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1.
67/ ’15
ெகளரவ

த்திக பத்திறன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்

ெபா ளாதார அ

வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) கமத்ெதாழி

க்கான விவசாய இரசாயனங்கள், உரப் பாவைன மற் ம் மனித

ெசயற்பா கள் காரணமாக ஏற்ப ம் சுற்றாடல் அழிவினால் இலங்ைகயின் நீர்
லங்கள் மாசைடந் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இலங்ைகயில் மக்களின் பாவைனக்கு ெபா ந்தாத நீைரக் ெகாண்ட ஆ கள்,
வாவிகள்

மற் ம்

ஏைனய

நீர்

லங்கள்

ெதாடர்பாக

ஆய்ெவான்

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், நீர் மாசைடந் ள்ள பிரதானமான நீர்

லங்கள் யாைவ

என்பைத ம்;
(iii) அந்த இடங்கைள பாவைனக்கு உகந்த வைகயில்

ப்பர

ெசய்வதற்கு

எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) எதிர்காலத்தில் நீர்

லங்கள் மாசைடவைதத் த ப்பதற்கு எ க்கப்ப ம்

நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
2.
1072/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) நிதி அைமச்சினால், வாி ெச
மாதத்தில்

அச்சு

மற் ம்

த்தல் ெதாடர்பாக 2016 ஆம் ஆண்
இலத்திரனியல்

ஊடகங்களில்

ெசத்ெதம்பர்

ெவளியிடப்பட்ட

அறிவித்தல்கைள பிரச்சாரம் ெசய்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(2)
(ஆ) ேமற்ப

அறிவித்தல்களின்,

(i) பிரச்சாரம் நி த்தப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
(ii) பிரச்சார நடவ க்ைகக க்கு ஒவ்ெவா ஊடக நி வனத் க்கும் ெச த்தப்பட்ட
ெதாைக ெவவ்ேவறாக ம் ெமாத்தமாக ம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ெவளியி வதற்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைகைய ஊடக நி வனங்
க க்கிைடேய பகிர்ந்தளிப்பதற்கு பயன்ப த்திய அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்;
(iv) ெவளியி வதற்கு ேதைவயான நிதியத்ைத வழங்கிய அரச நி வனங்கள்
மற் ம் ஒவ்ெவா நி வனத்தினால் வழங்கப்பட்ட பங்களிப் ெவவ்ேவறாக
யாைவ என்பைத ம்;
(v) ெவளியி வதற்கு அைமச்சின் நிதி ெசலவிடப்பட்
ப்பின், அதற்ெகன
பயன்ப த்தப்பட்ட ெசலவினத் தைலப் கள் யாைவ என்பைத ம்;
(vi) ெவளியி வதற்கு பயன்ப த்தப்பட்ட விளம்பர கவர் நி வனங்கள் மற் ம்
ஒவ்ெவா நி வனத் க்கும் வழங்கப்பட்ட தரகுப் பணத் ெதாைக மற் ம்
கட்டணத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப பிரச்சார
யாெதன்பைத ம்;

கவர் நி வனங்கள் ெதாி

ெசய்யப்பட்ட அ ப்பைட

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
3.
1120/ ’16
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீ்ழ் மாகாண ெபா ம
ெசயற்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அம்மாகாண ெபா
யாைவெயன்பைத ம்;

ம

க்கள் கு

ராட்சி அைமச்சைரக்
க்கள் கு ெவான்

உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள்

(iii) தற்ேபாைதய ஊவா மாகாண தலைமச்சர் அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டைத
அ த்
இற்ைறவைர இக்கு விற்கு கிைடத் ள்ள
ைறப்பா களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iv) இற்ைறவைர சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிைனகைள விசாரைண ெசய் நிவாரணம்
வழங்கப்பட் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(v) இக்கு வினால் வழங்கப்பட் ள்ள விதப் ைரகைள நைட ைறப்ப த்தி ள்ள
மற் ம் நைட ைறப்ப த்தாத மாகாண அரச நி வனங்கள் ெவவ்ேவறாக
யாைவெயன்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப கு வின் விதப் ைரகைள நைட ைறப்ப த்தாத மாகாண அரச
நி வனங்கள் சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் நடவ க்ைக
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
4.
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மற் ம்

1196/ ’16
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் இலங்ைக மின்சார
சைபயினால் மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள
களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(ii) தற்ேபாைதக்கு
மின்சாரம்
வழங்கப்பட் ள்ள
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

களின்

ெமாத்த

(iii) 1984
தல் 2009 ஆம் ஆண்
வைர மின்சாரம் வழங்குவதற்காக
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண் வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) 2009 ஆம் ஆண் ல் த்த நிலவரம்
வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்
வைர மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள
களின் எண்ணிக்ைக ஆண்
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
(iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காலகட்டத்தில்
வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

மின்சாரம்
வாாியாக

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
5.
1305/ ’ 16
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்
வைர மாத்தைற
மாவட்டத்தில் பதிவாகி ள்ள ெப ம் குற்றச் ெசயல்களின் எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா
ெபா ஸ் நிைலயத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள
என்பைத ம்;
(ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெப ம் குற்றச் ெசயல்களின்
எண்ணிக்ைக குற்றச் ெசயல்களின் எண்ணிக்ைக, குற்றச் ெசயல்களின்
தன்ைமக்கு அைய ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்;
(iii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெப ம் ெசயல்கள் ெதாடர்பாக குற்றஞ்
சாட்டப்பட்டவர்க க்கு எதிராக எ க்கப்பட் ள்ள சட்ட நடவ க்ைககள்
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) குற்றச் ெசயல்கள் பற்றி அறிக்ைகயி கின்றேபா
பின்பற்ற ேவண் ய
ஊடக ஒ க்க வி மியங்கள் ெதாடர்பான ஒ க்க ெநறிக் ேகாைவெயான்ைற
தயாாிப்பதன் ேதைவைய ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) அைனத்
தரப்பினரா ம் ஏற் க்ெகாள்ளக் கூ ய ஒ க்க
ேகாைவெயான்ைற தயாாிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

ெநறிக்

(iii) கடந்த ஆட்சிக்காலம் மற் ம் தற்ேபாைதய ஆட்சிக்காலத்தில் இடம்
ெபற் ள்ள குற்றச் ெசயல்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் இயல்ைப பார்க்கும்
ேபா
நிலவிய அல்ல
நில கின்ற ஆட்சி டன் ஏேத ம் ெதாடர் கள்
இ ப்பதாக நம் கின்றாரா என்பைத ம்
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
6.

1411/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் வர ெசல த்திட்டத்தின் 179 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின்
ப , இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ஆபரணங்க க்கு விதிக்கப்பட்ட 10% ெசஸ்
வாியின் லம் திரட்டப்பட்ட ெமாத்த வாி வ மானம் எவ்வள ;
(ii) குறிப்பட்ட ெசஸ் வாிைய உள்நாட்
கைலஞர்கைள ேப வதற்கு
ஈ ப த்திய ைற யா ;
(iii) 1977 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இன்
வைர ஒவ்ெவா
வ டத்தி ம்
இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ஆபரணங்களின் ெப மதி மற் ம்
பிரதான இறக்குமதியாளர்கள் 20 ேபர்களின் ெபயர்ப்பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா;
(iv) இலங்ைகக்கு
ஆபரணங்கள் இறக்குமதி ெசய்யப்ப மாயின், அவற்றின்
பிரதான வழங்குனர்கள் யாவர்;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
7.

1496/ ’16
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண்
தல் 2016 ஆம் ஆண் வைர ஒவ்ெவா ஆண்
ம்
வடக்கு, கிழக்கு, ஊவா மற் ம் வட மத்திய மாகாண சைபக க்கு
ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைககள் தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப மாகாண சைபகளினால் ஒவ்ெவா ஆண்
ம் ெசலவிடப்பட்ட
பணத் ெதாைககள் தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
மாகாண சைபகளினால் ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக,
ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைகயின் சத தமாக தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
8.

1544/ ’17
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ெவளிநாட்
ெதாழில்வாய்ப் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அ ராத ரத்தில் வசிக்கும்,
ன்
பிள்ைளகளின் தாயான சுஜானி என்ற
ெபண் குைவட் நாட் ல் ேசைவயாற்றிய சமயம் மிக ெகா ரமான ைறயில்
சித்திரவைதக்கு உள்ளாக்கப்பட் ள்ளாெரன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ெகா ர சித்திரவைத காரணமாக
ண்ணான் க ைமயாகப்
பாதிக்கப்பட் , இவர் தற்சமயம் குைவட்
ள்ள அடான் ைவத்தியசாைலயில்
17 ஆம் வாட் ல் சிகிச்ைச ெபற் வ கின்றார் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ண்ணான் பாதிக்கப்பட்டைமயால் டங்கிய நிைலயில்
உடன யாக இலங்ைகக்கு அைழத் வரப்ப தல் ேவண்
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், இவ க்கு கிைடக்க ேவண் ய இழப்பீட்
உடன யாக இலங்ைகக்கு அைழத்
வர நடவ க்ைக
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(இ) இன்ேறல், ஏன்?

உள்ள இப்ெபண்
ெமன்பைத அவர்
த் ெதாைக டன்
ேமற்ெகாள்வாரா

(5)
9.
1573/ '17
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெநத்தி,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெபாலன்ன ைவ, மனம்பிட் ய மணல் ேதைவக்ேகற்ப, மணல் விநிேயாகமான
மனம்பிட் ய மணல் கம்பனியினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற
என்பைத
அறிவாரா;
(ii) ேமற்ப
கம்பனி அரசாங்கக் கம்பனியா; இன்ேறல், பகுதியளவிலான
அல்ல
அளவிலான தனியார் கம்பனியா;
(iii) ேமற்ப கம்பனியின் பணிப்பாளர் சைபயினர் யார்;
(iv) குறிப்பிட்ட கம்பனியினால் ேகள்வியாளர்க ைடய மணல் ேதைவக்ேகற்ப
மணல் விநிேயாகிக்கப்ப ம் ைறயியல் யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
10.
1592/ ’17
ெகௗரவ அேசாக் பிாியந்த,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)
த்தளம் மாவட்டத்தில் இயங்கி வ ம் கமநல ேசைவ நிைலய ஆ ைகப்
பிரேதசங்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(ii) அந்த ஆ ைகப் பிரேதச நிைலயங்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப யான ஆ ைகப் பிரேதசம் ஒன்றி
ந்
உர மானியத்திற்காக
விண்ணப்பித் ள்ள விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா
என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப விவசாயிகளில் உர மானிய பணத்ெதாைகையப் ெபற் க்ெகாண்ட
விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(v) உர
மானிய
பணத்ெதாைக
வழங்கப்படவி க்கும்
விவசாயிகளின்
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(vi) இ வைர உர மானிய பணத்ெதாைக கிைடக்காத விவசாயிக க்கு
அத்ெதாைகைய வழங்க ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
11.
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மற் ம்

1602/ ’17
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

(அ) (i) அன்ேட ெலேகா பிைரவட்
மிெடட் (Ante Leco (pvt) Ltd.) நி வனம்
ெதாடர்பில் அரசாங்கத் க்கு உள்ள உாிைம யா ;
(ii) ேமற்ப நி வனம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேநாக்கம் யா ;
(iii) ேமற்ப
நி வனத்தினால் உற்பத்தி ெசய்யப்பட் ள்ள மின் மானிகளின்
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா வ டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;
(iv) ேமற்ப நி வனத்தின் ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(v) ஆரம்பம்
தல் குறிப்பிட்ட நி வனம் அைடந் ள்ள இலாபம் அல்ல
நட்டம் ஒவ்ெவா வ டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(6)
12.
1605/ ’17
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ

மற் ம்

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ெகரவலபிட்

பிரேதசத்தில்

எண்ெணய் (HFO)

நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள

லம் தற்சமயம் இயங்கும் மின்

ஓராண் க்குள் நீர்ம இயற்ைக வா
இணக்கப்பா

எாிெபா ள்

ற்பத்தி நிைலயத்ைத

லம் இயங்க ைவப்பதற்கு

காணப்பட்டதா என்பைத ம்;

(ii) இவ்விணக்கப்பா
(iii) ேமற்ப

(LNG)

கன

றிந் ள்ளதா என்பைத ம்;

இணக்கப்பா

றிந்தைமயால் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு

ஏற்பட்ட நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப

மின்

ற்பத்தி நிைலயத்தினால் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ெபற் க்

ெகா க்கப்ப ம் மின்சார அலெகான்றின் விைலைய தீர்மானிப்பதற்காக
ஏற்ப த்தப்பட்ட

இணக்கப்பாட் க்கு

ரணாக

நடவ க்ைககள்

ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(v) ஒப்பந்தத்தின்

பிரகாரம்

மின்சாரத்ைத

விநிேயாகிக்கும்

நி வனம்

ெசயற்ப வைத உ திப த் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைககள்
யாைவ என்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப

இணக்கப்பாட் ன்

பிரகாரம்

நடவ க்ைக

எ க்காைமயால்

இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ஏற்பட் ள்ள நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
13.
1611/ ’17
ெகௗரவ ேஹஷான் வித்தானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ
(அ) (i)

வல்கள் அைமச்ச மானைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

இலங்ைக மகாவ

அதிகாரசைபயின் வளவ வலயத்திற்குச் ெசாந்தமான

காணிகளின் ஏக்கரள
(ii) இதில்

மக்க

க்கு

யா ;
பகிர்ந்தளித் ள்ள

காணிகளின்

அள

ஒவ்ெவா

பிாி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக யா ;
(iii) 50 ஏக்க க்கு ேமற்பட்ட க த்திட்டங்க

க்காக வழங்கப்பட் ள்ள காணிகள்

பற்றிய விபரெமான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா;
(iv) ேமேல

(iii)

இல்

குறிப்பிட் ள்ள

காணிகள்

அங்கீகாரத்தின்ேபாில் வழங்கப்பட்டனவா;
(v) இன்ேறல் அக்காணிகள் வழங்கப்பட்ட
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ைறயியல் யா ;

அைமச்சரைவ

(7)
14.
1626/ ’17
ெகௗரவ எஸ். சீ. த் குமாரண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தம் த்ேதகம ைவத்தியசாைல, மத்திய மாகாண சைபக்குச் ெசாந்தமான
அ ராத ரம் மாவட்டத்தி ள்ள ஆதார ைவத்தியசாைலகளில் ஒ
ைவத்தியசாைலயாகும் என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ ராத ரம் மாவட்டத்தின் தம் த்ேதகம, கல்ேனவ, ராஜாங்கனய,
தலாவ, இப்பேலாகம மற் ம் ெநாச்சியாகம ஆகிய பிரேதச ெசயலாளர்
பிாி கைள ம் மற் ம் வடேமல் மாகாணத்தின் மஹவ, கல்க வ மற் ம்
மீகலாவ ஆகிய பிரேதசங்கைள ம் ேசர்ந்த ேநாயாளிகள் இவ்ைவத்தியசாைல
யி
ந் சிகிச்ைச ெப கின்றனெரன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப ைவத்தியசாைலயின் தலாம் வாட் ல்/ திடீர் விபத் க்கள் வாட் ல்
சராசாியாக ஒ நாைளக்கு சிகிச்ைச ெப கின்ற ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

வாட்

ள்ள கட் ல்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(iii) ேநாயாளிக க்கு வழங்கப்பட் ள்ள வசதிகள் பற்றி தி ப்தியைடகின்றாரா
என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப ைவத்தியசாைலக்கு கடந்த ஆண் ல் திய வாட் த் ெதாகுதிெயான்
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(v) இற்ைற வைர அதன் ேவைலகள்
யாைவெயன்பைத ம்;
(vi)

வைடயாைமக்கான காரணங்கள்

திய கட்டடத்தின் ேவைலகைள ர்த்திெசய்
தைலயீ ெசய்வாரா என்பைத ம்;

அைத திறந்

ைவப்பதற்கு

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
15.
1627/ ’17
ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மின்வ

மற் ம்

திப்பிக்கத்தக்க

சக்தி

(அ) (i) 2050 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகயின் மின்வ த் ேதைவயில் 100% சூாிய சக்தி,
காற் ச் சக்தி உள்ளிட்ட
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி லகங்களி டாக ெபற் க்
ெகாள்ளப்ப ெமன ேதசிய பத்திாிைககளில் ெவௗியாகிய அறிக்ைககள்
சாியானைவயா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப
ேநாக்கமான
ேதசிய வ
எந்தளவிற்கு இணங்குகின்றெதன்பைத ம்;

சக்தி ெகாள்ைக டன்

(iii) குறிப்பிட்ட ேநாக்கத்ைத அைடயப்ெப வதற்கு தங்கள
திட்டமிடப்பட் ள்ள பணிகள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

அைமச்சினால்

(8)

ெபா

அ

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்கள்

1.

பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் ,— 7ஆம் இலக்க பாரா மன்ற
நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தினால்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணகளினா ம் தைடெபறாமல், இன்ைறய தினம் சைப
அமர் ேநரம் .ப. 10.30 மணி தல் பி.ப. 12.30 மணி வைர ம் மற் ம் பி.ப. 1.30 மணி
தல் பி.ப. 6.30 மணி வைர ம் இ க்குமாக. .ப. 11.30 மணிக்கு 7(5) ஆம் இலக்க
பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைள ெதாழிற்ப மாக. பி.ப. 6.30 மணிக்கு சபாநாயகர்
பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக.

பிேரரைண
* 1.

ன்னறிவித்தல்க

இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட
விடயம் (2017, மார்ச்சு 08) [1].

ம் தினப்பணிக

ம்

லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

* 2.

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 )
* 3.

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 )
* 4.

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)
* 5.
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 )
* 6.
குற்றச்ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் சாட்சிக
பா காப் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

க்குமான உதவி மற் ம்

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 7.
மாகாண சைபத் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 8.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 9.
உள்

ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 10.
உண்ணாட்டரசிைறச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 11.
ே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

( 10 )
* 12.
ே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

* 13.
ே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

* 14.
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 .)
* 15.
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 .)

( 11 )
* 16.
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 .)
* 17.
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 .)
* 18.
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 .)
* 19.
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

( 12 )
* 20.
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

* 21.
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

* 22.
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.
* 23.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 24.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 25.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

( 13 )
* 26.
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 .
* 27.
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.
28.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

29.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

30.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

31.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

32.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

33.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

34.
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 .

