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1.

பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவிக்கும் பிேரரைண - பிரதம
அைமச்சர் ெகௗரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க,— இந்தச் சைபயின் உ ப்பினராகச் ெசயற்பட்
ெதாடர்ச்சியாக 40 ஆண் காலச் ேசைவையப் ர்த்திெசய்தைமக்காக பிரதம அைமச்சர்
ெகௗரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கு இந்தச் சைபயான
வாழ்த் க்கைளத்
ெதாிவித் க் ெகாள்வ டன், ெபா வாக நாட் க்கும் குறிப்பாக பாரா மன்றத்திற்கும்
ெகௗரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் ெபா நல ேநாக்குட ம் அர்ப்பணிப் ட ம்
ேமற்ெகாண்ட ேசைவைய மீளாய் க்கு உட்ப த்தி அன்னாாின் அைனத்
எதிர்கால
யற்சிக ம் ெவற்றியைடய ஆசிகைள வழங்குகிற .

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2008 ஆம்
ஆண் ன் 35 ஆம் இலக்க கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் பிாி 6 (உ) மற் ம் பிாி
21 உடன் ேசர்த்
வாசிக்கப்ப ம் பிாி
51 இன் கீழ் மகாவ
அபிவி த்தி மற் ம்
சுற்றாடல் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 திெசம்பர் 06 ஆம் திகதிய 1996/27 ஆம்
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.07 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 2.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 3.
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட
விடயம் (2017, மார்ச்சு 08) [1].

லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

* 4.
சுகததாச ேதசிய விைளயாட் கள்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

கட் டத்ெதாகுதி

அதிகாரசைப

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(தி த்தச்)

(2)
* 5.
உள்

ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 6.
உண்ணாட்டரசிைறச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 7.
இலங்ைக ேஜா்மன் ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நி வக சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 8.
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு த் தைலவாின் சம்பளம் மற் ம்
ெகா ப்பன களில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல்,—
இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு அரசியலைமப்பின் 41(ஆ) ஆவ உ ப் ைர
மற் ம் 1996 ஆம் ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின்
3 மற் ம் 3(4) பிாி களின் பிரகாரம், மனித உாிைமகள் ைற சம்பந்தமான பரந்தளவிலான
அறி
மற் ம் ெசயன் ைற ாீதியிலான அ பவத்ைதக் ெகாண்ட ேபராதைனப்
பல்கைலக்கழகத்தின் சட்டத் திைணக்களத்தின் தைலவராக பணியாற் ம் கலாநிதி தி மதி
ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்கள் இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின்
தைலவராக ன் (03) வ ட காலத்திற்கு 2015.10.30 ஆம் திகதி தல் அ
க்கு வ ம்
வைகயில் அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களால் நியமிக்கப்பட் ள்ளாராதலா ம்;
2015.10.30 ஆம் திகதி
தல் இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின்
தைலவராக கடைமயாற் ம் கலாநிதி தி மதி ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்கள் ன்
(03) வ ட ேசைவக் காலத்தின் பின்னர் மீண் ம் தன நிரந்தரப் பதவிக்குச் ெசல்வதற்கு
க தியி ப்ப டன், இந்த
ன்
(03) வ ட காலப் பகுதியில் சகல ப க ம்
உள்ளடங்கலான பல்கைலக்கழகச் சம்பளத்ைத அவர் இழந்தால் அவ க்கு கிைடக்க
ேவண் ய அ கூலங்கள் மீ பாதிப் ஏற்ப ம் என அவர் குறிப்பிட் ள்ளாராதலா ம்;
அதற்கைமய, இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் தற்ேபாைதய தைலவராக
கடைமயாற் ம் கலாநிதி தி மதி ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்க க்கு தனிப்பட்ட
வைகயில்
ெசல் ப யாகும்
வைகயில்
அவர்
ேசைவயாற் ம்
ேபராதைனப்
பல்கைலக்கழகத்தின் சகல ப க ம் உள்ளடங்கிய
ேநர விாி ைரயாள க்குாிய
சம்பளத்ைத 2015.10.30 ஆம் திகதி தல் ெச த் வதற்கும், ஆைணக்கு வின் தைலவர்
பதவிக்குாித்தான
பா 10,000/- மாதாந்தத் ெதாைலேபசிக் ெகா ப்பன , தனிப்பட்ட
பாவைனக்கு உாிைமையக் ெகாண்ட உத்திேயாக ர்வ வாகனம் மற் ம் அந்த
வாகனத்திற்கு 225 லீட்டர் எாிெபா ள் அல்ல சந்ைதயில் நில ம் எாிெபா
க்கான
விைலக்குச் சமமான எாிெபா ள் ெகா ப்பனைவச் ெச த் வதற்கும் 2017.06.13 ஆம்
திகதி அைமச்சரைவ அங்கீகாரத்ைத வழங்கி ள்ளதாதலா ம்;
அதற்கைமய, 1996 ஆம் ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க இலங்ைக மனித உாிைமகள்
ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 8 ஆவ
பிாிவின் பிரகாரம் இலங்ைக மனித உாிைமகள்
ஆைணக்கு வின் தைலவரான தி மதி ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்க க்கு
அரசாங்கத்தின் திரட்
நிதியத்தி
ந்
ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட மாதாந்தச் சம்பளம்
மற் ம் ப கைளச் ெச த் வதற்கு இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )

(3)
* 9.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 10.
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 உபகரணங்களின்
விைல குறித்தல் ெதாடர்பாக சுகாதாரம், ே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.
* 11.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 12.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 13.
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 .
* 14.
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.
15.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

16.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(4)
17.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

18.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

19.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

20.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

21.
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 .

