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1.
124/ ’15
ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) இலங்ைகயில் நகர்ப் றங்களில் ெப ம் எண்ணிக்ைகயான பிச்ைசக்காரர்கள்
இ க்கின்றார்கள் என்பைத ம்;
(ii) இவர்களில் சிலர் பல்ேவ
என்பைத ம்;

சட்டவிேராத ெசயல்களில் ெதாடர் பட் ள்ளனர்

(iii) சிலர் பிச்ைசக்கார ேவடம் தாித்த ேமாச க்காரர்கள் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இலங்ைகயில் இ க்கும் பிச்ைசக்காரர்கள் பற்றிய ெதாைக மதிப்பீ
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
ஆெமனின்,
அத்திகதி
யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ெதாைக மதிப்பீட் ற்கு அைமவாக இலங்ைகயில்
பிச்ைசக்காரா்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

இ க்கும்

(iii) இவ்ெவண்ணிக்ைக ெபண்கள், ஆண்கள் மற் ம் சி வர் அ ப்பைடயில்
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) பிச்ைசக்காரர்கள் பற்றி ெதாைக மதிப்பீ ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைலெயனில்
ெதாைக மதிப்பீட்ைட ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) பிச்ைசக்காரர்க க்கு னர்வாழ்வளிப்பதற்கு அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள
வழி ைறகள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) இலங்ைகயில்
உள்ள
பிச்ைசக்காரர்க க்கான
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

னர்வாழ்வளிப்

(iii) ேமற்ப
னர்வாழ்வளிப்
பணிக க்கு வ டெமான் க்கு அரசாங்கம்
ெசலவி ம் பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் ேம
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

ம் அறிவிப்பாரா?

(2)
2.

465/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (9)
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்
ள் சனாதிபதி அவர்கள் கலந் ெகாண்ட ெவளிநாட்
பயணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ஒவ்ெவா ெவௗிநாட் ப் பயணத்தி ம் கலந் ெகாண்டவர்களின்
ெபயர், பதவி மற் ம் இந்நபர்க க்காக அரச மற் ம் அரசுசார் நி வனங்
களினால் ஏற்கப்பட்ட ெசல கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
3.

1408/’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல
திட்டத்தின் 182 ஆம் இலக்க
பிேரரைணக்கைமவாக, ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் ேபரைவெயான் (Primary
Industry Council) தாபிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத்ேததி மற் ம் இடம் யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
வர ெசல திட்டப் பிேரரைணயி ள்ள ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்
ேபரைவெயான்ைற
தாபிப்பதன்
ேநாக்கம்
மற் ம்
அதற்கான
ேவைலத்திட்டத்ைதப் பற்றி சு க்கமாக ெதளிப த் வாரா என்பைத ம்;
(iv) இந்த ேபரைவ டன் ெதாடர் ைடய நி ணர்களின் ெபயர் பட் யைல
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
பிேரரைணயில் குறிப்பிடப்ப கின்ற இலங்ைகயில் தற்ேபா
இயங்கும் நிைலயி ள்ள ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்கள் பற்றிய பட் யெலான்ைற
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(vi) 2009 இல்
த்தம்
வைடந்த பின்னர் வடக்கு, கிழக்கு உள்ளிட்ட
இலங்ைகயில்
திதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

4.

1470/ ’16
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— அரச ெதாழில்
யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட வ டம்
யாெதன்பைத ம்;
(ii) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனியின் ஆரம்ப
ேநாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட திகதி
ெதாடக்கம் இ தி பணிப்பாளர் சைப வைர அதன் பணிப்பாளர் சைபயி
ந்த
ஆட்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், கல்வித் தைகைமகள் மற் ம் ெபற் ள்ள
சம்பளங்கள் மற் ம் ஏைனய அ கூலங்கள் தனித்தனியாக யாைவ என்பைத ம்;
(iv) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி ஆரம்பம் ெதாடக்கம்
அைடந் ள்ள நட்டமான வ டாந்தம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனியான
கடன்
ெபற் ள்ள மற் ம் கடன் ெச த்த ள்ள அரச நி வனங்கள் மற் ம்
அக்கடன் ெதாைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(vi) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனியின் எதிர்காலம்
ெதாடர்பாக அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் நடவ க்ைக
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
5.
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

மற் ம்

1579/ ’17
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

கடந்த
அரசாங்கத்தினால்
சீனாவின்
உதவி டன்
கித் ல்கல,
க ெகாஹுெதன்ன பிரேதசத்தில் ேராட்லண்ட் நீர் மின் நிைலயத்ைத
அைமக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட என்பைத அறிவாரா;

(ii) இக்க த்திட்டத் க்காக
அரசாங்கத் க்கு
சு காிக்கப்பட்ட
ேமேல
குறிப்பிடப்பட் ள்ள கிராமத்தின் கு யி ப்பாளர்களின் காணிக க்கு
தகுந்தவா
இழப்பீ
வழங்கப்ப வதாக உ தியளிக்கப்பட்ட டன்,
வெர யா
மாவட்டத் க்குாிய
கு யி ப்பாளர்க க்கு
இழப்பீ
வழங்கப்பட்டேபாதி ம் ேககாைல மாவட்டத்திற்குாிய கு யி ப்பாளர்க க்கு
மிகச் சிறியெதா இழப்பீட் த் ெதாைகேய வழங்கப்பட் ள்ள என்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இ ெதாடர்பாக விசாாித் ேககாைல மாவட்டத் க்குாிய கு யி ப்பாளர்க க்கும்
ேபாதியள
இழப்பீட் த் ெதாைகைய வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
6.
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

1617/’17

இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் ெசயற்ப ம் ேதசிய பாடசாைலகள் மற் ம்
மாகாண சைபப் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாைவ;

(ii) இப்பாடசாைலகளில் தகுதிவாய்ந்த அதிபர்கள் இல்லாத பாடசாைலகளின்
எண்ணிக்ைக யா ;
(iii) அப்பாடசாைலகள் யாைவ;
(iv) கடந்த காலத்தில் அரசியல் நட்பின் ேபாில் தைகைமயற்ற பதில் அதிபர்கள்
ெப மளவில் நியமிக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
7.
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

மற் ம்

1638/ ’ 17
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

(அ) (i)

இலங்ைக மின்சார சைபயின் கட்டைமப் க்குள்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
அபிவி த்திக்காக விேசடமாக ெபா ப் கள் சாட்டப்பட் ள்ள பிாிெவான்
இல்ைலெயன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;

(ii)

ப்பிக்கத்தக்க சத்தி அபிவி த்திக்காக ஒ க்கப்பட்ட விேசடமான
பிாிெவான்
இல்லாமல்
ப்பிக்கத்தக்க சக்திைய உச்ச அளவில் ேதசிய
மின்சார
ைறைமக்கு ேசர்க்கின்றேபா
ேதான்றக்கூ ய ெதாழில் ட்ப
சவால்கைள ெவற்றிெகாள்ள
மா என்பைத ம்;

(iii)

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி சம்பந்தமாக இலங்ைக மின்சார சைப காட் ம்
பிற்ேபாக்கான மேனாபாவத்திற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
8.
1983/ ’17
ெகௗரவ பியல் நிசாந்த த சில்வா,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
ேப வைள பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான அ த்கம ெபா விைளயாட்
ைமதானம் ேமற்ப சைபயினால் பராமாிக்கப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
(ii) இற்ைறக்கு ஓர் ஆண் க்கு
ன்னர் அவ் விைளயாட்
ைமதானம்
ம சீரைமக்கப்பட் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்டெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

(அ) (i)

(ஆ) (i)

ேமற்ப அபிவி த்திப் பணிக க்கு வழங்கப்பட்ட நிதி ஏற்பாட் த் ெதாைக
மற் ம் ஆண் யாெதன்பைத ம்;
(ii) விைளயாட்
ைமதான அபிவி த்தியின் ேபா
உாிய ேகள்விப்பத்திர
நைட ைறகள் பின்பற்றப்பட்டனவா என்பைத ம்;
(iii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப க த்திட்டத்தின் ஒப்பந்ததாரர்கள் யாவர் என்பைத ம்;
(v) க த்திட்டத் க்காக
அங்கீகாிக்கப்பட்ட
த்
ெதாைக ம்
அக்
க த்திட்டத் க்கு பயன்ப த்தப்பட்டதா என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?

(இ) (i) ேமற்ப
ைமதானத்ைத விழா/விைளயாட் ப் ேபாட் /ச கப் பணிக்காக
ஒ க்கிக்ெகாள்கின்றேபா
ேப வைள பிரேதச சைபயிடம் அ மதி
ெப வதற்கு அப்பிரேதசத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அைமச்சாின்
சிபார்சு ேதைவப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) பிரேதசத்தி ள்ள
விைளயாட் க்
கழகங்க க்கு
இம்ைமதானத்தில்
விைளயா வதற்கு தைட விதிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்
(iv) ஆெமனில், அதற்கு அ ப்பைடயாயைமந்த காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி ரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

9.
2108/ ’17
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா;— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் ,
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு;— (1)
(அ) (i) யாழ்ப்பாணம் ெதன்மராட்சி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் கடந்த வ டத்தில்
பல்ேவ
டைமப் த்
திட்டங்களின்
கீழ்
நிர்மாணிக்கப்பட்
ர்த்திெசய்யப்பட் ள்ள
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) அந்த அைனத்

க

ம் ஏற் ைடய பயனாளிக

(iii) ஏற் ைடய பயனாளிகள் அந்த

க்கு வழங்கப்பட் ள்ளதா ;

களில் கு ேயறி ள்ளார்களா;

(iv) இ வைர வழங்கப்பட் ள்ள
களில் கு ேயறா ள்ள பயனாளிக க்கு
அவற்றில் கு ேய வதற்கு குறிப்பிட்டெதா கால எல்ைலைய வழங்கி,
அந்தக் கால எல்ைலயி ள் குறிப்பிட்ட ஆட்கள் அந்த
களில்
கு ேயறாதி ப்பின், அந்த
கைள,
ட் த் ேதைவகைள ைடய ேவ
பயனாளிக க்கு வழங்க நடவ க்ைக எ க்க
மா;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா ?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(5)
10.
2123/’17
ெகளரவ ஜயந்த சமர ர,— அனர்த்த
(அ) (i)

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

2017.05.27 ஆம் திகதி ஏற்பட்ட ெவள்ளம் மற் ம் மண்சாி
அனர்த்த
நிைலைமயினால் க த் ைற மாவட்டத்தில்
ைமயாக, பகுதியளவில்
மற் ம் சிறிதள ேசதமைடந் ள்ள
கள், மலசலகூடங்கள் மற் ம் கு நீர்
கிண கள் தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா கிராம அ வலர் பிாி மற் ம் பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க்கு அைமய தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
(iii) அவ்வா
ைமயாக ேசதமைடந்த ஒ
ட்ைட, மலசலகூடத்ைத மற் ம்
கிணற்ைற மீண் ம் நிர்மாணிக்க மற் ம் பகுதியளவில் மற் ம் சிறிதள
ேசதமைடந்த
ட்ைட, மலசலகூடத்ைத மற் ம் கு நீர் கிணற்ைற
னரைமப்பதற்கு
அரசாங்கத்தினால்
வழங்கப்ப வ
உதவித்
ெதாைகெயான்றா அல்ல கடன் ெதாைகெயான்றா என்பைத ம், ேமற்ப
உதவி அல்ல கடன் ெதாைக எவ்வள என்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா
என்பைத ம்;
(iv) தற்ேபா உதவி அல்ல கடன் வழங்கப்பட் ள்ள
ைமயாக, பகுதியள
மற் ம் சிறிதள ேசதமைடந் ள்ள
கள், மலசலகூடங்கள் மற் ம் கு நீர்
கிண களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(v) அவ்வா உதவி அல்ல கடன் வழங்கப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின் ெபயர்,
கவாி, கிராம அ வலர் பிாி
மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
11.
2128/ ’17
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

இலக்கம் 288, ஸ்ரீ ஜயவர்த்தன ர
தி, ேகாட்ேட, ராஜகிாிய எ ம்
இடத்தில் அைமந் ள்ள தி . உபா ஜயசிங்க க்கு உாித்தான DPJ எ ம்
கட் டத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கு நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின்
அங்கீகாரம் ெபற் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அங்கீகாரம் ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட திகதி யா

என்பைத ம்;

(iii) ேமற்ப நிர்மாணிப் க்கு நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைப சமர்ப்பித் ள்ள
நிபந்தைனகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) அைவ நிைறேவற்றப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;
(v) இன்ேறல், ேமற்ப நி வனத்திற்கு எதிராக நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைப
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(6)
12.
2146/ ’17
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இற்ைறவைர இலங்ைகயின் ட்ைட
கர்
ஒவ்ெவா வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) அத்ேதைவ ர்த்தி ெசய்யப்ப ம் விதம் யாெதன்பைத ம்;
(iii) இலங்ைகயின் உள்நாட்
ட்ைட உற்பத்தி ஒவ்ெவா
மாவட்டத்தின்
பிரகாரம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(iv) வடேமல் மாகாணத்தின் கு நாகல் மற் ம்
த்தளம் மாவட்டங்கைளச்
ேசர்ந்த மக்களில் கணிசமான எண்ணிக்ைகயினர்
ட்ைட உற்பத்தியில்
ஈ பட் ள்ளதனால், அவர்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்திைன ேமம்ப த் வதற்கு
அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
13.
2281/ ’17
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கடந்த சில ஆண் களி ள்
இந்நாட் ல் ஆண் க்கு ஆண்
கள்ளச்
சாராயப் (கசிப் ) பாவைன அதிகாித் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற கள்ளச் சாராய (கசிப் ) சுற்றிவைளப் களின்
எண்ணிக்ைக குைறக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) 2015, 2016 ஆம் ஆண் களி ம் மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் ன்
தல் 06
மாதங்களி ம் சுற்றிவைளக்கப்பட் ள்ள கள்ளச் சாராயம் (கசிப் ) விற்பைன
ெசய்யப்ப கின்ற இடங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ைகப்பற்றப்பட்ட
கள்ளச் சாராய லீட்டர்களின் அள
ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) நாட் ல் கள்ளச் சாராயம் (கசிப் ) உற்பத்திைய த க்க அைமச்சு
ேமற்ெகாள் ம் எதிர்கால நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
14.
2455/’17
ெகௗரவ தாரக்க பாலசூாிய,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) மாவட்ட ாீதியாக இலங்ைகயில் தாவர எண்ெணய்ப் பயிர்ச்ெசய்ைகயில்
பயன்ப த்தப்ப ம் நிலப்பரப் எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) இலங்ைகயில் தாவர எண்ெணய்ப் பயிர்ச்ெசய்ைகையப் பரப் வ
ெதாடர்பில் அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைக என்னெவன்பைத ம்;
(iii) தாவர எண்ெணய்ப் பயிர்ச்ெசய்ைகக்கும் நீைரத் ேதக்கிைவத்தல் மற் ம் மண்
சிைத
ஆகியவற் க்கிைடயிலான
ெதாடர்பிைன
அைமச்சு
இனங்கா கின்றதா என்பைத ம்;
(iv) அவ்வாறாயின், இ வைரயில் எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைக என்னெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(7)
15.
2458/ ’17
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 1972 ஆம் ஆண் ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பதவிய கிராமிய ைவத்தியசாைல தற்சமயம்
எந்தவித
வசதி மற்ற
நிைலயில்
மத்திய
ம ந் ச்சாைலயாக
மாறி ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ேமற்ப
ைவத்தியசாைலைய வழைம நிைலைமக்கு ெகாண் வ வதற்கு
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெபா

அ

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்கள்

1.
பாரா மன்றச் சைப
தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் (இல.1),— 7 ஆம் இலக்க
பாரா மன்ற நிைலயியல் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி
பாரா மன்றத்தினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணகளினா ம் தைடெபறாமல், 2018
ெபப்ரவாி மாதம் 19 ஆம் திகதி, திங்கட்கிழைம சைப அமர்
தினமாக இ க்குமாக.
அத் டன், அன்ைறய தினம் சைப அமர் ேநரம் .ப. 10.00 மணி தல் பி.ப. 12.30 மணி
வைர ம் மற் ம் பி.ப. 1.30 மணி தல் பி.ப. 6.30 மணிவைர இ க்குமாக. பி.ப. 6.30
மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக.
2.

பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் (இல.2),— இப்பாரா மன்றம்
இன் அதன் அமர் கைல ம் ேபா 2018 ெபப்ரவாி மாதம் 19 ஆம் திகதி, திங்கட்கிழைம
.ப. 10.00 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்ப மாக.

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

* 1.

கடற்ெறாழில் (ெவளிநாட்
மீன்பி
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

ம் தினப்பணிக

ம்

வள்ளங்கைள ஒ ங்குப த்தல்) (தி த்தச்)

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 2.

மிைகப்ெபா ள் திணிப்ெபதிர்ப் மற் ம் எதிாீட் த்தீர்ைவகள் சட்ட
ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் (2017 திெசம்பர் 11) [1].
* 3.

ற்பா காப் வழி ைறகள் சட்ட
(2017 திெசம்பர் 11) [1].
* 4.

லம்

—

லம் — விவாதம்

விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்

பாரா மன்றத்தின் தி த்தப்பட்ட வைர நிைலயியற் கட்டைளகள்,— பாரா மன்றத்தின்
தி த்தப்பட்ட வைர நிைலயியற் கட்டைளகள் ெதாடர்பாக 2017 நவம்பர் மாதம் 07 ஆம்
திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு வின்
அறிக்ைக,— பாிசீலைன.

(8)
* 5.
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்க க்கான
நடத்ைதக்
ேகாைவ, —
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்களின் நடத்ைத ெதாடர்பில், 2017 நவம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி,
ெசவ்வாய்க்கிழைம சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான நடத்ைதக்
ேகாைவயின் இ தி வைர அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 6.
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 7.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 8.
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 9.
ம வாி (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 10.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேமாட்டார் வாகனச்
சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதி,— (203 ஆம் அத்தியாயமான)
ேமாட்டார் வாகனச்
சட்டத்தின் 21, 22, 23, 24 மற் ம் 24அ பிாி க டன் ேசர்த்
வாசிக்கப்ப ம்
அச்சட்டத்தின் 237 ஆம் பிாிவின் கீழ் ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ஆகஸ்ட் 18 ஆம் திகதிய 2032/36 ஆம் திகதிய
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.12.06 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதி அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 11.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவாின்
ஊதியங்கள்
மற் ம்
ஆைணக்கு
அங்கத்தவர்களின்
ெகா ப்பன கைளத்
தி த்தியைமத்தல்,— 1991 இன் 19 ஆம் இலக்க ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு ச் சட்டத்தினால்
தாபிக்கப்பட்ட இவ் ஆைணக்கு அங்கத்தவர்களின் ஊதியங்கள் சட்டத்தின் 4(8) ஆம்
பிாி க்கு ஏற்ப பாரா மன்றத்தினால் தீர்மானிக்கப்படல் ேவண் ெமன்பைத ம்;
அதனால், 2017.11.14 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்ைத அ ப்பைடயாகக்
ெகாண் ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவாின் ஊதியங்கள்
மற் ம் இவ் ஆைணக்கு
அங்கத்தவர்களின் ெகா ப்பன கைளக் கீழ்வ மா
தி த்தியைமக்க அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்;

(9)
(i)

ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவ க்கு ைறேய பா 75,000/மற் ம் பா 60,000/- மாதாந்த ஊதியங்கைள வழங்குவதற்கும்;

(ii)

ஆைணக்கு வின் அங்கத்தவர்க க்கு ஒ
கூட்ட அமர் க்கு ஒ வ க்கு
பா 6,000/- ெகா ப்பனெவான்ைற வழங்குவதற்கும்;

(iii) அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 13/2008(iv)இன் ஏற்பா க க்கு
அைமவாக தைலவ க்கு 225 லீற்றர் எாிெபா ளின் விைலக்குச் சமனான
மாதாந்த எாிெபா ள் ெகா ப்பனெவான்ைற ம், உப தைலவ க்கு 170
லீற்றர் எாிெபா ளின் விைலக்குச் சமனான மாதாந்த எாிெபா ள்
ெகா ப்பனெவான்ைற ம் வழங்குவதற்கும்;
அதற்ேகற்ப, 1991 இன் 19 ஆம் இலக்க ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 4(8) ஆம்
பிாி க்கு அைமவாக, ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர், உப தைலவர் மற் ம்
ஆைணக்கு
அங்கத்தவர்க க்கு அரசின் திரட்
நிதியத்திற்கு ெசலவாக அைம ம்
வைகயில் ஊதியங்கைளச் ெச த் வதற்கு இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 12.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ் தீர்மானம்,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக்
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153 உ ப் ைரயின் பிரகாரம், சனாதிபதி அவர்களால்
அரசியலைமப் ச் சைபயின் விதப் ைரக்கைமய 2015.11.27 ஆம் திகதியி
ந்
ெசயல்வ ப் ெப ம் வைகயில் தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்கள்
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியாக நியமிக்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்;
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் சம்பளம் இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக்
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2) உ ப் ைரயின் பிரகாரம், பாரா மன்றத்தினால்
தீர்மானிக்கப்பட் அரசாங்க திரட் நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்பட ேவண் ள்ளதாதலா ம்;
சனாதிபதியவர்களினால் 2017.11.14 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ
நி பத்திற்கான 2017.12.05 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்திற்கைமய
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்க க்கு
பின்வ மா
சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கைளச் ெச த் வதற்கு அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்:—
(அ) 2015.11.27 ஆம் திகதி தல் அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 6/2006
இற்கைமய SL - 4 சம்பள அள த்திட்டத்தின் 08 ஆவ ப நிைலயில் இ த்தி
சம்பளத்ைதச் ெச த்தல் மற் ம் பதவிக்குாித்தான ஏைனய ெகா ப்பன கைளச்
ெச த் வதற்கும்;
(ஆ) அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 3/2016 இற்கைமய 2016.01.01 ஆம்
திகதி தல் சம்பளத்ைத மாற்றியைமக்கும்ேபா SL - 4 சம்பள அள த்திட்டத்தின்
கீழ் அச்சுற்றறிக்ைக அறி
த்தல்களின் பிரகாரம் சம்பளத்ைத மாற்றியைமத் ச்
ெச த் வதற்கும்; மற் ம்
(இ) அச்சம்பள அள த் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் வ டாந்த
சம்பள ஏற்றத்ைதச் ெச த் வதற்கும்.
அதற்ேகற்ப, இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2)
உ ப் ைரயின் பிரகாரம், கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க
அவர்க க்கு அரசாங்கத் திரட் நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்ப மா ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட
மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் ெச த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
தீர்மானிக்கின்ற .

( 10 )
* 13.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாயச் சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 14.
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ

தி த்தச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 15.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 16.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 17.
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 .
18.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

19.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

20.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

21.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

22.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

( 11 )
23.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

24.
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
25.
ஆேலாகா ச

க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

26.
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

* அரசாங்க அ

பப்ளிக்

அக்க ன்டன்ஸ்

(கூட் ைணத்தல்)

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

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

