
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 160.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 ஏப்ரல் 06 வியாழக்கிழைம, .ப. 10.30 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 
952/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 
(அ) (i) அரச ஊழியர்க க்கு ச ைக விைலயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள்  வழங்கும் 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் தபால்காரர்க ம் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைளக் 
ேகாாி ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு இ வைர ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இவர்க க்கு  ச ைக விைலயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அ  எத்திகதியி ந் ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2. 
1067/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான 
ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மஹைவயி ந்  வ னியா வைரயிலான ைகயிரதப் பாைதைய 
னரைமப்பதற்கு அப்ேபாைதய உள்நாட்  ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் 

ெகௗரவ ரஞ்சித் மத் ம பண்டாரவினால் 2015 ஆம் ஆண் ல் அைமச்சரைவ 
நி பெமான்  சமர்ப்பிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்ேகற்ப இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத்தினால் தண்டவாளங்க ம் 
பாலங்க ம் ஒவ்ெவா  பகுதியாக இறக்குமதி ெசய்யப்பட்  திைணக்களத் 
தினால் அல்ல   உள்நாட்  ைகத்ெதாழிலாளர்கள் ஊடாக ேமற்ப  

ைகயிரதப் பாைதைய நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட் ந்தெதன்பைத ம்; 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) சர்வேதச ேபாட்  ாீதியிலான விைலம க்கள் ேகாரப்படாமல் இந்திய 
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு ைகயிரதப் பாைத னரைமக்கப்ப வைத 
ைகளிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  தீர்மானத்தின் மீ  ெசல்வாக்கு ெச த்திய காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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3. 
1170/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014 ெசத்ெதம்பர் ெதாடக்கம் 2015 ெபப் வாி வைரயான காலப்பகுதியில் 
லங்கா செதாச லமாக இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள  யா ; 

 (ii) இதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா; 
 (iii) ஒவ்ெவா  நி வன ம் சமர்ப்பித்த  விைலகள் யாைவ; 
 (iv) இறக்குமதி ெசய்த அாிசிைய வி விப்பதற்கு மற் ம் தாமதக் 

கட்டணங்க க்காக இலங்ைகச் சுங்கத்திற்கும் இலங்ைக ைற க 
அதிகாரசைபக்கும் ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) ஒ  கிேலா அாிசியின் இறக்குமதி விைல மற் ம் விற்பைன விைல 
தனித்தனியாக யா ; 

 (vi) அதற்கிணங்க லங்கா செதாசவிற்கு ேநர்ந்த நட்டம் யா ; 
 (vii) இந்த ெதாைகயி ந்  விற்பைன ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள  யா ; 
 (viii) ப தைடந்த அாிசியின் அள  மற் ம் அாிசிைய விலங்குணவாக 

விற்பைனெசய்ய அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் கிைடத்த திகதி யா ; 
 (ix) இவ்விதமாக விற்பைன ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள , ஒ  கிேலா 

அாிசியின் விைல மற் ம் ேநர்ந்த நட்டம் ெவவ்ேவறாக யா ; 
 (x) விலங்குணவாக ேமற்ப  ப தைடந்த அாிசிைய ெகாள்வன  ெசய்த 

நி வனம் மற் ம் அள  யா ; 
 (xi) அாிசி இறக்குமதி ெதாடக்கம் விற்பைன வைரயான ஒட் ெமாத்தச் 

ெசயற்பாட் ள் லங்கா செதாச ெசலவிட்ட பணத்ெதாைக, ஈட் ய 
பணத்ெதாைக மற் ம் நட்டம் யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
1237/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள் 1983 ஆம் ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த 
திகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  
எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங்களினால் ெசல  

ெசய்யப்பட்ட நிதித் ெதாைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

5. 
1289/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள வி த்தி ெசய்வதில், மிக ம் 
தீர்க்கமானதாக காணப்பட்ட அதிேவக ெந ஞ்சாைலகைள அைமத்தல் 
கடந்த அரசாங்கத்தின் தனிைல அபிவி த்தி ேலாபாயமாக இ ந்த  
என்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ப , நிர்மாணிக்கப்பட்  வ கின்ற மாத்தைற – ெப அத்த அதிேவக 
ெந ஞ்சாைலயின் நிர்மாணப் பணிகள் இன்றளவில் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளேதா , 
அதற்கு அவசியமான காணிகள் சு காிக்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) மாத்தைற, திஹெகாட பிாிவில் இழப்பீ  மதிப்பீட் ன்ேபா  காணி 
உாிைமயாளர்க க்கு ஒ  அநீதி ேநர்ந் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv) இதன்ேபா  அதிேவக ெந ஞ்சாைலக்கு பக்கத்தில் எஞ்சுகின்ற காணிகளின் 
ெப மதி, நில ம் ெப மதிக்கு ஒப்பீட்டளவில் குைறவைடதல் 
விைலமதிப்பீ  ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (v) ஆதனத்தின் ஒ  பகுதி மட் ம் சு காிக்கப்ப ம் சந்தர்ப்பங்களில் எஞ்சும் 
பகுதி ஓரக்காணிகளாக மா வ  கவனத்தில் ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (vi) வயற் காணிகைள சு காிக்கும்ேபா  கணிப்பிடப்பட்ட எதிர்கால ெதாழில் 
இழப் கள், ேமட்  நில பயிர்ச் ெசய்ைகயின் ெபா ட்  
கணிப்பிடப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) சாதாரண ெந ஞ்சாைலெயான்  விஸ்தாிக்கப்ப ம்ேபா , பக்கத்தி ள்ள 
காணிகளின் ெப மதி அதிகாிக்கின்ற ேபாதி ம், அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் 
ெதாடர்பில் அவ்வா  நைடெபறாைம குறித்  விேசடமாக ஆரா ம் மாற்  
இழப்பீ  மதிப்பீட்  ைறெயான்றின் அவசியத்ைத ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

 (ii) அதன்ப , திஹெகாட, கப் வ பிரேதசத்தில் ஆதனங்கள் மற் ம் 
பயிர்கைள இழந்தவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

6. 
1398/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 வர  ெசல  திட்டத்தின் 168 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 

க வா பயிற்சி நிைலயத்ைத விஸ்தாிப்பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பா 50 
மில் யன் ெதாைக ெசலவிடப்பட்ட விதம் பற்றிய ெசல  விபரத்ைத 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்: 
 (iii) இலங்ைகயில் தாபிக்கப்பட் ள்ள க வா பயிற்சி நிைலயங்களின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) 2016 ஆம் ஆண் ல் க வா பயிற்சி நிைலயங்களில் பயிற்சி ெபற்றவர்களின் 

எண்ணிக்ைக ம் ெபயர்க ம் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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7. 
1068/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத்தில் பணியாற் ம் ஏவலாளர்கள் 
ஒன்றிைணந்த ேசைவைய ேசர்ந்தவர்களாவர் என்பைத ம்; 

 (ii) ஏவலாளர்கைள ேநர யாக ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்கு இலங்ைக ைகயிரத 
திைணக்களத்திற்கு அதிகாரம் இல்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத்திற்கு ஏவலாளர்கைள 
ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்கு ஒன்றிைணந்த ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் 
அ மதி ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்வ மதி கிைடத்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  அ மதி வழங்கப்பட்ட க தத்தின் பிரதிெயான்ைற சைபக்கு 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ஏவலாளர்கைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய் ம் ேநர் கப் பாீட்ைச ேமலதிக ைகயிரத 
ெபா காைமயாளாின் (நி வாகம்) தைலைமயில் நடாத்தப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ேநர் கப் பாீட்ைச நடாத்தப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் இந்த 
உத்திேயாகத்தர் ேசைவ இைடநி த்தத்திற்கு உள்ளாகியி ந்தார் என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ேசைவ இைடநி த்தத்திற்கு உள்ளாகி ள்ள உத்திேயாகத்தெரா வர் 
ேசைவயில் ஈ ப வ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
1238/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தி ள் 1983 ஆம் ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த 
திகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  
எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங்களினால் ெசல  

ெசய்யப்பட்ட நிதித் ெதாைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகைய இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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9. 
1291/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அலஹப்ெப ம,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் உள்ள மத்திய அரசாங்கத் க்கும் மாகாண 
சைபக க்கும் ெசாந்தமான நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் லம் பயிர்ச் 
ெசய்ைக ெசய்யப்ப கின்ற ெமாத்த வயற் காணிகளின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள வயற் காணிகளின் அள  ஒவ்ெவா  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  மட்டத்தில் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2013 ஆம் ஆண் ந்  2016 ஆம் ஆண்  வைர மத்திய அரசாங்கத் க்கு 
ெசாந்தமான நீர்ப்பாசன திட்டங்கைள பராமாிப்பதற்கு அல்ல  

னரைமப்பதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக; 

 (ii) 2013 ஆம் ஆண் ந்  2016 ஆம் ஆண்  வைர  மாத்தைற 
மாவட்டத் க்குாிய நீர்ப்பாசன திட்டங்கைள பராமாிப்பதற்கு அல்ல  

னரைமப் க்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத அவர் இச் சைபக்கு 
 அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

10. 
1435/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சர்வேதச நியமங்க க்கு இைசவாகும் ெபா ட்  மீன்பி  படகுகளில் 
சமிக்ைஞ கடத்திகைள (Transponders) ெபா த் வதற்கு அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ ப்பதற்கு 2016 வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 
153 இல் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ளைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அரசாங்கத்தால் அவ்வா  வழங்கப்ப கின்ற சமிக்ைஞ கடத்திகள்  மற் ம் 
படகு ஒன் க்காக வழங்கப்ப கின்ற சமிக்ைஞ கடத்திகளின் ெப மதி தனித் 
தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழிவின்ப  2016 ஆம் ஆண் ல் 
அரசாங்கத்தால் சமிக்ைஞ கடத்திகள் வழங்கப்பட்ட மீன்பி  படகு 
உாிைமயாளர்களின் ெபயர் பட் யல் ஒன்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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11. 
1239/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மன்னார் மாவட்டத்தி ள் 1983 ஆம் ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த 
திகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  
எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங்களினால் ெசல  

ெசய்யப்பட்ட நிதித் ெதாைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

12. 
1292/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தினால் இைடயறா  ேபணிவரப்பட்ட, மானிய அ ப்பைடயில் 
ெநற் ெசய்ைகயாளர்க க்கு உரம் வழங்குகின்ற நிகழ்ச்சித்திட்டம் தற்ேபாைதய 
அரசாங்கத்தின் கீ்ழ் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் மாத்தைற 
மாவட்டத்தில் ெநற் ெசய்ைகயாளர்க க்கு அரசாங்கத்தினால் மானிய 
அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட் ள்ள உரத்தின் அள  ஒவ்ெவா  
ஆண் ற்ேகற்ப மற் ம் ஒவ்ெவா  உர வைகக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அள கள் கமநல ேசைவப் பிாி க க்கு 
ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அரசாங்கத்தின் உர மானியத்ைத ெபற் க்ெகாள்வதற்கு விவசாயிகள் 
ர்த்திெசய்ய ேவண் ய ேதைவப்பா கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆண் களில் மாத்தைற மாவட்டத்தில் அரச உர 
மானியத்திற்காக தைகைம ெபற்ற ெநற் ெசய்ைகயாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  ஆண் ற்ேகற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
பிேரரைண ன்னறிவித்தல் 

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

பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணயினா ம் தைடெபறாமல், 
இன்ைறய தினம் சைப அமர்  ேநரம் .ப. 10.30 மணி தல் பி.ப. 3.00 மணிவைர 
இ க்குமாக. .ப. 11.30 மணிக்கு 7(5) ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைள 
ெதாழிற்ப மாக. பி.ப. 3.00 மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி 
ஒத்திைவப்பாராக. 

2. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர்  (இல.2),— 7 ஆம் இலக்க 

பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணயினா ம் தைடெபறாமல், 2017 
ேம மாதம் 03 ஆம் திகதி தன்கிழைம, 04 ஆம் திகதி வியாழக்கிழைம மற் ம் 05 ஆம் 
திகதி ெவள்ளிக்கிழைம ஆகிய தினங்கள் சைப அமர்  நாட்களாக இ க்குமாக. 

3. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர்  (இல. 3),— 7ஆம் இலக்க 

பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணயினா ம் தைடெபறாமல், 2017 
ேம மாதம் 03 ஆம் திகதி தன்கிழைம சைப அமர்  ேநரம் பி.ப. 1.00 மணி தல் பி.ப. 
7.30 மணி வைர இ க்குமாக. பி.ப. 6.30 மணிக்கு 7(5) ஆம் இலக்க பாரா மன்ற 
நிைலயியற் கட்டைள ெதாழிற்ப மாக. பி.ப. 7.30 மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத 
வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக. 

4. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர்  (இல. 4),— 7ஆம் இலக்க 

பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணகளினா ம் தைடெபறாமல், 
2017 ேம மாதம் 04 ஆம் திகதி வியாழக்கிழைம மற் ம் 05 ஆம் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம 
ஆகிய தினங்களில் சைப அமர்  ேநரம் .ப. 10.30 மணி தல் பி.ப. 12.30 வைர ம் 
மற் ம் பி.ப. 1.30 தல் பி.ப. 7.30 மணி வைர ம் இ க்குமாக. பி.ப. 6.30 மணிக்கு 7(5) 
ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைள ெதாழிற்ப மாக. பி.ப. 7.30 மணிக்கு 
சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக. 

5. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர்  (இல. 5),— இப்பாரா மன்றம், 

2017 ஏப்ரல் 07 ஆம் திகதி ெவள்ளிக்கிழைமயன்  அதன் அமர்  கைல ம் ேபா  2017 
ேம மாதம் 03 ஆம் திகதி தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்ப மாக. 

6. 
ெகௗரவ நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி,— 

பின்வ ம் சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக :- 

“இலங்ைக கட் ட ேசைவகள் ெபாறியியல் மற் ம் ெதாழில் ட்பவியல் நி வகத்ைதக் 
கூட் ைணப்பதற்கானெதா  சட்ட லம்” 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
நிதி அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் அறிவித்தல் (இல.1),— ம வாிக் 

கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம் பிாிவின் கீழ், வ சாைலகள்/
சாராய உற்பத்தி களஞ்சியசாைலகள் ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2016 
திெசம்பர் 09 ஆம் திகதிய 1996/52 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.03.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம  அறிவித்தல் இலக்கம் 991) 

* 2. 
நிதி அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் அறிவித்தல் (இல.2),— ம வாிக் 

கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 22 ஆம் பிாி  (1) ஆம் உப பிாிவின் கீழ், 
ேபாத்த ல் அைடக்கப்பட்ட கள்  மீதான வாி ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சரால் 
விதிக்கப்பட் , 2016 திெசம்பர் 20 ஆம் திகதிய 1998/6 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.03.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப் 
பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம  அறிவித்தல் இலக்கம் 993) 

* 3. 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— விைளயாட் ல் ஊக்குப் பதார்த்தப் பயன்பாட் ற் 

ெகதிரான சமவாயச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2013 ஆம் ஆண் ன் 33 ஆம் 
இலக்க, விைளயாட் ல் ஊக்குப் பதார்த்தப் பயன்பாட் ற்ெகதிரான சமவாயச் சட்டத்தின் 
34 (1) ஆம் பிாிவின் கீழ் தைடெசய்யப்பட்ட ெபா ட்களின் பட் யல் (2017) ெதாடர்பில் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப் வாி 14ஆம் திகதிய 
2006/15 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2017.03.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 4. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ைகயிைல மற் ம் 

ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2006 ஆம் 
ஆண் ன் 27ஆம் இலக்க, ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைபச் 
சட்டத்தின் 33 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 30 ஆம் பிாிவின் கீழ் விதித் ைரக்கப் 
பட்டனவான ைகயிைல உற்பத்திப் ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய்வதைன அல்ல  
விற்பதைனத்  தைடெசய்தல்   ெதாடர்பில்   சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016  ெசத்ெதம்பர் 01 ஆம் திகதிய 1982/33 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக மற் ம் 2016 திெசம்பர் 15 ஆம் திகதிய 1997/22 ஆம் 
இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக லம் தி த்தம் ெசய்யப்பட் ப் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2017.02.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 5. 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம், நிர்வகித்த ம், பணிகைள 

நிைறேவற் த ம்) (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 6. 
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட 

விடயம்  (2017, மார்ச்சு 08) [1]. 
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* 7. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
கு யியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 9. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 10. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 11. 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,— இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின் கீழ் 

கட்டைள,— 1996 ஆம் ஆண் ன் 9 ஆம் இலக்க இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின்  
4 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
ஒக்ேதாபர் 5 ஆம் திகதிய 1987/23 ஆம் இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2016.11.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 12. 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— கம்பனிகள் சட்டம் மற் ம் 

சங்கங்கள் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2007 ஆம் ஆண் ன் 7 ஆம் 
இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தின் 477 ஆம் பிாி டன் வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 527 ஆம் 
பிாிவின் கீழ் மற் ம் 2005 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க சங்கங்கள் (தி த்தம்) 
கட்டைளசட்டத் டன் வாசிக்கப்ப ம் (123 ஆம் அத்தியாயம்) 1891 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் 
இலக்க சங்கங்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 19 ஆம் பிாிவின் கீழ், கம்பனிகள் (கட்டணம்) 
மற் ம் சங்கங்கள் (கட்டணம்) ெதாடர்பாக ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 ஒற்ேறாபர் 25 ஆம் திகதிய 1990/12 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 13. 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ் 

ஒ ங்குவிதிகள்,— 1987 ெசப்டம்பர் 14 ஆம் திகதிய 471/6 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட கம்பனிகள் (ெசயலாளர்கள் பற்றிய) 
ஒ ங்குவிதிகளின் 2 (i) (ஆ) பிாி   2007 ஆம் ஆண் ன் 7 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் 
சட்டத்தின் 527 ஆம் பிாிவின் கீழ் தி த்தப்பட் , (ix) எ ம் திய உப பிாிைவச் ேசர்த்  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட்  2016 திெசம்பர் 20 
ஆம் திகதிய 1998/11 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.03.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 14. 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வணிகக் கப்பற்ெறாழில் 

சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 52 ஆம் இலக்க, வணிகக் 
கப்பற்ெறாழில் சட்டத்தின் 139 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 321 
ஆம் பிாிவின் கீழ் ெகாள்கலத்தின்  ெமாத்த திரண்மத்ைதச் சாிபார்த்தல் ெதாடர்பில் 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
ஓகத்  11 ஆம் திகதிய 1979/30 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2017.02.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 15. 
அரசியலைமப்பின் கீழ் பிேரரைண,— விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் 

(2016 ன் 22),— “இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 104ஆ 
(5) (அ) ஆம் உ ப் ைரயின் ஏற்பா களின் பிரகாரம், ேதா்தல் ஆைணக்கு வினால் 2016 
ெபப் வாி 25 ஆம் திகதிய 1955/19 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானியில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2016.05.06 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான, மக்கள் 
தீர்ப்ெபான் க்கான அல்ல  ேதா்தெலான் க்கான காலக்ெக வின் ேபா  இலத்திரனியல் 
மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் பின்பற்றிெயா க ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் அல்ல  வழிகாட்  
ெநறிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 

16. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

17. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

18. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

19. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

20. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

[1] “சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்ெப மாக” எனப் 
பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 


