வாெறனில், ேமற்ப  ன்ெமாழி கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம்  திகதி 
யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4573/ ’13 
5. 

ெகௗரவ அ ர திசாநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் த்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ)  இலங்ைகயில் வ டாந்த பால் மற் ம் பால் சார்ந்த உற்பத்திக க்கு 
ேதைவப்ப ம் திரவப் பா ன் அள    எவ்வளெவன்பைத அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் 01 கிேலா கிறாம் பால்மாவிற்கு அறவிடப்ப ம் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விைல, இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட பால்மாைவ உள்நாட்  சந்ைதயில் 
விற்பைன ெசய் ம் விைலயின் சத தமாக ெகாள்ளப்ப கின்றேபா  
ெப மதி எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 
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4657/ ’13 
6. 

ெகௗரவ சுஜீவ ேசனசிங்ஹ,—  பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 250 கிேலா கிறாம் அளவான பாாியள  ெஹேராயிைன இந்நாட் க்கு 
ெகாண் வந் ள்ளதாக கண் பி க்கப்பட்ட ெகாள்கலன்கைள நிவாரண 

ைறயில் வி வித் க் ெகாள்வதற்காக ெகளரவ பிரதம அைமச்சாின் 
ஆேலாசைனயின் ேபாில் க தெமான்  வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  க தத்ைத சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iii) பிரதம அைமச்சர் அ வலகத்தின் க தத் தைலப் டன் க தங்கைள 

வழங்குகின்றேபா  அதன் ெபா ப்ைப பிரதம அைமச்சர் ஏற் க் 
ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெஹேராயின் ெதாைகைய ெகாண்ட ெகாள்கலைன வி வித் க் 
ெகாள்வதற்காக வழங்கப்பட்ட க தத்தில் ைகெயாப்பமிட் ள்ள அ வலர் 
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4677/ ’13 
7. 

ெகௗரவ பி. ஹாிசன்,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ள ெடங்கு ேநாயாளர் எண்ணிக்ைகயின் 
வளர்ச்சி 2011, 2012 மற் ம் 2013 ஆம் ஆண் களில் தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட ஆண் களில் ெடங்கு ேநாய் காரணமாக 
இறந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ஆண் களில் ெடங்கு ேநாயினாலான மரணங்கள் அதிகளவில் 
அறிக்ைகயிடப்பட்ட மாவட்டங்கைள ஒ ங்கு வாிைசப்ப  அவர் சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) ெடங்கு ஒழிப் க்காக அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள ேவைலத்திட்டங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்ெகன கடந்த ன்றாண் களில் ெசலவிட் ள்ள பணத் ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதன் லம் அைடயப்ெபற் ள்ள ெப ேப கள் யாைவ என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) ெடங்கு ஒழிப் க்கான பிாீஐ (BTI) பற்றீாியா இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
நா கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) குறித்த பற்றீாியாைவ இறக்குமதி ெசய்வதற்காக 2011, 2012 மற் ம் 2013 ஆம் 
ஆண் களில் ெசலவிட் ள்ள பணத் ெதாைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பிாீஐ பற்றீாியாைவ இலங்ைகயில் உற்பத்திச் ெசய்ய மா என்பைத ம்; 
 (iv) அவ்வா  ெசய்ய மாயின், இலங்ைகயில் பிாீஐ பற்றீாியாைவப் 

பயன்ப த்தாதி ப்பதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4772/ ’14 
8. 

ெகளரவ அேசாக் அேபசிங்க,—  ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் ேப ந் கள் மற் ம் தனியார் 

ேப ந் க க்காக ஒ ங்கிைணந்த ேநரசூசி ைறெயான்  
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் ேப ந் களின் எண்ணிக்ைகயான  
தனியார் ேப ந் களின் எண்ணிக்ைகைய விட குைறவாக உள்ளதால் 
ேமற்ப  ஒ ங்கிைணந்த ேநரசூசி ைறயின் லம் பார ரமான நட்டம் 
இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபக்கு ஏற்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் சைபக்கு ஏற்ப கின்ற நட்டத்ைத 
தவிர்த் க்ெகாள்வதற்காக ஏேத ம் நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5022/ ’14 
9. 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— ெந ஞ்சாைலகள், ைற ககங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கம்பஹா – மிாிஸ்வத்த ெதாடக்கம் வத் கம வைரயிலான தி விஸ்தாிப்  
க த்திட்டத்திற்கு ெசலவாகும் ெமாத்தப் பணத் ெதாைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட மதிப்பீட் ன் பிரதிெயான்ைற 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திைய விஸ்தாிப்பதற்கான ஒப்பந்தத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட 
நி வனத்தின் ெபயர் யா ; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனத்ைத ெதாி ெசய்வதற்காக அங்கீகாிக்கப்பட்ட ேகள்விப் 
பத்திர நைட ைறகள் பின்பற்றப்பட்டனவா; 

 (iii) ைறசார்ந்த ேகள்விப்பத்திர நைட ைறகள் பின்பற்றப்படவில்ைல எனில், 
அதற்கான காரணம் யா  

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  திைய விஸ்தாிப்பதற்காக காணிகள் சு காிக்கப்பட்ட வ டம் 
யா ; 

 (ii) சு காிக்கப்பட்ட காணிக க்கு நட்டஈ  ெச த்தப்பட் ள்ளதா; 
 (iii) ஆெமனில், அந்த நட்டஈ  ெச த்தப்பட்ட வ டம் யா ; 
 (iv) தற்ேபா  ேமேல குறிப்பிட்டவா  சு காிக்கப்பட்ட அைனத்  

காணிக க்கும் நட்டஈ  ெச த்தி க்கப்பட் ள்ளதா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

5105/ ’14 

10. 
ெகௗரவ அகில விராஜ் காாியவசம்,— சுற்றாடல், ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) இலங்ைகயின் அேநகமான பிரேதசங்களில் இராட்சத ெதாட்டாற்சி ங்கி என்ற 

ெபயாில் அைழக்கப்ப ம் ஆக்கிரமிப் த் தாவர இனெமான்  பரவி வ வைத 
அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) இலங்ைகயி ள் இராட்சத ெதாட்டாற் சி ங்கி தாவரம் எவ்வா  பரவிய  
என்ப  கண்டறியப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  இராட்சத ெதாட்டாற் சி ங்கி தாவரம் அதிகளவில் பரவி ள்ள 
பிரேதசங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  தாவரம் பர வதால் ஏற்படக்கூ யதாக இனங்காணப்பட் ள்ள 
பாதகமான தாக்கங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைகயி ள் தற்ேபா  பரவி வ கின்ற ேவ  ஆக்கிரமிப் த் தாவர 
வைககளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) இராட்சத ெதாட்டாற்சி ங்கி தாவரம் பர வைத த ப்பதற்கு 
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வாறான பாதகமான ஆக்கிரமிப் த் தாவரங்கள் நாட் ள் பர வைத 
த ப்பதற்கு எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

5144/ ’14 
11. 

ெகௗரவ (தி மதி) அேனாமா கமேக,— உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மஹரகம நகரசைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற ெபா  லகங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  லகங்களில் தற்ேபா  ெபா  மக்க க்காக திறக்கப்பட் ள்ள 
லகங்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப   லகத்தின் லம் வாசிப்பதற்கான வசதிகைள வழங்குத ம் 
த்தகங்கைள இரவல் ெகா க்கின்ற மான ெசயற்பா  நைடெப கின்றதா 

என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மஹரகம நகர சைபயின் கீ ள்ள ெபா  லகங்க க்கு லகர்க ம் 
ஏைனய ஊழியர்க ம் நியமிக்கப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பதவிக்கான சம்பளம் தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  சம்பளம் ெச த் வதற்கு நகர சைபக்கு வ டாந்தம் கிைடக்கின்ற 
நிதி ஏற்பா  எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  லகக் கட்டடங்களி ள்ள வசதிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) அதன் பராமாிப் க்காக நகர சைப மாதாந்தம் ஒ க்கி ள்ள நிதித் ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப   லகங்க க்கு திதாக த்தகங்கள் வழங்கப்ப கின்றனவா 

என்பைத ம்; 
 (iv) தற்ேபா  ேமற்ப  லகங்களில் உள்ள  ல்கள் ெதாடர்பாக 

மதிப்பாய்ெவான்  நைடெப கின்றதா என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5202/ ’14 
12. 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அரசாங்க ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ஸ் ம் சமய பக்தர்கள் உம்ரா மற் ம் 
ஹஜ் யாத்திைரக்காக  ெவளிநா  ெசல்வதற்கு அ மதி ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காக சமர்ப்பிக்கின்ற விண்ணப்பப்ப வத் டன் ன்ைவக்க 
ேவண் ய ஆவணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற் ைடய நபர் ஒ  ஆசிாியராக இ க்கும் பட்சத்தில், இவ க்கு ேமற்ப  
யாத்திைரக்கு சம்பளத் டனான லீ  உாித்தாகுமா என்பைத ம்; 

 (iii) உம்ரா யாத்திைர மற் ம் ஹஜ் யாத்திைரக்கு ெவளிநா  ெசல்பவர்க க்கு 
எளிைமயான விண்ணப்பப்ப வம் மற் ம், சா வழங்கும் ைறயியெலான்  
உ வாக்கப்பட ேவண் ம் என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்கான தைலயீ  ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  யாத்திைரயில் ஈ ப கின்ற அரசாங்க ஊழியர்க க்கு 

அ மதிக்கப்ப கின்ற லீ  நாட்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (vi) ேமற்ப  லீ  நாட்கள் ேபா மானதா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5226/ ’14 
13. 

ெகளரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க,— கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 2014.05.27 ஆம் திகதி இரத்மலான, அத்தி ய பிரேதசத்தில் சந்ைதக்கு 
வழங்குவதற்குத் தயாராக ைவக்கப்பட் ந்த பா 50 ேகா க்கும் அதிகமான 
ெப மதிையக்ெகாண்ட காலாவதியான ம ந் கள் கர்ேவார் 
அதிகாரசைபயினால் ைகப்பற்றப்பட்டெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ம ந் கள் ைவக்கப்பட் ந்த களஞ்சியம் எந்த ம ந் க் 
கம்பனிக்குச் ெசாந்தமான  என்பைத ம்; 

 (ii) அக்கம்பனியின் பதி  இலக்கம் மற் ம் பதி  ெசய்யப்பட்ட ஆண்  
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ம ந் த் ெதாைகயில் உள்ளடங்கியி ந்த ம ந்  வைககளின் 
ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2014.05.27 ஆம் திகதியளவில் ேமற்ப  காலாவதியான ம ந் த் ெதாைகயில் 
ஓரள  ம ந் கள் சந்ைதக்கு வழங்கப்பட் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல ெபயர் குறிப்பிடப்பட்ட ம ந் க் கம்பனிக்கு எதிராக எ க்கப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5421/ ’14 
14. 

ெகௗரவ அஜித் குமார,— ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2013 மற் ம் 2014 ஆம் ஆண் களி ந்  இன்  வைர ெபற்ேறா ய  

இறக்குமதியின் ல ம் எண்ெணய் சுத்திகாிப்பின் ல ம் இலங்ைக 
ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம் ெபற் ள்ள இலாபம் அல்ல  நட்டம் 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காலகட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலாபம் அல்ல  நட்டம் 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) இன்றளவில் இலங்ைகப் ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்திற்கு உாித்தானதாக 
உள்ள லதனத்தின் அள  மற் ம் ஒ க்கத்தின் அள  எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நி வனத்தில் ேசைவயாற் கின்ற நிரந்தர மற் ம் அமய 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நி வனத்தில் ஊழியர் பற்றாக்குைற அல்ல  மிைக 
காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (vi) குறித்த பணியாட்ெடாகுதியின க்காக ஆண்ெடான்றில் ெசலவிடப்ப ம் 
பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) 2014 ஆம் ஆண்  இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்திற்கு 

உாித்தான மிதைவயில் தி த்தம் அல்ல  ந னமயப்ப த்தல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதன் ெசலவினம் எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iii) தி த்தத்தின் பின்னர் ேமற்ப  மிதைவக்கு பாதிப்  ஏற்பட்டதா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  பாதிப்  எவ்வாறான  என்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  பாதிப்  காரணமாக கூட் த்தாபனத்திற்கு ஏற்பட்ட நட்டம் 

எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (vi) ேமற்ப  நட்டம் மிதைவைய தி த்தியைமத்த நி வனத்தி ந்  

அறவிடப்பட்டதா என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5640/ ’14 
15. 

ெகௗரவ (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்  தல் அரச பாடசைலகளில் தரம் 06 தல் தரம் 10 

வைரயிலான பாடவிதானத்ைத மாற் வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த திய பாடவிதானம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  திய பாடவிதானத்திற்கு ஏற் ைடயதாக ஆசிாியர்க க்கு 

பயிற்சியளித்தல் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  பயிற்சிக்கான காலகட்டம் யாெதன்பைத ம்; 
 (vi) பயிற் விக்கப்ப கின்ற ஆசிாியர்க க்கு ஆசிாியர் ைக ல்கைள ம், 

மாணவர்க க்கு  பாடப் த்தகங்கைள ம் உாிய காலத்தில் 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக  எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  பாடப் த்தகங்ைள அச்சி வதற்கு ெசலவிடப்ப ம் பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2015 சனவாி 23, ெவள்ளிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

2764/ ’12 
1. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,—  நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெபந்தைர மக்க க்கு நீர் விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற பிரதானமான 
குழாெயான் க்கு ஏற்பட் ந்த ேசதத்ைத நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  
சைபயினால் ன்  வ டங்களாக கண் பி க்க யாமல் ேபானதற்கான 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நீர்க் குழாய்க்கு  ேசதம் விைளவித்த தனியார் ெதாைலேபசிக் 
கம்பனியி ந்  ேபாதியள  நட்ட ஈட் ைன அறவி வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கைமய, கிைடக்கின்ற நட்ட ஈட் த் ெதாைகயில்  ஒ  பகுதிைய 
பிரேதசத்தில் பாதிக்கப்பட் ள்ள நீர்ப் பாவைனயாளர்க க்கு 
ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

3547/ ’13 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைகயின் தற்ேபாைதய பாரா மன்றத்தின் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் 
எண்ணிக்ைக ம்; 

 (ii) மக்கள் பணிகைள ெசயலாற் வதில் இலகுப த் வதற்காக 2000 ஆம் 
ஆண் ந்  நம்பிக்ைகப் ெபா ப் க்கைள உ வாக்கி ள்ள பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களின் ெபயர்கைள ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நம்பிக்ைகப் ெபா ப் க்களின் ெபயர்கைள ம் அைவகள் 
கூட் ைணக்கப்பட்ட திகதிகைள ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல கூறப்பட்ட நம்பிக்ைகப் ெபா ப் க்க க்காக வாிகள் 
ெச த்தப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  இல்ைலயாயின், வாிகளின் பிரேயாகமற்ற விடயங்கள் என்ன 
என்பைத ம்; 

 (iii) நம்பிக்ைகப் ெபா ப் க்கைள கூட் ைணத்ததன் நிமித்தமாக வ மானத்தில் 
ஏற்பட் ள்ள ஒட் ெமாத்த இழப்  என்ன என்பைத ம்; 

 (iv) ஒவ்ெவா  நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பின ம் குறித்தக் காட்டப்பட்ட இலக்குகள் 
தற்ேபாைதய சூழ்நிைலயில் அ ல்ப த்தப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நம்பிக்ைகப் ெபா ப் கள் ெதாடர்பில் ஏதாவ  ஷ்பிரேயாகம் 
நைடெப கிறதா என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4265/ ’13 
3. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ெதன் அதிேவகப் பாைதைய மாத்தைற, ெகாடகம ெதாடக்கம் அம்பாந்ேதாட்ைட, 
மத்தல வைர நீ ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) திஹெகாைட, கிாிந்த மற் ம் ெதவி வர பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்கு 
மிக ம் அண்மித்ததான ெதன் அதிேவகப் பாைதக்கு ைழவிடமாக 
அப்பெரக்க திைய ன்ெமாழிந்  அளைவ நடவ க்ைககள்கூட 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) உத்ேதசிக்கப்பட்ட அப்பெரக்க ைழ ப் பாைதைய மாற்றி அதைன கிாிந்த 
ஹுல்ெவல்ல பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் வலகந்த பிரேதசத்திற்கு 

ெகாண்  ெசல்வதற்கு திட்டமிடப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv) ைழ ப்பாைதயான  ேமற்ப   (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  
மாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கப்ப ெமனில் அதிகளவிலான மக்க க்கு 
அ கூலங்கள் கிைடப்பதற்குள்ள வாய்ப்  குைறவைட ம் என்பைத ம் 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், ெதன் அதிேவகப் பாைதக்கான ைழவிடத்ைத ேமற்ப  அ (iii)  இல் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  மாற்றியைமக்காதி க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

4469/ ’13 
4. 

ெகௗரவ அ ர திஸாநாயக்க,—  ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)  

(அ) (i) 2010, 2011 மற் ம் 2012 ஆம் ஆண் களில் ஐக்கிய அைமாிக்காவின் 
இலங்ைக தரகம் Qorvis Communications எ ம் கம்பனி டன் ெகா க்கல் 
வாங்கல் ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெகா க்கல் வாங்கல் இடம்ெபற் ள்ள காலப்பகுதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெகா க்கல் வாங்கல் லமாக நிைறேவற்றப்பட் ள்ள பணி 
அல்ல  பணிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) அதன் லம் கிைடத் ள்ள நன்ைமகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பணிக க்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெகா ப்பன களின் 
ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) அதற்காக  நிதி ஒ க்கப்பட்ட  ெசல த் தைலப்  யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  கம்பனிக டன் உடன்ப க்ைககள் ைகசாத்திடப்பட் ப்பின், 
அந்த உடன்ப க்ைககைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4487/ ’13 
5. 

ெகௗரவ (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க,— ெபா நி வாக, உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) அரச கனிஷ்ட ஊழியர்கைள பதவி யர்த் வதற்காக இ தியாக 2012 ஆம் 
ஆண் ேலேய பாீ்ட்ைச நடாத்தப்பட்டெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2012 ஆம் ஆண்  நைடெபற்ற ேமற்ப  பாீட்ைசக்கு ேதாற்றியவர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) சித்தியைடந்தவர்களில் ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு அைழக்கப்பட்டவர்களின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) அதற்ேகற்ப நியமனம் வழங்கப்பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 
 (v) 2013 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப  பாீட்ைசைய நடாத் தல் தாமதமைடந் ள்ளதா 

என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
4678/ ’13 

6. 
ெகௗரவ பி. ஹாிசன்,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் ைகத்தல் காரணமாக நாளாந்தம் மற் ம் ஆண் ேதா ம் 

மரணிப்பவர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) 2013 ஆம் ஆண் ல் ைகத்தல் காரணமாக மரணித்தவர்களின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ைகத்தல் காரணமாக ஆண் ேதா ம் ேநாய்வாய்ப்ப ேவாாின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) அரசாங்கம் ைகத்தல் ெபா ட்கள் இறக்குமதியின் லம் ஈட் ம் வ டாந்த  

வ மானம் யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) கடந்த ஐந்தாண் களில், 
 (i) ைகத்தல் காரணமாக ேநாய்வாய்ப்பட் ள்ேளாாின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) ைகத்தல் ெபா ட்கள் இறக்குமதியின் லம் அரசாங்கம் ஈட் ள்ள 

வ மானம் யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) ைகத்தைல குைறப்பதற்காக அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ  என்பைத ம்; 

 (ii) ைகத்த னால் ஏற்ப ம் பாதிப் க்கைளக் காண்பிக்கும் விளம்பரங்கைளத் 
தாங்கிய ைகத்தல் ெபா ள் ெபாதிகைள சந்ைதக்கு வழங்கும் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்குத் தைடகள் எைவேய மி ப்பின், அைவ யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) அவ்வாறானெதா  ைகத்தல் ெபா ள் ெபாதிைய அறி கம் ெசய்வதன் 

லம் ைகத்தல் ெபா ள் பாவைனையக் குைறப்பதற்கான இய ைம 
உண்டா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அ  எவ்வா  என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4946/ ’14 
7. 

ெகளரவ சுஜீவ ேசனசிங்க,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்ேபா  கமக்காரர் ஓய் தியத் திட்டத்திற்காக பங்களிப் ச் ெசய் ள்ள 
விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நபர்களில் தற்ேபா  ஓய் திய நன்ைமகைளப் ெப வதற்கு 
தைகைம ெபற் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில் தற்ேபா  ேமற்ப  ஓய் தியத்ைத 
ெப கின்றவர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5023/ ’14 
8. 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,—  ேபாக்குவரத்   அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கம்பஹா ைகயிரத நிைலயத்தின் அபிவி த்திப் பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் 
ஒப்பந்த நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) குறித்த நி வனம் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட அ ப்பைட யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அந்த நி வனத்தால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேமற்ப  ைகயிரத நிைலயத்தின் 
அபிவி த்திக்கான உத்ேதச திட்டத்ைத சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) குறித்த அபிவி த்திப் பணிக க்காக ெசலவாகும் பணத் ெதாைக 
யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5107/ ’14 
9 

ெகௗரவ அக்கில விராஜ் காாியவசம்,— ெதாழில் ட்பம், ஆராய்ச்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் ெநேனா ெதாழில் ட்பத்ைத ேமம்ப த் வதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) 2014 ஆம் ஆண் ல் ெநேனா ெதாழில் ட்பத்ைத ேமம்ப த் வதற்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  உள்நாட் ல் ெநேனா ெதாழில் ட்பம் பயன்ப த்தப்ப கின்ற 
ைகத்ெதாழில்கள் அல்ல  ேவ  ைறகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ெநேனா ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தவதி ள்ள நன்ைமகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v) உள்நாட்  அபிவி த்திக் க த்திட்டங்க க்காக இய மான எல்லாச் 
சந்தர்ப்பங்களி ம் ெநேனா ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த் தல் 
ெதாடர்பில் அதிகாாிகளின் கவனத்ைதக் ேகா வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5205/ ’14 
10. 

ெகௗரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க,—  ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அ ஸ்திேர யாவின், ெகன்பராவில் உள்ள இலங்ைக உயர் ஸ்தானிகர் 
அ வலகத்திற்கு ேமலதிகமாக ெமல்பன் நகரத்தில் இலங்ைக ெகான்சி லர் 
நாயகத்தின் அ வலகெமான் ம் ேபணிவரப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெகான்சி லர் நாயகத்தின் அ வலகம் எத்ேததியில் 
திறக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) ெமல்பன் நகரத்தில் இலங்ைக ெகான்சி லர் நாயகத்தின் அ வலகெமான்  
திறக்கப்பட்டதன் ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  ேமற்ப  அ வலகத்தின் ஊடாக இலங்ைகக்கு கிைடத் ள்ள 
அ கூலங்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ெமல்பனி ள்ள இலங்ைக ெகான்சி லர் நாயகத்தின் அ வலகத்தில் 
ெகான்சி லராக ெசயற்ப பவாின் ெபயர் மற் ம் ெதாழில்சார் தைகைமகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அங்கு பணியாற் ம் ஏைனய உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  உத்திேயாகத்தாின ம் ெபயர், பதவி, ெதாழில்சார் 
தைகைமகள், வழங்கப்பட் ள்ள ெபா ப் கள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ெகான்சி லர் உள்ளிட்ட ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்க க்கு அந்தந்த 
பதவிக க்ேகற்ப வழங்கப்ப கின்ற சம்பள அள கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் 
உள்ளிட்ட ேமலதிக வசதிகள் மற் ம் ெகா ப்பன கள் யாைவெயன்பைத ம் 

 (vi) மாதாந்தம் ேமற்ப  அ வலகத்திற்காக இலங்ைக அரசினால் உறப்ப கின்ற 
ெமாத்த ெசல கள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5312/ ’14 
11. 

ெகௗரவ அஜித் பீ. ெபேரரா,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ல மன் ஹு கல்ல என்பவர் இலங்ைக ெவளிநாட்  அ வல்கள் 
அைமச்சுக்குாிய ஒ  பதவிைய வகிக்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், குறித்த பதவி யாெதன்பைத ம் 
அவர் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(அ) (i) இராஜதந்திர அ வல்கள மற் ம்/ அல்ல  ெவளிநாட்ட வல்கள் 
ெதாடர்பில் ல மன் ஹு கல்ல என்பவ க்கு உள்ள தைகைமகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) குறித்த நபர் ெகாண் ள்ள க.ெபா.த (சாதாரண தர) மற் ம் (உயர் தர) 
தைகைமக ம் ஏைனய கைல மற் ம் ெதாழில்சார் தைகைமக ம் யாைவ 
என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5422/ ’14 
12. 

ெகௗரவ அஜித் குமார,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கு நாகல் ெபா  ைவத்தியசாைலயின் சீ.ாீ. ஸ்ேகனர் இயந்திரம் 

குறிப்பிடத்தக்கள  காலமாக சீர்ெகட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (ii) ஸ்ேகனர் இயந்திரம் சீர்ெகட் ள்ளதனால் ைவத்தியசாைலக்கு வ ைக 

த கின்ற ேநாயாளர்கள் அச்ேசைவையப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக தனியார் 
நி வனங்க க்குச் ெசல்ல ேவண்  ேநாிட் ள்ளதால் ெப ம் ெதாைகப் 
பணத்ைத ெசலவிட ேவண்  ேநாி கின்றெதன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  ஸ்ேகனர் இயந்திரத்ைத தி த்தியைமப்பதற்கு அல்ல  தியெதா  

ஸ்ேகனர் இயந்திரத்ைதப் ெபா த் வதற்கு ஏற்கனேவ ஏேத ம் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும் என்பைத ம்; 
 (iii) இதற்காக அைமச்சு ஏற்கும் ெசலவினம் எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5423/ ’14 
13. 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ேதசிய திைரப்படக் கூட் த்தாபனத்தின் ெசயற்பாட் ப் பணிப்பாளர் 

பதவிெயான் க்கு டீ. க ணாரத்ன என்பவர் நியமிக்கப்பட் ள்ளாரா என்பைத ம்; 
 (ii) திைரப்படக் கூட் த்தாபன சட்டத்தின் பிரகாரம் பணிப்பாளர் சைபயில் 

ெசயற்பாட் ப் பணிப்பாளர் பதவிெயான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனின், இவ்வாறான ஒ வைர நியமிக்க மா என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  நப க்கு ெசயற்பாட் ப் பணிப்பாளர் என்ற வைகயில் கிைடக்கின்ற 

ெகா ப்பன கள் மற் ம் சிறப் ாிைமகள்  யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) இந்நப க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள கடைமகள் தி ப்தியளிக்கக் கூ ய 

வைகயில் உச்ச அளவில் நிைறேவற்றப்ப கின்றதா என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
5438/ ’ 14 

14. 
ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம் அஸ்வர்,—  ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் 

கப்பற் ைற அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தமிழ் ெமாழி ேபசும் ெப ம்பாலான மக்கள் வா ம் கல் ைன பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாிவில் பாண் ப்  ேமட் வட்ைடக் கிராமத்தி ள்ள 
திக க்க காைமயில் சுனாமியினால் பாதிக்கப்பட்ட சுமார் 75 

கு ம்பங்கள் மீளக்கு ேயறி ள்ளனர் என்பைத ம்; 
 (ii) சுனாமி அனர்த்தம் நிகழ்ந்  சுமார் 10 வ டங்கள் கடந்தி ப்பி ம், ேமற்ப  

கிராமத்தின் திகள் ம சீரைமக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 
 (iii) மைழ காலத்தில் இக்கிராமத்திற்கு அ கில் ஏற்ப ம் ெவள்ளப்ெப க்கு 

மற் ம் திகளின் சிைத ற்ற நிைலைமகள் காரணமாக தம  ேபாக்குவரத்  
வசதிகைள ஏற்பா  ெசய் ெகாள்கின்ற ேபா  இக்கிராமவாசிகள் 
சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர் என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ)  ேமேல ெபயர் குறிப்பிட்ட கிராம மக்களின் ேபாக்குவரத்  வசதிகைள 

ேமம்ப த் வதற்காக இங்குள்ள திகைள ம சீரைமக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5567/ ’14 
15. 

ெகௗரவ நிேராஷன் ெபேரரா,— ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் கீாியன்கள்ளி - ஆண் கம திைய நிர்மாணிப்பதற்கு 
மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட  நிதித் ெதாைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  தியின் நிர்மாணப் பணிகள் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள நி வனம் 
யா ; 

 (iii) ேமற்குறிப்பிட்ட நி வனத் க்கு நிர்மாணப் பணிகள் ஒப்பைடக்கப்ப கின்ற 
ேபா  ைறசார்ந்த ேகள்விப்பத்திர நைட ைற பின்பற்றப்பட் ள்ளதா 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்ட தியின் நிர்மாணப் பணிகள் இைடநி த்தப்பட்டைமயால், 
மக்கள் பாாிய அெசௗகாியங்க க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) ேமற்ப  தியின் நிர்மாணப் பணிகள் மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா ; 
 (iii) ேமற்ப  தியின் நிர்மாணப் பணிகள் நீண்டகாலமாக 

நி த்தப்பட் ந்தைமயால் ேபாக்குவரத்  நடவ க்ைககளின் ேபா   
பாதிப் க்கு உள்ளாகி ள்ள மக்க க்கு நிவாரணங்கைள வழங்க 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

எ த் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
(2015 சனவாி 23, ெவள்ளிக்கிழைம) 

2905/ ’12 
1. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் த்த சாசன மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (5) 

(அ) (i) சுதந்திரம் ெபற்றதி ந்  இற்ைறவைர இலங்ைகைய மாறி மாறி ஆட்சி 
ெசய் ெகாண்  வ கின்ற அரசாங்கங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்ப ம் ஒவ்ெவா  அரசாங்கத்தின ம் அைமச்சரைவயின் 
அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக ஆரம்பம் தல்  வைர 
எத்தைன என்பைத ம்; 

 (iii) 1985, 1995, 2005 மற் ம் 2012ஆம் ஆண் களில் ஒவ்ெவா  அைமச்ச க்குமான 
சராசாிச் ெசல  தனித்தனியாக எவ்வள  என்பைத ம்  

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாகாண சைபச் சட்டத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளவா  அைமச்சரைவயி ள்ள 
அைமச்சர்களின் எண்ணிக்ைக சட்டத்தின் லம் ஏன் மட் ப்ப த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (ii) அைமச்சரைவயி ள்ள அைமச்சர்களின் எண்ணிக்ைகயின் அதிகாிப்  நாட் க்கு 
உதவி ள்ளதா அல்ல  நாட் ன் மீ  ேம ம் சுைமையச் சுமத்தி ள்ளதா 
என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2015 ெபப் வாி 05, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

2765/ ’12 
1. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) உயர்தர வகுப் க க்காக ஒ  ேதசிய பாடசாைலயி ந்  இன்ெனா  
ேதசிய பாடசாைலக்குச் ெசல்வைத த ்க்கின்ற வைகயில் கல்வி 
அைமச்சினால் ெவளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்ைகயின் காரணமாக பல 
ஏைழப்பிள்ைளக க்கு சிரமங்கள் ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம், 

 (ii) ெகா ம்  ேறாயல் கல் ாி மற் ம் ெகாட்டாஞ்ேசைன மத்திய மகா 
வித்தியாலயம் என்பன “ேதசிய பாடசாைலகள்” என்றைழக்கப்பட்டா ம், 
அவ்வி  பாடசாைலகளி ள்ள வசதிக க்கிைடயில் பாாிய வித்தியாசம் 
காணப்ப கின்றன என்பைத ம் 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) ஆெமனில் ேமற்ப  சுற்றறிக்ைகைய உடன யாக நீக்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

3548/ ’13 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 2009 ஆம் ஆண் ந்  2013 ஆம் ஆண்  வைர, 

 (i) திைறேசாி றிகைள அல்ல  திைறேசாி உண் யல்கைள வாங்கிய 
கம்பனிகள், நி வனங்கள் அல்ல  ைகத்ெதாழில் தலீட்டாளர்கள் யார் 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கடன் க விகள் விற்கப்பட்ட விகிதம், காலப்பகுதி என்ன 
என்பைத ம்; 

 (iii) திைறேசாி உண் யல்கைள அல்ல  திைறேசாி றிகைள வாங்குபவர்க க்கு 
நாணயமாற்றத்தின் உயர்  காரணமாக இழப்  ஏற்ப ம்ெபா  அைத 
அரசாங்கம் தாங்கிக்ெகாள் ம் எனக்கூறி ஏதாவ  உத்தரவாதம் 
வழங்கப்பட்டள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) அரசாங்கக் கடன் க விகைள வாங்கிய ஐந்  ெபாிய தலீட்டாளர்கள் 
அல்ல  ைகத்ெதாழில் தலீட்டாளர்கள் யார் என்பைத ம்; 

 (v) அரசாங்கத்தால் கு ங்காலம், இைடக்காலம், நீண்ட காலம் என்ற 
அ ப்பைடயில் விற்கப்பட்ட ெமாத்தக் கடன் க விகைள, அவற்றின் 
ெப மானம் மற் ம் காலப்பகுதிைய என்பவற் ட ம், 

வ டாந்த அ ப்பைடயில் அவர் சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4080/ ’13 
3. 

ெகௗரவ சுஜீவ ேசனசிங்க,— ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சப் கஸ்கந்த எண்ெணய் சுத்திகாிப்  நிைலயத்திற்கு அவசியமான 
மசெகண்ெணய் உாிய ேநரத்தில் இறக்குமதி ெசய்யப்படாைம காரணமாக 
2013.05.14 ஆந் திகதியில் இ ந்  எண்ெணய் சுத்திகாிப்ைப நி த்திவிட 
ேநர்ந் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இவ்வா  சுத்திகாித்தைல நி த்திவிட ேநர்ந்த 2013.05.14 ஆந் திகதிக்கு 
ன்னர் இ தியாக மசெகண்ெணய் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட  திகதி யா ; 

 (iii) சப் கஸ்கந்த சுத்திகாிப்  வளவி ள்ள, மசெகண்ெணய் களஞ்சியப்ப த்தக்கூ ய 
தாங்கிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  தாங்கிகளில் மசெகண்ெணய் களஞ்சியப்ப த்தக்கூ ய ெகாள்ளள  
எவ்வள ; 

 (vi) ேமற்ப  உச்சஅளவிலான ெகாள்ளள  ெகாண்ட மசெகண்ெணய் 
சுத்திகாிப் க்காக எ க்கின்ற நாட்களின் எண்ணிக்ைக யா  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  சுத்திகாிப்  நிைலயத்தில் மசெகண்ெணய் சுத்திகாிப்பிைன 

நி த்திவிட ேவண் ய நிைலேயற்ப ம்வைர மசெகண்ெணய் இறக்குமதி 
ெசய்ய யாதி ந்தைமக்கான காரணம் யா ; 

 (ii) ேமற்ப  தாமதத்திற்கு ெபா ப் க்கூற ேவண் வர்க க்கு எதிராக இ வைர 
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iii) எண்ெணய் சுத்திகாித்தல் நி த்தப்பட்டைமயால் இலங்ைக ெபற்ேறா யக் 
கூட் த்தாபனத்திற்கு நாெளான் க்கு விைளந்த நட்டம் எவ்வள ; 

 (iv) இனிவ ங்காலங்களில் இத்தைகய நட்டத்ைத த ப்பதற்காக எ த் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ 

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

4530/ ’13 
4. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபௗத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) உட ன ற்ற இரா வ ரர்கைள சுயெதாழில்க க்கு 
ஆற் ப்ப த் வதற்காக “ரணவி  திவி ெநகும” எ ம் விேசட கடன் 
திட்டெமான்   ஆரம்பிக்கப்பட்டெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  கடன் திட்டத்தின் கீழ் கடன் வழங்கப்ப ம் 
சுயெதாழில்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) சுயெதாழிெலான்ைற ஆரம்பிப்பதற்காக வழங்கப்ப கின்ற குைறந்தபட்ச 
மற் ம் கூ யபட்ச கடன் ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) “ரணவி  திவி ெநகும” கடன் திட்டத்தின் கீழ் கடன் ெப வதற்காக பின்பற்ற 
ேவண் ய ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்காக நிைறேவற்ற ேவண் ய  பிைண, நிபந்தைனகள் மற் ம் கடன் 
ெதாைகக்காக அறவிடப்ப ம் வட்  தம் யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4582/ ’13 
5. 

ெகௗரவ அ ர திசாநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கு நீர் மாசைடவதற்கு எதிராக ெவ ேவாிய ரத் பஸ்வல மக்கள் நடாத்திய 
ஆர்ப்பாட்டத்தின்ேபா  ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ப்பாக்கிப் பிரேயாகத்தின் காரணமாக 
காயமைடந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) காயமைடந்தவர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் உயிாிழந்தவர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் இ தியாக வசித்  வந்த கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் ெதாடர்பாக விசாரைண நடாத்தப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (v) அதற்கைமய ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் ேமற்ெகாள்வதற்கு கட்டைளயிட்ட 
அதிகாாிகள் மற் ம் ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் ேமற்ெகாண்டவர்கள் 
இனங்காணப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், இவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (vii) இவர்க க்கு தண்டைன வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4683/ ’13 
6. 

ெகௗரவ பீ. ஹாிசன்,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் விவசாய இரசாயனப் ெபா ட்களின் 
(பீைட ெகால் கள் மற் ம் கைள ெகால் கள்) எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  பீைட ெகால் கைள இறக்குமதி ெசய் ம் நி வனங்களின் 
ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iii) 2013ஆம் ஆண் ல் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட கி மிநாசினிகள் மற் ம் கைள 
ெகால் களின் அள  லீற்றாில் யா  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 1995ஆம் ஆண்  தல் 2013ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலப் பகுதியி ள் 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட பீைட ெகால் களில் தற்ேபா  தைட 
ெசய்யப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைக; 

 (ii) தைட ெசய்யப்பட்ட  பீைட ெகால் களின் ெபயர்கள்; 

 (iii) அவ்வா  தைட ெசய்யப்பட்ட பீைட ெகால் கைள இறக்குமதி ெசய்த 
கம்பனிகளின் ெபயர்ப் பட் யல்; 

ஆகியவற்ைற அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 
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(இ) (i)  பீைட ெகால் ெயான்ைற தைட ெசய்வதற்காக பின்பற்றப்ப ம் ைறயியைல 
குறிப்பி வாரா; 

 (ii) இதற்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ேதைவப்ப கின்றதா; 

 (iii) பீைட ெகால் கைள தைட ெசய்தல் ெதாடர்பில் வர்த்தமானி அறிவித்தெலான்  
ெவளியிடப்ப கின்றதா; 

 (iv) 2013ஆம் ஆண் ல் கமத்ெதாழில் அைமச்சாினால் தைட ெசய்யப்பட்ட  
பீைடெகால்   வைககளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (v) இ  ெதாடர்பில் வர்த்தமானி அறிவித்தல் ெவளியிடப்பட் ப்பின், அதன் 
திகதி யா  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

5020/ ’14 
7. 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கம்பஹா நகாில் பிரதான தி, சிாிகு ச தி மற் ம் மங்கள தி ஆகிய 
ஒவ்ெவா  பாைதைய ம் விஸ்தாிப்பதற்காக இ தியாக காணிகள் 
சு காிக்கப்பட்ட ஆண் கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (ii) அவ்வா  சு காிக்கப்பட்ட காணிக க்கு தற்ேபா  நட்டஈ  
ெச த்தப்பட் ப்பின், அந்த ஒவ்ெவா  தி ெதாடர்பாக ம் நட்டஈ  
ெச த்தப்பட்ட ஆண் கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திகளின் அபிவி த்திப் பணிக க்காக சு காிக்கப்பட்ட சகல 
காணிக ம் ெபௗதீக ாீதியில் பயணிகளின் பயன்பாட் க்கு 
பயன்ப த்தப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ேமற்ப  திகளின் அபிவி த்திக்காக சு காிக்கப்பட் ள்ள ேபாதி ம், 
இ வைர மக்களின் பயன்பாட் ்க்காக பயன்ப த்தப்படாத காணிகள் 
உள்ளனவா; 

 (iii) ஆெமனில், அத்தைகய காணிகள் உள்ள பாைதகள் யாைவ 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5106/ ’14 
8. 

ெகௗரவ அகில விராஜ் காாியவசம்,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் சாதாரண பாடசாைலக் கல்வி ெதாடர்பிலான ஆய் ப் 
பணிகள் ெதாடர்பாக ெசயலாற் வதற்கு ேதசிய கல்வி ஆய் ச் 
சைபெயான்  நி வப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆம் எனின், அதில் அங்கத் வம் வகிப்பவர்கள் யாவெரன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) 2014 ஆம் ஆண் க்காக கல்வி ஆய்  நடவ க்ைகக க்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி ஏற்பாட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வாண் ல் நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ள பிரதானமான கல்வி ஆய் க் 
க த்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இ தியாக கல்வி ஆய்வரங்ெகான்  (Symposium) நடத்தப்பட்ட ஆண்  
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) கல்வி ஆய் க க்கு ெதாழில்சார் நி ணத் வ லைமவாய்ந்தவர்கைள 
ஊக்குவிப்பதற்காக எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5204/ ’14 
9. 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,—  நிதி திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ேதசிய ேசமிப்  வங்கியின் ஊழியர்கள் சில க்கு 2013.07.01 ஆம் திகதி 
தல் அ க்கு வ ம் வைகயில் 111-11 தரத்திற்கு பதவி உயர்  

வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பதவி உயர்  ெபற்றவர்களின் ெபயர்ப் பட் யெலான்ைற சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பதவி உயர்ைவ வழங்கும் ேபா  பதவி உயர்  ெபறேவண் ய 
சிலர் ைகவிடப்பட் ள்ளனர் என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iv) குறித்த திகதிக்கு ன்னர் ஓய் ெபற்ற ஊழியர்கள் சில ம் ேமற்ப  பதவி 
உயர்ைவ வழங்குவதற்கு ஏற் ைடயவர்களாக்கிக் ெகாள்ளப்பட் ள்ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 (v) ேமேல (iv) இற்கு அைமய பதவி உயர்  வழங்குவதற்கான இய ைம 
இல்ைலெயன்பைத அறிவாரா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5207/ ’14 
10. 

ெகௗரவ (அல் ஹாஜ்) ஏ.எச். எம். அஸ்வர்,— ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) ல்ைலத்தீ , மாந்ைத கிழக்கு பிரேதச  ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின், 
வன்னிவிலாங்குளம், பாைலபானி, ெகாம் ைவத்தகுளம் ஆகிய கிராமங்களில் 
வதி ம் ற் க்கும் அதிகமான கு ம்பங்கள் பயன்ப த் கின்ற சுமார் 11.05 
கிேலா மீற்றர் நீளமான பிரதான தியின் இ றங்களி ம் கா  படர்ந்  
பயணிக்க யாத பயங்கரமான நிைல ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், ேமற்ப  பிரதான திைய மீண் ம் பயன்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் 
னரைமத் த் த வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் 

குறிப்பி வார? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5249/ ’14 
11. 

ெகௗரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க,—  உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக்  
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) உள் ராட்சித் ெதாகுதிகளின் எல்ைலகைள நிர்ணயிப்பதற்காக 
ஆைணக்கு ெவான்  நியமிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆைணக்கு  நியமிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ஆைணக்கு வின் அங்கத்தவர்கள  ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) உள் ராட்சித் ெதாகுதிகளின் எல்ைலகைள நிர்ணயிப்பதற்காக 
நியமிக்கப்பட்ட ஆைணக்கு வின் அறிக்ைகையத் தயாாிக்கும்ேபா  
அ ப்பைடயாகக் ெகாள்ளப்பட்ட விடயங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  குறித்த அறிக்ைக தயாாிக்கப்பட்  வைடந் ள்ளதா அல்ல  
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இ  வைர குறித்த அறிக்ைக சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைலெயனின், அதற்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  அறிக்ைகையத் தயாாிக்கும்ேபா  பிரதான அரசியல் கட்சிகளின் 
க த் க்கள் ெபறப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அதற்காக பயன்ப த்தப்பட்ட ைறயியல் யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட எல்ைல நிர்ணயம் நிைற ெபற்றி ப்பின், அ  
ெதாடர்பாக ெபா மக்க க்கு விழிப் ணர் ட் ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  அறிக்ைக ேதர்தல் ஆைணயாளர் மற் ம் ஏைனய அரசியல் 

கட்சிக க்கு வழங்கப்ப ம்  திகதி யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5313/ ’14 
12. 

ெகௗரவ அஜித் பீ. ெபேரரா,— ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ)  ெதற்கு அதிேவகப் பாைதயி ந்  க த் ைற - ெஹாரைண ெந ஞ்சாைலக்கு 
ஒ  உட்பிரேவசப் பாைதைய வழங்குவதற்காக இய ைம காணப்ப கின்றதா 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பற்றிய 
ஆேலாசைனக் கு க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 3619 ஆம் இலக்க 
பிேரரைணயின் பிரகாரம் அறிவிக்கப்பட் ள்ளவா  இைடமாறெலான்ைற 
நிர்மாணிப்ப  ெதாடர்பில் ைமயான ஆய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், இதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 
அவர் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5520/ ’14  

13. 

ெகௗரவ (தி மதி) அேனாமா கமேக,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இந்நாட் ல் தயாாிக்கப்ப ம் திறிேபாஷாைவ இலவசமாகப் ெபற் க் 

ெகாள்பவர்கள் யார்; 

 (ii) இவர்க க்கு மாதாந்தம் வழங்கப்ப ம் திறிேபாஷா பக்ெகற் களின் 

எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) திறிேபாஷா ெபற் க் ெகாள்பவர்களின் திறிேபாஷா ேதைவப்பாட்ைட 

இனம்காண்பைத ம், அவற்ைற விநிேயாகிப்பைத ம் ேமற்ெகாள் ம்  

பிரேதச நி வனங்கள்  யாைவ; 

 (iv) திறிேபாஷா நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ேமற்பார்ைவ மற் ம் காைமத் வத்ைத 

ேமற்ெகாள் ம் நி வனம் யா  

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) வ டாந்த திறிேபாஷா உற்பத்தியான  தற்ேபா  உள்ள ேகள்விைய 

நிைற  ெசய்வதற்குப் ேபாதியதாக உள்ளதா; 

 (ii) 2012, 2013 மற் ம் 2014 ஆம் ஆண் களில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட் ள்ள 

திறிேபாஷாவின் அள  வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) திறிேபாஷா நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு வ டாந்தம் ெசலவிடப்ப ம் 

பணத்ெதாைக யா  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) திறிேபாஷா உற்பத்திக்குத் ேதைவயான ேசாயா ேபாஞ்சி  மற் ம் 

ேசாளத்ைத உள்நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்வதற்கு விவசாயிக க்கு 

நிவாரணங்கள் வழங்கப்ப கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நிவாரணங்கள் யாைவ; 

 (iii) ேசாயா ேபாஞ்சி, ேசாளம் ஆகியவற்ைறத் தவிர திறிேபாஷா உற்பத்திக்காக 

பயன்ப த்தப்ப ம் ஏைனய லப்ெபா ட்கள் யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  லப் ெபா ட்கள் உள்நாட் ந்  ெபறப்ப கின்றதா; 

 (v) இன்ேறல், இைவ ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் விதம் யா  

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5641/ ’14 
14. 

ெகௗரவ தலதா அத் ேகாரல,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெதாழில் ட்பவியல் என்ற ெபயாில் க.ெபா.த. (உத) ெதாடர்பாக தியெதா  
பாடத் ைற அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த திய பாடத் ைறைய கற்கின்ற தலாவ  மாணவர் கு  
க.ெபா.த. (உயர் தர) பாீட்ைசக்குத் ேதாற் ம் ஆண்  யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  பாடத் ைறயின் கீழ் பிரதானமான பாடங்க க்கான 
பாடவிதானங்க ம் பாடெநறிக ம் தயாாித்  க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பாடங்கைளக் கற்பிக்கின்ற ஆசிாியர்க க்கு உாிய பயிற்சிகைள 
வழங்குதல் வைடந் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) கு ணாகல் மாவட்டம் தவிர்ந்த நாட் ன் ஏைனய பிரேதசங்களில் தற்ேபா  
ெதாழில் ட்பவியல் பாடத் ைற கற்பிக்கப்ப கின்ற பாடசாைலகளின் 
ெபயர்கைள அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5648/ ’14 
15. 

ெகௗரவ கயந்த க ணாதிலக,— ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) உள்நாட் , ெவளிநாட்  சுற் லாப் பயணிகைள கவர்ந் ள்ள மா  
கங்ைகயில் அைமந்தி க்கின்ற மா வ தீ க்கு பிரேவசிப்பதற்காக ள்ள  
சுமார் 30 வ டங்கள் பழைமவாய்ந்த பைழய பாலத்தின் பக்கக் கட் கள் 
உக்கிப் ேபா ள்ளேதா  சில இடங்கள் கீழிறங்கி ேசதமைடந் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  தீவில் வசிக்கின்ற சுமார் 220 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த மக்களின் 
பிரேவசப் பாைத ம் ேமற்ப  பலத்தி டாகேவ அைமந் ள்ளெதன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  பாலம் உக்கிப்ேபாய் பயன்ப த்த யாத நிைலக்கு உள்ளாவதற்கு 
ன்னர் தி த்தியைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் 

குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2015 ெபப் வாி 06, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

2766/ ’12 
1. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கல்வியியற் கல் ாிகளின் பயி னர்க க்கு ஆசிாியர் நியமனங்கைள 
வழங்கும் ேபா  ஏற்ப ம் தாமதத்திற்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நியமனங்கைள வழங்குவதற்காக, தற்ேபா ள்ள ஆசிாியர் 
ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) குறிப்பிட்ட ெவற்றிடங்கள் ாிதமாக நிரப்பப்படாைமயினால் கல்வியியல் 
கல் ாிகளின் பயி னர்க க்கும் அேதேபான்  ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைறயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள மாணவர்க க்கும் ெப ம் பாதிப்  
ஏற்ப கின்றெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வாறாயின், குறிப்பிட்ட ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப உடன யாக 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

3562/ ’13 
2. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2012 மற் ம் 2013ஆம் ஆண் க க்கான ைறசார் நி ணர், ஆேலாசகர் 
அல்ல  இவ்வைகயான ேவ  அதிகாாி எவேர ம் கல்வி அைமச்சில் 
அல்ல  அவ்வைமச்சின் கீ ள்ள ேவ  ஏேத ம் நி வனத்தில்/ 
அ வலகத்தில் நியமிக்கப்பட்டனரா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அவ்வா  நியமிக்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
அவர்கள் எப்ேபாதி ந்  நியமிக்கப்பட்டனர் என்பைத ம்; 

 (iii) அவர்களின் நியமனங்களின் ேநாக்கம்; 

 (iv) ஒ  மாதத்திற்கு அவர்க க்காக ஏற்ப ம் ெமாத்த ெசல  ஆகியவற்ைற ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல (அ)(i) இன்ப  2009 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம்  2011ஆம் ஆண்  
வைர  ஏேத ம்  நியமனம்  வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவர்கள் இப்ேபா ம்  பணி ாிகின்றார்களா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாறாயின், அவர்கைள  நியமிப்பதற்கு க த்திற் ெகாள்ளப்பட்ட  
ெதாழில்சார் தகுதிகள் அல்ல  ேவ   தக திறன்கள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4427/ ’13 
3. 

ெகௗரவ (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க,— கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண்  ஆகஸ்ட் மாதம் 31 ஆம் திகதி ெகா ம்  ெவாக்ேஸால் 
தியில் அைமந் ள்ள செதாச ெசயலகத்தில் 7 ஆம் மா யில் ஏற்பட்ட தீ 

விபத்  பற்றி ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விசாரைணயின் அறிக்ைகெயான்  
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அறிக்ைகயின் ப  த ீவிபத்  ஏற்ப வதற்குாிய காரணம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) தீயினால் அழிந்த ஆவணங்களின் அள  பற்றி கணிப்பிடப்ப ள்ளதா 

என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  தீ விபத்  காரணமாக ஏற்பட்ட நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4474/ ’13 
4. 

ெகளரவ த்திக பத்திரன,— ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக ைகயிரதத் திைணக்களத்தின் ேபாக்குவரத்  உப 
திைணக்களத் க்கு ைகயிரதப் பணி உதவியாளர், ப்பர  ஏற்பாட் த் 
ெதாழிலாளர், மற் ம் அ வலகத் ெதாழிலாளர் ஆகிய பதவிக க்காக 
200905.15 ஆம் திகதி மற் ம் 2009.11.17 ஆம் திகதிய நியமனக் க தங்கள் 

லம் சிலர் ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 
 (ii) இ வைர இவர்களின் ேசைவ நிரந்தரமாக்கப்படவில்ைல என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்டவா  ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் நிரந்தரமாக்கப்ப வார்களாயின் அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இதற்காக கைடப்பி க்கப்ப ம் ைறயியல் யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

4658/ ’13 
5. 

ெகௗரவ சுஜீவ ேசனசிங்ஹ,— தாவரவியல் ங்காக்கள், ெபா ப் ெபா ேபாக்கு 
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெபா நலவாய நா களின் தைலவர்கள  மாநாட் க்கு சமாந்திரமாக 
பத்தர ல்ைல கிராமியக் கைலகள் நிைலயம் அைமந் ள்ள வளவில் 
மி கக்காட்சிசாைலெயான்  நிர்மாணிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மி கக்காட்சிசாைலக்கு எ த் ச் ெசல்லப்பட்ட விலங்குகள் 
ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட நி வனம் யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மி கக் காட்சிசாைலக்கு எ த் ச் ெசல்லப்பட்ட விலங்கு வைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  விலங்கு வைக மற் ம் அவ் எண்ணிக்ைககள் 
தனித்தனிேய யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) ேமற்ப  மி கக்காட்சிசாைலக்கு எ த் ச் ெசல்லப்பட்டதன் பின்னர், 

 (i) உயிாிழந்த விலங்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) பறந்  ெசன் ள்ள பறைவகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  இனத் க்கும் அைமய தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத அவர் 
 இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

4684/ ’13 
6. 

ெகௗரவ பீ. ஹாிசன்,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கடந்த ஐந்  வ ட காலப்பகுதியி ள், உர மானிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் 
கீழ் வடமத்திய மாகாணத்தில் ஒ  ெஹக்ெடயார் வய ல் பயிர்ச் 
ெசய்ைகக்காக வழங்கப்பட்ட உரத்தின் அள  வ டாந்த ாீதியில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) கடந்த ஐந்  வ ட காலப் பகுதியி ள் ஒ  ெஹக்ெடயார் வய க்கு உர 
மானியம் வழங்குவதற்காக வ டாந்தம் ெசலவழிக்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) உர மானியத்தின் கீழ் வடமத்திய மாகாணத்தில் ஒ  ெஹக்ெடயார் வய ல் 
பயிாி வதற்கு ெசலவாகும் ெமாத்த பணத்ெதாைக யா ; 

 (iv) ேமற்ப  ஒ  ெஹக்ெடயார் வய ந்  எத்தைன கிேலா ெநல் விைளச்சல் 
ெபறப்ப கின்ற ; 

 (v) ேமற்ப  விைளச்சல் பா 35 தம் மற் ம் பா 32 தம் விற்பைன 
ெசய்யப்பட் ப்பின் இதி ந்  ெபறப்ப ம் வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
யா ; 

 (vi) ேமற்ப  வ மானத்தி ந்  ெசலவிைனக் கழித்ததன் பின்னர் கிைடக்கும் 
இலாபம் ெவவ்ேவறாக யா  

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இரசாயன உரம் இடப்படா  பயிாிடப்பட்ட ஒ  ெஹக்ெடயார் 
வய ந்  ெபறப்ப ம் விைளச்சல் யா ; 

 (ii) ேமற்ப  விைளச்சைல பா 32 அல்ல  பா 35 தம் விற்பைன 
ெசய்கின்றேபா  ெபறப்ப ம் வ மானம் யா ; 

 (iii) அைனத்  ெசல கைள ம் கழித்ததன் பின்னர், ேமற்ப  ஒ  ெஹக்ெடயார் 
வய ந்  விவசாயி ஒ வ க்கு மீதமாகும் பணத்ெதாைக யா  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5021/ ’14 
7. 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கிராம அ ப்பைடயில் ‘ஜன சபா’ ேவைலத்திட்டம் நைட ைறயில் உள்ளதா; 
 (ii) அவ்வா  இல்ைலேயல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கிராம மட்டத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய அபிவி த்திப் பணிகளின் 
ன் ாிைமைய இனங்காண்பதற்காக ைறசார்ந்த ெசயன் ைறெயான்  

தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா; 
 (ii) ஆெமனில், அதைன இச்சைபக்குச் சமர்ப்பிப்பாரா; 
 (iii) ன் ாிைமைய இனங்காண்பதற்கு ைறசார்ந்த ெசயன் ைறெயான்  

தயாாிக்கப்படவில்ைலெயனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5310/ ’14 
8. 

ெகௗரவ அஜித் பி. ெபேரரா,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) (i) ஒ  கிேலாகிராம் திரவ இறப்பர் பா ன் சந்ைத விைல பாாியளவில் 
ழ்ச்சியைடந் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) திரவ இறப்பர் பா ன் விைல குைறவைடவதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) 2014.01.01 ஆம் திகதி தல் 2014.05.31 ஆம் திகதி வைரயில் இலங்ைகக்கு 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட  இறப்பர் பா ன் அள  யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இறப்பர் பா க்கு அதிக விைலைய நிர்ணயிப்பதற்காக தற்ேபா  
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இ  ெதாடர்பில் எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5338/ ’14 
9. 

ெகௗரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க,— ெதாழில் ட்பம், ஆராய்ச்சி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2012 நவம்பர் மாதம் 27 ஆம் திகதி விண்ணில் ெச த்தப்பட்ட சுப்ாீட் ெசட் 1 
ெசய்மதி ெதாடர்பில் இலங்ைகக்கு உள்ள உாிைம யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெசய்மதி லம் இலங்ைகக்கு கிைடக்கும் அ கூலங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  ெசய்மதியின் இயங்குநிைல மற் ம் ன்ேனற்றம் 
யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) சுப்ாீட் ெசட் 1 ெசய்மதி விண்ெவளி க த்திட்டத்திற்கு ெசலவிடப்பட்ட 
ெமாத்த பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெசலவினத்தில் சீனாவின் நிதி தவியாக ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
பணத் ெதாைக மற் ம் இலங்ைக ஏற்ற பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டமாக 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள பல்ேலெகேல தலீட்  வலயத்தில் விண்ெவளித்தளம் 
(Teleports) மற் ம் விண்ெவளி விஞ்ஞான பீடத்ைத நிர்மாணித்தல் 

ர்த்தியைடந் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்ெகன ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தப் பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) தற்ேபா  ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் ன்றாம் கட்ட பணிகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (vi) இதன் ெசயற்பா  மற் ம் ெசலவிடப்பட ள்ள பணத் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vii) ன்றாம் கட்டத்திற்குாிய சுப்ாீட் ெசட் 1 ெசய்மதிைய விண்ணில் ெச த்தத் 
திட்டமிட் ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5350/ ’14 
10. 

ெகௗரவ அேனாமா கமேக,— ைகத்ெதாழில், வாணிப அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நா  வதி ம் “ைகத்ெதாழில்ேபட்ைட” என்ற ெபயாில் 
ேபணிவரப்ப கின்ற இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்கள் ஏேத ம் விேடச ைறெயான்  ெதாடர்பாக 
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ைகத்ெதாழில் ேபட்ைட ம், ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள இடம் 
மற் ம் அவற்றின் லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) த்தள ைகத்ெதாழில் ேபட்ைட ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இதைன நிர்மாணிப்பதற்காக அரசாங்கம் ெசலவிட் ள்ள பணத் ெதாைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  அங்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற ைகத்ெதாழில்கள்/ 
உற்பத்திகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  அங்கு ேசைவயாற் கின்ற அரசாங்க அல்ல  ேவ  ைறகைளச் 
ேசர்ந்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பதவிக்கும் அைமய 
தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஈ) (i) த்தள ைகத்ெதாழில்ேபட்ைடக்கு மின்சாரம் ெபறப்ப ம் ைற யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்ெகன மின்மாற்றி இயந்திரங்கள் ெபா த்தப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) 2014 சனவாி மாதம் தல் இன்  வைர அதன் பராமாிப் க்காக 

ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடயில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற ெவட் மரக் 

ைகத்ெதாழில் உற்பத்திகளின் சந்ைதப்ப த்த க்காக 

அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள ேவைலத்திட்டம் யா  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

5424/ ’14 

11. 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,—  ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ைகயிரத திைணக்களத்தின் பயிற்சிெபற்ற ைகவிைன அ ப்பைடயிலான 

ேசைவப் பிரமாணங்களின் பிரகாரம், 1997.01.01 ெதாடக்கம் சகல 

பயிற்சிெபற்ற ைகவிைனஞர்க ம் ேமற்ப  ேசைவயில் 

உள்வாங்கப்பட் ள்ளைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேவ  எந்தெவா  ேசைவப் பிரமாணங்களி ம் காணப்படாத 

நிபந்ைதைனயாக ேமற்ப  ேசைவயின் பிாி கள் மற் ம் பதவி யர்விற்கு 

ஏற்ப “அ” பிாிவி ள்ள ைகவிைனஞர்க க்கு தல் வகுப்பிற்கான 

பதவி யர் கள் வழங்கப்ப கின்றேபா  6:1 விகிதாசாரம் 

பின்பற்றப்ப கின்றதா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  விகிதாசாரம் 6/2006 சுற்றறிக்ைக அ ல்ப த்தப்ப கின்றேபா  

மாற்றப்ப ெமன பல சந்தர்ப்பங்களில் அதிகாாிகள் 

இணங்கியி ப்பெதன்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iv) எனி ம், இற்ைறவைர 6/2006 இன் பிரகாரம் பதவி யர்  நைட ைறையத் 

தயாாிப்பதற்கு தவறி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், இதற்குாிய காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  பிரச்சிைனயின் காரணமாக சம்பள உயர்வின் உச்ச வரம்பில் உள்ள 

ெப ம் எண்ணிக்ைகயான ஊழியர்க க்கு அநீதி ேநாி கின்றெதன்பைத 

அறிவாரா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5439/ ’14 
ெகௗரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம் அஸ்வர்,— நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) தலவாக்கைல ெஹா ட் ேதாட்டத்தில் வசிக்கும் அண்ணளவாக 200 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கள் நீண்ட காலமாக கு நீைரப் 
ெபற் க்ெகாள்வதில் சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேதாட்டத்தில் வசிக்கும் மக்க க்கு கு நீர் வழங்கும் ெபா ட்  
தலவாக்கைல பிரேதசத்தில் ெசயற்ப கின்ற அரச சார்பற்ற 
அைமப்ெபான்றான ாீ பீல்ட் நி வனத்தினால் அண்ைமயில் தாபிக்கப்பட்ட 
நீர் தாங்கிகள் மற் ம் குழாய் நீர் ைறைமெயான்றின் லம் ேமற்ப  
மக்க க்கு தம  கு நீர் ேதைவைய நிைற ெசய் ெகாள்ள 
இய மாயி ந்தெதன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  ேதாட்டத்தின் ேதயிைலத் ெதாழிற்சாைலக்குத் 
ேதைவயான நீர் ேமற்ப  தாங்கியி ந்  ெபறப்ப கின்றைமயால் ேமற்ப  
மக்கள் மீண் ம் கு நீர் ேதைவைய நிைற  ெசய் ெகாள் ம் சிரமத்ைத 
எதிர்ேநாக்கி ள்ளனர் என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ெஹா ட் ேதாட்டத்தில் வசிக்கும் மக்களின் கு நீர் ேதைவைய நிைற  
ெசய் ம் ெபா ட்  நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5568/ ’14 
13. 

ெகௗரவ நிேராஷன் ெபேரரா,— வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வனசீவராசிகள் பா காப் த் திைணக்களத்திற்கு த விக்கப்பட்ட 
விமானிகளற்ற கண்காணிப்  விமானத்திற்ெகன ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விமானத்தின் லம் ெபறப்பட்ட தகவல்களின் ப  
ெவளிப்ப த்தப்பட்ட சட்டவிேராத ெசயற்பா கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட சட்டவிேராத ெசயற்பா க க்குப் 
ெபா ப் க் கூறேவண் யவர்கெளன இனங்காணப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நபர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட சட்ட நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  ேமற்ப  கண்காணிப்  விமானம் காணாமல் ேபா ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  விமானம் காணாமல் ேபானதற்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) காணாமல் ேபான ேமற்ப  விமானத்திற்கு பதிலாக ெவெறா  விமானம் 
பதலீ  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5642/ ’14 
14. 

ெகௗரவ தலதா அத் ேகாரல,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்  
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஒட் ெமாத்தமான சி  ேதயிைலத் ேதாட்டச் ெசாந்தக்காரர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2014 வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் சி  ேதயிைலத் ேதாட்டங்களின் மண் 
மற் ம் நீர் பா காப்பின் ெபா ட்  ஒ  ஏக்க க்கு பா 5,000.00 தம் சி  
ேதயிைலத்ேதாட்டச் ெசாந்தக்காரர்க க்கு வழங்குவதற்கு ன்ெமாழியப்பட்ட 
நிவாரணத் ெதாைக ஒேர தடைவயில் வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், அ  பகுதி பகுதியாக வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  நிவாரணத் ெதாைகைய வழங்குவதற்காக 2014 ஆம் ஆண் ல் 

ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5656/ ’14 

15. 
ெகௗரவ சிவசக்தி ஆனந்தன்,—  பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) பம்பலப்பிட் , ெமஜஸ்ாிக் சிட் , ன்றாம் மா யில், இலக்கம் 3 –  26 
மற் ம் 27 ஆம் இலக்கங்களில் அைமந் ள்ள ‘பனமா ேரடர்ஸ்’ வர்த்தக 
நிைலயத்தின் உாிைமயாளரான ராமசாமி பிரபாகரன் என்பவர் 28 
மாதகாலமாக ைக  ெசய்யப்பட் ந்த நிைலயில் உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் 
பிரகாரம் வி தைல ெசய்யப்பட்ட ஒ வராவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) வி தைல ெபற்ற பின்னர் இவர் பிரதிப் ெபா ஸ் மாஅதிபர் அ ர 
ேசனாநாயக்க மற் ம் அரச லனாய் ப் பிாிவில் ேசைவயாற்றிய சிேரஷ்ட 
ெபா ஸ் அத்தியட்சகர் வாஸ் குணவர்த்தன ஆகிேயா க்கு எதிராக மனித 
உாிைம மீறல் ெதாடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் ெசய்தி ந்தார் 
என்பைத ம்; 

 (iii) இ  சம்பந்தமான வழக்கு விசாரைண 2012 ெபப் வாி மாதம் 13 ஆம் திகதி 
நடாத்தப்படவி ந்த  என்பைத ம்; 

 (iv) 2012 ெபப் வாி 11 ஆம் திகதி பி.ப.  3.30 மணியளவில் ெவள்ைள ேவன் 
ஒன்றில் வந்த சிலர் ெவள்ளவத்ைத பிரேதசத்தில் ைவத்  இவைர கடத்திச் 
ெசன் ள்ளார்கள் என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2012 ெபப் வாி 11 ஆம் திகதி காணாமல்ேபான ராமசாமி பிரபாகரன் 
தற்ேபா  இ க்கும் இடம் யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இவாின் நிைலைம என்ன என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  கடத்த டன் ெதாடர் ைடயவர்கள் அல்ல  சம்பந்தப்பட்ட 

சந்ேதகநபர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 
 (iv) இவர்களின் ெபயர்கைள ெவளியிட யாதி ப்பின், அதற்கான 

காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2015 ெபப் வாி 18, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

2767/ ’12 
1. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) ேதைவயான உட்கட்டைமப்  வசதிகள் எ ம் இன்ைமயினால் க த் ைற 
மாவட்டத்தில் பா ந்த வர பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் அைமந் ள்ள 
மாெக ய நீர் ழ்ச்சி சுற் லா கவர்ச்சிையப் ப ப்ப யாக இழந்  வ வைத 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஏற் ைடய ஏைனய நி வனங்க டன் கலந் ைரயா  உள்நாட் , ெவளிநாட்  
சுற் லாப் பயணிக க்கு ேமற்ப  நீர் ழ்ச்சிையப் பார்ைவயிடக்கூ ய 
வைகயில் வசதிகைள வழங்குவதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

3438/ ’13 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இன் ள்ளவா  அ ள்ள அைனத்  ேநர  மற் ம் மைற க வாிகள் 
எைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இன் ள்ளவா  வாி பயன்ப த்தப்ப ம் தங்களின் தாக்கத்தின் பா 
ெப மானத்ைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அாிசி, சீனி, ப ப் , பால்மா, ேகா ைம மா, ெபற்ேறால், டீசல், 
மண்ெணண்ெணய், தகரத்திலைடக்கப்படட மீன், ெவங்காயம், மின்சாரம் 
மற் ம் வங்கிக் கடன் ேபான்றவற் க்கு இன் ள்ளவா  வதிக்கப்ப ம் 
வாியின் அள கைள ம்; 

 (ii) 2004 ஏப்பிறல் 2, 2005 திெசம்பர் 01, 2009 திெசம்பர் 01 மற் ம் 2013 சனவாி 01 
ஆகிய திகதிகளில் உள்ளவா  அந்த அள களின் ஒப்பீ  ஒன்ைற ம் 

அவர் தனித்தனியாக குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன் ள்ளவாறாக வாி பயன்ப த்தப்ப ம் தங்களின் தாக்கத்தின் வளப் 
ெப மதியிைன அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 89 ) 

 

4488/ ’13 
3. 

ெகௗரவ (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க,— விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2013 ஒக்ேடாபர் மாதம் 15 ஆம் திகதி தல் சுகததாச விைளயாட்  
ைமதானத்தின் ெசயற்ைக ஓட்டப் பாைதயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் பராமாிப்   
நடவ க்ைகளின் ெபா ட்  அதைன வி வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில் அதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இம்ைமதானத்தின் ெசயற்ைக ஓட்டப் பாைதைய திதாக நிர்மாணிப்பதற்கு 

ெசலவாகிய பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iv) 2013 ஆம் ஆண்  ஒக்ேடாபர் மாதமளவில் இச் ெசலவில் எவ்வள  ெதாைக 

ெச த்தப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 
 (v) 2012 ன் மாதம் தல் 2013 ஆம் ஆண்  ஒக்ேடாபர் மாதம் வைரயிலான 

காலப்பகுதியில் தி த்த நடவ க்ைகக க்காக ேமற்ப  விைளயாட்  
ைமதானம் எத்தைன தடைவகள் டப்பட்டன என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4532/ ’13 
4. 

ெகௗரவ த்திக பதிரண,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபௗத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2011 வர -ெசல  திட்டத்தின் பிேரைணெயான்றாக ெசயல்ப த்தப்பட்ட 
பா காப் த் ைற அங்கத்தவர்கள  கு ம்பங்களின் ன்றாவ  
குழந்ைதயின் பிறப் க்காக பாய் ஓர் இலட்சம் ெகா ப்பனைவ 
வழங்குகின்ற ேவைலத்திட்டம் தற்ேபா ம் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ன்றாவ  மகப்ேப  ெதாடர்பாக ேமற்ப  பணத் ெதாைகைய 
ெப வதற்காக பா காப் த் ைற அங்கத்தவர் ஒ வர் பின்பற்ற ேவண் ய 

ைறயியல் யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
4579/ ’13 

3. 
ெகௗரவ அ ர திசாநாயக்க,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் ெகசிேனா சூதாட்டத்திற்ெகன 2012 ஆம் ஆண்  தல் 

இற்ைறவைர வழங்கப்பட் ள்ள உாிமப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உாிமப்பத்திரதாரர்களின் ெபயர் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ெகசிேனா நிைலயங்கள் ெகாண் நடாத்தப்ப ம் பிரேதசங்கள் 

யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) இன்றளவில் உாிமப்பத்திரம் இன்றி ெகசிேனா நிைலயங்கள் 

ெகாண் நடாத்தப்ப வதாக அறியவந் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனின், ேமற்ப  ெகசிேனா நிைலயங்கள் ெதாடர்பில் எ க்கப்பட் ள்ள 

நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4685/ ’13 
6. 

ெகளரவ பீ.ஹாிசன்,—  சுேதச ம த் வத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2010 –  2013 ஆம் ஆண்  வைர இலங்ைகயில் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள ஆ ர்ேவத 
உடல் பி ப்  நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக வ டவாாியாக தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  எண்ணிக்ைக மாவட்ட வாாியாக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆண் களில் குறித்த உடல் பி ப்  நிைலயங்கள் ஊடாக 
அரசாங்கத்திற்கு கிைடத்த வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) அ ராத ரம் மற் ம் கு ணாகல் ஆகிய மாவட்டங்களில் பதி  
ெசய்யப்பட் ள்ள ேமேல குறிப்பிடப்பட்டவாறான உடல் பி ப்  நிைலய 
உாிைமயாளர்களின் ெபயர், கவாி மற் ம் இவற்றில் ெதாடர் பட் ள்ள 
சுேதச ம த் வர்களின் ெபயர்கள் மாவட்ட வாாியாக தனித்தனிேய யாைவ 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) ஆ ர்ேவத உடல் பி ப்  நிைலயெமான்றில் உள்நாட்டவர் ஒ வாிடம ந் ம் 
ெவளிநாட்டவர் ஒ வாிடமி ந் ம் அறவிடப்ப ம் பணத் ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

4947/ ’14 
7. 

ெகளரவ சுஜீவ ேசனசிங்க,— ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகா ம்  –  கட் நாயக்க, ெகாட்டாைவ –  கா , கா  –  மாத்தைற 
மற் ம் ெகாட்டாைவ –  க வைள ஆகிய அதிேவகப் பாைதகளின் நிைலைம 
ஏைனய நா களி ள்ள அதிேவகப் பாைதக க்கான சர்வேதச 
தரநியமங்க க்ேகற்ப உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள அதிேவகப் பாைதகளின் ஒ  கிேலா 
மீற்ற க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட 
ஒவ்ெவா  பாைதயின் பிரகாரம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அதிேவகப் பாைதகள் மற் ம் சமகாலத்தில் ெவளிநா களில் சர்வேதச 
ாீதியாக ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட தரநியமங்க க்ேகற்ப  நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள 
பாைதகளின் ஒ  கிேலா மீற்ற க்காக ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைகைய 
ஒப்பீட்  ாீதியாக காட்ட மா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5108/ ’14 
8. 

ெகௗரவ அகில விராஜ் காாியவசம்,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெதாழில் ட்பப் பாடப் பிாிவின் கீழ் உயர் தர வகுப் கள் நைடெப கின்ற 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) உயர்தர ெதாழில் ட்பப் பாடப் பிாிவின் கீழ் தற்ேபா  கல்வி கற்கின்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கு நாகல் மாவட்டத்தில் ெதாழில் ட்பப் பாடப் பிாிவின் கீழ் உயர் தர 
வகுப் க்கள் நைடெப கின்ற பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பாடசாைலகளி ம், ெதாழில் ட்பப் பாடப் பிாிவின் கீழ் 
கல்வி கற்கின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம் 

அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) ெதாழில் ட்பப் பாடப் பிாிைவக் கற்பிப்பதற்காக திதாக ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்யப்பட் ள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆசிாியர்கள் ர்த்தி ெசய்தி க்க ேவண் ய தைகைமகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆசிாியர்க க்கு ேதைவயான பயிற்சி அளிக்கப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பாடப் பிாிைவக் கற்பிக்கின்ற பாடசாைலக க்கு ெபற் க் 
ெகா க்கப்பட் ள்ள வசதிகள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5111/ ’14 
9. 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— வ , சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயின் மின்சார விநிேயாக வலயங்களின் 
(Transmission Divisions) எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம் ; 

 (ii) அவ்வலயங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) 2012 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வலயத்தினா ம் ஒ  அலகு 
மின்சாரத்ைத வினிேயாகிப்பதற்காக ஏற்கப்பட்ட ெசலவினம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) 2012 ஆம் ஆண் ல் ஒ  அலகு மின்சாரத்ைத விநிேயாகிப்பதற்காக 
ஏற்கப்பட்ட ெசலவினம் ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வலயத்தின் அ ப்பைடயில் 
ேவ பட் ப்பின் அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5311/ ’14 
10. 

ெகௗரவ அஜித் பீ. ெபேரரா,— னர்வாழ்வளிப் , சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்ேபா  மரண தண்டைன விதிக்கப்ெபற்  சிைறச்சாைலயி ள்ள 
சிைறக்ைகதிகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) மரண தண்டைன விதிக்கப்ெபற்ற சிைறக்ைகதிகளின் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) மரண தண்டைன விதிக்கப்ெபற் ள்ள ேமற்ப  சிைறக்ைகதிகளில், 
 (i) ெகாைலக் குற்றச்சாட் க்காக குற்றவாளிகளான நபர்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) ெஹேராயின் விற்பைன மற் ம் கடத்த ல் ஈ ப தல் ெதாடர்பில் 

குற்றவாளிகளான நபர்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (iii) ேவ  தவ க க்கு குற்றவாளியானவர்களின் எண்ணிக்ைக 

ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) கடந்த 10 வ ட காலப் பகுதியி ள் மரண தண்டைன விதிக்கப்பட்டவர்களின் 

எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கும் ஏற்ப, ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
5339/ ’14 

11. 
ெகௗரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் த்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெபா ஸ் திைணக்களத்தில் ெபா ஸ் பா காப்  உதவியாளர்கள் என்ற 

ெபயாில் சில உத்திேயாகத்தர்கள் ேசைவயாற் கின்றனரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனின், ேமற்ப  அலகு தாபிக்கப்பட்ட ஆண்  யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  பதவிக்கு த ல் ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்களின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) இவர்கள் ேசைவயில் நிரந்தரமாக்கப்பட்ட ஆண்  யாெதன்பைத ம்; 
 (v) இவர்கள் ேசைவயில் நிரந்தரமாக்கப்ப கின்றேபா  ெச த்திய அ ப்பைடச் 

சம்பளம் மற் ம் 2014 ஆம் ஆண்டளவில் ெச த்தப்ப ம் அ ப்பைடச் சம்பளம் 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) த ல் ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்களில் தற்ேபா  

ேசைவயாற் கின்ற மற் ம் பதவிைய விட்  நீங்கிய எண்ணிக்ைக 
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்க க்குாிய சம்பள உயர் , இைணந்த ப கள், 
கஷ்டப் பிரேதச ெகா ப்பன  ஆகியன மற் ம் பல்ேவ  பாடெநறிகைளக் 
கற்கின்ற வாய்ப் கள், வி ைற மற் ம் வி தி வசதிகள் ேபான்ற 
சிறப் ாிைமகைள இவர்க க்கும் ெபற் க்ெகா ப்பரா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) தற்ேபா  ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ெபா ஸ் பா காப்  உத்திேயாகத்தர்கள் 

பலத்த அநீதிக்கு உள்ளாகி ள்ளைமைய அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனின், இவர்க க்கு நிரந்தர ெபா ஸ் கான்ஸ்டபிள் பதவிக்குாிய சகல 

சிறப் ாிைமகைள ம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், அதைன ேமற்ெகாள்கின்ற திகதி யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5440/ ’14 
12. 

ெகௗரவ ( அல்ஹாஜ் ) ஏ.எச்.எம் அஸ்வர்,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) ஹாாிஸ்பத் வ, ஜாபிட் ய பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், இஞ்சி 
ெசய்ைகயின் லம் சிறந்த விைளச்சல் கிைடக்கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதசத்தில் ேபாதியள  நீர்ப்பாசன வசதிகள் இன்ைமயால் 
ைகவிடப்பட் ந்த வயல் காணிகளி ம் ஏைனய தாிசு நிலங்களி ம் 
பயிாிடப்பட்ட இஞ்சி ெசய்ைகயின் லம்கூட சிறந்த விைளச்சல் 
கிைடத் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இஞ்சி ெசய்ைகக்குத் ேதைவயான ஆேலாசைனகள், விைத இஞ்சி மற் ம் 
ேசதனப் பசைள ஆகியன ெமதவல, யட் வாவல மற் ம் ஜாபிட் ய ஆகிய 
கமநல ேசைவ நிைலயங்களி டாக வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  (அ)(i) இல் குறிப்பிட் ள்ள பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற இஞ்சி
 ெசய்ைகயாளர்களின் விைளச்சைல சந்ைதப்ப ்த் வதற்குத் ேதைவயான 
வசதிகைள ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5521/ ’14 
13. 

ெகௗரவ (தி மதி) அேனாமா கமேக,— தலீட்  ஊக்குவிப்  அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கட் நாயக்க சுதந்திர வர்த்தக வலயத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தில், 1990-1992 
அங்கு இயங்கிய ெதாழிற்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலகள் (ஆைடகள் மற் ம் ஏைனயைவ) எத்தைகய 
உற்பத்திக க்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டன என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலகளில் ேசைவயாற்றிய ெபண் மற் ம் ஆண் 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) 1992 ஆம் ஆண் ல் ஆைட ஏற் மதியின் லம் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்;  

 (ii) 2014 ஆம் ஆண் ல் ஆைட ஏற் மதியின் லம் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2014 ஆகஸ்ட் மாதமளவில் கட் நாயக்க தலீட்  ஊக்குவிப்  வலயத்தில் 
காணப்பட்ட ெதாழிற்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  உற்பத்தியின் 
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலகளில் ேசைவயாற் ம் ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5569/ ’14 
14. 

ெகௗரவ நிேராஷன் ெபேரரா,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கடந்த ஐந்  ஆண் களி ள் தீர்ைவ வாியின்றி இலங்ைகக்கு இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட, ஓட்டப் பந்தயங்க க்காகப் பயன்ப த்தப்ப ம் ேமாட்டார் 
வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வா  இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேமாட்டார் வாகன வைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ேமாட்டார் வாகன வைகக்கும் வழங்கப்பட்ட வாிச் 
ச ைககளின் ெமாத்தப் ெப மதி தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ேமாட்டார் வாகனங்களில் ஓட்டப் பந்தயங்க க்கு பயன்ப த்திய 
பின்னர் மீள்ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட ேமாட்டார் வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) மீள்ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட ேமாட்டார் வாகன வைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (vi) மீள்ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட ேமாட்டார் வாகனங்களின் எண்ணிக்ைகயான  
ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிட்ட ேமாட்டார் வாகனங்களின் எண்ணிக்ைகயில் 
எத்தைன சத தம் என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5644/ ’14 
15. 

ெகௗரவ (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல,— நீர்ப்பாசன, நீர்வள காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஆற் ப்பள்ளத்தாக்கு அபிவி த்தி சைப இலங்ைக மகாவ  அதிகார 
சைபக்கு ஒப்பைடக்கப்பட்ட சமயத்தில் ஆற் ப்பள்ளத்தாக்கு அபிவி த்தி 
சைபயின், உடவளவ வலயத்திற்குாிய உத்திேயாக ர்வ வி திகளில் வசித்த 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உத்திேயாக ர்வ வி திகளில் வசித்த ஊழியர்க க்கு அவற்ைற 
ஒப்பைடப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், ேமற்ப  ஒப்பைடப்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அப்ேபா  ேமற்ப  வி திக க்கு ஏற் ைடயதாக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
மதிப்பீட் ப் ெப மதிைய அறவிட்  அதற்குாிய உாிைமைய 
ஒப்பைடக்கின்ற உ திகள் குறித்த  கு யி ப்பாளர்க க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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திகதி குறிக்கப்படாத பிேரரைண ன்னறிவித்தல்கள் 

*1. 
கல்வி அைமச்சர்,— ேதசிய கல்விக் ெகாள்ைகெயான்ைறத் தயாாிப்பதற்கான 

பாரா மன்றத் ெதாிகு , — 

இலங்ைகயில் இலவசக் கல்வித் திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட பின்னர் கல்வி 
ைறயான  அள சார் ாீதியாக வி த்தியைடந்தி ந்த ேபாதி ம் ஒப்பீட்டளவில் 

பண் ாீதியாக ம் கட்டைமப்  ாீதியாக ம் வளர்ச்சியைடயாைமயினால் 
ஆசிாியர்க க்கும் மாணவ, மாணவிய க்கும் ெபற்ேறார்க க்கும் பாதிப்  ஏற்படக்கூ ய 
சுற் ச்சூழல் ேதான்றி ள்ளதா ம், 

அவ்விடயத் டன் ெதாடர் ைடயதாக கல்வித் ைறயில் பலவிதமான ைறயற்ற 
ெசயல்க ம் அநீதி ம் மாத்திரமின்றி ேமாச ம் ஊழல்க ம் இடம் ெப வதாக ச க 
அபிப்பிராயெமான்  ேதான்றி ள்ளைமயா ம், 

ஒட் ெமாத்தமான கல்வித்திடத்தி ம் பாாிய மாற்றங்க ம் பல்ேவ  
ம சீரைமப் க்க ம் இடம்ெபற ேவண் ெமன்ற மக்கள் க த்  உ வாகி ள்ளதா ம், 

மஹிந்த சிந்தைன எதிர்கால ேநாக்கிைன ைமயமாகக் ெகாண்ட அபிவி த்தி உபாய 
ைறையக் கவனத்திற் ெகாண் ம், 

ஒட் ெமாத்தமான இலங்ைக மாணவர் சந்ததியினாின் எதிர்காலத்ைத உ வாக்க 
ஏற் ைடயதாகக் கூ யவா  பாலர் பாடசாைலப் ப வத்தி ந்  பல்கைலக்கழகக் 
கல்விவைர மாணவர்களின் அறி , திறன் மற் ம் மனப்பாங்கிைன வி த்தி ெசய்வதற்கு 
ஏ வான வைகயிலான ேதசிய கல்வித் திட்டெமான்ைற தயாாிப்ப  காலந்தாழ்த்த 
இயலாத ம், ேதசிய ன் ாிைம கிைடக்க ேவண் ய விடயமாக அைமவதா ம், 

(அ) ன்பள்ளிகள், ஆரம்ப, இரண்டாம் நிைல மற் ம் ன்றாம் நிைலக் கல்வியில் 
ஏற்பட ேவண் ய அள  ாீதியான, பண்  ாீதியான மற் ம் கட்டைமப்  ாீதியான 
மாற்றங்கள் உள்ளனவாெவன்பைதக் கண்டறிவதற்காக ம் , 

(ஆ) ேதசிய சமய, மற் ம் கலாசார வி மியங்கைளப் பா காக்கும் ெபா ட்  கல்வித் 
திட்டத்தில் ஏற்ப த்த ேவண் ய மாற்றங்கள் பற்றிக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(இ) பிாிேவனாக் கல்வியில் இடம்ெபற ேவண் ய மாற்றங்கள் பற்றிக் 
கண்டறிவதற்காக ம், 

(ஈ) தலாந் தரத்திற்குச் சி வர்கைளச் ேசர்த் க் ெகாள்வதற்கான திட்டவட்டமான 
வழி ைறெயான்  உள்ளதாெவனக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(உ) அைனத் ப் பாீட்ைசகளின ம் பாீட்சி்த்தங்களினதம் ெப ேப கைள உயர்ந்த 
மட்டத்திற்குக் ெகாண்வ தல் மற் ம் உயர்கல்விக்கான தைகைமகைளப் ெபறாத 
மாணவர்க க்காக கல்வித் திட்டத்தி ள்ேள வழங்கக்கூ ய மாற்  
வழி ைறகைள உ வாக்க ேவண் மா என்பைதக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(ஊ) பல்கைலக்கழகத்தில் பிரேவசிப்பதற்கான தைகைமகைளப் ெபற்ற ேபாதி ம் 
இலங்ைகப் பல்கைலக்கழெமான்றில் பிரேவசிக்காமல் ெவளிநா களில் 
கல்விெப ம் ெபா ட்  ெவளிநா க க்குச் ெசல் ம் மாணவர்க க்கு 
இந்நாட் ேலேய கல்விக்கான வாய்ப் க்கைள வழங்கக்கூ ய வழி ைறகள் 
உள்ளனவாெவன்பைதக் கண்டறிவதற்காக ம், 
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(எ) கல்வித்திட்டம் அ லாக்கப்ப கின்ற நிைலயில் பிரேதச, இன மற் ம் சமய 
ாீதியில் நில கின்ற ரண்பா கைள நீக்குவதற்காக ேமற்ெகாள்ள ெவண் ய 
வழி ைறகள் யாைவெயனக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(ஏ) ேதசிய கல்விக் ெகாள்ைக நைட ைறப்ப த்தப்ப ைகயில் மத்திய 
அரசாங்கத்திற்கும் மாகாண சைபக க்கும் இைடயில் உ வாக ேவண் ய 
இைடத்ெதாடர் களின் தன்ைம பற்றிக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(ஐ) கல்விச் ெசயற்பாட் ல் ஆசிாியர்கள், ஆசிாிய ஆேலாசகர்கள், 
பாடசாைலயதிபர்கள், ேகாட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள், வலயக் கல்விப் 
பணிப்பாளர்கள் மற் ம் மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர்கைள உள்ளிட்ட 
ஒட் ெமாத்தமான கல்விமான்களின் ெபா ப்ைப ம் கடைமைய ம் நிச்சயித் க் 
ெகாள்வதற்காக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைதக் 
கண்டறிவதற்காக ம்,  

பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன்  இச்சைப, 
தீர்மானிக்கின்ற . 

(2) (அ) அக்கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகரால் நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், அக்கு  
இ பத்ெதான் க்கு (21) ேமற்படாத எண்ணிக்ைகயிலான 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

 (இ) அதன் அறிக்ைகைய அதன் தலாவ  கூட்டத்தில் இ ந்  ன்  மாத 
(03) காலப்பகுதிக்குள் அல்ல  பாரா மன்றத்தினால் நீ க்கப்ப கின்ற 
அத்தைகய காலப்பகுதிக்குள் பாரா மன்றத்திற்குச் சமப்பித்தல் 
ேவண் ம். 

(3) அக்கு வான , 

 (அ) அதன் கூட்டநடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கு அதிகார ைடய 
தாயி த்தல் ேவண் ம். 

 (ஆ) கு வின் ன் ேதாற் மா  எவைர ம் கட்டைளயிட்டைழப்பதற்கும் 
ஏேத ம் ஆவணத்ைத அல்ல  பதிேவட்ைடச் சமர்ப்பிக்குமா  
எவேர ம் ஒ வ க்குக் கட்டைளயிட ம் ேம ள்ள விடயத்ைதப் 

ரணமாக ஆராய்வதற்குத் ேதைவயானெதனக் க ம் அத்தைகய 
எ த்திலான அல்ல  வாய்ெமாழியிலான அைனத் ச் சாட்சிகைளப் 
ெபற் க் ெகாள்ள ம் ெபா ப்ேபற்க ம் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் 
ேவண் ம். 

 (இ) கு க்குத் ைண ாியெவன உாிய ைறகளில் சிறப் த் தகுதிகள் 
உைடேயார் மற் ம் நி ணர்கள் ஆகிேயாாின் ேசைவகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு அதிகார ைடயதாயி த்தல் ேவண் ம். 

 (ஈ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம் 
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் 
ெசல்ல ம் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் ேவண் ம். 
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பா.37/ ‘10 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 
ெகளரவ ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ெகளரவ எச்.எம்.எம். ஹாிஸ் 
ெகளரவ லக்ஷமன்  கிாிஎல்ல 
ெகளரவ அர்ஜுன ரன ங்க 
ெகளரவ நிமல் விேஜசிங்க 
ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம் 
ெகளரவ ேஜ. ஸ்ரீ ரங்கா 

ெகளரவ ஹாின் ெபர்னாந் ,— நாட் ல் அத்தியாவசிய ம ந் ப் ெபா ட்க க்கு 
தட் ப்பா  நில கின்றைம ெதாடர்பில் ஆராய்ந் , அறிக்ைக ெசய்வதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாி கு ,—  

நாட் ல் அத்தியாவசிய ம ந் ப் ெபா ட்க க்கு ெப ம் தட் ப்பா  நில கின்றைமயா ம், 

இத்தட் ப்பாட் ற்கான காரணங்கைள ெகளரவ சுகாதார அைமச்சர் பாரா மன்றத்தில் 
ெவளிப்ப த்தி ள்ளைமயா ம், 

இந்த நிைலைய நிவர்த்திப்பதற்குப் பாிகார நடவ க்ைககள் உடன யாக 
ேமற்ெகாள்ளப்படாவி ல் அ  ஒ  ேபரழிவிற்கு இட் ச் ெசல் மாைகயா ம்,  

(அ) இப் பற்றாக்குைறக்கான காரணங்கள் ெதாடர்பாக விசாாிப்பதற்கும், 

(ஆ) நிைலைமையச் சமாளிப்பதற்குத் ேதைவயான கு கியகால நடவ க்ைககைள 
விதந் ைரப்பதற்கும், 

(இ) எதிர்காலத்தில் இந்த நிைலைம மீண் ம் ஏற்ப வைத த ப்பதற்குத் ேதைவயான 
நிரந்தர நடவ க்ைககைள விதந் ைரப்பதற்கும், 

பாரா மன்றத் ெதாி கு ெவான்  நியமிக்கப்படல் ேவண் ம் என இப் 
பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்பட 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எ வாக இ ந்த ேபாதி ம், 
கு வான  இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் 
ெகாண் க்க ேவண் ம். 

3. அக்கு வான , 
 (அ) கூட்ட நடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்; 
 (ஆ) ஆட்கள், பத்திரங்கள், பதிேவ கள் ஆகியவற்ைற வரவைழப்பதற்கும், 

பாரா மன்றின் அல்ல  கு வின் ன் ேதாற் மா ம் அந்த நபர் 
ைவத்தி க்கும் அல்ல  அந்த நபாின் கட் ப்பாட் க்கும் ஏேத ம் 
பத்திரத்ைத, த்தகப் பதிேவட்ைட அல்ல  ஆவணத்ைதச் சமர்ப்பிக்குமா  
எவேர ம் ஒ வ க்குக் கட்டைளயி வதற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளாினால் அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்காக விேசடமாக 
அ மதிக்கப்பட்ட ஒ  நபாினால் ெசய்  ைவக்கப்ப ம் சத்தியப்பிரமாணம் 
அல்ல  உ தி ைரயின் மீ  சாட்சி கூ ம் சாட்சிகைள வாய்ெமாழி லப் 
பாிசீலைன லம் சாிபார்ப்பதற்கு அல்ல  ேவ  வைகயில் 
உ திப்ப த் வதற்கும்; 
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 (ஈ) கு க்கு உதவ உாிய ைறகளி ந்தான, நி ணர்கள ம் 
வல் நர்கள ம் ேசைவகைளப்   ெபற் க்ெகாள்ள ம்; 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம், 
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் 
ெசல்வதற்கும் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஆ  மாத 
காலத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

பா.38/ ’10 
3. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 
ெகளரவ அகில விராஜ காாியவசம் 
ெகளரவ ெஜ. ஸ்ரீ ரங்கா 
ெகளரவ ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ெகளரவ ஹாின் ெபர்னாந்  
ெகளரவ பா த ெதவரப்ெப ம 
ெகளரவ எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
ெகளரவ லக்ஷமன் கிாிஎல்ல 
ெகளரவ அர்ஜுன ரன ங்க 
ெகளரவ நிமல் விேஜசிங்க,— ெகா ம்  நகரத்தி ம் அதன் றநகர்ப் பகுதிகளி ம் 

அ க்க  ெவள்ளம் ஏற்ப வதற்கான காரணங்கைள ஆராய்ந் , அறிக்ைக ெசய்வதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாி கு ,—  

கடந்த பல தினங்களாக ெகா ம்  மாநகர சைப பிரேதசத்தி ம் ெகா ம்  மாவட்டத்தின் 
ெப ம்பாலான பகுதிகளி ம் மிகக் க ைமயான ெவள்ளம் ஏற்பட் ப்பதா ம், 

ெகா ம்  மாநகர சைப மற் ம் மாவட்டம் ஆகிய இரண்ைட ம் ேசர்ந்த மக்க க்கு 
இந்நிைலைம வழக்கமாக மீண் ம் மீண் ம் ஏற்ப கின்ற ஒ  நிகழ்வாகி ள்ளதா ம்,  

இந்நிைலைமையக் கட் ப்ப த் வதற்கு ெபா ப் மிக்கவர்களால் எவ்வித யற்சி ம் 
ேமற்ெகாள்ளப் படா ள்ளைமயினா ம், 

இந்த ெவள்ள நிைலைம மீண் ம் மீண் ம் ஏற்ப வைதத் த ப்பற்கு எவ்வித 
நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படா ள்ளதா ம், 

காலப்ேபாக்கில் நிைலைம ேம ம் ேமாசமைடந்  ெசன் ள்ளதா ம், 

ெவள்ளம் வற்றிய ம் எல்லாவற்ைற ம் மறந் வி ம் ேபாக்கு காணப்ப வதா ம், 

இ  மிக ம் தி ப்தியற்ற ஒ  நிைலைம என்பதா ம், 

 (அ) ெகா ம்  நகாி ம் அதன் சுற் ப் றத்தி ம் மாவட்டத்தி ம் மீண் ம் 
மீண் ம் ெவள்ளம் ஏற்ப வதற்கான காரணங்கைள ஆராய்வதற்கும், 

 (ஆ) ேமேல ெசால்லப்பட்டவா  ெவள்ளம் ஏற்ப வைதத் த ப்பதற்குத் 
ேதைவயான  உடன  மற் ம் கு கிய கால நடவ க்ைககள் பற்றி 
ஆராய்வதற்கும், 

 (இ) இந்தப் பிரச்சிைன மீண் ம் மீண் ம் ஏற்ப வைத நிரந்தரமாகத் 
த ப்பதற்கான வழிவைகைகள விதந் ைரப்பதற்கும், பாரா மன்றத் ெதாி 
கு  ஒன்  நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 
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2. (அ) அக்கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகர் அவர்களால் நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், அக்கு  
இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத எண்ணிக்ைகயிலான 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் க்க ேவண் ம். 

3.    அக்கு வான , 
 (அ) அதன் கூட்ட நட்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்; 
 (ஆ) ஆட்கள், பத்திரங்கள், பதிேவ கள் ஆகியவற்ைற வரவைழப்பதற்கும், 

பாரா மன்றின் அல்ல  கு வின் ன் ேதாற் மா ம் அந்த நபர் 
ைவத்தி க்கும் அல்ல  அந்த நபாின் கட் ப்பாட் க்கும் ஏேத ம் 
பத்திரத்ைத, த்தகப் பதிேவட்ைட அல்ல  ஆவணத்ைதச்  சமர்ப்பிக்குமா  
எவேர ம் ஒ வ க்குக் கட்டைளயி வதற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளாினால் அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்காக விேசடமாக 
அ மதிக்கப்பட்ட ஒ  நபாினால் ெசய்  ைவக்கப்ப ம் சத்தியப்பிரமாணம் 
அல்ல  உ தி ைரயின் மீ  சாட்சி கூ ம் சாட்சிகைள வாய்ெமாழி லப் 
பாிசீலைன லம் சாிபார்ப்பதற்கு அல்ல  ேவ  வைகயில் 
உ திப்ப த் வதற்கும்; 

 (ஈ) கு க்கு உதவ உாிய ைறகளி ந்தான, நி ணர்கள ம் 
வல் நர்கள ம் ேசைவகைளப்   ெபற் க்ெகாள்ள ம்; 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம், 
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் 
ெசல்வதற்கும் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஆ  மாத 
காலத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

பா.58/ ’10 
4. 

ெகளரவ க  ஜயசூாிய 

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க 

ெகளரவ எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா 

ெகளரவ . எம். சுவாமிநாதன் 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 

ெகளரவ ெஜ. ஸ்ரீரங்கா,— ேதர்தல்க டன் ெதாடர் பட்ட சட்டங்கைள மீளாய்  
ெசய்வதற்கும், தி த்தங்கைள விதந் ைரப்பதற்குமான பாரா மன்றத் ெதாி கு ,— 

இலங்ைகயில் ேதர்தல் ைறைமைய ம சீரைமப்பதற்கு கடந்த பல வ டங்களில் 
பல்ேவ  யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளைமயினா ம்; 

ேதர்தல் ம சீரைமப்ைபப் பற்றி ஆராய்வதற்கு, 5 ஆவ  பாரா மன்றத்தின் ேபா ம் 
2006ஆம் ஆண் ல் 6ஆவ  பாரா மன்றத்தின் ேபா ம் நியமிக்கப்பட்டைவ அடங்கலாக 
பல சந்தர்ப்பங்களில் ெதாிகு க்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ளைமயினா ம்; 

இக்கு க்களால் பல இைடக்கால அறிக்ைககள் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளைமயினா ம்; 

இக்கு க்களின் விதப் ைரகைள நைட ைறப்ப த் வதற்கு எவ்வித நடவ க்ைக ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமயினா ம்; 
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 (அ) ேதர்தல்கள் ெதாடர்பான சட்டங்க க்கு, அதி ம் குறிப்பாக ேத நர்கைளப் 
பதி  ெசய்தல் சட்டம், உள் ராட்சி அதிகார சைபத் ேதர்தல்கள் சட்டம், 
மாகாண சைபத் ேதர்தல்கள் சட்டம், பாரா மன்றத் ேதர்தல்கள் சட்டம், 
ஜனாதிபதித் ேதர்தல்கள் சட்டம் ஆகியவற் க்கு கடந்த பல வ டங்களில்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பல்ேவ  தி த்தங்கள் மற் ம் ேமேல ெசால்லப்பட்ட 
சட்டங்களின் ஏற்பா க க்குப் ெபா ந்தத்தக்கதாக ஆக்கப்பட்ட விேசட 
ஏற்பா கள்  ஆகியவற் டன் ேசர்த்   ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட சட்டங்கைள  
மீளாய்  ெசய்வதற்கும்; 

 (ஆ) இந்தச் சட்டங்கைள மீளாய்  ெசய்வதற்கும், தி த் வதற்கும், 
ஒ ங்கிைணப்பதற்குமான ேதைவைய  ஆராய்வதற்கும்; 

 (இ) ேதர்தல்கள் ெதாடர்பான தற்ேபாைதய சட்டங்களில் அவசியமான 
சீர்தி த்தங்கைள ம்  தி த்தங்கைள ம் விதந் ைரப்பதற்கும்; 

பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  நியமிகப்ப தல் ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம்.  

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள இல.95இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், கு  
இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

 3. அக்கு வான  — 

 (அ) அதன் நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 
 (ஆ) ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதிேவ கைள வரவைழப்பதற்கும், 

எந்தெவா   நபைர ம் பாரா மன்றத்தின் ன்ேபா அல்ல  அத்தைகய 
கு வின் ன் ேதாற்ற ம் அத்தைகய நபர் வச ள்ள அல்ல  அவாின் 
கட் ப்பாட் ள்ள எந்தெவா  பத்திரத்ைதேயா, த்தகப் 
பதிேவட்ைடேயா அல்ல   ஆவணத்ைதேயா சமர்ப்பிக்க ம் 
ஆைணயி தற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளர் ன்னிைலயிேலா அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்ெகன 
விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒ  நபாின் ன்னிைலயிேலா 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாள் ம் அல்ல  உ திெமாழி 
எ த் க்ெகாள் ம் சாட்சிகளின் சாட்சியத்ைத வாய்ெமாழி விசாரைண 

லமாக ஊர்ஜிதம் ெசய்தற்கு அல்ல  ேவ விதமாக உ தி ெசய்தற்கு 
மற் ம் சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

 (ஈ) கு விற்குத் ைண ாி ம்ெபா ட்  உாிய ைறகளி ள்ள வல் நர் 
களின ம்  நி ணர்களின ம் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும்; 
மற் ம் 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் மற் ம் 
பரா மன்ற ஒத்திைவப்  எதைன ம் க த்திற் ெகாள்ளா  தன  
கூட்டத்ைதக் கூட் வதற்கும் அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  
வ டத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 
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5. 
ெகளரவ க  ஜயசூாிய        
ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க      
ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன 
ெகளரவ ஆர். எம். ரஞ்சித் மத் மபண்டார    
ெகளரவ (தி மதி) தலதா அ ேகாரல      
ெகளரவ (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க,— அரசியலைமப்பிற்கான 

பதிேனழாவ  தி த்தத்தின் ஏற்பா கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப வைத மீளாய்  
ெசய்வதற்கும் அ  நைட ைறப்ப த் வதற்காக ேம ம் ஏேத ம் தி த்தங்கள் 
அவசியமா என்ப  பற்றி அறிக்ைக ெசய்வதற்குமான பாரா மன்றத் ெதாிகு ,— 

2001 ஆம் ஆண் ல் அரசியலைமப்பிற்கான பதிேனழாவ  தி த்தச் சட்டம் 
பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்பட்  சான் ப்ப த்தப் பட் ள்ளதா ம்; 

ெசால்லப்பட்ட தி த்தத்தின் ஏற்பா கள் பல்ேவ  அரச நிர்வாக மற் ம் நீதித் ைற 
நி வனங்களின் சுதந்திரத்ைத உ திப்ப த் வதற்கான பல க்கியமான சிறப்பம்சங் 
கைள  அறி கப்ப த்தி ம் உள்ளடக்கி மி ப்பதா ம்; 

ெசால்லப்பட்ட தி த்தங்கள் நீதியான ம் சுதந்திரமான மான ச கெமான்ைற 
உ திப்ப த் வைதக்  ேநாக்காகக் ெகாண் ப்பதா ம்; 

அரசியலைமப்பிற்கான பதிேனழாவ  தி த்தச் சட்டத்தின் ஏற்பா கள் 
மீறப்பட் ள்ளைம அவதானிக்கப்பட் ள்ளதா ம்; 

(அ) அரசியலைமப்பிற்கான பதிேனழாவ  தி த்தச் சட்டத்தின் ஏற்பா கள்  
நைட ைறப்ப த்தப்ப வைத மீளாய்  ெசய்வதற்கும்;  

(ஆ) அதன் ஏற்பா கள் பின்பற்றப்ப வைத உ திப்ப த் வதற்குத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள விதந் ைரப்பதற்கும்; 

(இ) ேம ம் ஏேத ம் தி த்தங்கள் அவசியமா என்பைதப் பாிசீ ப்பதற்கும்; 
பாரா மன்றத் ெதாிகு  ஒன்  நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் 

தீர்மானிக்கின்ற . 

2. (அ) அக்கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் 
 நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், கு  
 இ பத்ெதான் க்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
 ேவண் ம். 

3. அக்கு வான , 

 (அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதிேவ கைள வரவைழப்பதற்கும், 
 எந்தெவா  நபைர ம் பாரா மன்றத்தின் ன்ேபா அல்ல  அத்தைகய 
 கு வின் ன்ேபா ேதாற்ற ம் அத்தைகய நபர் வச ள்ள அல்ல  அவாின் 
 கட் ப்பாட் ள்ள எந்தெவா  பத்திரத்ைதேயா, த்தகப் பதிேவட்ைடேயா 
 அல்ல  ஆவணத்ைதேயா சமர்ப்பிக்க  ஆைணயி தற்கும்; 
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 (இ) கு வின் தவிசாளர் ன்னிைலயிேலா அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்ெகன 
 விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒ  நபாின் ன்னிைலயிேலா 
 சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாள் ம் அல்ல  உ திெமாழி 
 எ த் க்ெகாள் ம் சாட்சிகளின் சாட்சியத்ைத வாய்ெமாழி விசாரைண 
 லமாக ஊர்ஜிதம் ெசய்தற்கு அல்ல  ேவ விதமாக உ திெசய்தற்கு 
 மற் ம் சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

 (ஈ) கு விற்குத் ைண ாி ம்ெபா ட்  உாிய ைறகளி ள்ள 
 வல் நர்களின ம் நி ணர்களின ம் ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும்; 
 மற் ம் 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் மற் ம் 
 பரா மன்ற ஒத்திைவப்  எதைன ம் க த்திற் ெகாள்ளா  தன  
 கூட்டத்ைதக் கூட் வதற்கும் அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  
வ டத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் தன  அறிக்ைகைய சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

 
பா.66/ '10 

6. 
ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க 

ெகளரவ க  ஜயசூாிய 

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க 

ெகளரவ ரஊப் ஹகீம் 

ெகளரவ மங்கள சமர ர,— அரச நிதி பற்றிய கு ,— 

எதிர்க்கட்சி உ ப்பினெரா வர் தவிசாளராக இ க்கக்கூ ய விதத்தில் ெதாி க் 
கு வினால் ெபயர் நியமனம் ெசய்யப்பட்ட பதிெனா  உ ப்பினர்கைள ம், தவிசாளர் 
ஒ வைர ம் ெகாண்ட அரச நிதி பற்றிய கு   எனப் ெபயாிடப்பட்ட கு ெவான்  
இ த்தல் ேவண் ம். 

(2) பின்வ வனவற்ைற பாிசீ த்தல் கு வின் கடைமயாக இ த்தல் ேவண் ம். 
 (அ) அரசியலைமப்பின் 148 ஆம் உ ப் ைரயின் கீழான வ மான ேசகாிப் . 
 (ஆ) அரசியலைமப்பின் 149(1) ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் திரட் ய 

நிதியத்தி ந்  வழங்கப்ப ம் ெகா ப்பன கள். 
 (இ) அரசியலைமப்பின் 149(1) ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் சட்டத்தினால் 

விதிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட ேநாக்கங்க க்காக ெபா  நிதியத்ைதப் 
பயன்ப த்தல். 

 (ஈ) அரசியலைமப்பின் 150(1) ஆம் மற் ம் 150(2) ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் 
ெபா நிதியத்ைதப் பிரேயாகித்தல். 

 (உ) நடப்  வ டத்திற்காக ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள 
ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான பின்னைட கள், ஒ க்கீ களின் மாற்றம் மற் ம் 
ெசல  ெசய்யப்படாத மிகுதிகளின் மாற்றம். 

 (ஊ) நடப்  வ டத்திற்கான ஒ க்கீட் ச் சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தல். 
 (எ) ெபா க்கடன் மற் ம் கடைன மீளச் ெச த் தல். 
 (ஏ) 2003 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க நிதி காைமத் வ (ெபா ப் கள்)  

சட்டத்தின் கீழான அறிக்ைகக ம் கூற் க ம். 
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(3) ேமேல பந்தி 2 இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயங்களி ந்  எ ம் விடயங்கள் 
ெதாடர்பில் பாரா மன்றத்திற்கு அவ்வப்ேபா  கு  அறிவிக்க ேவண் ம். 

(4) சட்ட லத்தின் வர  ெசல த்திட்ட மதிப்பீ கள் சபாபீடத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
ஆ  வார காலப்பகுதியி ள், அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைக வரம்பிற்குள் பணம் 

ைறயாக ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத உள்ளடக்கிய மதிப்பீ கள் 
பற்றிய ஓர் அறிக்ைகைய கு  சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

(5) வர  ெசல த்திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்  ஒ க்கீட் ச் சட்ட லத்தின் இரண்டாம் 
மதிப்பீட் ற்குப் பின்னர் 4 நாட்க ள் ெமாத்த மதிப்பீட் ச் ெசல கைள ம் 
வர கைள ம் தீர்மானிப்பதற்கு  அ ப்பைடகளாகப் பயன்ப த்தப்பட்ட நாணய, 
நிதி மற் ம் ெபா ளாதார ஊகங்கள் ெதாடர்பான அறிக்ைகையக் கு  
பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

ப.67/ ’10 
7. 

ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க     

ெகளரவ க  ஜயசூாிய      

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க     

ெகளரவ ரஊப் ஹக்கீம்      

ெகளரவ மங்கள சமர ர,— ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு க்கள்,— 

(அ) “ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு க்கள்” என அைழக்கப்ப ம் கீேழ குறிப்பிடப் 
பட்டவாறான கு க்கள் பாரா மன்றத்தில் இ க்க ேவண் ம் என்பேதா , 
அைவ ஒவ்ெவான் ம் தம  நியாயாதிக்கத்தி ள் வ ம் எல்லா 
சட்ட லங்கள், தீர்மானங்கள், ஒப்பந்தங்கள், அறிக்ைககள் மற் ம் கீேழ 
பட் ய டப்பட்ட ஏைனய விடயங்கள் ெதாடர்பாக பாிசீ ப்பதற்கான 
நியாயாதிக்கத்ைத ம் ெதாடர் ைடய பணிகைள ம் ெகாண் க்க 
ேவண் ெமன ம். 

(ஆ) அவற்றின் நியாயாதிக்கத் க்கு உட்பட்ட சகல சட்ட லங்கள், 
தீர்மானங்கள், ஒப்பந்தங்கள், அறிக்ைககள் மற் ம் ஏைனய விடயங்க ம் 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்ப வதற்கு ன்னர் அவற்றின் 
அறிக்ைகக்காக சம்பந்தப்பட்ட கு க்க க்கு ஆற் ப்ப த்தப்ப தல் 
ேவண் ம் என ம்   இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .      
1. சர்வேதச ெதாடர் கள் 

சர்வேதச வர்த்தகம் அடங்கலாக  ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் , 
சர்வேதச நி வனம், சர்வேதச மாநா கள் மற் ம் உடன்ப க்ைககள், 
பிராந்திய நி வனங்கள். 

2. ேதசிய பா காப்  
இலங்ைகயின் பா காப்  அடங்கலாக, ஆ தப் பைடகள், 

லனாய் , ெபா ச் சட்ட ம் ஒ ங்கும், ெபா ஸ் மற் ம் 
பா காப் , ெவளிநா க டனான ஒத் ைழப் . 

3. கமத்ெதாழில் மற் ம் காணிகள் 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்கள் அடங்கலாக மகாவ  அதிகார 
சைப, காணி மற் ம் நீர்ப்பாசனம். 

4. மனித வளங்கள் மற் ம் கலாசாரம் 
கல்வி அடங்கலாக, பயிற்சி, இைளஞர், விைளயாட் , கலாசாரம் 
மற் ம் மத அ வல்கள். 
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5. மனித கு ேயற்றம் மற் ம் எாிசக்தி 
நகர மற் ம் கிராமிய உட்கட்டைமப் , ெந ஞ்சாைலகள், திகள், 

ைகயிரதம், கப்பல் ேபாக்குவரத் , விமானப் ேபாக்குவரத் , தபால் 
மற் ம் ெதாைலத் ெதாடர்பாடல்கள். 

6. மனித ேசமநலன்கள் 
சுகாதாரம் அடங்கலாக, ச க ேசமநலன்கள், வ ைம ஒழிப் , 
அங்க னர், சிேரஷ்ட பிரைசகள் மற் ம் சி வர் ேசமநலன். 

7. உள்ளக நிர்வாகம் 

8. சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் 
நீர் காைமத் வம் அடங்கலாக, நீரக வள லங்கள், விேஷட 
ெபா ளாதார வலயங்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில். 

9. சட்ட மற் ம் மகளிர் விவகாரம் 
நீதிமன்றங்கள் அடங்கலாக, மனித உாிைமகள், ஊடகங்கள், 
ெதாழிலாளர், ேதசிய ஒ ங்கிைணப்  மற் ம் பால்நிைல. 

(இ) அரசியலைமப்பின் உ ப் ைரகள் 44(இ) மற் ம் 45(1) யின் கீழ் 
அைமச்சுக க்கு குறித்ெதா க்கப்ப ம் விடயங்கள், பணிகள், 
திைணக்களங்கள் மற் ம் நி வனங்கைள சட்டவாக்க ேமற்பார்ைவ 
ேநாக்கத் க்காக உாிய நிைலயியற் கு க்கு பாரா மன்றம் ஒப்பைடத்தல் 
ேவண் ம். 

2. (அ) பின்வ ம் விடயங்களில் பாரா மன்றத் க்கு உத வதற்காக பந்தி ( ஆ)  
இல் ெசால்லப்பட் ள்ள ெபா வான ேமற்பார்ைவப் ெபா ப் கைள 
பல்ேவ  ேமற்பார்ைவ நிைலயியல் கு க்கள் ெகாண் த்தல் ேவண் ம்:  

(i) (அ) பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்ப ம் சட்டங்களின் 
பிரேயாகம், நிர்வாகம், நிைறேவற்றம் மற் ம் பய தி; 
 மற் ம் 

 (ஆ) திய அல்ல  ேமலதிக சட்டங்கைள ஆக்குவதற்கான 
அவசியம் அல்ல  வி ம்பத்தக்க தன்ைமையக் குறித் க் 
காட்டக்கூ ய நிைலைமக ம் சூழ்நிைலக ம்; ஆகியைவ 
பற்றிய அதன் பகுப்பாய் , கணிப்பீ  மற் ம் மதிப்பீ ; 
மற் ம் 

(ii) சட்டங்கைள வகுத்தல், பாிசீ த்தல் மற் ம் இயற் தல் அல்ல  
அவற் ள் மாற்றங்கள் ெசய்த ம் ேதைவயான அல்ல  ெபா த்தமான 
அத்தைகய ேமலதிக சட்டவாக்க ம். 

(ஆ) ஒ  கு வின் நியாயாதிக்கத்தி ள் வ கின்ற பிரச்சிைனகைளக் ைகயா ம் 
சட்டங்கள், க த்திட்டங்கள் மற் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆகியன 
பாரா மன்றத்தின் ேநாக்கத்திற்கைமய நைட ைறப்ப த்தப்பட்  
நிைறேவற்றப்ப கின்றனவா என்பைத ம் அைவ ெதாடரப்பட ேவண் மா, 
கட் ப்ப த்தப்பட ேவண் மா அல்ல  நீக்கப்பட ேவண் மா என்பைத ம் 
நிர்ணயிப்பதற்கு பின்வ ம் விடயங்கைள ஒவ்ெவா  கு ம் 
ெதாடர்ச்சியான அ ப்பைடயில் மீளாய்  ெசய்தல் ேவண் ம். 
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(i) அதன் நியாயாதிக்கத்த ள் வ ம் விடயங்கைள ைகயா ம் 
சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள் மற் ம் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் 
பிரேயாகம், நிர்வாகம், நிைறேவற்றம், மற் ம் பய தி; 

(ii) அதன் நியாயாதிக்கத்தி ள் வ ம் விடயங்கைள ைகயா ம்  
சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள் மற் ம் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் 
நிர்வாகம் மற் ம் நிைறேவற்றத் க்கான ெபா ப் கைளக் ெகாண்ட 
திைணக்களங்கள் மற் ம் நி வனங்களின் ஒ ங்கைமப் ம் 
ெதாழிற்பா ம்; 

(iii) அதன் நியாயாதிக்கத்தி ள் வ ம் விடயங்கள் ெதாடர்பாக (அ  
ெதாடர்பான ஒ  சட்ட லம் அல்ல  தீர்மானம் அறி கப்ப த்தப் 
பட் ப்பி ம் இல்லாவி ம்) ைகயா ம்  திய அல்ல  ேமலதிக 
சட்டவாக்கத்தின் அவசியத்ைத அல்ல  வி ம்பத்தகுந்த தன்ைமைய 
குறித் க்காட் ம் ஏேத ம் நிைலைமகள் அல்ல  சூழ்நிைலகள்; 
மற் ம் 

(iv) அதன் நியாயாதிக்கத்தி ள் வ ம் விடயங்கள் பற்றிய எதிர்கால 
ஆய் க ம் எதிர்  கூற ம். 

(இ) ஒவ்ெவா  கு ம் தன  ெபா ப் கைள நிைறேவற் வதில் 
அவசியமான  அல்ல  ெபா த்தமான  எனக் க ம் அத்தைகய 

லனாய் கைள ம் ஆய் கைள ம் எந்ேநரத்தி ம் நடத்தலாம். 

(ஈ) பாரா மன்றத்தின் தலாவ  கூட்டத்ெதாடர் ெதாடங்கி ஆ  வாரங்கள் 
பிந்தாமல், ஒவ்ெவா  நிைலயியல் கு ம் அந்தப் பாரா மன்றத்திற்கான 
அதன் ேமற்பார்ைவத் திட்டத்திைன வகுக்க ேவண் ம். அத்தைகய திட்டம் 
பாரா மன்ற அ வல்கள் ெதாடர்பான கு விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட 
ேவண் ம். ஒவ்ெவா  கு ம் அதன் திட்டத்திைன உ வாக்குைகயில், 
இய மான அளவிற்கு  

(i) இவ்வாறான சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
அல்ல  கவர்களிைன மீளாய்  ெசய்ைகயில், கு க்க க்கு 
இைடயில் ஆகக்கூ தலான ஒத் ைழப்  மற் ம் ஒ ங்கிைணப் 
பிைன உ திப்ப த்  கமாக, இேதேபான்ற அல்ல  இ  
ேபான்றவற் டன் ெதாடர் ைடய சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள், 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அல்ல  கவர்கள் மீ  நியாயத் வத்திைனக் 
ெகாண்ட ஏைனய கு க்க டன் கலந்தாேலாசித்தல். அத் டன் 
அவ்வாறான ஒத் ைழப்  மற் ம் ஒ ங்கிைணப்பிைன உ திப் 
ப த் வதற்காக எ க்கப்பட்ட அல்ல  எ க்கப்பட ள்ள நடவ க்ைக 
களின் விளக்கங்கைள அதன் திட்டத்தில் உள்ளடக்குதல். 

(ii) ெதளிவற்றதாக இ க்கின்ற, தன்னிச்ைசயானதாக இ க்கின்ற அல்ல  
அர்த்தமற்றதாக இ க்கின்ற அல்ல  தனிநபர்க ள் மீ  ேமாசமான 
நிதிச் சுைமகைள சுமத் கின்ற அரசாங்கத்தின் விதிகள், ஒ ங்கு 
விதிகள், நியதிச் சட்டங்கள் மற் ம் நீதிமன்றத் தீர்மானத் டன் 
ெதாடர் ைடய குறிப்பிட்ட பிரச்சிைனகைள மீளாய்  ெசய்தல். 
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(iii) அவ்வாறான சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், 
அல்ல  நிரந்தரமான வர  - ெசல த் திட்ட அதிகார சைப அல்ல  
நிரந்தரமான நியதிச் சட்ட அதிகார சைப ஆகியவற்றின் கீழ் இயங்கும் 

கவர்கள் மீதான மீளாய் விைன அதன் திட்டத்தில் உள்ளடக்குவதற்கு 
ன் ாிைமைய வழங்குதல். 

(iv) அதன் நியாயாதிக்கத்தின் கீ ள்ள க்கிய சட்டவாக்கக் 
க த்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அல்ல  கவர்கள் 10 வ டங் 
க க்கு ஒ  தடைவ மீளாய் க்கு உட்ப வைத உ திப்ப த் வைதப் 
பார்த் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம். 

(உ) ேமற்பார்ைவத் திட்டங்களின் பய  ஒ ங்கைமப்ைப உ தி 
ெசய்வதற்கும் இவ் ப வாசகத்தின் குறிக்ேகாள்கைள அைடவதற்கும் 
கு க்கள் ேமற்ெகாள்ளக் கூ ய விதப் ைரக டன் அக்கு க்கள் 
பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கும் அறிக்ைககைள பாரா மன்ற 
அ வல்கள் கு   பாரா மன்றத்தின் தலாவ  கூட்டத்ெதாடர் 
ெதாடங்கியதில் இ ந்  ஒன்ப  வாரங்கள் கடப்பதற்கு ன் சமர்ப்பிக்க 
ேவண் ம். 

3. (அ) பாரா மன்றமான  எந்த ஒ  விடயத்திைன ம் எந்த ஒ  ேமற்பார்ைவ 
நிைலயியற் கு விற்கும் ஆற் ப்ப த்தலாம். 

(ஆ) அைமச்சர் ஒ வர் அவ க்குக் கீழ்வ ம் விடயம், ெசயற்பா , திைணக்களம் 
அல்ல  நி வனத்தின் மீ  நியாயாதிக்கத்திைனக் ெகாண்ட சம்பந்தப்பட்ட 
ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு விற்கு எந்த ஒ  விடயத்திைன ம் 
ஆற் ப்ப த்தலாம். 

4. (அ) சபாநாயகர், ஒவ்ெவா  சட்ட லத்திைனேயா, ஒ ங்குவிதியிைனேயா, 
தீர்மானித்திைனேயா அல்ல  இந்த நிைலயியற் கட்டைளயின் 
ஏற்பா க க்கு அைமவாக, 1 ( அ)  பந்தியின் கீழ் ெபயாிடப்பட்ட 
ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு வின் கீழ் பட் ய டப்பட் ள்ள விடயம் 
ெதாடர் ைடய ேவ  ஏதாவ  விடயத்திைனேயா ஆற் ப்ப த்தலாம். 

(ஆ) 1(அ) பந்தியின் கீழ் ஏற்பாெடான்றின் விடயப் ெபா ள் மீ  
நியாயாதிக்கத்திைனக் ெகாண்ட ஒவ்ெவா  கு ம் அவ்வாறான 
ஏற்பாட் ைனக் க த்திற்ெகாண்  பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைகயி வதன் 
சாத்தியமான உச்சப்பட்ட அளவிைன உ திப்ப த் ம் வைகயில் பந்தி 4
(அ) இன் கீழ் சபாநாயகர் விடயங்கைள ஆற் ப்ப த்தலாம். 

(இ) விடயத்திைன ஆற் ப்ப த்தல் ெதாடர்பாக பந்தி (அ) மற் ம் (ஆ) இன் கீழ் 
ெசயலாற் ம் ேபா   சபாநாயகர், 

(i) ஆரம்ப நியாயாதிக்கத்திற்கான கு விைன நியமிக்கலாம். 

(ii) ஆரம்பத்தில் அல்ல  ஆரம்ப நியாயாதிக்கக் கு வினால் அதன் 
க த் க்க க்காக விடயமான  அறிக்ைகயிடப்பட்டதன் பின்னர் 
பாிசீலைனக்காக விடயத்திைன ஒன்  அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ட 
ேமலதிகக் கு க்க க்கு ஆற் ப்ப த்தலாம். 

(iii) ஆற் ப்ப த்த ைன ெபா த்தமான காலவைரயைறக க்கு 
உட்ப த்தலாம்; மற் ம் 

(iv) ெபா த்தமான  எனக் க தப்படக்கூ ய அவ்வாறான ஏைனய 
ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்ளலாம். 
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(ஈ) அபிப்பிராயத்திைன வழங்கும் கு வின் ெபா ப்பின் பரப்பின் கீழ்வ ம் 
விடயங்க டன் மாத்திரேம அபிப்பிராயமான  சம்பந்தப்படலாம். 

(உ) ஆரம்ப நியாயாதிக்கக் கு வான  ஒ  காலக்ெக விைன விதிக்கலாம்.  
அத ள் கு  அபிப்பிராயத்திைனக் ேகா ம். அத் டன் அ  ஆரம்ப 
நியாயாதிக்கக் கு வில் கவனத்தில் ெகாள்ளப்பட ேவண் மாயின், 
அக்காலக்ெக வின் ன் அதைன வழங்க ேவண் ம். 

5. (அ) நியாயாதிக்கத்திைனப் பயன்ப த் ம் ஒவ்ெவா  கு ம், கு வினால் 
கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப ம் ஒவ்ெவா  விடயம் ெதாடர்பாக ம் ஓர் 
அறிக்ைகயிைனச் சபாநாயக க்குச் சமர்ப்பிக்கலாம். அவ்வாறான அறிக்ைககள் 
பாரா மன்றத்தின் சபாபீடத்தின் ன் சமர்ப்பிக்கப்பட சபாநாயகர் ஏற்பா  
ெசய்வார். 

 (ஆ) (i) எந்தெவா  சட்ட லம் அல்ல  ஒ ங்கு விதி மீதான கு வின் எந்த 
 அறிக்ைக ம், இைணக்கப்பட் ள்ள ன்ெமாழி க க்கு, அவ்வாறானைவ 
 இ ப்பின், வைர த் தி த்தங்கைள, கு கிய நியாயாதிக்கங்களின் ப  
 ெபா த்தமானெதனின், உள்ளடக்க ேவண் ம். 

  (ii) ஒ  சட்ட லத்திற்கான அவ்வாறான எந்தெவா  தி த்த ம், அந்தச் 
 சட்ட லத்திைன் கு நிைலயின் ேபா , தவிசாளாினால் அல்ல  
 கு வினால் நியமிக்கப்பட்ட ேவ  உ ப்பினாினால் பிேராிக்கப்பட்ட 
 தி த்தமாக, நிைலயியற் கட்டைள 56 இன் கீழ் பாரா மன்றத்திற்கு 
 சபாநாயகாினால் சமர்ப்பிக்கப்ப ம். 

  (iii) ஒ ங்குவிதி ஒன்றிற்கான அவ்வாறான எந்தத் தி த்த ம், கு வின் 
 தவிசாளாினால் அல்ல  கு வினால் நியமிக்கப்பட்ட ேவ  ஓர் 
 உ ப்பினாினால்  பிேராிக்கப்பட்ட தி த்தமாக; சபாநாயகாினால் 
 சமர்ப்பிக்கப்ப ம். 

(இ) பாரா மன்றமான  அதன் ன்னால் சமர்பப்பிக்கப்பட் ள்ள எந்தெவா  
சட்டவாக்கம் சாராத அறிக்ைகயின் விதப் ைரகளிைன ம் பிேரரைண 

லம் அங்கீகாிக்கலாம். 
6. (அ) ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு ம் அதன் கூட்டங்கள் பற்றிய கால 

சூசிைகயிைனத் தயாாித்  அதைனச் சபாநாயக க்குச் சமர்ப்பிக்கும். 

(ஆ) ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு ம், மாதத்தில் இரண்  நாட்க க்குக் 
குைறயாமல் கூ ம். ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு வினதம் கூட்டங்கள் 
சபாநாயகர் அங்கீகாித்த அதன் சூசிைக / ேநர அட்டவைணக்கு அைமவாகக் 
கூட்டப்ப ம். 

(இ) எந்தெவா  நிைலயியற் கு வின ம் ேமலதிகக் கூட்டங்கள் ஒன்றில் 
பாரா மன்றத்தின் ேவண் ேகாளின்ப ேயா அல்ல  நிைலயியற் 
கு வின் உ ப்பினர்களில் அைரவாசிப் ேபாின் ேவண் ேகாளின்ப ேயா 
கூட்டப்படலாம். 

(ஈ) எந்தெவா  நிைலயியற் கு ம் அதற்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட விடயம் 
ெதாடர்பாக அவ்வா  ஆற் ப்ப த்தப்பட்  எட்  வாரங்கள் கடந்த 
பின்னர் அவ்விடயம் ெதாடர்பான ன்ேனற்றம் குறித்  ஏதாவ  
நிைலயியற் கு  ஓர் அறிக்ைக சமர்ப்பிக்க ேவண் ம் என பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க ள் ன்றில் ஒ  பங்கினர் ேகாாிக்ைக வி க்கலாம். 
அத்தைகய ேகாாிக்ைக கிைடக்கப் ெபற்றதன் ேபாில் அத்தைகய 
நிைலயியற் கு  இரண்  வாரங்க க்குள் பாரா மன்றத்திற்கு 
அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். அத்தைகய அறிக்ைக 
பாரா மன்ற சபாபீடத்தில் இடப்படல் ேவண் ம். 
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7. ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு ம் பாரா மன்ற பதவிக்காலம் வைர ெசயற்ப ம். 

8. (அ) பின்வ ேவாைர தவிர்ந்த சகல பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் நிைலயியற் 
கு க்களின் உ ப்பினர்களாக பணியாற்ற தகுதி ைடேயாராவார்: 

(i) சபாநாயகர் 

(ii) பிரதிச் சபாநாயகர் 

(iii) கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

(iv) பிரதம அைமச்சர் 

(v) சைப தல்வர் 

(vi) எதிர்க்கட்சித் தைலவர் 

(vii) அரசியலைமப்பின் 44(1) ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ்  நியமிக்கப்பட்ட  
அைமச்சரைவ அைமச்சர்கள். 

(viii) அரசியலைமப்பின் 45(1) இன் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ 
அைமச்சர  நியாயாதிக்கத்தின் கீழ் வராத  அைமச்சுக்களின் 
விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் ெகாண்ட அல்ல  உ ப் ைர 4(4) 
இன் கீழ் விடயங்க ம் பணிக ம் குறித் ைரக்கப்பட்ட அைமச்சர்கள். 

(ஆ) தகுதி ைடய ஒவ்ெவா  பாரா மன்ற உ ப்பின ம் ஒ  நிைலயியற் கு  
உ ப்பினராக பணியாற் தல் ேவண் ம். 8 (அ) (viii) பந்தியின் கீழ் வராத 
பிரதி அைமச்சர்க ம், அைமச்சர்க ம் தாம் எந்த அைமச்சரைவ 
அைமச்சின் கீழ் பணியாற் கின்றார்கேளா, அந்த அைமச்சின் கீழ் வ ம் 
ஏேத ம் விடயங்கள், பணிகள், திணக்களங்கள் அல்ல  நி வனங்களின் 
அேத நியாயாதிக்கங்கள் மற் ம் பணிகைளக் ெகாண்ட ஏேத ம் 
நிைலயியற் கு வில் பணியாற் தல் ஆகா . 

 (இ) (i) சபநாயகர், தகுதி ைடய உ ப்பினர்களின் நிரல் ஒன்ைற தயாாித்தல் 
 ேவண் ம். 

  (ii) தகுதிவாய்ந்த உ ப்பினர்களின் பட் ய ன் ஒவ்ெவா  நிைலயியற் 
 கு வின ம் உ ப்பாண்ைம பாரா மன்றத்தில் பிரதிநிதித் வம் வகிக்கும் 
 அரசியல் கட்சிகளின ம் சுேயட்ைசக் கு வின ம் எண்ணிக்ைகக்கு 
 அைமய சபாநாயகர் அவர்களால் ஒ க்கீ  ெசய்யப்ப ம். 

(ஈ) பாரா மன்றத்தி க்கும் கட்சிகளின் அல்ல  சுேயட்ைசக் கு க்களின் 
தைலவர்கள் ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு விற்குமான தம  உ ப்பினர் 
ெபயர் நியமனங்கைள சபாநாய க்கு சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். ெதாி க் 
கு விடம் கலந்தாேலாசித்  சபாநாயகர் அத்தைகய ெபயர்கைள 
பாரா மன்றத்தில் அறிவிக்க ேவண் ம். 

(உ) பாரா மன்றத்தி க்கும் ஏேத ம் கட்சியின் அல்ல  நிைலயியற் 
கு வின் தைலவர் 8(ஈ) பந்தியின் கீழ் ெபயர் நியமனம் ெசய்யப்பட்ட 
அத்தைகய எவேர ம் உ ப்பினைர அத்தைகய கு வி ந்  
அகற் மா  எ த்  லம் சபாநாயகைரக் ேகட் க்ெகாள்ளலாம். 
அத்தைகய ேவண் ேகாள் கிைடக்கப் ெபற்றதன் ேபாில் 
பாரா மன்றத்திற்கு அறிவித்த பின்னர் சபாநாயகர் அத்தைகய 
உ ப்பினைர அத்தைகய கு வி ந்  நீக்க ேவண் ம். 
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 (ஊ) (i) ஒவ்ெவா  நிைலயயிற் கு ம் அதன் தலாவ  கூட்டத்தின் ேபா  
 அல்ல  அதன் தவிசாளர் பதவி ெவற்றிதடமான பின்னர் நைடெப ம் 
 தலாவ  கூட்டத்தின் ேபா  அந்நிைலயியற் கு வின் தவிசாளைரத் 
 ெதாி  ெசய்தல் ேவண் ம். 

  (ii) நிைலயியற் கு ெவான்றின் தவிசாளராகத் ெதாி ெசய்யப்ப வதற்கு 
 அைமச்சர் ஒ வ க்ேகா அல்ல  பிரதி அைமச்சர் ஒ வ க்ேகா 
 அங்கீகாரம் இல்ைல. 

(எ) கு வின  ன்  ெதாடர்ச்சியான கூட்டங்க க்கு அங்கத்தவர் எவராவ  
ச கமளிக்காம ந்தால் அவர் அக்கு வின் உ ப் ாிைமைய 
இழந்தவராகக் க தப்ப வார். 

9. ேமற்பார்ைவ நிைலயியற்கு  ஒவ்ெவான் ம் அக்கு விைனப் பாிசீலைன 
ெசய்தல் மற் ம் அக்கு விற்கு அறிக்ைகயிடல் ேபான்ற விடயங்கள் 
அவசியமாகும் ேபா  தன  ெசாந்த உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்  உப 
கு க்கைள நியமித்தல் அத்தியாவசியெமனக் க கிற . 

10. ஏதாவெதா  குறித்த விடயத்தில் அறிக்ைகயிட க்கான காலநீ ப்  
பாரா மன்றத் தினால் பிரகடனப்ப த்தப்பட் ந்தாலன்றி,  குறிப் ைர 
ெகா க்கப்பட்ட காலத்தி ந்  ன்  மாதங்கள் காலாவதியாகும் வைர 
ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு விற்கு குறித் ைரக்கப்பட்ட விடயங்கள் 
பாரா மன்றத்தினால் பாிசீலைனக்கு எ த் க் ெகாள்ளப்படமாட்டா . 
பிரகடனத்தில் குறித் ைரக்கப்பட்ட கால எல்ைல காலாவதியாகிய பின்  
மாத்திரேம இவ்விடயம் பாிசீலைனக்கு எ த் க் ெகாள்ளப்ப ம். 

11. ஏதாவெதா  சட்ட லம் அல்ல  ெபா  க்கியத் வம் சம்பந்தப்பட்ட ேவ  
ஏதாவ  விடயம் சார்பாக அச்சட்ட லத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட சகல தரப் கள் 
அல்ல  அக்கைற ள்ள ஏதாவ  தரப் கள் அல்ல  அ பவசா கள் 
ஆகிேயாாிடமி ந்  சாட்சியங்கைள ேமற்பார்ைவ நிைலயியற்கு  ஒவ்ெவான் ம் 
அைழக்கலாம். 

12. (அ) அரசியலைமப்பின் 152 ஆம் உ ப் ைரயில் குறித் ைரக்கப்பட் ள்ள ஒ  
சட்ட லத்ைத அல்ல  அரசியலைமப்பிற்கான ஒ  தி த்தத்ைதத் தவிர்ந்த 
சட்டத்ைத ஆக்குவதற்கு ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு ெவான்  விதப் ைர 
ெசய் மிடத் , அத்தைகய ேநாக்கத்திற்காக அவ்வறிக்ைகயின் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் கு வின் தவிசாளர் அல்ல  எவேர ம் உ ப்பினர் 
அரசியலைமப்பின் 78 ஆம் உ ப் ைரக்கு உட்பட் , அறிவித்த ன் 
பின்னர் அச்சட்ட லம் பாரா மன்றத்தின் கட்டைள ஒன்  இன்றிேய 
பாரா மன்றத்தில் தல் மதிப்பீ  ெசய்வதற்கான பிரேரரைண ஒன்ைற 
பிேராிக்கலாம். அச்சட்ட லத்தின் பிரதிகள் அப்பிேரரைண டன் ேசர்த் ச் 
சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண் ம். அப்பிேரரைண பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆ  வாரங்க க்குள் சபாநாயகர் அத்தைகய 
பிேரரைணைய வாக்ெக ப்பிற்காக பாரா மன்றத்தில் இ தல் ேவண் ம். 
எனி ம், இவ் ஆ வார காலம் ஒ க்கீட் ச் சட்ட லத்தின் இரண்டாம் 
மதிப்பீட்  காலத் ள் அல்ல  அதன் கு நிைலயில் அல்ல  அதன் 

ன்றாவ  மதிப்பீட் ன்ேபா  வ மாயின், ஒ க்கீட் ச் சட்ட லத்தின் 
மீதான பாிசீலைன நிைற ற்றதன் பின்னர் பாரா மன்றத்தில் இ தல் 
ேவண் ம்.  அத்தைகய பிேரரைண ஒன்ைறப் பாரா மன்றம் 
அங்கீகாித்ததன் பின்னர் அச்சட்ட லம் தலாம் ைற வாசிக்கப்ப தல் 
என்பேதா  அச்சிடப்ப வதற்கும் கட்டைளயிடேவண் ம். 

  எனி ம், அத்தைகய சட்ட லம் ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு வின் 
ெமாத்த உ ப்பினர்க ள் 2/3 பங்கினரால் அங்கீகாிக்கப்பட் ப்பேதா , 
ெபயர்க டன் அவ்வா  பதியப்பட் க்க  ேவண் ம். 
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(ஆ) சட்ட லம் தல் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்ப வதற்கு 
கட்டைளயிடப்பட்ட பின்னர், சபாநாயகர் அத்தைகய சட்ட லத்ைத 
அைமச்சரைவக்கு அ ப்பி ைவத்தல் ேவண் ம். அைமச்சரைவ 
பாரா மன்றத்திற்கு ஒ  அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிக்கும் வைர அதன்மீ  
ேம ம் எவ்வித நடவ க்ைகக ம் ேமற்ெகாள்ளப் படமாட்டா . 

(இ) அைமச்சரைவ பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பித்த 
பின்னர் அல்ல  அச்சட்ட லம் அைமச்சரைவக்கு அ ப்பிைவக்கப்பட்ட 
தினத்தி ந்  இரண்  மாதங்கள் ற்றதன் பின்னர் அச்சட்ட லம் 
இரண்டாம் வாசிப்பிற்காக இடப்ப ம். 

13. (அ) ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு ம் ஆட்கைள ம்,  பத்திரங்கைள ம், 
பதி கைள ம் ேகட் ப்ெப வதற்கு அதிகாரம் உைடயதாக இ ப்பேதா , 
தம் ன் எ க்கப்பட்ட சான் கள் பற்றிய அறிக்ைககேளா  தம  
அபிப்பிராயங்கள் மற் ம் அவதானிப் கள் ஆகிய அடங்கிய 
அறிக்ைககைளச்  பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க ம் ேவண் ம். 

(ஆ) நிைலயியற் கு வின் எவேர ம் உ ப்பினெரா வாின் மாற் க்க த் கள் 
கு வின் ஏதாவ  அறிக்ைக டன் இைணக்கப்படலாம். 

14. (அ) அரசியலைமப்பின் 152 ஆம் உ ப் ைரயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள சட்டம் 
இயற் த க்கு நிைலயியற் கு வின் அறிக்ைக எப்ேபாதாவ  விதப் ைர 
ெசய் மாயின், அத்தைகய அறிக்ைக பாரா மன்றத்திற்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட்  3 மாத காலப்பகுதியி ள் அைமச்சரைவ தன  
அபிப்பிராயங்கைள பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

(ஆ) ஒ  நிைலயியற் கு வின் அறிக்ைக சட்டவாக்கம் சாராத அறிக்ைகயாக 
இ க்குமிடத் , அவ்வறிக்ைக பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்  2 
மாத காலப்பகுதியி ள் அைமச்சரைவ தன  அபிப்பிராயங்கைள 
சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். அத்தைகய அறிக்ைககள் பாரா மன்றத்தினால் 
பாிசீலைனக்காக எ த் க்ெகாள்ளப்படலாகா . 

15. யாராவ  கவர், சங்கம், அதிகாாி அல்ல  நபர் ஏதாவ  சட்டத்தின் கீழ் 
நம்பிக்ைக அல்ல  இரகசியத்தன்ைம ஆகியவற்ைறப் ேப வதற்கு 
ேதைவப்ப த்தப் பட் க்கும் ெபா  சம்பந்தப்பட்ட நிைலயியற் கு  
அத்தைகய சட்டத்திற்கைமய ெசயற்பட ேவண் ம். 

16. (அ) அரசியலைமப்பின் 155 ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் உ வாக்கப்பட்ட 
ெபா மக்கள் பா காப் த் ெதாடா்பான ஏதாவ  ஒ ங்கு விதிகள் சட்டம் 
மற் ம் மகளிர் அ வல்கள் ெதாடர்பான நிைலயியற் கு விற்கு 
அறிக்ைகயி வதற்காக ஆற் ப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ம்.  ேவ  
கு ெவான்றின் நியாயாதிக்கத்தின் கீழ் வ கின்ற திட்டவட்டமான 
விடயங்கைள ஒ ங்கு விதிெயான்றின் சு க்கப்ெபயர் குறிப்பி கின்ற 
ெபா , 4 ( இ)  ( i i )  பந்தியின் பிரகாரம் அத்தைகய ஒ ங்கு விதிகைள 
அத்தைகய நிைலயியற் கு விற்கு சபாநாயகர் ஆற் ப்ப த்த ேவண் ம். 

(ஆ) உப பந்தி (அ) வின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்க க்கு 7 ஆம் பந்தி 
ஏற் ைடயதாகா . 



( 111 ) 

 

17. ேமற்பார்ைவ ெசய்வதற்கான ஏதாவ  நிைலயியற் கு , சபாநாயகாிடமி ந்  
அ மதிையப் ெபற் க்ெகாண்டதன் பின்னர், ஒன்  அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ட 
ஏைனய நிைலயியற் கு க்க டன் கலந் ைரயாடலாம். 

18. ஏதாவ  ஒ க்கீ களின் மாற்றம் மற் ம் பாவிக்கப்படாத மிகுதிகள் ெதாடர்பாக 
நிதி அைமச்சின் ெசயலாளர், வர  ெசல த் திட்டப் பணிப்பாளர், சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சாின் ெசயலாளர் ஆகிேயார் உடன யாக ெபா  நிதி கு விற்கு 
அறிவிக்க ேவண் ம். 

19. நியாயாதிக்கம் எனப்ப வ  சட்ட ேமற்பார்ைவ நியாயாதிக்கம்  எனப் 
ெபா ள்ப ம் என்பேதா  ைணச்சட்டவாக்கங்கள் மீதான ேமற்பார்ைவைய ம் 
அ  உள்ளடக்கும்.  

 ஏதாவ  ஒ க்கீ களின் மாற்றம் மற் ம் பாவிக்கப்படாத மிகுதிகள் ெதாடா்பாக 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சின் ெசயலாளர், உாிய ேமற்பார்ைவக் கு விற்கு 
உடன யாக அறிவிக்க ேவண் ம். 

20. 8 ( அ)  மற் ம் ஊ (ii)  ஆம் பந்திகளின், அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய கு  
மற் ம் அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு  ஆகியவற்றிற்கு 
ஏற் ைடயனவாயி த்தல் ேவண் ம். 

பா.121/ ’11 

8. 

ெகளரவ க  ஜயசூாிய 

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க 

ெகளரவ எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா 

ெகளரவ ஹாின் பர்னாந்  

ெகளரவ கபீர் ஹஷீம் 

ெகளரவ .எம். சுவாமிநாதன் 

ெகளரவ வன் விேஜவர்தன 

ெகளரவ ஆர். ேயாகராஜன் 

ெகளரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க 

ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன 

ெகளரவ ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச,— உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சர் 
ெகளரவ ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா மீ  நம்பிக்ைகயின்ைம,—  

2011 ஏப்ரல் 01 ஆம் திகதி உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின் திய கூட்டத்ெதாடர் 
ஆரம்பிக்கவி ப்பதால், 2011 ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் உள் ராட்சி சைபத் ேதர்தல்கள் 
நைடெப ம் என உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சர் ெகளரவ ஏ.எல்.எம். 
அதா ல்லா 2011 ஜனவாி 04 ஆம் திகதி பின்வ மா  கூறி சைபக்கு உ தியளித்த 
தனா ம்: 

“අද ෙවලා තිෙයන්ෙන ෙම්කයි. 2011 අෙපේල් 01 වැනිදා අපි පළාත් පාලන ආයතනවල අලුත් සභා වාරය 
කැඳවන්න ඕනෑ. ඵ්ක ට ඇත්තටම මාර්තු මාසෙය් ඡන්දය තියන්න ෙවනවා.” 
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ெகா ம் , ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர –  ேகாட்ேட மற் ம் ெதஹிவைள - கல்கிைச மாநகர 
சைபகள் மற் ம் ெகாலன்னாவ நகர சைப ஆகியவற்றிற்கான ேதர்தல்கள் தற்ேபா  
பின்ேபாடப்பட் ள்ள டன்  ேம ம் சில மாநகர சைபகள்,  நகர சைபகள்  மற் ம்  
பிரேதச சைபக க்கான ேதர்தல்க ம் பின்ேபாடப்பட ள்ளதாக அறிக்ைக 
ெசய்யப்பட் ள்ளதா ம்; அத் டன் 

அைமச்சர்  ேவண் ெமன்ேற உண்ைமக்குப் றம்பான கூற்ைற ெவளியிட்டதன் லம்  
சைபையத் தவறாக  வழிநடத்தி ள்ளதனா ம்; 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சராகத் ெதாடர்ந் ம் தன  பணிகைள 
நிைறேவற் வதற்கான அைமச்சாின் ஆற்ற ல்  இந்த சைப  நம்பிக்ைக இழந் ள்ள 
ெதன ம் அவர் அைமச்சரைவயில் ெதாடர்ந்  பதவி வகிப்பதற்கு தகுதியற்ற, 
ெபா த்தமற்ற ஒ வர் என ம் இந்தச் சைப தீர்மானிக்கின்ற . 

பா. 125/ ’11 

9. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 

ெகளரவ பா த ரங்ேக பண்டார 

ெகளரவ லக்ஷமன் கிாிஎல்ல 

ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன 

ெகளரவ ஆர். ேயாகராஜன்     

ெகளரவ பா த ெதவரப்ெப ம 

ெகளரவ நிேராஷன் ெபேரரா 

ெகளரவ அப் ல் ஹலீம் 

ெகளரவ இரான் விக்கிரமரத்ன,— குமரன் பத்மநாதன் த த் ைவக்கப்பட் ள்ளைம 
மற் ம் அவ க்கு எதிராக குற்றச்சாட் க்கள் சுமத்தப்ப வ  எந்தச்  சட்ட ஏற்பா களின் 
பிரகாரம் என்ப  பற்றி ம் மற்ற விடயங்கள் பற்றி ம் ஆராய்ந்  அறிக்ைகெசய்வதற்கான 
பாரா மன்ற ெதாிகு ,— 

இலங்ைக அரசாங்கத்தின் 2009, ஆகஸ்ட் 7ஆம் திகதிய அறிவித்த ன் பிரகாரம், 
ெசல்வராசா பத்மநாதன் என் ம் குமரன் பத்மநாதன் என் ம் அைழக்கப்ப பவ ம் 
அைதவிடப் ெபா வாக “ேக.பி” என அைழக்கப்ப பவ மான சண் கம் குமரன் 
தர்ம ங்கம் தற்ேபா  ஓராண் க்கும் ேமலாக அதன் பா காப்பில் இ ப்பதனா ம்,  

ஆ தக் கடத்தல் மற் ம் குற்றவியல் சதித்திட்டம் உள்ளிட்ட பல்ேவ  
குற்றச்சாட் க க்காக சர்வேதச ெபா சாாின் மிக ம் ேதடப்ப ேவார் பட் ய ல் 
“ேக.பி” இடம்ெப வதனா ம், 

1991இல் இடம்ெபற்ற ன்னாள் இந்தியப் பிரதமர் ரஜீவ் காந்தியின் ப ெகாைல 
ெதாடர்பாக ம் பயங்கரவாதச் சட்டம் மற் ம் இந்திய ெவ ெபா ட்கள் சட்டம் 
ஆகியவற்ைற மீறியைமக்காக ம் இந்திய சட்ட விைனப்ப த் ைக 

கவராண்ைமகளினால் அவர் ேதடப்ப வதனா ம், 
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இலங்ைகயில் ஸ்ரீ மஹாேபாதி மற் ம் த்த ெப மானின் னிதத் தந்தம் 
ைவக்கப்பட் ள்ள ேகாயில் ஆகியைவமீதான தாக்குதல்கள் உள்ளிட்ட பல பயங்கரவாதத் 
தாக்குதல்களில் அவர் ேநர யாக ம் மைற கமாக ம் சம்பந்தப்பட் ள்ளதா ம், 

தமிழ் ஈழ வி தைலப் களின் (த.ஈ.வி. ) ஆ தக் ெகாள்வனவாளராக அவர் 
இ ந் ள்ளதா ம், 

த.ஈ.வி. .களின் ஆ தக் ெகாள்வன , வழங்கல்கள் மற் ம் பணம் ய்தாக்கல் 
ெதாழிற்பா களில் ஈ பட் ந்த த.ஈ.வி. .களின் அ வலகங்களின் உலகளாவிய 
வைலயைமப்ெபான்ைற அவர் ெகாண் நடத்தியதா ம், 

த.ஈ.வி. .க க்கான ஆ தங்கைள ம் ெவ ெபா ட்கள ம் ஏற்றிச்ெசல்வதில் 
ஈ பட் ந்த கப்பல் கம்பனி ஒன்ைற அவர் இயக்கியதாக அறியவ வதா ம், 

இலங்ைகயில் நைடெபற்ற பல வங்கிக் ெகாள்ைளகளின் சூத்திரதாாியாக அவர் 
விளங்கியதாகக் கூறப்ப வதா ம், 

த.ஈ.வி. .க க்கு ெப ந்ெதாைகயான ஆ தங்கைள வழங்குவதில் அவர் 
ஈ பட் ந்ததா ம், 

த.ஈ.வி. .க க்குச் ெசாந்தமான 19 கப்பல்கள் மற் ம் தங்கம்  உள்ளிட்ட 
ெப ந்ெதாைகயான ெசாத் கைள அவர் தன  கட் ப்பாட் ல் ைவத்தி ந்ததாகக் 
கூறப்ப வதனா ம், 

த.ஈ.வி. .களினால் 2009, ைல 21ஆம் திகதி ெவளியிடப்பட்ட ஓர் அறிக்ைக அவைர 
த.ஈ.வி. .களின் தைலவராகப் பிரகடனம் ெசய்தைமயா ம், 

த.ஈ.வி. . இயக்கம் அப்பாவி மக்கைளக் ெகான்  ெகா ைமகள் இைழத் ள்ளதாக 
ஐ.நா. அறிக்ைக கூ வதா ம், 

 த.ஈ.வி. .களின் ெசயற்பா க க்கு நிதியழிப்பதற்கு  சர்வேதச ாீதியில் பணம் 
ேசகாித்தவர் “ேக.பி” என்பவேர என அரசாங்கம் கூ வதனா ம், 

பின்வ வன ெதாடர்பாக விசாரைண ெசய்  அறிக்ைகயி வதற்காக பாரா மன்ற 
ெதாிகு  ஒன்   நியமிக்கப்படல் ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

 (அ) எந்தச் சட்ட ஏற்பாட் ன் கீழ் ேக.பி. த த்  ைவக்கப்பட் ள்ளார்; 

 (ஆ) ேக.பி. க்கு எதிராக குற்றச்சாட் க்கைளச் சுமத் வதற்குத் தீர்மானிக்கப் 
பட் ள்ளதா, அவ்வாறாயின் — 

(i) எச் சட்டத்தின் கீழ் அவர் குற்றம் சாட்டப்ப வார், 

(ii) குற்றப் பத்திாிைகயில் என்ெனன்ன குற்றங்கள் உள்ளடக்கப்ப ம், 

(iii) அவ க்கு எதிராக எப்ேபா  நீதிமன்றத்தில் குற்றங்கைள 
சாட் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்ப கிற , அத் டன் 

(iv) எந்த நீதிமன்றத்தில் அத்தைகய குற்றச்சாட் க்கள் தாக்கல் 
ெசய்யப்ப ம்; 
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 (இ) அவைர நாட்ைட விட்  அ ப் மா  ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட் ள்ளதா, 
அவ்வாறாயின் எந்த நா கள் அவ்வாறான ேவண் ேகாைள வி த் ள்ளன, 
அவ்வா  அவைர நாட்ைட விட்  ெவளிேயற்ற உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ஈ) ேக.பி. வசமி ந்த குறிப்பாக தங்கம், கப்பல்கள் உள்ளிட்ட எல்.ாீ.ாீ.ஈ. யின் 
ெசாத் க்கள் எங்ேக ள்ளன. மற் ம் அவற்றின் கதி என்ன; 

 (உ) நாட் ன் சட்டங்களின் கீழ் ேக.பி.க்கு எதிராக வழக்குத் ெதாடராமல் அவைர 
ைவத்தி ப்பதில் எந்த உத்திேயாகத்தர் அல்ல  உத்திேயாகத்தர்களின் 
தன  கடைமைய ாியா  வாளாவி க்க  ேதசத் ேராக நடவ க்ைகக்காக 
குற்றவாளிகளா உள்ளனரா என்ற விடயத்ைத ம் அத்ெதாிகு  பாிசீ க்க 
ேவண் ம். 

2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம்.  

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள இல.95இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், கு  
இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

 3. அக்கு வான , — 

 (அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதிேவ கைள வரவைழப்பதற்கும், 
எந்தெவா   நபைர ம் பாரா மன்றத்தின் ன்ேபா அல்ல  அத்தைகய 
கு வின் ன் ேதாற்ற ம் அத்தைகய நபர் வச ள்ள அல்ல  அவாின் 
கட் ப்பாட் ள்ள எந்தெவா  பத்திரத்ைதேயா, த்தகப் பதிேவட்ைடேயா 
அல்ல   ஆவணத்ைதேயா சமர்ப்பிக்க ம் ஆைணயி தற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளர் ன்னிைலயிேலா அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்ெகன 
விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒ  நபாின் ன்னிைலயிேலா 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாள் ம் அல்ல  உ திெமாழி 
எ த் க்ெகாள் ம் சாட்சிகளின் சாட்சியத்ைத வாய்ெமாழி விசாரைண 

லமாக ஊர்ஜிதம் ெசய்தற்கு அல்ல  ேவ விதமாக உ தி ெசய்தற்கு 
மற் ம் சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

 (ஈ) கு விற்குத் ைண ாி ம்ெபா ட்  உாிய ைறகளி ள்ள வல் நர் 
களின ம் நி ணர்களின ம் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும்; 
மற் ம்; 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் மற் ம் 
பரா மன்ற ஒத்திைவப்  எதைன ம் க த்திற் ெகாள்ளா  தன  
கூட்டத்ைதக் கூட் வதற்கும் அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  
வ டத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 



( 115 ) 

 

பா.135/’11 

10. 

ெகௗரவ லக்ஷமன் கிாிஎல்ல 

ெகௗரவ எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா 

ெகௗரவ (தி மதி) அேனாமா கமேக 

ெகௗரவ ஹாின் பர்னாந்  

ெகௗரவ வன் விேஜவர்தன 

ெகௗரவ (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க 

ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெஹஜின் உடன்ப க்ைகயின் பிரகாரம் இலங்ைக 
ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்திற்கு ஏற்பட் ள்ள பாதிப்  மற் ம் நட்டம் மற் ம் அந்த 
உடன்ப க்ைக ெதாடர்பாக ெபா ப் க் கூற ேவண் ய நபர்க க்கு எதிராக எ க்க 
ேவண் ய நடவ க்ைககள் பற்றி ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான பாரா மன்றத் 
ெதாிகு ,—  

இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபன காைமத் வத்தின் ஒட் ெமாத்த 
இயலாைம காரணமாக 160 மில் யன் அெமாிக்க ெடாலர்  சம்பந்தப்பட்ட தீர்ப்ெபான்  
அதற்ெகதிராக வழங்கப்பட் ள்ளதனா ம், 

வழங்கப்பட ள்ள ேம ம் இரண்  தீர்ப் கள் அவ்வாேற கூட் த்தாபனத் க்கு 
எதிராக அளிக்கப்ப ன், கூட் த்தாபனம் ேம ம் ைறேய 60 மில் யன் அெமாிக்க 
ெடாலர் மற் ம் 200 மில் யன் அெமாிக்க ெடாலர்கைள இழக்க ேநாி ம் என்பதா ம், 

ைறேகடான வைகயில் ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட இந்த ெஹஜின் உடன்ப க்ைககள் 
ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட , திறைமயின்ைமயினாலா அல்ல  ேநர்ைமயீனத்தினாலா 
என்ப   ாிந் ெகாள்ள யாதி ப்பதனா ம், 

 (அ) இலங்ைகப் ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத் க்கு ற்றி ம் பிரதிகூலமான 
அத்தைகய ெஹஜின் உடன்ப க்ைககள் எவ்வா  ெசய் ெகாள்ளப்பட்டன 
என்பைத ம்; 

 (ஆ) இந்த உடன்ப க்ைகக க்குப் ெபா ப்பான கூட் த்தாபனத்தில் உள்ள 
அ வலர்கள் யார் என்பைத ம்; 

 (இ) இந்த  ெஹஜின் உடன்ப க்ைககளின் விைளவாக கூட் த்தாபனத் க்கு 
ஏற்பட்ட ெமாத்த நட்டம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ஈ) எதிர்காலத்தில் அத்தைகய நிகழ் கள் இடம்ெபறாமல் த ப்பதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ய நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (உ) இந்த  ெஹஜின் உடன்ப க்ைகக்குப் ெபா ப்பானவர்க க்கு எதிராக 
என்ன நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ம் என்பைத ம்; மற் ம் 

 (ஊ) பாிசீலைனக்குட்பட்ட இந்த விடயங்கள் மீ  தாக்கத்ைதக் 
ெகாண் க்குெமன ம் இச்சூழ்நிைலகளில் ெபா த்தமானெதன ம் கு  
க ம் ேவ  ஏேத ம் விடயங்கள் ெதாடர்பாக ம்; 

 ஆராய்ந்  அறிக்ைக ெசய்வதற்கு பாரா மன்றத் ெதாிகு  ஒன்  
 நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள இல. 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், கு  
இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

3. அக்கு வான ,— 

 (அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதிேவ கைள வரவைழப்பதற்கும், 
எந்தெவா  நபைர ம் பாரா மன்றத்தின் ன்ேபா அல்ல  அத்தைகய 
கு வின் ன் ேதாற்ற ம் அத்தைகய நபர் வச ள்ள அல்ல  அவாின் 
கட் ப்பாட் ள்ள எந்தெவா  பத்திரத்ைதேயா, த்தகப் பதிேவட்ைடேயா 
அல்ல   ஆவணத்ைதேயா சமர்ப்பிக்க ம் ஆைணயி தற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளர் ன்னிைலயிேலா அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்ெகன 
விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒ  நபாின் ன்னிைலயிேலா 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாள் ம் அல்ல  உ திெமாழி 
எ த் க்ெகாள் ம் சாட்சிகளின் சாட்சியத்ைத வாய்ெமாழி விசாரைண 

லமாக ஊர்ஜிதம் ெசய்தற்கு அல்ல  ேவ விதமாக உ தி ெசய்தற்கு 
மற் ம் சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

 (ஈ) கு விற்குத் ைண ாி ம்ெபா ட்  உாிய ைறகளி ள்ள வல் நர் 
களின ம் நி ணர்களின ம் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும்; 
மற் ம்; 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் மற் ம் 
பரா மன்ற ஒத்திைவப்  எதைன ம் க த்திற் ெகாள்ளா  தன  
கூட்டத்ைதக் கூட் வதற்கும் அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  
வ டத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

பா.136/’11 
11. 

ெகௗரவ ேஜான் அமர ங்க 

ெகௗரவ காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா 

ெகௗரவ ெமாஹான்லால் கிேர  

ெகௗரவ சுஜீவ ேசனசிங்க 

ெகௗரவ வசந்த அ விஹாேர 

ெகௗரவ இரான் விக்கிரமரத்ன  

ெகௗரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தினால் தரக் 
குைறவான ெபற்ேறாைல இறக்குமதி ெசய்த  எவ்வாறாகும் என்ற பிரச்சிைன டன் 
ெதாடர் ைடய நி வனங்கள் ெதாடர்பாக ெபா ப் க் கூற ேவண் ய நபர்க க்கு 
எதிராக எ க்க ேவண் ய நடவ க்ைகக ம் கூட் த்தாபனத்திற்கு ஏற்பட்ட 
நட்டத்ைத ம் ெதாடர்பாக ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான பாரா மன்றத் ெதாிகு ,— 
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அண்ைமக் காலத்தில் இலங்ைகப் ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் நிர்வாகமான  
தி ப்தியற்றதாக இ ப்ப  கண்டறியப்பட் ள்ளைமயினா ம், 

கூட் த்தாபனம் தரம் குைறந்த ெபற்ேறா ைன இறக்குமதி ெசய் ள்ளைம தற்ேபா  
ெதாிய வந் ள்ளைமயினா ம்,  

இத்தரம் குைறந்த ெபற்ேறாலான  ஆயிரக்கனக்கான வாகனங்கைளப் ப தைடயச் 
ெசய்தி ப்ப டன் சிலவற்றிைன ப  பார்க்க யாத அளவிற்குச் 
ேசதப்ப த்தியி ப்பதனா ம்,  

பல எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயங்களில் ெபா த்தப்பட் ள்ள எாிெபா ள் பம்பிக க்கு 
இதனால் ேசதம் ஏற்பட் ள்ளைமயினா ம்,  

கூட் த்தாபனத்தின் இச் ெசயற்பாடான  ெசால்ெலாணா நிதி இழப் க்கைள 
ஏற்ப த்தி ள்ளதனா ம்,  

குற்றத்திைன ஏற் க்ெகாள்வதற்கு அதிகாரபீடம் ஏற்கனேவ ஒ  ப க்கடாவிைனக் 
கண் பி த் ள்ளதனா ம்,  

தரக் குைறவான ெபற்ேறால் உண்ைமயிேலேய இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட  என்பைத 
அைமச்சர் ஏற் க்ெகாண் ள்ளதனா ம்,  

இச்சம்பவம் ெதாடர்பாக அரசாங்கம் ன் க்குப் பின் ரணான பல கூற் க்கைள 
வழங்கி ள்ளதனா ம், 

(அ) இப்ெபற்ேறால் இ ப்பிற்காகக் கட்டைள பிறப்பிக்ைகயில் ஏன் 
ேகள்விம க்ேகாரல் ெசயன் ைறகள் பின்பற்றப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

(ஆ) உண்ைமயிேலேய தரக் குைறவான ெபற்ேறால் கூட் த்தாபனத்தினால் 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்டதா என்பைத ம்; 

(இ) எந்த நாட் ந்  அத்தைகய இறக்குமதிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன 
என்பைத ம்; 

(ஈ) இறக்குமதிகளின் ெமாத்தச் ெசலவினம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

(உ) இவ் இறக்குமதிகளின் விைளவாகக் கூட் த்தாபனத்திற்கு ஏற்பட்ட 
ெமாத்த நட்டம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

(ஊ) இவ் இறக்குமதிகைளத் தைடெசய்வதற்கு நடவ க்ைக ஏன் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல   என்பைத ம்; 

(எ) கிைடக்கப்ெபற்ற இ ப் கள் தரம் குைறந்ததாகக  காணப்பட் ப்பின், 
அவற்ைற நிராகாிப்பதற்கு ஏன் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

(ஏ)  இறக்குமதிெசய்யப்பட்ட இ ப் கள் தரம் குைறந்ததாக இ ப்ப  
ெதாியவந்ததன் பின்ன ம் அவற்ைற நாட் ள்ள பல்ேவ  எாிெபா ள் 
நிரப்  நிைலயங்க க்கு அ ப்பிய  ஏன் என்பைத ம்; 

(ஐ)  இறக்குமதிெசய்யப்பட்ட இ ப் கள் தரம் குைறந்ததாக இ ப்ப  
கண் பி க்கப்பட்ட பின்ன ம் ெகா ப்பன கள் ஏன் ெச த்தப்பட்டன 
என்பைத ம்; 
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(ஒ)  ெபற்ேறா க்கான தட் ப்பா  ஏற்பட  இ ப்ப  பற்றிப் 
ெபா மக்க க்கு  ஏன் அறிவிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

(ஓ)  இவ் இறக்குமதிக க்குப் ெபா ப்பாக ள்ள நபர்கள் யார் என்பைத ம்; 

(ஔ) எதிர்காலத்தில் அந் நிகழ் கைளத் த ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ய நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

(க)  இவ் இறக்குமதிக க்குப் ெபா ப்பாக ள்ளவர்க க்ெகதிராக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 

(ச)  பாிசீலைனயின்கீழ் உள்ள இவ்விடயங்கள்மீ  தாக்கங்கைள 
ெகாண் ப்பைவெயன ம் அத்தைகய சூழ்நிைலயில் 
ெபா த்தமானெதன ம்  கு  க ம் ேவ   யாேத ம் விடயம்        
ெதாடர்பாக ம்; 

ஆராய்ந்  அறிக்ைக ெசய்வதற்கு பாரா மன்றத் ெதாிகு  ஒன்  நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

2 (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள இல. 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், கு  
இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

3 அக்கு வான ,— 

(அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 

(ஆ) ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதிேவ கைள வரவைழப்பதற்கும், 
எந்தெவா  நபைர ம் பாரா மன்றத்தின் ன்ேபா அல்ல  அத்தைகய 
கு வின் ன் ேதாற்ற ம் அத்தைகய நபர் வச ள்ள அல்ல  அவாின் 
கட் ப்பாட் ள்ள எந்தெவா  பத்திரத்ைதேயா, த்தகப் 
பதிேவட்ைடேயா அல்ல   ஆவணத்ைதேயா சமர்ப்பிக்க ம் 
ஆைணயி தற்கும்; 

(இ) கு வின் தவிசாளர் ன்னிைலயிேலா அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்ெகன 
விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒ  நபாின் ன்னிைலயிேலா 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாள் ம் அல்ல  உ திெமாழி 
எ த் க்ெகாள் ம் சாட்சிகளின் சாட்சியத்ைத வாய்ெமாழி விசாரைண 

லமாக ஊர்ஜிதம் ெசய்தற்கு அல்ல  ேவ விதமாக உ தி ெசய்தற்கு 
மற் ம் சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

(ஈ) கு விற்குத் ைண ாி ம்ெபா ட்  உாிய ைறகளி ள்ள வல் நர் 
களின ம் நி ணர்களின ம் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும்; 
மற் ம்; 

(உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் 
மற் ம் பரா மன்ற ஒத்திைவப்  எதைன ம் க த்திற் ெகாள்ளா  தன  
கூட்டத்ைதக் கூட் வதற்கும் அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4 கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  
வ டத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 



( 119 ) 

 

பா. 137/ ’11 
12. 

ெகளரவ ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
ெகளரவ பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க 
ெகளரவ ரஊப் ஹகீம் 
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண 
ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன 
ெகளரவ ைமத்திாிபால சிறிேசன 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார 
ெகளரவ றிஸாட் பதி தீன் 
ெகளரவ ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ 
ெகளரவ .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் 
ெகளரவ  குணேசகர 
ெகளரவ த்  சிவ ங்கம் 
ெகளரவ ெப மாள் ராஜ ைர 
ெகளரவ ராஜீவ விேஜசிங்க 
ெகளரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— இலங்ைக மக்கைள ஒேர ேதசத்தின் மக்களாக 

வ ட் வதற்கான அரசியல் மற் ம் அரசியலைமப்  ாீதியில் நடவ க்ைககைள 
பாிந் ைரப்பதற்கும் அ  ெதாடர்பாக அறிக்ைக சமா்ப்பிப்பதற்குமான பாரா மன்றத் 
ெதாிகு . 

ேதசத்தின ம் அதன் பிரைஜகளின ம் ெபா ளாதார, ச க மற் ம் அரசியல் 
அபிவி த்திக்காக ஒ  ேதசமாக ஒன்றிைணவதற்கும் பணி ாிவதற்கும் இலங்ைக 
மக்க க்கு  உன்னதமான வாய்ப்ெபான்  உ வாகி ள்ளதா ம்; 

இதற்காக இலங்ைக மக்களின் ஐக்கியத்ைத ேமம்ப த் வதற்கும் அவா்களின் 
ெபா ளாதார, ச க மற் ம் அரசியல் அபிவி த்திக்காக தீர்மானங்கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கும், அவர்கைள வ ட் வதற்கும் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதற்கும் 
இ  ெபா த்தமான த ணம் என்பதனா ம்; 

ேமேல ெசால்லப்பட்ட விடயங்கைள இயலச் ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககளின் 
தன்ைம, விடயப் பரப் கள் ஆகியவற்ைற நிர்ணயிப்பதற்கு மக்களால்  
ெதாி ெசய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகளாகிய பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் ெதாிகு ெவான்  
சாலப்ெபா த்தமான  என்பனா ம்; 

(அ) இலங்ைக மக்களின் ஐக்கியத்ைத ேமம்ப த் வதற்கும், 

(ஆ) ஒேர ேதசத்தின் மக்களாக அவர்கைள ேம ம் வ ட் வதற்கும், 

(இ) அவர்களின் ெபா ளாதார, ச க மற் ம் அரசியல் அபிவி த்திக்காக 
தீர்மானங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் நடவ க்ைககளில் ஈ ப வதற்கு 
அவர்கைள இயலச் ெசய்வதற்கும், 

இலங்ைக மக்க க்குப் ெபா த்தமான ம் ஏற் க்ெகாள்ளக் கூ ய மான 
தீர்ெவான் க்கான அரசியல் மற் ம் அரசியலைமப்  வழி ைறகைள இந்த ெகளரவ 
சைபக்கு 06 மாதங்க க்குள் விதந் ைரப்பதற்கு பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  
நியமிக்கப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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02 (அ) ேமற்ப  ெதாிகு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகரால் ெபயர்குறிக்கப்படல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறாயி ப்பி ம், அக்கு  
ப்பத்ெதான் க்கு (31) ேமற்படாத எண்ணிக்ைகயிலான உ ப்பினர்கைளக் 

ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

03 ேமற்ப  பாரா மன்றத் ெதாிகு வான , 

 (அ) அதன் கூட்டநடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) அவசியெமனக் க தக்கூ ய ஆட்கைள ம் ஆவணங்கைள ம் 
வரவைழப்பதற்கும்; 

 (இ) அவ்வா  அைழக்கப்ப கின்ற எவேர ெமா வைர சத்தியப்பிரமாணம் 
அல்ல  உ திெமாழியின் ேபாில் விசாரைண ெசய்வதற்கும்; 

 (ஈ)  காலத்திற்குக் காலம் பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் தன  
ெசயற்பா கைளத் தைடயின்றி ெதாடர்ந்  நடாத் வதற்கும்; 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிப்பதற்கும்  

இப்பாரா மன்ற ெதாிகு  அதிகாரத்ைதக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

பா.149/11 

13. 

ெகளரவ ைமத்திாிப்பால சிறிேசன 

ெகளரவ நிர்மல ெகாத்தலாவல 

ெகளரவ ஹமட் அஸ்லம் 

ெகளரவ இந்திக்க பண்டாரநாயக்க 

ெகளரவ டபிள் . பீ. ஏக்கநாயக்க 

ெகளரவ ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர் 

ெகளரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம 

ெகளரவ வன் ரண ங்க 

ெகளரவ தராநாத் பஸ்நாயக்க 

ெகளரவ விநாயக ர்த்தி ரளீதரன் 

ெகளரவ பழனி திகம்பரம் 

ெகளரவ சரண குணவர்தன 

ெகளரவ ஜகத் பாலசூாிய 

ெகளரவ ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய 

ெகளரவ ப் விேஜேசகர 

ெகளரவ ைவ.ஜீ. பத்மசிறி 
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ெகளரவ சஜித் த வாஸ் குணவர்தன 

ெகளரவ பியங்கர ஜயரத்ன 

ெகளரவ ம ஷ நாணயக்கார 

ெகளரவ (தி மதி) பவித்ரா ேதவி வன்னியாராச்சி 

ெகளரவ உதித் ெலாகுபண்டார 

ெகளரவ நிமல் விேஜசிங்க 

ெகளரவ ஏ.எச்.எம். ெபளசி 

ெகளரவ எச்.எம்.எம். ஹாிஸ் 

ெகளரவ ல மன் வசந்த ெபேரரா 

ெகளரவ அசல ஜாெகாடேக 

ெகளரவ ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  த சில்வா 

ெகளரவ நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 

ெகளரவ (டாக்டர்) ேராஹண ஷ்பகுமார 

ெகளரவ சாந்த பண்டார 

ெகளரவ டீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா 

ெகளரவ ேராஹித அேபகுணவர்தன 

ெகளரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக 

ெகளரவ லசந்த அழகியவன்ன 

ெகளரவ சரத் குமார குணரத்ன 

ெகளரவ திஸ்ஸ கர யத்த 

ெகளரவ ேஹமால் குணேசகர 

ெகளரவ எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன 

ெகளரவ ெசஹான் ேசமசிங்க 

ெகளரவ கனக ேஹரத் 

ெகளரவ ெலாஹான் ரத்வத்ேத 

ெகளரவ ெராஷான் ரணசிங்க 

ெகளரவ கீதாஞ்சன குணவர்தன 

ெகளரவ ெரஜிேனால்ட் குேர  

ெகளரவ . எஸ். ராதாகி ஷ்ணன் 

ெகளரவ ஜயரத்ன ேஹரத் 

ெகளரவ விக்டர் அன்ரனி 

ெகளரவ (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க 

ெகளரவ சிறிபால கம்லத் 

ெகளரவ எச்.ஆர். மித்ரபால 

ெகளரவ ேராஹண திஸாநாயக்க 
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ெகளரவ (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா  

ெகளரவ (தி மதி) மாலனி ெபான்ேசகா 

ெகளரவ ஜானக்க வக்கும் ர 

ெகளரவ விஜித ேப ெகாட 

ெகளரவ காமினி ெலாகுேக 

ெகளரவ சந்திரசிறி கஜதீர 

ெகளரவ சீ.பீ. ரத்நாயக்க 

ெகளரவ பியேசன கமேக 

ெகளரவ குமார ெவல்கம 

ெகளரவ காமினி விஜித் விஜித ணி த ெசாய்சா 

ெகளரவ நாமல் ராஜப  

ெகளரவ ாிசாட் பதி தீன் 

ெகளரவ ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப் ெப ம 

ெகளரவ டபிள் .டீ.ேஜ. ெசனவிரத்ன 

ெகளரவ எஸ்.சீ. த் குமாரண 

ெகளரவ ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த 

ெகளரவ ரஊப் ஹக்கீம் 

ெகளரவ மில்ேராய் பர்னாந்  

ெகளரவ (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா 

ெகளரவ ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா 

ெகளரவ ஏ.எம். சாமிக த்ததாச 

ெகளரவ பீ க்ஸ் ெபேரரா 

ெகளரவ விமல் ரவங்ச 

ெகளரவ எம்.பீ. பா க் 

ெகளரவ நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
ன்னாள் பிரதம நீதியரசர் மாண் மிகு சரத் என் சில்வா க்கு எதிராக அதிகாரத் 
ஷ்ப்பிரேயாகம் பற்றி ம், ர்நடத்ைத மற் ம்/அல்ல  ஒ க்கக்ேக  பற்றி ம் 

விசாாித்  அறிக்ைகயி வதற்கான பாரா மன்றத் ெதாிகு ,— 

ேமற்ப  குற்றச்சாட் க க்கிணங்க அவர் நீதிமன்றத்ைத அபகீர்த்திக்கு உள்ளாக்கி 
ள்ளாெரனக் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா ம், 

நீதிமன்றத்தின் சுயாதீனத்தன்ைம மற் ம் சட்டத்தின் ஆதிக்கத்ைதப் பா காப்பதி ம் 
ேபணிவ வதி ம் அவர் தவறி ள்ளாெரன்பதா ம், 

பின்வ ம் விடயங்கள் பற்றி விசாரைண ெசய்  அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாிகு  நியமிக்கப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

(அ) ெவல்லவாய, ன்னாள் நீதிவான் தி . ஜனக பண்டாரவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்கள் மற் ம் அவர  இராஜினாமாைவ 
சமர்ப்பிக்க அவ க்கு அ த்தம் ெகா க்கப்பட்டதா என்ப ம்; 
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(ஆ) ெகா ம் , ன்னாள் ேமலதிக நீதவான் தி . ஹிரான் ஏக்கநாயக்கவின் 
ேசைவைய இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ வன்மமாக 
இைடநி த்தப்பட்டதா என்ப ம்; 

(இ) ன்னாள், நீதவான் தி . சுனில் ேலாரன்ஸ் த ெகாஸ்தாவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம் 

(ஈ) மாத்தைற, ன்னாள் ேமலதிக மாவட்ட நீதவான் தி . அ ர பண்டாரவின் 
ேசைவைய இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ 
இைடநி த்தப்பட்டதா என்ப ம்; 

(உ) மாளிகாகந்த, ன்னாள் நீதவான் தி . .எம். சிறிவர்தனவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(ஊ) நீர்ெகா ம் , ன்னாள் ேமலதிக மாவட்ட நீதவான் தி . .எம். 
சிறிவர்தனவின் ேசைவைய இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  
ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா என்ப ம்; 

(எ) வெர யா, ன்னாள் மாவட்ட நீதவான் தி . பிரபாத் த சில்வாவின் 
ேசைவைய இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ 
இைடநி த்தப்பட்டதா என்ப ம்; 

(ஏ) ெகப்பித்திெகால்ேலவ, ன்னாள் நீதவான் தி . .எம்.ாி.பீ. திசாநாயக்கவின் 
ேசைவைய இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ 
இைடநி த்தப்பட்டதா என்ப ம்; 

(ஐ) ெகா ம் , ன்னாள் ேமலதிக மாவட்ட நீதவான் தி . ெஹரல்ட் விேஜசிறி 
யனேகயின் ேசைவைய இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  

ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா என்ப ம்; 

(ஒ) ெமாறவக்க, ன்னாள் நீதவான் தி . ேக. .ேக. த ஆப் வின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(ஓ) பலப்பிட் ய, ன்னாள் நீதவான் தி . ைவ.எல். தர்மேசனவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(ஒள) கண் , ன்னாள் ேமலதிக நீதவான் தி . நந்தன ரசிங்கவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(க) கந்தளாய், ன்னாள் நீதவான் தி . ஏ.எம். .எஸ். திக்கபிட் யவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(ங) எல்பிட் ய, ன்னாள் மாவட்ட நீதவான் தி . ஜீ. . குலதிலகவின் ேசைவைய 
இைடநி த்த ஏ வான காரணங்க ம் அவர  ேசைவ இைடநி த்தப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(ச) ேமேல குறிப்பிட்ட த ணங்க க்கு ேமலதிகமாக நீதிச் ேசைவ அ வலர்களின் 
ேசைவகள் வன்மமான ைறயில் த்தப்பட்ட த ணங்கள்; 



( 124 ) 

 

(ஞ) ெகா ம்  7, விேஜவர்தன மாவத்ைத, 129 ஆம் இலக்கத்தில் அைமந் ள்ள 
பிரதம நீதியரசர் உத்திேயாக ர்வ இல்லத்தில் ேபணிவரப்பட்ட நீதியரசர்களின் 
நி வனத்தின் ெபா ப்பாளர் எ ம் வைகயில் நீதிமன்றத்தின் ன்னிைலயில் 
பல குற்றச்சாட் கள் ன்ைவக்கப்பட் ந்த ேராஹணகுமார என்பவ க்கு 
மாண் மிகு சரத் என். சில்வாவினால் நியமனெமான்  வழங்கப்பட்டதா 
என்ப ம்; 

(ட) மாண் மிகு சரத் என். சில்வா ெகளரவ பணிப்பாளெரா வராக ேசைவயாற் கின்ற 
ெபளத்த ஒ பரப் ச் ேசைவைய தாபிக்க ஏ வான விடயங்கள் மற் ம் த 

ஸ்ற் (The Buddhist TV Channel) ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசைய 
ஆரம்பிக்க 65 மில் யன் பா ெகாைடயிைன வழங்கிய குந்தன் கானகீ 
ம தாரராக ேதாற்றிய சி.பீ.என். ெசய்மதி (C.B.N. Sat) வழக்கின் தீர்ப் டன் 
சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள்; 

(ண) பாரா மன்றத்ைத ந னமயமாக்கல், சனநாயகம் மற் ம் அபிவி த்தி பற்றிய 
உலக வங்கி / ஐ.நா. அ. ேவ. (World Bank / UNDP) உதவிக் க த்திட்டத்தில் 
மாண் மிகு சரத் என். சில்வாவினால் ஈேடற்றப்பட்ட கடைமக டன் 
ெதாடர் ைடய விடயங்கள்; 

(த) பிரதம நீதியரசர் எ ம் வைகயில் மாண் மிகு சரத் என். சில்வா ேசைவயாற்றிய 
காலப்பகுதிக்குள்ேள அவர  வன்மமான ெசயல்கள் காரணமாக ேவ  ஆட்கள் 
எவ க்ேக ம் இடர்கள் ஏற்பட் ள்ளதா என்ப ம்; 

2. (அ) இக்கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகரால் நியமிக்கப்படல் ேவண் ம். 

 (ஆ) 95 ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினால் தைடெபறாமல், 
கு  ப்பத்ெதான் க்கு (31) ேமற்படாத எண்ணிக்ைகயிலான 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

3. அக்கு வான , — 

 (அ) அதன் நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) தன  கு வின் ன் ேதன் ம்ப  எவேர ம் நபைர அைழப்பதற்கும், 
ஏேத ேமார் பத்திரத்ைத அல்ல  அறிக்ைகைய வரவைழப்பதற்கும், 
பாரா மன்றத்தில் அல்ல  தன  கு வின் ன் ேதான் மா  
கட்டைளயி வதற்கும் அத்தைகய நபாின் ெபா ப்பில் அல்ல  
கட் ப்பாட் ன் கீ ள்ள ஏேத ம் பதிேவட் ைன, த்தகத்ைத, அறிக்ைகைய 
அல்ல  ஆவணத்ைதச் சமர்ப்பிக்குமா  கட்டைளயி வதற்கும்; 

 (இ) சாட்சியாளர்கைள வாய் லமாக விசாாிப்பத டாக திட்ப ட்பத் தன்ைமைய 
விசாாித்தறிய ம் அல்ல  ேவ விதமாக உ திெசய்  ெகாள்ள ம் கு வின் 
தவிசாளர் அல்ல  அப்பணிக்ெகன விேசடமாக தத் வமளிக்கப்பட்ட 
ஒ வரால் சத்தியம் ெசய்யப்பட்ட சாட்சியாளர்கைள விசாரைண 
ெசய்வதற்கும்; 

 (ஈ) கு வின் உதவிக்ெகன உாிய ைறகளின் சிறப்பறி ள்ள நபர்களின் மற் ம் 
நி ணர்களின் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும்; மற் ம், 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம் பரா மன்ற 
ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் ெசல்ல ம்  

அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 
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14. 

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசக்கர 
ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன 
ெகளரவ பி. ஹாிசன் 
ெகளரவ சுஜீவ ேசனசிங்க 
ெகளரவ (தி மதி) அேனமா கமேக 
ெகளரவ (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க 
ெகளரவ காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா 
ெகளரவ (கலாநிதி) ஹர்ச த சில்வா 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாச 
ெகளரவ ஆர்.எம். ரஞ்சித் மத் ம பண்டார 
ெகளரவ லக்ஷமன் கிாிஎல்ல 
ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— 2011 திெசம்பர் 1 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு வின் அறிக்ைக லமாக  
கவனத்திற்கு ெகாண் வரப்பட் ள்ள அரசுக்கு ெசாந்தமான ெதாழில் யற்சிகளின் நட்டம் 
ெதாடர்பில் ஆராய்ந்  அவற் க்கு ெபா ப்பானவர்க க்கு எதிராக நடவ க்ைக 
எ ப்பதற்கும் அவற்ைற சீர்ெசய்வதற்கு எ க்கேவண் ய நடவ க்ைககைள பாிந் ைர 
ெசய்  அறிக்ைக ெசய்வதற்குமான பாரா மன்றத் ெதாிகு ,— 

மனித வளங்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு வின் 
(COPE )  தவிசாள மான ெகளரவ  குணேசக்கர அவர்களால் கு வின் அறிக்ைக 
2011 திெசம்பர் 1 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட் ப்பதனா ம் 

பல நி வனங்க ம் அரசிற்குச் ெசாந்தமான பல ெபா ப்  யற்சிக ம் நட்டத்தில் 
இயங்குவதாக ேமற்குறிப்பிடப்பட் ள்ள அறிக்ைக ேகா ட் க் காட் வதனா ம்; 

இந்த நி வனங்க ள் மிக ம் க்கியத் வம் வாய்ந்தைவயாக  

1. ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ெபா  ைவத்தியசாைல 
2. இலங்ைக ச ர்த்தி அதிகாரசைப 
3. இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம் 
4. ஸ்ரீ லங்கன் விமானச் ேசைவ 
5. மிஹின் எயார் மிெடட் 
6. இலங்ைக ைற க அதிகார சைப 
7. தி அபிவி த்தி அதிகார சைப 

ஆகிய நி வனங்கள் காணப்ப வதா ம், 

இலங்ைக கிாிக்ெகட் வங்குேராத்  நிைலயைய அைடந்தி ப்பதாக ம் அதைன 
இலங்ைக அரசாங்கம் மீட்ெட க்க ேவண் ம் என ம் ெதாியவந்தி ப்பதனா ம்; 

இந்த நட்டங்கள் இலங்ைகயின் நிதி நிைலைமக்கு பாாிய இழப்பாகும் என்பதனா ம்; 

இந்த நி வனங்கைளப் பராமாிக்கின்ற மற் ம் மீட்ெட க்கின்ற ெசலவினம் 
இ தியில் ெபா மக்களினாேலேய தாங்கிக்ெகாள்ளப்பட ேவண் யி ப்பதனா ம்; 

அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு வின் அதிகாரங்கள் ெவ மேன 
அறிக்ைககைள ெவளியி வதற்கு அவற்றிைன மட் ப்ப த் வ டன் ஆய்ந்தறிந்தைவகள் 
ெதாடர்பாக ேமலதிக நடவ க்ைககைள எ ப்பதற்கு எவ்வித வகிபாகத்திைன ம் அதற்கு 
வழங்கவில்ைல என்பதனா ம், 
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(அ) அரசாங்கப் ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு வின் அறிக்ைகயில் 
சுட் க்காட்டப்பட் ள்ள நி வனங்களின் குறிப்பாக இங்கு 
பட் ய டப்பட் ள்ள நி வனங்களின் நட்டத்திற்கான காரணங்கைள 
நிர்ணயிப்பதற்காக அவற்றின் விவரங்கைள ஆராய்வதற்கும், 

(ஆ) இந்த நி வனங்களின் தவறான காைமத் வத்திற்கு யாராவ  தனிநபர் 
அல்ல  தனிநபர்கள் ெபா ப்பாக உள்ளனரா அல்ல  அவர்கள் ேமாச ச் 
ெசயற்பா களில் ஈ பட் ள்ளனரா என்பைத நிர்ணயிப்பதற்கும் 

(இ) இந்த நட்டங்கள் ெதாடர்ச்சியாக ஏற்ப வைதத் த ப்பதற்கும் 
(ஈ) இவற்றிற்குப் ெபா ப்பாக உள்ளவர்கைளத் தண் ப்பதற்கு த ல் என்ன 

நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம் என்பைதப் பாிந் ைரப்பதற்கும் 
(உ) இந்த இழப் க்கைள ஈ ெசய்வதற்கு என்ன நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளப்பட 

ேவண் ம் என்பைத நிர்ணயிப்பதற்கும் 
(ஊ) பாரா மன்ற வர  ெசல த் திட்ட அ வலகத்ைத தாபித்தல் உள்ளடங்கலாக 

அறிக்ைகயி ள்ள விதப் ைரகைள அ ல்ப த் வதற்கு அவசியமான ேமலதிக 
சட்டங்கள் யாைவ என்பைத நிர்ணயிப்பதற்கும் 

பாரா மன்றத் ெதாிகு  ஒன்  நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என இச்சைப 
தீர்மானிக்கின்ற . 

2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்பட 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எ வாக இ ந்த ேபாதி ம், 
கு வான  இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் 
ெகாண் க்க ேவண் ம். 

3. அக்கு வான , 
 (அ)  கூட்ட நடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) ஆட்கள், பத்திரங்கள், பதிேவ கள் ஆகியவற்ைற வரவைழப்பதற்கும், 
பாரா மன்றின் அல்ல  கு வின் ன் ேதாற் மா ம் அந்த நபர் 
ைவத்தி க்கும் அல்ல  அந்த நபாின் கட் ப்பாட் க்கும் ஏேத ம் 
பத்திரத்ைத, த்தகப் பதிேவட்ைட அல்ல  ஆவணத்ைதச் சமர்ப்பிக்குமா  
எவேர ம் ஒ வ க்குக் கட்டைளயி வதற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளாினால் அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்காக விேசடமாக 
அ மதிக்கப்பட்ட ஒ  நபாினால் ெசய்  ைவக்கப்ப ம் சத்தியப்பிரமாணம் 
அல்ல  உ தி ைரயின் மீ  சாட்சி கூ ம் சாட்சிகைள வாய்ெமாழி லப் 
பாிசீலைன லம் சாிபார்ப்பதற்கு அல்ல  ேவ  வைகயில் 
உ திப்ப த் வதற்கும்; 

 (ஈ)  கு க்கு உதவ உாிய ைறகளி ந்தான, நி ணர்கள ம் 
வல் நர்கள ம் ேசைவகைளப்   ெபற் க்ெகாள்ள ம்; 

 (உ)  காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம், 
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் 
ெசல்வதற்கும் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் ேவண் ம் 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  வ ட 
காலத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 
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பா. 156/ ’12 
15. 

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க                                                                                                  
ெகளரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க 
ெகளரவ எம்.ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா 
ெகளரவ கபீர் ஹசீம் 
ெகளரவ மங்கள சமர ர 
ெகளரவ பி. ஹாிசன் 
ெகளரவ ஆர். ேயாகராஜன் 
ெகளரவ காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா 
ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம்,— 2011 ஆண் ற்கான கல்வி உயர்தரப் பாீட்ைச 

ெப ேப கள் ெதாடர்பில் ஏற்பட் ள்ள பிரச்சிைனகைள பாிசீ த்  அைவ  
ெசம்ைமயாக்கப் பாிகாரம் காண்பதற்குாிய வழிவைககைள விதந் ைரப்பதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாி கு ,— 

2011 கல்வியாண் ற்கான உயர்தரப் பாீட்ைச கள் ெவளியிடப்பட்டைம 
பார ரமான பிரச்சிைனகைள உ வாக்கி ள்ளதா ம்; 

பல்ேவ  தரப்பினால் ரண்பாடான கூற் கள் ெவளியிடப்ப வதனா ம், ேம ம் 
பிரச்சிைனகள் ெதாழில் ட்பக் கு வினால் ஏற்பட்ட  என சில தரப்பினர் கூ வதனா ம்; 

ெப ேப கைள ேதைவயற்ற விதத்தில் அவசரமாக ெவளியிட்டைம மீ  இன் ம் 
சிலர் குைற கூ வதா ம்; 

சம்பந்தப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்களின் ஆற்ற ன்ைமதான் பிரச்சிைன என இன் ம் 
சிலர் குைற கூ வதா ம்; 

பாீட்ைச ஆைணயாளர் அவாின் பதவியி ந்  அகற்றப்பட் ள்ளைமயா ம்; 

இவ்விடயத்திைன விசாாிப்பதற்கு சனாதிபதிேய ஒ  ஆைணக்கு விைன 
நியமதித் ள்ளதா ம்; 

 மாணவ பரம்பைரயின் எதிர்காலேம அபாயநிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் ள்ளைமயினா ம்; 

இதனால் கல்வி ைறைம மீ ள்ள நம்பிக்ைக ேமாசமாகக் 
சீர்குைலந் ள்ளைமயினா ம்; ேம ம் 

கல்வித் திைணக்களத்தினால் விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற சான்றிதழ்கைள 
ஏற் க்ெகாள்ளல் ெதாடர்பில் சந்ேதகம் எ ந் ள்ளைமயினா ம்; 

(அ) ‘ Z ’ ள்ளியின் ைறைமையப் பாீட்சிப்பதற்கும்; 

(ஆ) இப் பிரச்சிைனக க்கு இட் ச் ெசன்ற காரணங்கைளப் பாிசீ ப்பதற்கும்; 

(இ) 2011 கல்வியாண் ற்கான உயர்தரப் பாீட்ைச ெப ேப கைளச் ெசம்ைமயாக்கப் 
பாிகாரம் காண்பதற்குாிய வழிவைககைள விதந் ைரப்பதற்கும்; 

(ஈ) இவ்வாறான பிரச்சிைனகள் எதிர்காலத்தில் நைடெப வைதத் தவிர்ப்பதற்கு 
நடவ க்ைககைள விதந் ைரப்பதற்கும்; 

(உ) கு  அவசியம் எனக் க ம் ஏைனய பாிகார நடவ க்ைககைள 
விதந் ைரப்பதற்கும்; 

 பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  நியமிக்கப்பட ேவண் ம் என 
இப்பாரா மன்றம் க கின்ற . 
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2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகரால் நியமிக்கப்படல் ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறாக இ ப்பி ம் 
கு வான  இ பத்ெதான் க்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் 
ெகாண் க்க ேவண் ம். 

3. அக்கு வான ,— 

 (அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும் 

 (ஆ) ஆட்கைள ம் பத்திரங்கைள ம் பதிேவ கைள ம் வரவைழப்பதற்கும் 
எவேர ம் ஆைள பாரா மன்றத்தின் ன்னிைலயில் அல்ல  கு வின் 

ன்னிைலயில் ச கமளிக்குமா ம் அத்தைகய ஆளிடம் அல்ல  அவாின் 
கட் ப்பாட் ன் கீழ் இ க்கும் ஏேத ம் பத்திரத்ைத, த்தகத்ைத, பதிேவட்ைட 
அல்ல  ஆவணத்ைத சமர்ப்பிக்குமா ம் கட்டைளயி வதற்கும்; 

 (இ) சாட்சிகைள வாய்ெமாழி லம் ெமய்ப்பிப்பதற்கும் அல்ல  ேவ விதமாக 
உ திப்ப த் வதற்கும் சாட்சிகைள விசாரைண ெசய் ம் ேநாக்கத் க்காக 
கு வின் தவிசாளர் அல்ல  விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஓர் ஆள் 
நி வகிக்கும் சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல  உ திப்பிரமாணத்தின் 
மீதைமவாக சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

 (ஈ) கு விற்கு உத வதற்கு சம்பந்தப்பட்ட ைறகைளச் ேசர்ந்த 
வல் னர் களின் நி ணர்களின் ேசைவகைளப் ெப வதற்கும்; 

 (உ)  காலத்திற்கு காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும்  அத் டன் 
பாரா மன்றத்தின் ஒத்திைவப்பினால் தைடப்படா  கூ வதற்குமான 
தத் வத்ைதக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  அதன் தல் அமர் த் திகதியி ந்  ஒ  வ டத்தி ள் அல்ல  
பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகய ேவ  அல்ல  ேமலதிக காலத்தில் அதன் 
அறிக்ைகையச் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

பா.157/ ’12 

16. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ 
ெகளரவ .எம். சுவாமிநாதன் 
ெகளரவ கபீர் ஹஷீம் 
ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம் 
ெகளரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க 
ெகளரவ க  ஜயசூாிய 
ெகளரவ கயந்த க ணாதிலக்க 
ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா 
ெகளரவ எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா 
ெகளரவ த்திக பதிரண 
ெகளரவ (தி மதி) தலதா அ ேகாரல 
ெகளரவ மங்கள சமர ர 
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ெகளரவ ஆர். எம். சஞ்சித் மத் மபண்டார 
ெகளரவ அேசாக் அெபசிங்க 
ெகளரவ (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க 
ெகளரவ (தி மதி) அேனாமா கமேக 
ெகளரவ இரான் விக்கிரமரத்ன 
ெகளரவ ல மன் கிாிஎல்ல 
ெகளரவ அப் ல் ஹலீம் 
ெகளரவ வசந்த அ விஹாேர 
ெகளரவ பா த ரங்ேக பண்டார 
ெகளரவ பா த ெதவரப்ெப ம 
ெகளரவ ஜயந்த ெகடக்ெகாட 
ெகளரவ சுஜீவ ேசனாசிங்க 
ெகளரவ அர்ஜுன ரண ங்க 
ெகளரவ ஆர். ேயாகராஜன் 
ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 
ெகளரவ தி ப் ெவதஆரச்சி 
ெகளரவ ேனஷ் கன்கந்த 
ெகளரவ (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க 
ெகளரவ (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா,— ெபா  நிர்வாக, உள்நாட்ட வல்கள் 

அைமச்சர் ெகளரவ டபிள் .டீ. ேஜ. ெசெனவிரத்ன அவர்கள் மீ  நம்பிக்ைகயின்ைம,—  

தற்ேபா  இந்த நாட் ல் சுமார் 40,000 இற்கும் அதிகமான ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் 
உள்ளனர் என்பதனா ம்; 

ேமற்ப  ேவைலயற்ற பட்டதாாிக க்கு அரசாங்க ேவைலகள் வழங்கும் ேபா  
ைறசார்ந்த மற் ம் நியாயமான ேவைலத்திட்டெமான்  ெசயற்ப த்தப்படாைமயினா ம்; 

அரசாங்கத்தினால் ேவைலயற்ற பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப் கள் வழங்கும் 
ேபா  அரசியல் நட்  ைறகள், கு ம்ப ெதாடர் கள், ேவ  உற  ைறகள் 
என்பனவற்ைற காரணமாகக் ெகாண்   ேவைலவாய்ப் கள்  வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப வதனா ம்; 

“அரசியல் பட் யல்கள்” லம் ேவைலயற்ற பட்டதாாிக க்கு அரசாங்க ேவைல 
வாய்ப் கள் வழங்குதலான , அநீதியான ம்  ைறசாரா்பற்ற ம் என்பேதா  அரசாங்க 
ேவைலக க்கு ஆட்ேசர்ப் க்கான எற் க்ெகாள்ளப்பட்ட நைட ைறயிைன ற்றி ம் 
மீறப்ப வதாக அைமந் ள்ளதினா ம்; 

அரசியல் பக்கச்சார்பிைனக் க த்திற்ெகாண்  அரசாங்க ேவைலவாய்ப் க்கைள 
வழங்குவதன் லம் அரசியலைமப்பின் 12(1) உ ப் ைரயின் லம் 
உ திப்ப த்தப்பட் ள்ள அ ப்பைட உாிைமகள் மீறப்பட் ள்ளதனா ம்; 

அரச ெகாள்ைககைள ெசயற்ப த் ம் ேகாட்பா களின் 27(2)(அ)  உ ப் ைரயின் 
லம் அ ப்பைட உாிைமகைள அவ்விதமாகேவ ெசயற்ப த் ம் ெபா ப்  

அரசாங்கத்திடம் ைகயளிக்கப்பட் ள்ளதனா ம்; 

இவ்வா  ேவைலவாய்ப் கைள வழங்குவதற்கு காரணமாக அைமந் ள்ள விடயங்கள் 
ெதாடர்பில் நியாயமான விளக்கம் அளிப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் 
தவறியி ப்பதனா ம்; 
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ேவைலயற்ற பட்டதாாிகைள இவ்வா  கவனிப்ப , இந்த நாட் ன்  இைளஞர்கைள 
ெவ மேன அரசியல்வாதிகளின் பின்னால் ெசல் ம் கு வினராக மாற் ம் அ ப்பைட 
ேநாக்குடன் ெசயற்ப த்தப்ப ம் ஒ  ெசயலாகக் க தப்பட ம் என்பதனா ம்; 

அரசாங்க ேசைவக்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட ேபாட் ப் பாீட்ைசயின் லம் அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்க்ைகயில், ேபாட் ப் பாீட்ைசயின் ெப ேப கைள 
ெவளியிடா  ேநர் கப் பாீட்ைச லம் அவர்கைள ஆட்ேசர்த் , பின்னர் ெப ேப கைள 
ெவளியி வதன் லம், அரசாங்க ேசைவயின் ஆட்ேசர்த்தல் ெதாடர்பில் எந்தவித 
ெவளிப்பாட் த்தன்ைம ம் காணப்படாைமயினால், நாட் ல் உள்ள ெப ம்பான்ைமயான 
ப த்த இைளஞர்க க்கு அநீதி இைழக்கப்ப வதனா ம்; 

அரச உத்திேயாகத்தர்கைள நியமித்தல், இடம் மாற்றல், பதவி உயர்த் தல் 
ெதாடர்பிலான சுயாதீன அரச தாபனமான பகிரங்க ேசைவ ஆைணக்கு விைன, 
சுயாதீனமாக இயக்குவதற்கான வாய்ப் க்கள் த க்கப்பட் ள்ளதனா ம்; 

ெபா  நி வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் ெகளரவ. டபிள் . டீ. ேஜ. 
ெசெனவிரத்ன மீ  சைப நம்பிக்ைக இழந் ள்ளெதன இப் பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின் . 

பா.168/ ’12 
17. 

ெகளரவ (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா 
ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா 
ெகளரவ நிேராஷன் ெபேரரா,— இலங்ைக மத்திய வங்கியினால் கிேரக்க றிகளில் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தலீ கள் சம்பந்தமாக சர்வேதச நிதியக் கூட் ைணப்  அைமச்சர் 
ெகளரவ (கலாநிதி) சரத் அ கம அவர்களால் பாரா மன்றத்தில் ெசய்யப்பட்ட கூற்  
ெதாடர்பில் ஆராய்ந்  அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்கான பாரா மன்றத் ெதாிகு ,—   

ெபா ப்பற்ற உள்நாட் ப் ெபா ளாதார காைமத் வத்தினால் தீவிரமைடந் ள்ள 
உலகளாவிய நிதி ெந க்க யின் விைளவினால் 2010ஆம் ஆண்டளவில் பல ேரா 
வலயப் ெபா ளாதாரங்கள் ெந க்க  நிைலயிைன அைடந் ள்ளதா ம், 

மதிப்பீ கைள விட கிேரக்க வளர்ச்சி தத்தின் ழ்ச்சி, பாாிய வித்தியாசத்தில் வாி 
வ மானங்கைள விட ெசல  அதிகாித் ள்ளதனால் ஏற்ப ம் அரசிைறச் 
சமநிைலயின்ைம, கடன் கட் ப்பாட்ைட மீறிய நிைலக்கு வ தல் ஆகியவற் டன் 
அரசாங்கத்தின் ள்ளிவிபரங்களின் நம்பகத் தன்ைம ஏறக்குைறய ச்சியமாக 

ழ்ச்சியைடந் , குறிப்பாக கிேரக்க அரசாங்கம் அதன் கற்பைனயான வர  ெசல ப் 
பற்றாக்குைறத் ெதாைகையச் சமர்ப்பித்  ஐேராப்பிய ஒன்றியத்ைதத் ெதாடர்ச்சியாக 
தவறாக வழிநடத்தியைம ஆகிய காரணங்களினால் மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
நா க ள் ஒன்றாக கிேரக்கம் இ ப்பதனா ம்,  

2010ஆம் ஆண் ன் தல் காலாண் ன்ேபா , அதன் ப கடன் கடப்பா கைள 
ஈ ெசய் ம் கிேரக்க அரசாங்கத்தின் ஆற்றல் பார ரமான நிைலைமக்குள்ளாக்கப்பட் , 
இைறைமக் கடைன ெச த்த யாதவாறான அச்ச நிைலக்கு வந் ள்ளதா ம், 

தரமி ம் கவர்களின் கிேரக்க நாட் க்கான தனிப்பட்ட கடன் வசதி ெவற்  
நிைலைமக்கு உள்ளாகி அவர்கள் அதைன “ெப மதியற்ற” அந்தஸ் க்கு மதிப்பிறக்கம் 
ெசய் ள்ளதா ம், 
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ழ்ச்சியைடந் வ ம் ெபா ளாதாரத் க்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்கும் எண்ணத் டன் 
மிகக்க ைமயான சிக்கனப் ெபாதிைய நைட ைறப்ப த் ம் நிபந்தைன டன் ேரா 
வலய நா களினா ம் சர்வேதச நாணய நிதியத்தினா ம் கூட்டாக நிதியிடப்பட்ட 110 
பில் யன் ேரா வி விப் ப் ெபாதிைய வழங்குமா  2010ஆம் ஆண்  ஏப்பிறல் மாதம் 
கிேரக்க அரசாங்கம் ேகாாி ெபற் க்ெகாண்டதனா ம்,  

நாணய விடயத்தில் ெநகிழ்ச்சித்தன்ைம இன்றி, க ைமயான அரசிைற நிைலைமகளில் 
கிேரக்க அரசாங்கத்தினால் ன்ென த் ச் ெசல்ல யாத நிைலைமயில், 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் மக்கள் தியில் இறங்கி கலகத்தில் ஈ ப வதற்கு 
ேபா மானைவயாதலா ம், 

கிேரக்கப் ெபா ளாதாரம் ெதாடர்ந் ம் ழ்ச்சியைடந் , கிேரக்க கடன் மீதான 
நம்பிக்ைக ப ேமாசமான நிைலைய அைடந்த டன் இைறைமக் கடன் ெதாடர்பாக 
ஏமாற்றம் நிகழலாம் என அதிகாித்த எதிர்பார்ப் க்கு வழிவகுத் ள்ளைமயினா ம், 

2011ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் தரமிடல் கவரான ‘ ’ என்ற நி வனம் கிேரக்க 
ப கடைன எதிர்க்கணிய ேநாக்குடன் அதிகூ ய இடைர ஊகித்  ேம ம் ப ேமாசமான 
“ெப மதியற்ற” நிைலக்கு தரமிறக்கம் ெசய் ள்ளைமயினா ம்,  

இந்த நிைலைமயில் தலீட்டாளர்கள் உடன யாக கிேரக்க றிகைள “ெப மதியற்ற 
பத்திரங்களாக” றக்கணிக்க ஆரம்பித் , கிேரக்க அரசாங்கம் கடன் ெச த் வதற்கான 
நிபந்தைனகைள ஈ ெசய்வதற்கு சிக்கனப் ெபாதிைய நைட ைறப்ப த்த யாமல் 

ேரா வலய, சர்வேதச நாணய வி விப்  யாத நிைலயில் அதன் விைள கள் 
அதிகாிக்க ஆரம்பித்ததா ம், 

இந்தப் பின் லத்தில் இலங்ைக மத்திய வங்கி 2011ஆம் ஆண் ன் ஏப்ரல் மாத 
ஆரம்பத்தில் கிேரக்க றிகளில் பாாிய அளவிலான நட்டம் ஏற்ப ம் அள க்கு 22 
மில் யன் ேராக்கைள த ட் ள்ளதாக ெசால்லப்ப வதா ம்,  

கிேரக்க றிகளில் சிலவற்ைற நட்டத்தில் விற்ற காரணத்தினால் இலங்ைக மத்திய 
வங்கிக்கு பாாிய அளவில் நட்டம் ஏற்பட் ந்ததாக பத்திாிைககள் ெவளியிட்ட பின்னர் 
2012 ைல 17ஆம் திகதி இவ்விடயம் பாரா மன்றத்தில் எ ப்பப்பட்டதா ம், 

இ  உண்ைமயா என ம், அவ்வாெறனின், தலீ கள் பற்றிய விபரங்கைள ம் 
அத்தைகய தலீ , குறிப்பாக நாணயச் சைபயின் அ மதியின்றி ஏன் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட  என்ப  பற்றி ம் சர்வேதச நிதியக் கூட் ைணப்  அைமச்சாிடம் 
வினவியதா ம், 

சர்வேதச நிதிய கூட் ைணப்  அைமச்சர் ெகளரவ (கலாநிதி) சரத் அ கம 
இவ்வினா க்குப் பதிலளிக்ைகயில், உண்ைமயில் இலங்ைக மத்திய வங்கி ஏப்ரல் மாத 
ஆரம்பத்தில் றிகளில் த ட் ந்ததாகக் கூறியதா ம், 

அந்த தலீட்ைட நியாயப்ப த் ைகயில், “ஐேராப்பிய நிதியியல் உ திப்பாட் ப் 
ெபாதியினால் ஆதரவளிக்கப்பட்ட ெந க்க  காைமத் வத் க்கான வ வான சட்டகம் 
ஒன்றினால் அந்ேநரத்தில் (2011 ஏப்ரல் 5) ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தீர்மானத்தில் (கிேரக்க 

றிகளில் த டல்) ெசல்வாக்குச் ெச த்தியதாக”  ெகளரவ அைமச்சர் கூறியதா ம், 

“அந்ேநரத்தில் உலகளாவிய நிதியியல் அதிகாாிகள் உ வாக்கிய இந்தப் பாாிய நிதி 
கிேரக்கத்ைதக் காப்பாற்றியதாகக் கூறியதா ம், எனேவ. இந்தச் சூழ்நிைலயில், அந்த 
இடர் நியாயமான அள  குைறவாக ம் தாங்கக்கூ யதாக ம் க தப்பட்ட ” என 
ெகளரவ அைமச்சர் ேம ம் கூறியதா ம், 

ேமேல ெசால்லப்பட்ட சர்வேதச நிதயக் கூட் ைணப்  அைமச்சர் ெகளரவ (கலாநிதி) 
சரத் அ கம அவர்களின் கூற்  சாியானதல்ல என அவதானிக்கப்பட் ள்ளதா ம், 
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கிேரக்க றிகளில் இடர் அதிகமாக ம் ஏமாற்றமைடவதற்கான வாய்ப் ம் 
காணப்ப வதா ம், 

கிேரக்க றிகளில் ெசால்லப்பட்ட தலீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேநரத்தில் ஐேராப்பிய 
நிதியியல் உ திப்பாட்  வசதி (EFSF)  அந்நாட் டன் எவ்வித ஒ ங்ைக ம் 
ேமற்ெகாண் க்கவில்ைல என்பதா ம், 

“வி ப்பத் ேதர் க் கடன் வழங்குனர்” என் ம் அந்தஸ் டன் நிரந்தர ஐேராப்பிய 
உ திப்பாட்  உபாயம் (ESM )  தற்கா க ஐேராப்பிய நிதியியல் உ திப்பாட்  
வசதியாதலால், இலங்ைகக்குப் பயனளிக்காத நிதியியல் உ திப்பாட்  வசதியில் 
(EFSF )  இ ந்  கிேரக்கம் வி விப்ைபப் ெபற்றா ம் அ  சர்வேதச நாணய நிதியத் க்கு 
மட் ேம இரண்டாம்பட்சமான  என்பதா ம்,  

“வி ப் த் ேதர் க் கடன் வழங்குனர்” அந்தஸ்  என்பதன் ெபா ள் யாெதனில், 
ஐேராப்பிய உ திப்பாட்  உபாயத்தினால் (ESM )  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட வி ப் ாிைம 
ஒ ங்கிலான ெகா ப்பன  சர்வேதச நாணய நிதியம் நீங்கலாக, ஏைனய எல்லா 
தரப் கைள ம் விட வி ப் ாிைம ெகாண் க்கும் என்பதா ம்,  

இலங்ைக மத்திய வங்கியினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தலீ  ஏமாற்றமைடவதற்கான 
பார ரமான ெந க்க ையக் ெகாண் ப்பதா ம்,  

உண்ைமயில் இலங்ைக மத்திய வங்கியினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தலீ  மிகுந்த 
ஆபத் க்குள்ளாகியி க்கும்ேபா  அ  பா காப்பான  எனக் குறிப்பிட்  ெகளரவ 
அைமச்சர் சைபைய பிைழயாக வழிநடத்தியதா ம்,  

கிேரக்க றிகளில் இலங்ைக மத்திய வங்கியினால் தலீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத 
உடன த் , கிேரக்க அரசாங்கம் மீண் ம் த மாறி, அதன் கடன் தம் உலகில் அதி 
தாழ்ந்ததாக தர இறக்கம் ெசய்யப்பட் ள்ளதா ம்,  

2011 ஒற்ேறாபர் மாதமளவில் கடன் வழங்குனர்கள் அவர்களின் கடனில் 50 
சத தத்ைத பதிவழிப்பதற்கு இணங்கியதால் கிேரக்கம் கட் ப்ப த்தப்பட்ட தவ தல் 
நிைலக்குச் ெசன்றதா ம், 

இலங்ைக மத்திய வங்கி ம் தன  தலீட்  மிகுதிகளில் (மிகுந்த கழிவில் விற்றதன் 
பின்னர்) ெகாண் ந்த 53.5 சத த கிேரக்க றிகள் நாட் ற்குப் பாாிய நட்டம் ஏற்ப ம் 
வைகயில் ஒழித்ததா ம், 

சர்வேதச நிதிய கூட் ைணப்  அைமச்சர் ெகளரவ (கலாநிதி) சரத் அ கம 2012 
ஜூைல 17ஆம் திகதிய கூற்றில் உண்ைமைய ெவளியிடா , “அந்த ேநரத்தில் 
கிேரக்கத்ைதப் பா காப்பதற்காக உலகளாவிய நிதியியல் அதிகாாிகள் உ வாக்கிய 
பாாிய நிதியம் காரணமாக இடர் நியாயமானதாக ம் தாங்கக்கூ யதாக ம் இ ப்பதாக 
கூறி தலீட்ைட நியாயப்ப த்தி சைபைய பிைழயாக வழிநடத்தியதா ம்,  

 (அ) இலங்ைக மத்திய வங்கியினால் கிேரக்க றிகளில் 22 மில் யன் 
ேராக்கள் தலீ  ெசய்யப்பட் ள்ளைம சம்பந்தமாக ெகளரவ (கலாநிதி) 

சரத் அ கம இச்சைபைய பிைழயாக வழிநடத்தி ள்ளாரா என ம் 
மற் ம் எந்தள க்கு சைபைய அவர் தவறான வழியில் இட் ச் 
ெசன் ள்ளார் என ம் தீர்மானிக்க ம்,  

 (ஆ) இந்நிைலைமயில் என்ன நடவ க்ைக எ க்கப்படேவண் ம் என்பைத 
சைபக்குப் பாிந் ைரக்க ம், 

 ஒ  பாரா மன்றத் ெதாிகு  நியமிக்கப்பட ேவண் ம் என இச்சைப 
தீர்மானிக்கின்ற . 
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2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகர் அவர்களால் ெபயர் குறித்  
நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள 95இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம் கு  
இ பத்ெதான் க்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

3. கு வான  

 (அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 
 (ஆ)  ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதி கைள அைழப்பிப்பதற்கும் 

பாரா மன்றத்தின் அல்ல  அத்தைகய கு வின் ன்னிைலயில் 
ச கமளிக்குமா  எவேர ம் ஆைள ஆைணயிட்டைழக்க ம் அத்தைகய 
ஆளின் கட் ப்பாட் ள்ள பத்திரம், த்தகப் பதி  அல்ல  ஆவணத்ைத 
சமர்ப்பிக்கச் ெசய்ய ம்; 

 (இ) சாட்சியங்கைள வாய் ல விசாரைண லம் ெமய்ப்பிப்பதற்கும் அல்ல  
ேவ  விதமாக உ திப்ப த் வதற்கும் கு வின் தவிசாளர் அல்ல  
விேசடமாக அந்ேநாக்கத் க்காக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஓர் ஆளினால் 
நிர்வகிக்கப்ப ம் விதமாக சத்தியப் பிரமாணம் அல்ல  உ திப் 
பிரமாணத்தின் மீதைமவாக சாட்சிகைள விசாாிக்க ம்; 

 (ஈ) கு விற்கு உதவி வழங்குவதற்காக குறிப்பிட்ட ைறயில் ைறசார் 
நி ணர்கள் மற் ம் ைகேதர்ந்தவர்களின் ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ம்; 

 (உ) காலத் க்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிக்க ம் 
பாரா மன்றத்தின் ஒத்திைவப்பினால் தைடெபறா  அமர்வதற்கும்;  

கு  தத் வத்ைதக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  அதன் அறிக்ைகைய அதன் தலாவ  அமர்வில் இ ந்  ஒ  வ ட 
காலத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கக் கூ யவாறான அத்தைகய 
ேவ  அல்ல  ேமலதிக காலத்தில் தயாாித்தல் ேவண் ம். 

பா.169/ ’12 

18. 
ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க 

ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம் 

ெகளரவ சுஜீவ ேசனசிங்க 

ெகளரவ (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்,— 2012 நெவம்பர் 09ஆம் திகதி 
இடம்ெபற்ற சிைறச்சாைலக் கலவரம் ெதாடர்பில் ஆராய்ந் , அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாிகு ,—   

பார ரமான சிைறச்சாைலக் கலவரெமான்  2012 நெவம்பர் 09ஆம் திகதி இர  
ஆரம்பித்  2012 நெவம்பர் 10ஆம் திகதி அதிகாைல ேவைள வைர 
இடம்ெபற் ள்ளதா ம், இக்கலவரத்தினால் ஏறத்தாள 30 உயிாிழப் கள் 
ஏற்பட் ள்ளதா ம், விேசட அதிர ப் பைடத் தைலவரான பிரதிப் ெபா ஸ் மா அதிபர் 
உட்பட அேதயளவிலாேனார் காயமைடந்தி ப்பதனா ம், 

எம  சிைறச்சாைலகளில் இத்தைகய நிகழ் கள் நைடெபற்றி ப்ப  இ  
தற்தடைவயல்ல என்பதனா ம்,  

சிைறச்சாைல ைறைமயில் ஏற்பட்ட ஊழல் காரணமாகேவ இந்தச் சம்பவங்கள் 
நைடெபற்றி ப்ப  ேபால் ெதன்ப வதனா ம், 
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 (அ) தற்ேபாைதய கலவரங்க க்குாிய உடன க் காரணமாக அைமந்த  எ  
என்பைத ம்; 

 (ஆ) சிைறச்சாைலக் கலவரங்கள் அ க்க  எதனால் ண்டப்ப கின்றன 
என்பைத ம்; 

 (இ) சிைறச்சாைல ஒ க்கத்தில் பாதிப்ைப ஏற்ப த் கின்ற தீர்க்கப்படாமல் 
நீண்டகாலமாக ள்ள பிரச்சிைனகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ஈ) இத்தைகய நிகழ் கைளத் த ப்பதற்கான கு கிய கால மற் ம் நீண்ட கால 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (உ) இத டன் ெதாடர்பானைவ எனக் கு  க ம் ஏற் ைடய ேவ  ஏதாவ  
விடயங்கைள ம் 

 ஆராய்ந் , அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்கு பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  
நியமிக்கப்பட ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

2. (அ) அக்கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகரால் ெபயர் குறித்  
நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என்ப டன், 

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள 95இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், ெதாிகு  
இ பத்ெதான் க்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

3. கு வான , 

 (அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைணத் நிர்ணயிப்பதற்கும்; 

 (ஆ)  ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதி கைள அைழப்பிப்பதற்கும் 
பாரா மன்றத்தின் அல்ல  அத்தைகய கு வின் ன்னிைலயில் 
ச கமளிக்குமா  எவேர ம் ஆட்கைள ஆைணயிட்டைழக்க ம் 
அத்தைகய ஆட்களிட ள்ள அல்ல  அவர்களின் கட் ப்பாட் ள்ள 
பத்திரங்கள், த்தகங்கள், அறிக்ைககள் அல்ல  ஆவணங்கைளச் 
சமர்ப்பிக்குமா  கட்டைளயிட ம்; 

 (இ) சாட்சியங்கைள வாய் ல விசாரைண லம் ெமய்ப்பிப்பதற்கும் அல்ல  
ேவ  விதமாக உ திப்ப த் வதற்கும் மற் ம் கு வின் தவிசாளர் அல்ல  
விேசடமாக அந்ேநாக்கத் க்காக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஓர் ஆளின் 
ேமற்பார்ைவயின் கீழ் சத்தியப் பிரமாணம் அல்ல  உ திப் பிரமாணத்தின் 
மீதைமவாக சாட்சிகைள விசாாிக்க ம்; 

 (ஈ) கு விற்கு உதவி வழங்குவதற்காக ஏற் ைடய ைறகைளச் ேசர்ந்த 
ைறசார் வல் நர்களின ம் நி ணர்களின ம் ேசைவகைளப் 

ெபற் க்ெகாள்ள ம்; 

 (உ) காலத் க்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம், 
அத் டன் பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம், ெதாடர்ந் ம் 
அமர் கைள நடாத்திச் ெசல்வதற்குமான 

தத் வத்ைதக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  அதன் அறிக்ைகைய அதன் தலாவ  அமர் த் திகதியி ந்  ஒ  வ ட 
காலத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கக் கூ யவாறான அத்தைகய ேவ  
அல்ல  ேமலதிக காலத்தி ள் அறிக்ைக சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 
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19. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 
ெகளரவ லக்ஷமன் கிாிஎல்ல  
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர 
ெகளரவ .எம். சுவாமிநாதன் 
ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன 
ெகளரவ ெஜ. ஸ்ரீ ரங்கா 
ெகளரவ (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் 
ெகளரவ (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க 
ெகளரவ பா த ெதவரப்ெப ம 
ெகளரவ தி ப் ெவதஆரச்சி 
ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம் 
ெகளரவ ரன்ஜன் ராமநாயக்க 
ெகளரவ (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க 
ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா 
ெகளரவ நிேராஷன் ெபேரரா 
ெகளரவ வன் விேஜவர்தன 
ெகளரவ ஆர். ேயாகராஜன்,—  மின்வ , எாிசக்தி  அைமச்சர் ெகளரவ (தி மதி) 

பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி அவர்கள் மீ  நம்பிக்ைகயின்ைம,— 

மின்சாரக் கட்டண அதிகாிப்  ெதாடர்பாக எதிர்க்கட்சி தற்ேகாலாசான், ெகளரவ 
ேஜான் அமர ங்க அவர்களால் 2013 ஏப்பிறல் 23ஆம் திகதி எ ப்பப்பட்ட வினாவிற்கு 
மின்வ , எாிசக்தி அைமச்சர் ெகளரவ (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி அவர்கள் 
பதிலளிக்கும் ேவைளயில் அண்ைமக்கால மின்கட்டண அதிகாிப்ைப அ ல்ப த்தல் 
ெதாடர்பான ன்ெமாழி , தன  தற்ேபாைதய பதவியில் கடைமகைளத் தான் 
ெபா ப்ேபற்க ன்னேர, பதவியில் ன் இ ந்தவரான ெகளரவ பாட்டளி சம்பிக 
ரணவக்க அவர்களினால் ெகாண் வரப்பிட் ந்த  என உ தியாகக் கூறி ள்ளதா ம்; 

ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி மற் ம் அ சக்தி ெதாடர்பான தற்ேபாைதய அைமச்சர் 
ெகளரவ பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க அவர்கள் 2013 ஏப்பிறல் 24ஆம் திகதி வழங்கிய 
கூற்றில் மின்கட்டண அதிகாிப்  பற்றி விேசடமாக யாேத ம் கடப்பா  ெதாடர்பாகக் 
கூற ம த் விட்டதா ம்;. 

உண்ைமயில், ெகளரவ (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி அவர்கள் அவர  
கூற்ைற ஆதாரப்ப த்திச் சான் தலளிக்கும் அளவிற்கு ெகளரவ பாட்டளி சம்பிக 
ரணவக்க அவர்கள் சவால் வி த் ள்ளதா ம்; 

இதனால், மின்வ , எாிசக்தி அைமச்சர் சைபைய ேவண் ெமன்ேற தவறாக 
வழிநடாத்திச் ெசன் ள்ளேதா , இச்சைப மற் ம் அதன் அைனத்  உ ப்பினர்களின ம் 
சிறப் ாிைமைய மீறிய குற்றச்சாட் ற்கும் ஆளாகி ள்ளார் என்ப  ெதளிவாகின்றதா ம்; 

எனேவ, ெகளரவ (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி அவர்கள், மின்வ , எாிசக்தி 
அைமச்சராக ெதாடர்ந் ம் பதவி வகிப்ப  ெதாடர்பில் அவர் மீ  ஏேத ம் 
நம்பிக்ைகையக் ெகாண் க்கவில்ைல என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 
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பா.260/ ’14 

ெகௗரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க 

ெகளரவ க  ஜயசூாிய 

ெகளரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க 

ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா,— ெபளத்த அறநிைலயங்கள் கட்டைளச்சட்டத்திற்கான 
உத்ேதச தி த்தங்கள் மீதான தாக்கங்கள் குறித்  ஆராய்ந்  அறிக்ைக ெசய்வதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாிகு ,— 

சட்டவைரஞர் அரசாங்கத்தின் அறி த்த ன் பிரகாரம் ெபளத்த அறநிைலயங்கள் 
கட்டைளச்சட்டத்ைத (தற்ேபா  L.D.O.20/2014 இலக்கத்ைதக் ெகாண் ள்ள ) 
தி த் வதற்கானெதா  சட்ட லத்ைதத் தயாாித் ள்ளதா ம், 

தற்ேபாைதய ெபளத்த அறநிைலயங்கள் கட்டைளச்சட்டத்தின் மீ  ைமயான ம் 
பரந்த ெசயல்விைளைவக் ெகாண்ட மான தி த்தங்கள் பிேராிக்கப்ப வதா ம், 

இம் ன்ெமாழியப்பட்ட தி த்தங்களின் ஏற்பா கள் ெதாடர்பில் எவ்வித ெபா க் 
கலந் ைரயாடல்க ம் நைடெபறாததா ம், 

விகாைரகள் மற் ம் ேதரர்களிடம் உள்ள ஆதனத்ைத உள்ளடக்கும் ெபளத்த 
சாசனத்ைதப் பா காத் ப் ேப ம் கடப்பாட்ைட அரசியலைமப்  ாீதியாக அரசாங்கம் 
ெகாண் ள்ளதா ம், 

இத்தி த்தங்கள் லமாக மிக அதிகமாகப் பாதிக்கப்ப ம் ெபளத்த பிக்குக டன் 
குறிப்பாக பல மதப்பிாி களின் மஹாநாயக்க ேதரர்க டன் எவ்விதமான கலந்தாராய் ம் 
இடம்ெபறாததா ம், 

அ.  ேதரர்களின் பா காப்பி ள்ள விகாைரகளின் ஆதனங்கள் மற் ம் பிற 
அறநிைலயங்கள் மீதான உத்ேதச தி த்தங்களின் தாக்கங்கள்; 

ஆ. ஆலய ஆதனங்கைளப் பா காக்கும் ெபா ட்  அவசியம் என கு வினால் 
க தப்ப ம் ஏதாவ  தி த்தங்கள்; 

இ. தற்ேபா  ேதரர்களின் பா காப்பி ள்ள விகாைரயின் ஆதனங்களைப் 
பராதீனப்ப த் வைத அல்ல  ஒ க்கீ ெசய்வைதத் தவிர்ப்பதற்கு 
அவசியமான நடவ க்ைககள்; 

ஈ. ேதரர்களின் பா காப்பி ள்ள விகாைரயின் ஆதனங்கள் மற் ம் ஏைனய 
அறநிைலயங்கள் ெதாடர்பாக ஏேத ம் நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்வதற்கு 

ன்னராக சம்பந்தப்பட்ட மஹாநாயக்க ேதரர்க டனான கலந்தாராய் ச் 
ெசயன் ைறெயான்ைற உ திெசய்வதற்கான ெபாறி ைற; 

உ. கு வின் பாிசீலைனயின் கீ ள்ள விடயங்கள் மீ  தாக்கத்ைதக் ெகாண்ட 
சூழ்நிைலகளில் கு  ெபா த்தமான ம் அவசியமான ம் எனக்க ம் 
ஏேத ம் ேவ  விடயங்கள் பற்றி விசாரைண ெசய்  அறிக்ைக 
சமர்ப்பிப்பதற்கான பாரா மன்றத் ெதாிகு  ஒன்  நியமிக்கப்படல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கிற . 
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2. 
(அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்படல் 

ேவண் ம்; 

(ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறாகவி ப்பி ம், கு  
இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் க்க 
ேவண் ம். 

3. மதப்பிாி களின் வணக்கத் க்குாிய மகாநாயக்கர்களின் மதி ைரயின் ேபாில் 
ெதாிகு  ஆேலாசித் , ெசயற்பட ேவண் ம். 

4. அக்கு வான , 

(அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைணத் நிர்ணயிப்பதற்கும்; 

(ஆ) ஆட்கைள ம் பத்திரங்கைள ம் பதிேவ கைள ம் வரவைழப்பதற்கும் 
எவேர ம் ஆைள பாரா மன்றத்தின் ன்னிைலயில் அல்ல  கு வின் 

ன்னிைலயில் ச கமளிக்குமா ம் அத்தைகய ஆளிடம் அல்ல  அவாின் 
கட் ப்பாட் ன் கீழ் இ க்கும் ஏேத ம் பத்திரத்ைத, த்தகப் பதிேவட்ைட 
அல்ல  ஆவணத்ைதச் சமர்ப்பிப்பிக்குமா  சட்டைளயி வதற்கும்; 

(இ) கு வின் தவிசாளாினால் அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்காக விேசடமாக 
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட  ஆள் ஒ வாினால் ெசய்  ைவக்கப்ப ம் 
சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல  உ தி ைரயின் கீழ் சாட்சி கூ ம் சாட்சிகைள 
வாய்ெமாழி லப் பாிசீலைன லம் சாிபார்ப்பதற்கு அல்ல  ேவ வைகயில் 
உ திப்ப த் வதற்கும்; 

(ஈ) கு விற்கு உத வதற்கு சம்பந்தப்பட்ட ைறகைளச் ேசர்ந்த நி ணர்கள ம் 
வல் நர்கள ம் ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ம்; 

(உ)  காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் 
பாரா மன்றத்தின் ஒத்திைவப்பினால் தைடப்படா  அமர்  நைடெப வதற்கும் 

தத் வத்ைதக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

5. கு  அதன் தல் அமர் த் திகதியி ந்  ஆ  மாதங்களி ள் அல்ல  
பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகய ேவ  அல்ல  ேமலதிக காலத்தில் அதன் 
அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

*  அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 


