
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 171.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 ன் 07 தன்கிழைம, பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 
859/’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— சுகாதாரம், ேபாசைன மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ம பானம் அ ந் தல் அதிகாித் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (ii) ம பானம் அ ந் தல் ஆட்களின் சுகாதாரச் சீர்ேகட் ற்கு பிரதானமானெதா  

காரணமாக அைமகின்றெதன்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ம பானம் அ ந் வைதக் குைறப்பதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ம பானம் அ ந் தல் காரணமாக ஏற்ப ம் ேநாய்க க்கு சிகிச்ைச 

அளிப்பதற்காக அரசாங்கம் வ டெமான்றிற்கு ெசலவி ம் பணத்ெதாைக 
அண்ணளவாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) இப்பணத்ெதாைக சுகாதாரத்திற்காக அரசாங்கம் ெசலவி ம் பணத்ெதாைகயின் 
சத தமாக  எவ்வள   என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2. 
1263/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான 
ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) யாழ்ப்பாணம் வைர ெசல்கின்ற வடக்கு ைகயிரத பாைத அைமக்கப்பட்ட 
வ டம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ேதவி ைகயிரதம் வடக்கு ைகயிரத 
பாைதயில் நாெளான்றில் எத்தைன தடைவகள் ெசன் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ெகா ம்பி ந்  யாழ்ப்பாணம் வைர ம் 
யாழ்ப்பாணத்தி ந்  ெகா ம்  வைர ம் வ டாந்தம் பயணித் ள்ள 
பயணிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) 1980   தல் 1983 ஆம் ஆண்  வைர ெபற்ற வ டாந்த வ மானம் ஆண்  
வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ைகயிரதப் பாைத பயங்கரவாதத் தாக்குதலால் அழிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) தாக்குதல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இடம் யாெதன்பைத ம்; 
 (vii) ஏற்பட்ட அழி  எவ்வளெவன்ப  கணிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (viii) ஆெமனில், அ  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) 2009 இல் த்தம் வைடந்த பின்னர் வடக்கு ைகயிரத பாைதைய 
னரைமக்க ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  எத்தைன தடைவகள் ெசல்கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2009 தல் இற்ைறவைர ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம் பயணித் ள்ள 
பயணிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (iii) இல் குறிப்பிட் ள்ள ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம் 
ெபற் க்ெகாண் ள்ள வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 

1339/ ’16 

ெகௗரவ எம். எச். எம். சல்மான்,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் ,  
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1992 ஆம் ஆண் ல் ெபாலன ைவ மாவட்டத்தில் பல் யெகாெடல்ல 
மற் ம் அக்பர் ரம் ஆகிய கிராமங்க க்கு ப் பயங்கரவாதிகளால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தாக்குதலால் உயிாிழந்த, கைள ம் 
ெசாத் க்கைள ம் இழந்த அல்ல  ேவ  வைகயில் பாதிப் க்கு 
உள்ளானவர்கள் பற்றிய விபரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பயங்கரவாத தாக்குதலால் உயிாிழந்தவர்களிைடேய அப்ேபா  
கு ம்பத்தின் பிரதான கு யி ப்பாளர்களாக இனங்காணப்பட் ந்த 
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்க க்கு கைளப் ெபற் க்ெகா க்கும் ேபா  
கைடப்பி க்க ேவண் ம் எனத் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள அைமச்சின் 
ெபா வான அள ேகால்களில், உப கு ம்பங்களாகக் க ம் 

ைறயிய ன் காரணமாக ேமற்ப  பயங்கரவாத தாக்குதைலச் 
சந்தித்தேபா  18 வயதிற்கு குைறந்தவர்க க்கு பாாிய அநீதி 
இைழக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், DPS/DD-3/Housing Proj/2016 இன் கீழ் அ ள்ள, 
அச்சு த்த க்கு உள்ளான கிராமங்களில் மீள்கு ேயற்றத்திற்கான  
ெப னர்கைள ெதாி ெசய் ம்ேபா  அப்ேபா  பராயமைடயாத 
வயதினராயி ந், தற்ேபா  ஒ  கு ம்பமாக வா ம் ஆட்கைள உப 
கு ம்பங்களாக அங்கீகாிக்க ஆேலாசைன வழங்குவாரா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  உப கு ம்பங்க க்கு கைளப் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4. 
1350/ ’16 

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

(அ) (i) இலங்ைக மாணவர்க க்கு ெவளிவாாிப் பட்டப் பாடெநறிகைளக் கற்பதற்கு 
இ ந்த வாய்ப் கைளக் குைறப்பதற்கான ெகாள்ைகத் தீர்மானெமான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ெவளிவாாிப் பட்டப் பாடெநறிக க்கு அ மதிப்பதற்காக 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பட்டப் 
பாடெநறி மற் ம் ஆண், ெபண் எ ம் அ ப்ைடயில் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் உயர் தரம் சித்தியைடந்  
பல்கைலக்கழக அ மதிக்குத் தைகைம ெபற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் பல்கைலக்கழகங்க க்கு அ மதிக்கப்பட்ட  மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iv) 2014, 2015 மற் ம்  2016 ஆம் ஆண் களில் இலங்ைகயி ள் ெசயற்ப கின்ற  
ெவளிநாட்  பல்கைலக்கழகங்களில் பட்டப் பாடெநறிகைளக் கற்கும் 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக யா ;  

 (v) ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்ட மாணவர்கள் கற்கும் பட்டப் பாடெநறிகள் 
யாைவ; 

 (vi) இந்த ஒவ்ெவா  பாடெநறிைய ம் கற்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (vii) ேமேல  (v) மற் ம் (vi) க்கு விைட அளிக்கப்படாவி ன், அ  ஏன்; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5. 
1365/ ’16 

ெகௗரவ சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— ெபா  நி வாக மற் ம் காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்குெமன ேமலதிக அரசாங்க அதிபர் (அபிவி த்தி) 
பதவிெயான் ம்  ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகத் க்குெமன உதவி பிரேதச 
ெசயலாளர் (திட்டமிடல் மற் ம் அபிவி த்தி) பதவிெயான் ம் என்றவா  

திய பதவிகைள உ வாக்குவதற்காக நாடளாவிய ாீதியியல் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வைத ம், இதற்கு இலங்ைக ெபா  நி வாக 
ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வைத ம் ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) இலங்ைகயில் தற்ேபா  காணப்ப ம் நாடளாவிய ேசைவகளில் இலங்ைக 
திட்டமிடல் ேசைவ ம் ஒன்றாக உள்ளேதா , இச்ேசைவயில் உள்ள 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு தகுந்த பதவிகள் உ வாக்கப்படாைமயால், தலாம் 
தரத்ைதச் ேசர்ந்த அேநக உத்திேயாகத்தர்கள் தரம் II மற் ம் தரம் III 
பதவிகளில் கடைம ாிகின்றனர் என்பைத அறிவாரா; 

 (iii) ஆைகயால், திதாக உ வாக்கப்பட ள்ள இப்பதவிகைள திட்டமிடல் 
ேசைவையச் ேசர்ந்த உத்திேயாகத்தர்க க்கு வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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6. 
1367/ ’16 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில், கண்டாவைள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின், 
னாைன நீராம் கிராமத்தில் தற்சமயம் 1837 கு ம்பங்கள் 

வசிக்கின்றனெவன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  கு ம்பங்களில், 780 கு ம்பங்க க்கு இற்ைறவைரயில் நிரந்தர 

கள் கிைடக்கவில்ைலெயன்ப டன், 391 கு ம்பங்கள் ெபண்கைள 
கு ம்பத்தைலவர்களாக ெகாண்ட கு ம்பங்களாகும் என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கிராமங்க க்கு அேநகமான அ ப்பைட வசதிகைள 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) அேநகமான கிராமவாசிக க்கு காணி உாிமப்பத்திரங்கள் இன்ைம ெப ம் 
பிரச்சிைனயாக மாறி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (v) குறிப்பாக ெபண்கைள கு ம்ப தைலவர்களாக ெகாண்ட கு ம்பங்களின் 
வாழ்வாதாரம் ெப மள  பாதிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இம்மக்களின் ேமற்ப  ேதைவப்பா கள் ெதாடர்பில் இற்ைறவைரயில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்கனேவ நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ப்பின், அைவ 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி மற் ம் த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இற்ைறவைரயில், எவ்வித நடவ க்ைகக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல 
எனில், இப்பிரச்சிைன ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
1388/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் 142 ஆம் இலக்க 
ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், உள்நாட்  பால் உற்பத்தியின் ெபா ட்  ஆகக் 

குைறந்த தலீடாகிய பா 25 மில் ய க்கு உட்பட்ட வைகயில் 
தனிப்பட்ட தலீட்டாளர்க க்கு குைறபயன்பாட்  அரச காணிகைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு க தப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் அரச காணிக க்காக விண்ணப்பித்த 
கம்பனிகளின் அல்ல  ஆட்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அவர்களின் 
ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பயன்ப த்தப்படாத மற் ம் குைறபயன்பாட்  அரச காணிகள் ெதாடர்பான 
பட் யெலான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ெவளி விவசாயிகைளக் ெகாண்  உயர் ஆக்கவிைள டனான ல் 
பயிாிட க்காக ேமற்ப  காணிகளி ந்  ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள 
ஏக்கர்களின் அள  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 ,— இப்பாரா மன்றம் இன்  

அதன் அமர்  கைல ம் ேபா  2017 ன் மாதம் 09 ஆம் திகதி, ெவள்ளிக்கிழைம 
.ப. 10.30 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்ப மாக. 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 

1973 ஆம் ஆண் ன் 25 ஆம் இலக்க,  விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின் 31 ஆம் பிாி டன் 
ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 41 ஆம் பிாிவின் கீழ், ேதசிய விைளயாட் க் கழகங்கள் ெதாடர்பில் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 ஒற்ேறாபர் 27 ஆம் திகதிய 1990/23 
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக  மற் ம் 2017 ெபப் வாி 13 ஆம் திகதிய 
2006/13 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைககளில்  பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2017.04.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க, 
இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிவின் கீழ், ெசஸ் வாி ெதாடர்பில் 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சாினால்  ஆக்கப்பட் , 
2017 மாச்சு 21 ஆம் திகதிய 2011/9 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 3. 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம், நிர்வகித்த ம், பணிகைள 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 4. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் 
நாயகத்தின் சம்பளம் மற் ம் ப களில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல்,— 

1994 ஆம் ஆண் ன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண 
ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 16(1) ஆவ  பிாிவி டாக ஆைணக்கு விடம் ஒப்பைடக்கப் 
பட் க்கும் அ வல்கைள நிைறேவற் ம் ெபா ட்  அந்த ஆைணக்கு விற்கு 
ஒத் ைழப்  வழங்குவதற்காக பணிப்பாளர் நாயகம் ஒ வைர நியமிப்பதற்கும் 
அப்பதவிைய வகிப்பவ க்கு பாரா மன்றத்தினால் தீர்மானிக்கப்ப ம் சம்பளத்ைதச் 
ெச த் வதற்கும் ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 
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இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் நாயகம் 
பதவிக்கு 2016.11.24 ஆம் திகதியி ந்  சட்டமா அதிபர் திைணக்களத்தில் ேமலதிக 
ெசா ஷிட்டர் ெஜனரல் பதவிைய வகித்த ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி தி . சரத் ஜயமான்ன 
அவர்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 

இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் 
நாயகமான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி தி . சரத் ஜயமான்ன அவர்க க்கு தனிப்பட்ட 
வைகயில் ெசல் ப யாகும் வண்ணம் ேமலதிக ெசா ஷிட்டர் ெஜனரல் பதவிக்குாித்தான 
மாதாந்தச் சம்பளம் மற் ம் அரசாங்கத்தினால் உத்திேயாக ர்வ இல்லெமான்  
வழங்கப்படவில்ைலயாயின் ட்  வாடைகக் ெகா ப்பன  உட்பட சகல ப கள் 
(ெதாைலேபசிக் ெகா ப்பன  மற் ம் எாிெபா ள் ெகா ப்பன  தவிர்ந்த) 
ெச த் வதற்கும், இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் 
பணிப்பாளர் நாயகத்தின் பதவிக்குாித்தான அைமச்சரைவச் ெசயலாள க்குாிய 
ெகா ப்பன , ெதாைலேபசிக் ெகா ப்பன , எாிெபா ள் ெகா ப்பன  என்பவற்ைற 
2016.11.24 ஆம் திகதி தல் ெச த் வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 

அதற்கைமய, 1994 ஆம் ஆண் ன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய 
விசாரைண ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 16(2) ஆவ  பிாி க்கைமய, இலஞ்சம் மற் ம் 
ஊழல் பற்றிய விசாரைண  ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் நாயகம் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி 
தி . சரத் ஜயமான்ன அவர்க க்கு அரசாங்கத்தின் திரட்  நிதியத்தி ந்  ேமேல 
குறிப்பிடப்பட்ட மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் ப கைளச் ெச த் வதற்கு இப்பாரா மன்றம் 
பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 5. 
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட 

விடயம்  (2017, மார்ச்சு 08) [1]. 

* 6. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 7. 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட லம்  —   இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 9. 
கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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* 10. 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்) 

சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 11. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேதசிய ம ந் கள் 

ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2015 ஆம் ஆண் ன் 5 ஆம் 
இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகார சைபச் சட்டத்தின் 118 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 142 ஆவ  பிாிவின் கீழ், ம த் வ உபகரணங்கள் 
விைல குறித்தல் ெதாடர்பாக சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப் வாி 17 ஆம் திகதிய 2006/45 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.23 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 12. 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்,— நீதித் ைறச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதி,— 

1978 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க, நீதித் ைறச் சட்டத்தின் 60 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  
வாசிக்கப்ப ம், சட்டத்தின்  61 ஆம் பிாிவின் கீழ், நீதி அைமச்சாினால்  ஆக்கப்பட் , 
2017 மாச்சு 27 ஆம் திகதிய 2012/5 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதி 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 13. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 14. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 15. 
ை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 .) 
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* 16. 
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 . 

17. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

18. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

19. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

20. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

21. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

22. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ  

23. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ  

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

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


