
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 190.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 ஆகஸ்ட் 22 ெசவ்வாய்க்கிழைம, பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 

101/ ’15 

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

(அ) (i) இலங்ைகயில் ம த் வர்களின் ெபயாில் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள ம த் வ 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றில் ேநரம் மற் ம் பகுதிேநரம் என்றவா  பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ம த் வர்க க்குச் ெசாந்தமான தனியார் ம த்தவமைனகளின் எண்ணிக்ைக 
பற்றி இ தியாக ெதாைகமதிப்ெபான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) மீண் ம் ெதாைகமதிப்ெபான்ைற ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பதி ச் சான்றிதழ் இல்லாமல் தனியார் ம த் வ நிைலயெமான்ைற 
நடத் வதற்கு எதிராக எ க்கக்கூ ய சட்ட நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) பதி  ெசய்யப்படாத ம த் வ நிைலயங்கள் ெதாடர்பாக கடந்த இரண்  
ஆண் களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள சட்ட நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பதி  ெசய்யப்படாத ம த் வ நிைலயங்களின் உாிைமயாளர்களான 
ம த் வர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் வழங்கப்பட் ள்ள தண்டைன 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

2. 
1175/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற க நிர்மாணிப் க்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த 
ெசலவினம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இத் ைற கத்தின் உடைமயில் குறித்தெதா  சத தத்ைத தனியார் 
ைறக்கு விற்பைன ெசய்ய திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  விற்பைன ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் சத தம் 
யாெதன்ைத ம்; 

 (iv) இவ்வா  விற்பைன ெசய்வதன் லம் எதிர்பார்க்கப்ப ம் குைறந்தபட்ச 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 
1198/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 
 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் 

அள ; 
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 1983 தல் 2009  ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள், 
குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக; 

 (ii) த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர ஒட் ெமாத்த 
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் 

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக; 
ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
1413/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி  அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,—  ( 1 )  

(அ) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்தின் 177 ஆம் இலக்க  
ன்ெமாழிவின் ப , இரத்தினக்கல் மற் ம் ஆபரணங்கள் பயிற்சி நி வனத்தில் 

பாடெநறிகைளக் கற்கும் மாணவ மாணவிக க்கு வழங்கப்பட்ட 
லைமப்பாிசில்களின் எண்ணிக்ைக, அவற்றின் ெப மதி மற் ம் 
லைமப்பாிசில் ெப நர்களின் ெபயர்ப்பட் யல் ஆகியவற்ைற சமர்ப்பிப்பாரா 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 3 ) 

 

(ஆ) (i) 1977 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர, இரத்தினக்கல் மற் ம் 
ஆபரணங்கள் ஏற் மதியின் லம் ஈட்டப்பட்ட ெவளிநாட்  ெசலாவணியின் 
அள  ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம் வளர்ச்சியைடந்த ைறையக் காட் ம் தர  
அட்டவைணைய சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் இரத்தினக்கல் மற் ம் ஆபரணங்கள் 
ைகத்ெதாழி ன் ேமம்பாட் க்காக அரசாங்கத்தினால் திதாக அறி கம் 
ெசய்யப்பட்ட ேலாபாயங்கள் மற் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ; 

 (iii) 2000 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம்  இற்ைறவைர சீனா க்கு இரத்தினக்கல் ஏற் மதி 
ெதாடர்பில் ஏற்பட்ட ேபாக்குகைள ஒவ்ெவா  வ டத்தின் ப  சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5. 
1580/ ’17 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகா ம் , ேகாட்ைடயில் அைமந் ள்ள இலங்ைக வங்கியின், 5 ஆவ  நகரக் 
கிைள 1975.05.15 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  60,000 க்கும் அதிகமான வா க்ைகயாளர்கள் அங்கு கணக்குகைள 
ஆரம்பித் ள்ளனெரன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபாைதய காைமத் வத்தில் காணப்ப ம் பல னமான 
உயிர்த் ப்பற்ற நி வாகம் காரணமாக இவ்வங்கிக் கிைள ஓரள  

ழ்ச்சியைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (iv) இதன் காரணமாக இக் கிைளைய, ெகா ம்  நகர கிைள டன் இைணக்க 

தயாராகின்றெதன்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) (i) திறைமமிக்க சு சு ப்பான காைமத் வத்தின் கீழ் இக் கிைளைய இேத 
இடத்தில் ேபணிவ வதன் லம் 60,000 கணக்கு உாிைமயாளர்க க்கு 
வசதிகள் கிைடக்கின்றெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  வங்கிக் கிைளைய இேத இடத்தில் ேபணிவர 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

6. 
1585/’17 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) Commonwealth Game என்ற ெபயாில் இலங்ைக வங்கியில் ஒ  கணக்கு 
ேபணப்பட்  வ கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  யாரால் என்பைத ம்; 
 (iii) அ  ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) அக்கணக்கிற்கு அரச நிதி மற் ம் ெகாைடகள் எவ்வள  வர  

ைவக்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 
 (v) தற்ேபா  அக்கணக்கில் ேசமிப்பி ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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7. 
1594/ '17 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர விச்சாிதவியல் ஆய் ,  சுரங்கப் 
பணியகத்தினால் களிமண் மற் ம் மணல் அகழ்  ெதாடர்பில் 
வழங்கப்பட் ள்ள உாிமப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவ்வா  உாிமப்பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின் ெபயர், 
கவாி மற் ம் ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டதன் லம் பணியகம் 
ெபற் க்ெகாண்ட வ மானம் யா ; 

 (iv) அதன் லம் சுற்றாட க்கு ஏற்ப ம் பாதிப்ைப தவிர்ப்பதற்காக பணியகம் 
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
1607/’17 

ெகளரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்றேபா  திரவ 
நிைலைமக்கு மாற்றப்பட்ட இயற்ைக வா ைவப் (LNG) பயன்ப த் வதற்கு 
அரசாங்கம் தீர்மானம் ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட இயற்ைக வா ைவ வர்த்தக ாீதியாக 
பயன்ப த்திக் ெகாள்வதற்கு இன்ன ேம ஆற்றல் இல்ைல என்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்வதற்குத் ேதைவயான திரவ 
நிைலக்கு மாற்றப்பட்ட இயற்ைக வா ைவ இலங்ைகக்கு இறக்குமதி 
ெசய்தல் மற் ம் களஞ்சியப்ப த் தல் ெதாடர்பாக அரசாங்கத்திட ள்ள 
ேவைலத்திட்டம் யா  என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், திரவ இயற்ைக வா ைவ அறி கம் ெசய்வதாகத் ெதாிவித்  
அரசாங்கம் டீசல் லம் மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்கின்ற மின்உற்பத்தி 
நிைலயங்கைள நிர்மாணிக்கும் ெசயற்பாட்ைட ேமற்ெகாள்கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) அவ்வாறான அபாயகரமான நிைலைம காணப்ப மாயின், அரசாங்கம் 
ப்பிக்கத்தக்க சக்திைய ேமம்ப த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளாதி ப்ப  

ஏன் என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

9. 
1613/’17 

ெகௗரவ ேஹஷான் வித்தானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபக்கு ெசாந்தமான காணிகைள பாாிய 
க த்திட்டங்க க்காக வழங்குகின்ற ைறயியல் யா ; 

(ஆ) (i) வளவ வலயத்தில் சந்திாிக்காெவவ பிாிவில் ேடால் லங்கா கம்ெபனிக்கும் 
விற்றா ஓகனீ கம்ெபனிக்கும் வாைழச் ெசய்ைகக்காக வழங்கி ள்ள 
காணிகளின் அள  ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) இக்காணிகள் உாிய ைறயிய க்கிணங்க வழங்கப்படவில்ைல என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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10. 
1629/ ’17 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) “சூர்ய பல சங்கிராமய” க த்திட்டத்தின் கீழ் இற்ைறவைர சூாிய மின்சக்தி 
இைணப் கைள ெபற் க்ெகாண் ள்ள பாவைனயாளர்களின்  எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) “சூர்ய பல சங்கிராமய” ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் பாவைனயாளெரா வர் 
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு வழங்குகின்ற மின்சார அலெகான் க்காக 
ெச த்தப்ப ம் பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்ப க த்திட்டத்தின் கீழ், எதிர்வ ம் 5 ஆண்  காலத்திற்குள் ேதசிய 
ைறைமக்கு ெபற் க்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப் கின்ற மின்சாரத்தின் 

ெகாள்ளள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) சூாிய மின்சக்திைய ேதசிய ைறைமக்கு ேசர் க்ெகாள்வ  ெதாடர்பாக 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சினால் காட்டப்ப கின்ற 
மந்தகதியிலான ெகாள்ைகக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
1634/ ’17 

ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தின் சுண்ணாகம் பிரேதசத்தில் 10 ெமகாெவாட் தம் 
இரண்  காற்  மின்சக்தி நிைலயங்கைள நி மாணிப்பதற்காக இலங்ைக 
மின்சார சைபயினால் ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேகள்விப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்ட இரண்  கம்பனிக ம் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கம்பனிகளால் ன்ைவக்கப்பட்ட விைலகள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  க த்திட்டத்தின ம் ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

12. 
1640/ ’17 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கமத்ெதாழில் அைமச்சுக்குாிய திைணக்களங்கள் மற் ம் நியதிச் சட்ட 

நி வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) அந்நி வனங்கள் வாடைக அ ப்பைடயில் ெபறப்பட் ள்ள கட்டடங்களில் 

ேபணப்பட்  வ மாயின், அக்கட்டடங்களின் ெபயர்கள், அக்கட்டடங்க க்கான 
உாிைமயாளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  கட்டடம் சார்பாக ம் அைமச்சினால் ெச த்தப்ப கின்ற 
வ டாந்த வாடைக ஒவ்ெவா  ஆண் ன் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அைமச்சான  கட்டடங்கைள வாடைகக்குப் ெபற் க்ெகாண்டேபா  
பின்பற்றிய ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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13. 
1672/ ’17 

ெகௗரவ ாீ ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— கமத்ெதாழில்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இத்தடைவ பயிர்ச்ெசய்ைக ேபாகத்தின்ேபா  இலங்ைகயில் ெநல் 
பயிாிடப்பட்ட  நிலப்பரப்பின் அள     எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) நில ம் க ம் வறட்சி காரணமாக பயிர்ச் ேசதமைடந்த காணிகளின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) வறட்சியினால் நாட் க்கு இழக்க ேநாி ெமன மதிப்பிடப்பட்ட ெநல் ன் 
அள  எத்தைன ெமட்ாிக் ெதான்கள் என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) பயிர்ச் ேசதமைடந்த விவசாயிக க்கு அரசாங்கம் வழங்குவதற்கு 
எதிர்பார்க்கும் நிவாரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்காக கமத்ெதாழில் அைமச்சினால் நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அப்பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

14. 
1676/ ’17 

ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) இலங்ைகயில் கல்விக் கல் ாிகளில் நடாத்தப்ப ம் கற்ைகெநறிகளின் 
எண்ணிக்ைகைய ம் அவற்றின் ெபயர்கைள ம் ேபாதனாெமாழி ாீதியாக அவர் 
இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மட்டக்களப்  கல்விக் கல் ாியில் நடாத்தப்ப ம் கற்ைகெநறிகளின் 
ெபயர்கைள ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  கற்ைகெநறியி ம் பயிற்சிைய ேமற்ெகாள் ம் பயி நர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (iii) மட்டக்களப்  கல்விக் கல் ாியில் சாத்தியமான ஏைனய தமிழ் ெமாழி 
லமான கற்ைகெநறிகள் நடாத்தப்படாைமக்கான காரணத்ைத ம்; 

 (iv) மட்டக்களப்  கல்விக் கல் ாியில் சாத்தியமான ஏைனய தமிழ் ெமாழி 
லமான  கற்ைகெநறிக க்கு மாணவர்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள்ள 

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 (v) அத்தைகய கற்ைகெநறிகைள ஆரம்பிப்பதற்கு ெபா த்தமான 
விாி ைரயாளர்கள் இல்ைலயா என்பைத ம்; 

 (vi) அவ்வாெறனில், அத்தைகய விாி ைரயாளர்கள் வகுதிெயான்ைற நியமிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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15. 
1682/ ’17 

ெகௗரவ ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஒக்கம்பிட் ய, கந் ெவலானைவச் ேசர்ந்த தி  டீ. எம். ஜயதிஸ்ஸ 1983 
ஆம் ஆண் ல் ெபா ஸ் ேசைவயில் இைணந்  ெபா.கா. 5439 ஆம் இலக்க 
உத்திேயாக ர்வ  இலக்கத்தின் கீழ் ேசைவயாற்றி ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (ii) ெபா ஸ் அதிர ப் பைடயில் 09 ஆண் கள் அம்பாைற, மட்டக்களப்  
பிரேதசங்களில் ேசைவயாற்றி ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iii) 1994 ஆம் ஆண் ல் ெபாய்க் குற்றச்சாட்ெடான்றின் ேபாில் ெபா ஸ் 
ேசைவயி ந்  நீக்கப்பட்டைம ெதாடர்பாக பாரா மன்ற ெபா  ம க் 
கு விற்கு விடயங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டைத அ த் , மீளச் ேசைவயில் 
அமர்த் மா  வழங்கப்பட்ட கட்டைள நைட ைறப்ப த்தப்படாைம 
காரணமாக 03 சந்தர்ப்பங்களில் மீண் ம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைள 
பாீசி த்  இவ க்கு அநீதி இைழக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ெபா  ம க் 
கு  தீர்மானித்  நி ைவச் சம்பளங்க டன் மீள ேசைவயில் அமர்த் மா  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கட்டைள ம் நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) மீளச் ேசைவயில் அமர்த் மா  ெபா  ம க் கு வினால் 03 சந்தர்ப்பங்களில் 
ெசய்யப்பட்ட ேகாாிக்ைகைய உதாசீனப்ப த்தியைம இவ க்கு ெசய்யப்பட்ட 
பாாிய அநீதி என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ெபா  ம க் கு வின் கட்டைளைய நைட ைறப்ப த்தி தி . ஜயதிஸ்ஸைவ 
மீளச் ேசைவயில் அமர்த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
சட்ட ல சமர்ப்பண ன்னறிவித்தல்கள் 

1. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— காப் தித் ெதாழிைல ஒ ங்குப த்தல் 

(தி த்தம்),— 2000 ஆம் ஆண் ன் 43 ஆம் இலக்க, காப் தித் ெதாழிைல ஒ ங்குப த்தல் 
சட்டத்ைதத் தி த் வதற்கானெதா  சட்ட லம். 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

2. 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்,— 

இலத்திரனியல் ெகா க்கல்வாங்கல்கள் (தி த்தம்),— 2006 ஆம் ஆண் ன் 19 ஆம் இலக்க, 
இலத்திரனியல் ெகா க்கல்வாங்கல் சட்டத்ைதத் தி த் வதற்கானெதா  சட்ட லம். 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர்,— குைறநிரப் ம் ெதாைக — தைலப்  

117—நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,— †2017 சனவாி 01 ஆம் திகதி டன் ஆரம்பித்  2017 திெசம்பர் 
31 ஆம் திகதி டன் வைட ம் நிதியாண் ல் இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
பிற ஏேத ம் ஒ  நிதியம் ஒன்றி ந்ேதா அல்ல  நிதியி ந்ேதா அல்ல   இலங்ைக 
சனநாயக ேசாச சக் கு யரசினால் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெதாைகயி ந்ேதா அல்ல  
இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசில் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட கடன் ெதாைகயி ந்ேதா, 
53 பில் யன் பாவிற்கு ( பா 53,000,000,000) விஞ்சாத குைறநிரப் த் ெதாைக. 
அத்ெதாைக கீேழ அட்டவைணயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  ெசலவிடப்படல் ேவண் மாக. 

அட்டவைண 

தைலப்   - 117  உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2      அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்        
        பா மில் யன் 
க த்திட்டம் - 3    அதிேவகப் பாைத அபிவி த்தி             31,200.00 
  ெவளிநாட் க் கடன்   (நிதியியல் குறியீ  12)     30,000.00 
  உள்நாட் க் கடன்      (நிதியியல் குறியீ  17)       1,200.00 
  (அட்டவைண இல. 01) 

  - 4    ெப ந்ெத க்கள் அபிவி த்தி             15,800.00 
  (ெவளிநாட் க் கடன் மற் ம் உள் ர் நிதியங்கள்         
  மற் ம் ெவளிநாட் க் கடன்கள்) 
  (அட்டவைண இல. 02) 

  ெவளிநாட் க் கடன்    (நிதியியல் குறியீ  12)    14,500.00 
  உள்நாட் க் கடன்       (நிதியில் குறியீ  17)       1,300.00 
  (அட்டவைண இல. 02) 

  - 6     பாலங்க ம் ேமம்பாலங்க ம் நிர்மாணம்             6,000.00 
  ெவளிநாட் க் கடன்    (நிதியியல் குறியீ  12) 
  (அட்டவைண இல. 03) 
      ெமாத்தச் ெசல            53,000.00 

( பா ஐம்பத்தி ன்  பில் யன் மாத்திரம்.) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

 † 2017 ஆகஸ்ட் 09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க 
குைறநிரப்  மதிப்பீட்ைடப் பார்க்க ம். 

* 2. 
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 ) 
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* 3. 
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 ) 

* 4. 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 5. 
உண்ணாட்டரசிைறச் சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 6. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— த்திைரத் தீர்ைவ (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 2006 ஆம் ஆண் ன் 12 ஆம் இலக்க, த்திைரத் தீர்ைவ 
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 5 ஆம் பிாிவின் கீழ், நிதி அைமச்சரால் த்திைரத் தீர்ைவ 
ெதாடர்பாக ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப் வாி  21 ஆம் திகதிய 2007/24 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.08 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.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 ) 

* 8. 
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 ) 

* 9. 
குற்றச்ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம் 

பா காப்  (தி த்தச்) சட்ட லம்   —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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* 10. 
மாகாண சைபத் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்   —   இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 11. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 12. 
குற்றச்ெசயல்கைளத் த த்தல் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 13. 
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட 

விடயம்  (2017, மார்ச்சு 08) [1]. 

* 14. 
ே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 ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.01.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 15. 
ே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 ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.03.24 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 16. 
ே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 ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.05.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 17. 
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 .) 

* 18. 
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 .) 

* 19. 
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 .) 

* 20. 
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 .) 
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* 21. 
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 .) 

* 22. 
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 ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 23. 
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 ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 24. 
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 ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 25. 
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. 



( 13 ) 

 

* 26. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 27. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 28. 
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 . 

29. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

30. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

31. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

32. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

33. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

34. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

35. 
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 . 


