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ெகௗரவ க ஜயரய, சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகத்தார்கள்.

தய உப்பனர்களன் உதப்பரமாணம் அல்ல சத்தயப்பரமாணம்
ெகௗரவ (தமத) கீ த ா சமன் ம  மாரசங் ஹ அவர் க ள் பாராமன் ற உப் ப னராக
அமர்வதற் தைகைமயற்றவராக ேமன்ைறயட் நீதமன்ற தீர்ப்பற் அைமய எட்டாவ
பாராமன் ற த் த ன் உப் ப னெராவரன் ெவற் ற டெமான்  ஏற் ப ட்  ள் ள டன் அதைன
நரப்  வதற் க ாக ெகளரவ இஹல ெமதகம கமேக பயேசன அவர் க ள் பாராமன் ற
உப்பனராக ெகளரவ சபாநாயகர் ன்னைலயல் சத்தயப்பரமாணம் ெசய்ெகாண்டார்.

சபாநாயகரனால் பத்தரங்கள் சமர்ப்பக்கப்படல்
(i)
இலங்ைகச் சனநாயகச் ேசாசசக் யர அரசயலைமப்பன் 41ஆ (6) உப்ைரயன்
பரகாரம் 2017 ஆம் ஆண்ன் இரண்டாம் (2017.04.01 -2017.06.31) மற்ம் ன்றாம் (2017.07.01 2017.09.30) காலாண்கக்கான நத ஆைணக்வன் ெசயலாற்ைக அறக்ைக;
மற்ம்
(ii)
இலங்ைகச் சனநாயகச் ேசாசசக் யர அரசயலைமப்பன் 41ஆ (6) உப்ைரயன்
பரகாரம் , 2017 ஆம் ஆண்  ன் தலாம் காலாண்  ற் க ான (2017.01.01 - 2017.03.31) இலஞ் ச ம்
அல் ல  ஊழல் பற் ற ய சார் த ்  தல் க ைளப் லனாய்  ெசய் வ தற் க ான ஆைணக்  வன்
அறக்ைக

பத்தரங்கள் சமர்ப்பத்தல்
(i) 2016 ஆம் ஆண்க்கான மகாவ அபவத்த மற்ம் ற்றாடல் அைமச்
(ii) 2016 ஆம் ஆண்க்கான இலங்ைக இராவத் தைரப்பைட
(iii) 2016 ஆம் ஆண்க்கான இலங்ைக வமானப் பைட
(iv) 2016 ஆம் ஆண்க்கான இலங்ைக மவரத் தைணக்களம்
(v) 2015 ஆம் ஆண்க்கான மனதவ மற்ம் ேவைலவாய்ப்த் தைணக்களம்
(vi) 2016 ஆம் ஆண்க்கான பைள மாவட்டச் ெசயலகம்
ஆகயவற்றன் ஆண்டறக்ைககள்
(vii)
(viii)

2014 ஆம் ஆண்க்கான மல்ேகா (பைறேவற்) மெடட்
2013 ஆம் ஆண்க்கான இலங்ைக ெதாழற்பயற்ச அதகாரசைப

ஆகயவற்றன் வடாந்த ெசயலாற்ைக அறக்ைககள்

 அறக்ைககைளச் சமர்ப்பத்தல்
ெபாளாதார அபவத் த  பற் ற ய ைறசார் ேமற் ப ார் ை வக் வன் அறக் ை கைய
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அக்வன் தவசாளர் ெகௗரவ ேஜ.எம். ஆனந்த மாரசற அவர்களனால் சமர்ப்பக்கப்பட்ட.

மக்கைளச் சமர்ப்பத்தல்
(i)
(ii)

ெகௗரவ லக்க ஜயவர்தன
ெகௗரவ த்தக பத்தறண

-

இரண் மக்கள்

(மக்கள் ெபாமக் க் ஆற்ப்பத்தப்பம்)

தனயார் உப்பனர்கள் சட்டலங்கள்
ெகளரவ எம்.எஸ். ெதளபக் அவர்கக் “ேஜ  ரங்கா மன்ற (ட்ைணத்தல்)” சட்டலத்ைத
சமர்ப்பப்பதற் அமத வழங்கப்பட்ட.
நைலயயற் கட்டைள 47(5) இன் கீழ் பாராமன்றத்தற் அறக்ைக ெசய்வதற் ேமற்ெசான்ன
சட் ட லம் சக வட் ட ல் , நலன்  ர மற்  ம் கண்  மரரைமகள் அைமச் ச க் 
ஆற்ப்பத்தப்பட்ட.

இன்ைறய தனத்தற்கான சைபயன் பரதான அவல்கள்
ஒக்கீட்ச் சட்டலம் (2018) - இரண்டாம் மதப்ப (ஒத்தைவப் வவாதம்) (இன்ைறய
ஒங்ப் பத்தரத்தல் 1 ஆம் இலக்க வடயமாகக் காணப்பவ)
ஒக்கீட்ச் சட்டலம் (2018) இரண்டாம் மதப்ப மீதான வவாதத்தற்காக ஒக்கப்பட்ட
தலாம் நாள் இன்றாம்.

ஒத்தைவப் ேவைளயன் ேபாதான பேரரைண
“வட மாகாணத் த ல் ைவத் த யர் க ள் உள் ள டங் க லாக காதாரத் ைற பதவயணயனரன்
பற்றாக்ைற” ெதாடர்பான ஒத்தைவப் ேவைளயன் ேபாதான பேரரைண ெகௗரவ இ. சாள்ஸ்
நர்மலநாதன் அவர்களால் சைபயல் பேரரக்கப்பட்ட.

இதைனயத், 1918 மணயளவல் ஒக்கீட்ச் சட்டலம் (2018) இரண்டாம் மதப்ப மீதான
வவாதம், 2017 நவம்பர் 11ஆந் தகத சனக்கழைம 0930 மணவைர ஒத்தைவக்கப்பட்ட.

[வர ெசலத் தட்டம் 2018]
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* இ ஒ தத்தப்படாத பதப்பாம். இத்தனத்தன் அவல்களன் அதகார அறக்ைகக்காக தயெசய் ஹன்சாட் அறக்ைகையப் பார்க்கம்.

