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வாய்
1.

ல விைடக்கான வினாக்கள்

65/ ’15
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெவளிநா களில் அைமந் ள்ள இலங்ைகத்
தரகங்களில் பா காப்
ஆேலாசகர்
பதவிக்காக
உத்திேயாகத்தர்கைள
நியமிக்கும்ேபா
பாிசீ க்கப்ப ம் தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) பா காப் ஆேலாசகர் பதவியின் கடைமப்ெபா ப் கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) இவர்கள ேசைவக் காலம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i) தற்ேபா
ெவளிநா களில் இலங்ைகத்
தரகங்களில் ேசைவயாற்றி
வ கின்ற பா காப் ஆேலாசகர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) இவர்கள் ேமற்ப
பதவிக க்கு நியமிக்கப்பட்டைமக்கான காரணங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) பிாிேக யர் ேதசப்பிாிய குணவர்தன
க்கி நாட் க்கான இலங்ைகத்
தரகத்தில் பா காப் ஆேலாசகராக நியமிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேவைல இைடநி த்தத்திற்கு உள்ளாக்ககப்பட்ட உத்திேயாகத்தர் ஒ வ க்கு
இத்தைகயெதா பதவிைய வகிப்பதற்கு சட்டத்தில் ஏற்பா கள் உள்ளனவா
என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அச்சட்ட ஏற்பா கள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

2.

இன்ேறல், ஏன்?

1115/ ’16
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ேபாக்குவரத்
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெகா ம் , ெடாாிங்டன் ச க்கம், நாராேஹன்பிட்ட ஆகிய பிரேதசங்களில்
பல அரச மற் ம் தனியார் அ வலகங்கள் அைமந் ள்ளன என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப பிரேதசங்கள் ஊடாக ெசல்கின்ற 173 தி இலக்கத்ைதக் ெகாண்ட
மட்டக்குளிய- ேகெகாட மற் ம் 115
தி இலக்கத்ைதக் ெகாண்ட
ெடாாின்டன் ஊடாக
றக்ேகாட்ைட –
ேகெகாட ஆகிய
திகளில்
இன்றளவில் இலங்ைக ேபாக்குவரத்
சைபக்குாிய ேப ந் கள் எ
ம்
ேசைவயில் ஈ ப வதில்ைல என்பைத ம்;
(iii) இதன் காரணமாக, ேமற்ப
திகளில் பயணிக்கின்ற ெபா ப் பயணிக ம்
அேதேபான்
அ வலக ஊழியர்க ம் ெப மளவில் ேபாக்குவரத் ச்
சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

(2)
(ஆ) 173 மற் ம் 115
தி இலக்கங்கைளக் ெகாண்ட ேப ந் ப் பயண
திகளில்
குைறந்த பட்சம் இேபாச ேப ந் ஒன்ைறயாவ ேசைவயில் ஈ ப த் வதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
3.
1266/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் கிழக்கு மாகாணத்தின் ஐந்
ெபா ஸ்
நிைலயங்கைள இலக்கு ைவத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
(ii) அதில் மரணமைடந்த
யாெதன்பைத ம்;

ெபா ஸ்

உத்திேயாகத்தர்களின்

எண்ணிக்ைக

(iii) அத்தாக்குத ன் ேபா காணாமல்ேபான ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப தாக்குத ன்ேபா
ெசய்யப்பட்
ப்பின், அ

ஏற்பட்ட ெசாத் க க்கான ேசதம் பற்றி மதிப்பீ
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(v) அந்த அழி க்கு ெபா ப் க்கூற ேவண் ய
ெசய்யப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம்;

பயங்கரவாதிகள்

(vi) சம்பந்தப்பட்ட தாக்குத க்கு ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்க
சட்ட நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(vii) இந்த சம்பவம் ெதாடர்பாக
என்பைத ம்;

ைக

க்கு எதிராக

ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
4.
1362/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— அபிவி த்திப் பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்
நிதியத்ைத ெச த் வதற்காக பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள மாத்தைற மாவட்டத்தி ள்ள தனியார் நி வனங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

நி வனங்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) ஊழியர்
நம்பிக்ைகப்
ெபா ப்
நிதியத்தில்
அங்கத் வத்ைத
ெபற் க்ெகாண் ள்ள
மாத்தைற
மாவட்டத்தி ள்ள
ஊழியர்களின்
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய தனித்தனிேய
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப் நிதியத்தில் பதி ெசய்யப்ப வதற்கு இ க்க
ேவண் ய குைறந்தபட்ச ேதைவகள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
5.
1368/ ’16
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அண்ைமயில் தர யர்த்தப்பட்ட தம்பி வில் மத்திய மகா வித்தியாலயத் டன்
எட்
ேதசிய பாடசாைலகள்,
கிழக்கு மாகாணத்தின் அம்பாைற
மாவட்டத்தி ள்ள கல் ைன கல்வி வலயத்தில் உள்ளனெவன்பைத ம்;
(ii) இ வைர ேமற்ப
ேதசிய பாடசாைலக
நியமிக்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம்;

க்கு

நிரந்தர

அதிபர்கள்

(iii) ேமற்ப
பாடசாைலகளில் நிரந்தர அதிபர்கள் உள்ளனெரன தவறான
தகவல்கள் கல்வி அைமச்சுக்கு வழங்கப்பட் ள்ளனெவன்பைத ம்;
(iv) கல்வி அைமச்சின் சீரான ேமற்பார்ைவயின்றி ேமற்ப
பாடசாைலகள்
இயங்குவதாக இலங்ைக கல்வி நிர்வாக உத்திேயாகத்தர்களின் சங்கம்
குற்றஞ்சாட் கின்றெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேதசிய பாடசாைலகளின் அதிபர்கள் கட்டாயமாக பட்டதாாிகளாக இ க்க
ேவண் ெமன்ற பகிரங்க ேசைவகள் ஆைணக்கு வின் கட்டைளயின்
பிரகாரம், ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட பாடசாைலக க்கு தகுதியான நிரந்தர
அதிபர்கைள நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், இ

நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
6.
1389/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த் திட்டத்தின் 141 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழி க்கைமவாக, உள்நாட்
பால் உற்பத்தியாளர்க க்கு ஒ
பக்ெகற்றிற்கு
பா
30/மானியம்
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு
ன்ெமாழியப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
பால் உற்பத்திக்கான மானியத்தின் சார்பில், வர
ெசல த்
திட்டத்தின்
லம் ஒ க்கப்பட்ட
பா 1000 மில் யன் நிதி ஏற்பா
பயன்ப த்தப்பட்ட விதத்ைத ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்;
(iii) பால் உற்பத்திக்கான மானியமான
எந்த அைமச்சின் ஊடாக எந்த
நபர்க க்கு அல்ல நி வனங்க க்கு வழங்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(iv) 2005 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைறவைர இலங்ைகயில் பால்
உற்பத்தியான
ஒவ்ெவா ஆண் ன் பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைன
மில் யன் லீற்றர்கள் என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
7.
1393/ ’16
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) க த் ைற மற் ம் வலல்லாவிட்ட பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப்
பிரேதசங்களி ள்ள விவசாயிகள் உரமானியத்ைத ெபற் க்ெகாள்ள வந்த
ேபா மானியத் க்கான விண்ணப்பத் டன் ேதசிய அைடயாள அட்ைடயின்
நிழற்பட பிரதிெயான்ைற ம் சமர்ப்பிக்க ேவண் ெமன குறிப்பிட்ட
உத்திேயாகத்தர் ெதாிவித் ள்ளார் என்பைத ம்;
(ii) அேநகமான விவசாயிகள் ேதசிய அைடயாள அட்ைட இல்ைலெயன
கூறியேபா
அைடயாள அட்ைடயின் பிரதிைய கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க
ேவண் ெமன
சுற் நி பெமான்
அ ப்பிைவக்கப்பட்
ப்பதாக
அறிவித் ள்ளார் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) அந்தப் பிரேதச விவசாயிகளிடம் உள்ள திேயார் அைடயாள அட்ைட, கட ச்
சீட் க்கள், சாரதி அ மதிப் பத்திரங்கள் என்பவற்ைற ேதசிய அைடயாள
அட்ைடக்குப் பதிலாக ஏற் க்ெகாள் மா குறிப்பிட்ட உத்திேயாகத்தர்க க்கு
ஆேலாசைன வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இந்த சைபயில்
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
8.
1507/ '17
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் அரசாங்கம் ெபற் க்ெகாண்ட ெமாத்தக் கடன்களின்
ெப மதி யா ;
(ii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ெபற் க்ெகாண்ட கடன்க க்காக ெச த்த ேவண் ய
நிைறேயற்றப்பட்ட சராசாி வட்
தம் யா ;
(iii) 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் க க்கு ஒப்பீட்டளவில், 2016 ஆம் ஆண் ல்
நிைறேயற்றப்பட்ட சராசாி வட்
தம் மாற்றமைடந் ள்ள ெப மதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
9.
1560/ ’17
ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கூட் ற
ெமாத்த விற்பைனக் கூட் த்தாபனத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட
“கமட்ட சவிய - செதாச ப ய” நடமா ம் சந்ைதப்ப த்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டம்
தற்ேபா அ
ல் உள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப க த்திட்டத்திற்குப் பயன்ப த்தப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக
யா என்பைத ம்;
(iii) இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் அ ல்ப த்தப்பட்ட காலப்பகுதி யா என்பைத ம்;
(iv) இதற்காக ஏற்கப்பட்ட ெமாத்தச் ெசல பற்றிய அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா
என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப க த்திட்டத்ைத ஆரம்பிக்க ன்னர் உாியவாறான சாத்தியக்கூ க்
கற்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) இன்ேறல், க த்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் ேதைவ யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(5)
10.
1569/ ’17
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ ப்,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்
ேகட்பதற்கு,— (1)

ராட்சி அைமச்சைரக்

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் ேதாப் ர் விைளயாட்
ைமதானத்ைத
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு நிதி ஒ க்கப்பட்ட லங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
லத்தி
ந் ம்
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(iii) அதற்ெகன ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தச் ெசல

ஒ க்கப்பட்ட

பணத்

ெதாைக

எவ்வளெவன்பைத ம்;

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இவ் விைளயாட் ைமதானம் 2017 ஆம் ஆண்
ைவக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;

சனவாி மாதம் திறந்

(ii) அதன் நிைன ப் பலைகயில் ஸ்ரீ லங்கா ஸ் ம் காங்கிரஸ் கட்சியினாின்
ெபயர்கள் மாத்திரம் குறிப்பிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(இ) (i) ேமற்ப

ெபயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டதன் அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்;

(ii) அரசாங்கத்ைத பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம்
மாகாண சைப உ ப்பினர்க ம் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் உள்ள
நிைலயில் இவர்க ைடய ெபயர்கள் ேமற்ப
நிைன ப் பலைகயில்
குறிப்பிடப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப விைளயாட் ைமதானத் க்கு இடப்பட் ள்ள ெபயர் ெதாடர்பாக
ஏற் ைடய ெசயல் நைட ைறகள் பின்பற்றப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) அரச நிதியில் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற அபிவி த்தி நடவ க்ைககளின் ேபா
ஒ கட்சிக்கு மாத்திரம் ன் ாிைம அளித் கட்சிெயான் க்கு பிரச்சாரத்ைத
ேத த்த வ
நல்லாட்சியின் ஓர் பண்பாகுெமன ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா
என்பைத ம்;
(v) இத் தவைற சீர் ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

11.
1574/ ’17
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கடந்த அண்மித்த 5 கல்வி ஆண் களி ள் அரச பல்கைலக்கழகங்க க்கு
அ மதிக்கப்பட்ட ெமாத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகயில் மஹெபால
உயர் கல்விப் லைமப்பாிசில் வழங்கப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) தற்ேபா மஹெபால லைமப்பாிசி க்காக மாதாந்தம் ெச
பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

த்தப்ப கின்ற

(6)
(ஆ) (i) மஹெபால லைமப் பாிசில்கைள வழங்கும் ேபா திறைம அ ப்பைடயில்
(on merit basis) லைமப் பாிசில்கைள வழங்குவதற்கு மாணவர்கைள ெதாி
ெசய் ம் ைறயியல் யா என்பைத ம்;
(ii) கடந்த அண்மித்த 5 கல்வி ஆண் களி ள், ேமேல (i) இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா உயிாியல், கணிதம், வணிகம் மற் ம் கைல பாடப்
பிாி க க்காக திறைம அ ப்பைடயில் மஹெபால லைமப் பாிசில்கள்
வழங்கப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக, கல்வி ஆண் மற் ம் பாடப்
பிாி க க்கு அைமய தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப 5 கல்வி ஆண் களி ள், ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
மாணவர்களில், அந்தந்த பாடப் பிாி க க்கு அைமய, குைறந்தபட்ச
தைகைமயிைன ெபற் ள்ள மாணவ மாணவிகளின் க.ெபா.த. (உ.த.)
பாீட்ைசயின் ெப ேப க க்கு அைமய குறித்த மாவட்ட நிைல (District
Rank) மற் ம் நாடளாவிய நிைல (Island Rank) கல்வி ஆண் மற் ம்
பாடப் பிாி க க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
12.

1673/ ’17
ெகௗரவ ெசயிட் அ ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக கல்வி நிர்வாகச் ேசைவ II ஆம் வகுப்ைபச் ேசர்ந்த அ வலரான
தி . ஏ.ஏல்.எம். க்தார் அம்பாைற வலய பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளராக
பணியாற் கிறார் என்பைத ம்;
(ii) அம்பாற வலயக் கல்விப் பணிப்பாளராக பணியாற் கின்றவர் இலங்ைக
கல்வி நிர்வாகச் ேசைவயில் தி .
க்தாைர விட கனிஷ்ட அ வலர்
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாராரா?
(ஆ) (i) கனிஷ்ட அ வலர் ஒ வாின் கீழ் உயர்தர ைடய சிேரஷ்ட அ வலர்
ஒ வர் பணியாற் வதற்கு அ மதிக்கப்ப வாரா என்பைத ம்;
(ii) தி .
க்தாைர
அவாின்
தரத்திற்கும்,
ப் ாிைமக்கும்
ஏற்ப
இடமாற்றெமான்றிைன அவ க்கு வழங்குதல் அல்ல தி . க்தாைர விட
சிேரஷ்ட அதிகாாிெயா வைர அம்பாைற வலய, வலயக் கல்விப்
பணிப்பாளராக நியமித்தல் ஆகியவற்றின்
லம் இந்த
ைறேகட் ைன
நிவர்த்தி ெசய்வதற்கான அறி
த்தல்கள் வழங்கப்ப மா என்பைத ம்;
(iii) ஆம் எனில் எப்ேபா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

13.

1748/ ’17
ெகளரவ இந்திக அ
த்த ேஹரத்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெதாண்டர் கிராம உத்திேயாகத்தர் ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக இ வைர
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ஓய் ெபற்ற கிராம உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாடர்பில் அரசாங்க ேவைலத்திட்டம்
ஏ ம் உள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) பிரேதச ெசயலக மட்டத்தில் பணியாற் ம் கிராம உத்திேயாகத்தர்களின்
இடங்கைள (பிாி கைள) மாற்ற
மா என்பைத ம்;
(iv) கிராம உத்திேயாகத்தர் ஒ வ க்கு ஒ
பிாிவில் எத்தைன வ டங்கள்
ேசைவயாற்றலாம் என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(7)
14.
1369/ ’16
ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் ,
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வ னியா மாவட்டத்தின், வ னியா ெதற்கு பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்,
ஓமந்ைத சந்திக்கு கிழக்ேக 7 கிேலா மீற்றர்
ரத்தில், இளம தங்குளம்
கிராம ம், அங்கி ந்
3 கிேலா மீற்றர்
ரத்தில் ேசமம
கிரா ம்
அைமந் ள்ளன என்பைத ம்;
(ii)

த்த நிைலைமக்கு
ன்னர் இக்கிராமங்களில் 500 கு ம்பங்கள்
வாழ்ந் வந்த டன், த்த நிைலைம
வைடந்ததன் பின்னர் தற்ேபா
இளம தங்குளம் கிராமத்தில் 19 கு ம்பங்க ம், ேசமம கிராமத்தில் 65
கு ம்பங்க ம் வாழ்ந் வ கின்றன என்பைத ம்;

(iii) இக்கிராமங்களில் த்த நிைலைமக்கு ன்னர் சுமார் 1100 ஏக்கர் அளவான
காணிப் பிரேதசத்தில் பயிர்ச்ெசய்ைக நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட டன்,
தற்ேபா
காட்
யாைனகளின் அச்சு த்தல் காரணமாக விவசாயம்
ெசய்வதற்கு
யாத நிைலைம உ வாக்கி ள்ள என்பைத ம்;
(iv) இம்மக்க க்ெகன எந்தெவா
என்பைத ம்;

டைமப் த் திட்ட ம் அ ல்ப த்தப்படவில்ைல

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இளம தங்குளம் மற் ம் ேசமம
கிராமங்ளில் வா ம் மக்களின்
நலன் ாிக்காக தற்ேபா
க த்திட்டங்கள் அ ல்ப த்தப்பட் ள்ளனவா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப

க த்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) இன்ேறல், எதிர்காலத்தில் அ ல்ப த்த உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள க த்திட்டங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
15.
1390/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல
திட்டத்தின் 136 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் ெநல் விவசாயிக க்கு ஆண்ெடான் க்கு
பா
25,000/- உச்சளவின் கீழ் விநிேயாகிக்கப்பட்ட உர மானியத்ைத
ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் ெபயர் பட் யெலான்ைற அத்தைகய ஒவ்ெவா
ஆ க்கும் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட நிதி அளிப் க டன் சமர்ப்பிப்பாரா
என்பைத ம்;
(ii) 2005-2016 வைர ஒவ்ெவா
ஆண் க்காக ம் உர மானியத்திற்ெகன
அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்பட்ட ெசலவினம் தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) 2015 ஆம் ஆண் ல் உர மானியத்திற்ெகன ஒ க்கப்பட்ட
பா 35,000
மில் யன் ெதாைகயில் மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் ல் ஒ க்கப்பட்ட
பா
37,500 மில் யன் ெதாைகயில் ேசமிக்கப்பட்ட ெதாைக இ க்குமாயின்,
அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(8)

ெபா

அ

சட்ட

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா
ல சமர்ப்பண

ன்னறிவித்தல்

1.
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்,— குற்றச்ெசயல்கைளத் த த்தல் (தி த்தம்),—
(22 ஆம் அத்தியாயமான) குற்றச்ெசயல்கைளத் த த்தல் கட்டைளச்சட்டத்ைதத்
தி த் வதற்கானெதா சட்ட லம்.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.
சுகததாச ேதசிய விைளயாட் கள்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

கட் டத்ெதாகுதி

அதிகாரசைப

(தி த்தச்)

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 2.
இலங்ைக ேஜா்மன் ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நி வக சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 3.
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட
விடயம் (2017, மார்ச்சு 08) [1].

லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

* 4.
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;

(9)
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 )
* 5.
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.
* 6.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— ேதசிய அரசுப்
ேபரைவயின் 1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க, மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம்
பிாிவின் கீழ், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் ரஷ்ய சம்ேமளனத்திற்கும்
இைடேய மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் ,
2017 ன் 07 ஆம் திகதிய 2022/27 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.07.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 7.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— ேதசிய அரசுப்
ேபரைவயின் 1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க, மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம்
பிாிவின் கீழ், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் உக்ைர க்கும் இைடேய
மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ன்
02 ஆம் திகதிய 2021/47 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.07.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )

( 10 )
* 8.
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,—
ஆட்கைளப் பதி ெசய்தல் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1968 ஆம் ஆண் ன் 32 ஆம்
இலக்க, ஆட்கைளப் பதி ெசய்தல் சட்டத்தின் 52 ஆம் பிாிவின் (1) ஆம் உப பிாிவின் கீழ்,
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சாினால்
ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 31 ஆம் திகதிய 2021/28 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.07.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 9.
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதி,—
ேதசிய அரசுப் ேபரைவயின் 1973 ஆம் ஆண் ன் 25 ஆம் இலக்க, விைளயாட் க்கள்
சட்டத்தின் 31 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்
வாசிக்கப்ப ம் 41 ஆம் பிாிவின் கீழ், ேதசிய
விைளயாட் ச் சங்க ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பாக விைளயாட் த் ைற அைமச்சரால்
ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 05 ஆம் திகதிய 2017/41 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.07.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
ஒ ங்குவிதி அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 10.
குற்றச்ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் சாட்சிக
பா காப் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

க்குமான உதவி மற் ம்

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 11.
மாகாண சைபத் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 12.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 13.
உள்

ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 14.
உண்ணாட்டரசிைறச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )

( 11 )
* 15.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1971 ஆம் ஆண் ன்
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2016.09.06 ஆந் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேதசிய
ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின்
வ டாந்த
அறிக்ைக
மற் ம்
கணக்குகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்
பற்றிய
ைறசார்
கு வினால் 2017.01.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ேமற்பார்ைவக்

* 16.
ேபாக்குவரத்
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— இலங்ைகப்
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2012),— 1971 ஆம்
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.03.07 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட இலங்ைகப்
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்
பற்றிய
ைறசார்
கு வினால் 2017.03.24 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ேமற்பார்ைவக்

* 17.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1971 ஆம் ஆண் ன்
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.05.03 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேதசிய
ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின்
வ டாந்த
அறிக்ைக
மற் ம்
கணக்குகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்
பற்றிய
ைறசார்
கு வினால் 2017.05.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ேமற்பார்ைவக்

* 18.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக்
கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2011),—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2016.12.10 ஆந்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2011.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடக்கப்பட்ட இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்தாபனத்தின் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிநிைலக் கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக ஆகியன அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 12 )
* 19.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய ேசமிப்
வங்கியின்
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3)
ஆம் உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம்
உட்பிாிவின் கீழ், 2017.01.24 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய ேசமிப் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 20.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச்சட்டத்தின் 35(3)
உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின்
கீழ் 2017.01.25 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட ம் கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 21.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3)
உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின்
கீழ் 2017.03.08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 22.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல்
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின் கீழ் 2017.03.21
ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட சுயாதீன பட்டயக் கணக்காளர்களின் க த் க்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட
வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 13 )
* 23.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந் க்
கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49
ஆம் இலக்க அரசாங்க சட்ட ர்வமான ெதாழில் ட்பக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2)
ஆம் பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம்
பிாிவின் கீழ் 2016.07.08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான அரச ம ந் க் கூட் த்தாபன ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

* 24.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர
ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1983 ஆம்
ஆண் ன் 54 ஆம் இலக்க ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைலச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம்
பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) ஆம் பிாிவின்
கீழ் 2016.07.21 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைலயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

* 25.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந் உற்பத்திக்
கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49
ஆம் இலக்க அரசாங்க சட்ட ர்வமான ெதாழில் ட்பக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2)
ஆம் பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம்
பிாிவின் கீழ் 2016.08.11 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் க்கு
உட்ப த்தப்பட்ட அரச ம ந்
உற்பத்திக் கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம்
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

* 26.
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.
* 27.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

( 14 )
* 28.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 29.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 30.
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

தீர்ப்ெபான் க்கான அல்ல

ஆம்

திகதி

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான,

ேதா்தெலான் க்கான காலக்ெக வின் ேபா

இலத்திரனியல்

மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் பின்பற்றிெயா க ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் அல்ல
ெநறிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்

மக்கள்

வழிகாட்

எ த்தியம்பப்ெபற்ற .

* 31.
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.
32.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

33.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

34.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

( 15 )
35.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

36.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் —

இரண்டாம் மதிப்பீ .
37.
லசா யன் ச

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

மதிப்பீ .
38.
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

* அரசாங்க அ
[1] “சட்ட

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.
லம் இப்ெபா

பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்

இரண்டாம்

ைறயாக மதிப்பிடப்ெப மாக” எனப்

எ த்தியம்பப்ெபற்ற .

