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1.
135/ ’15
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)
பா 400 ேகா வற் வாித் ெதாைகைய ேமாச ெசய்தைம ெதாடர்பாக
தவறாளிகளாகிய ஆட்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) இவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட தண்டைனகள் ஒவ்ெவா
ஆ க்கைமய
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இவர்க க்கு விதிக்கப்பட்ட அபராதத் ெதாைக இவர்களால் ெச த்தப்பட்டதா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
வற் வாி ேமாச
டன் ெதாடர் ைடய பலர் இ க்கின்றார்கள்
என்பைத ம்;
(ii) உண்ணாட் இைறவாித் திைணக்களத்ைதச் ேசர்ந்த உயர் அ வலர்கள் இம்
ேமாச
டன் ெதாடர் பட்
க்கின்றார்கள் என்பைத ம்;
(iii) சிலர் ஏற்கனேவ நாட்ைட விட் தப்பிேயா
ள்ளனர் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(இ) (i) வற் வாி ேமாச
டன் ெதாடர் ைடய அைனத் ஆட்கள் ெதாடர்பாக ம்
லனாய் நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதன் லம் ெவௗிப்ப த்தப்பட்ட ஆட்களின் ெபயர்கள், கவாிகள்,
ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் மற் ம் அந்தஸ் கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இவர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ
என்பைத ம்;
அவர் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

2.
1197/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) 1983 ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட,
(i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக;
(ii) சி குளங்கள், அைணக்கட் கள் மற் ம் கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவசாய நிலங்களின்
அள ;
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(2)
(ஆ) (i) 1983 தல் 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தம்
வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள்,
குளங்கள், அைணக்கட் கள் மற் ம் கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண் வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii)

த்த நிலவரம்
வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண் வைர ஒட் ெமாத்த
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள் மற் ம் கால்வாய்களின்
னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
3.
1401/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2016 வர ெசல திட்டத்தின் 173 ஆம் ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், கிராமிய
கமத்ெதாழி க்கு உத ம் வைகயில், சி குளங்கள் மற் ம் கால்வாய்கைள
னரைமப்பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பா 2000 மில் யன் நிதி ஏற்பாட் ன்
ஊடாக 2016 ஆம் ஆண் ல் னரைமக்கப்பட்ட சி
குளங்கள் மற் ம்
கால்வாய்கள் மற் ம் இதற்ெகன ஏற்கப்பட்ட ெசலவினம் உள்ளடங்கிய
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்;
(iii) சி
குளங்கள் மற் ம் கால்வாய்கைள னரைமத்தல் பற்றிய ெபா ப்
ஒப்பைடக்கப்பட்ட அைமச்சு மற் ம் இவ்வைமச்சுக்கு 2016 ஆம் ஆண் ல்
ெபா த்
திைறேசாியினால்
வி விக்கப்பட்ட
பணத்
ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv)

பா 2000 மில் யன் ெப மதியான இப்பாாிய க த்திட்டத்ைத ேமற்பார்ைவ
ெசய்வதற்கு பல்ேவ மட்டத்தில் பங்களிப் ச் ெசய்த நி வனங்கள் அல்ல
அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(v) க த்திட்டத்தின் ேமற்பார்ைவப் பணிக்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த பணத்
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
4.
1517/ ’17
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) அரசியலைமப்
சீர்தி த்தம்
பற்றி
ெபா மக்களின்
க த் க்கைள
விசாாித்தறி ம் கு
க்காக அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்பட்ட ெமாத்த ெசல
எவ்வள ;
(ii) ேமற்ப

கு

அங்கத்தவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ;

(iii) ேமற்ப கு
க்கான அங்கத்தவர்கைள நியமிக்ைகயில் க த்திற்ெகாண்ட
லப்பிரமாணங்கள் யாைவ;
(iv) ெபௗத்த மதம் ெதாடர்பில் அரசியலைமப்பில் உள்ள இரண்டாவ
அத்தியாயத்ைத அவ்வண்ணேம ேபணிவ மா விதப் ைர ெசய் ள்ள கு
அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
5.
1647/ ’17
ராட்சி அைமச்சைரக்

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ஊவா
மாகாண
சைபயினால்
காணி
உ திகைள
வழங்கும்
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ஊவா மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய
தலைமச்சர் அந்தப்
பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் இ வைர வழங்கி ள்ள உ திகளின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iii) காணி உ திகள் வழங்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள்,
கவாிகள் மற் ம்
அவர்கள் வசிக்கும் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) இந்தக் காணி உ திகைள வழங்குவதற்கு ஊவா மாகாண சைப பின்பற்றிய
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
6.
1728/ ’17
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) மஹெபால நம்பிக்ைக ெபா ப்
நிதியத்தின் பணிப்பாளர் சைப
அங்கத்தவர்கள் யாவர் என்பைத ம்;
(ii) இவர்கள் யாரால் நியமிக்கப்ப கின்றார்கள் என்பைத ம்;
(iii) 2010 ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண் வைரயில் இந்நிதியத்திற்கு கிைடத்த
பணத் ெதாைககள் மற் ம் நிதி கிைடக்கப்பட்ட
லங்கள் ஆண்
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
(iv) 2010 ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்
வைரயில் மஹெபால நம்பிக்ைக
நிதியத்தின் மீண் வ ம் ெசலவினம் ஆண் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய
யாைவ என்பைத ம்;
(v) 2005 ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண் வைர மஹெபால நம்பிக்ைக ெபா ப்
நிதியத்தின் ஊடாக
லைமப் பாிசில் ெச த் வதற்கும் மீண் வ ம்
ெசயற்பா கள்
அல்லாத
ெசயற்பா க க்கும்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ெகா ப்பன கள், ஒவ்ெவா ஆண் மற் ம் ெசயற்பா அ ப்பைடயில்
தனத்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
7.
1749/ ’17
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i) இன்றளவில் இலங்ைகயில் ேபணிவரப்ப கின்ற வாெனா அைலவாிைசகளின்
எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ேமற்ப வாெனா அைலவாிைசகைள ேபணிவ கின்ற நி வனங்கள் யாைவ;
(iii) ேமற்ப வாெனா அைலவாிைசகளின் உாிைமயாளர்கள் யார் மற் ம் ேமற்ப
அைலவாிைசகள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள திகதிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ;
(iv) இன்றளவில் இலங்ைகயில் ஆரம்பிக்கப்பட்
ஒ பரப்
ேமற்ெகாள்ளப்
பட் வராத வாெனா அைலவாிைசகள் உள்ளனவா;
(v) ஆெமனில், அந்த அைலவாிைசகள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(4)
(ஆ) (i) வாெனா

அைலவாிைசகைள ஒ ங்கு ைறப்ப த் கின்ற நி வனம் யா ;

(ii) தற்ேபா ேமற்ப வாெனா
அைலவாிைசகைள ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல்
ைறசார்ந்த வைகயில் இடம்ெப வதில்ைல என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;
(iii) ச கப் பாதிப் ஏற்படக்கூ ய வைகயில் ஒ சில வாெனா அைலவாிைசகள்
லமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற பிரச்சாரங்கள் ஒ பரப்பப்ப வைத
த ப்பதற்காக வாெனா அைலவாிைசகைள ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்காக
ைறசார்ந்த ைறயியெலான்ைற ாிதமாக தயாாிப்பாரா;
(iv) ஆெமனில், அ

எவ்வா ;

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
8.
1814/ ’17
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) க.ெபா.த (உயர் தர) உயிாியல் மற் ம் கணிதப் பாடத் ைறகள்
கற்பிக்கப்ப கின்ற பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
பாடத்
ைறகளில் ஒவ்ெவா
பாடத் க்கும் ேதைவயான
ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக, இன்றளவில் உள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக
மற் ம் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) க.ெபா.த (உயர் தர) விஞ்ஞான பாடத் ைறக்கு ஆசிாியர் பற்றாக்குைற
நில வதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
9.
1841/ ’17
ெகௗரவ (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— உள்நாட்ட
ேகட்பதற்கு,— (2)

வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) (i) ேசவா லங்கா நி வனம் “பசுைமைய ேநாக்கிய” என் ம் திட்டத்தின் கீழ்
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தில் பண்ைணத் திட்டங்கைள ேமற்ெகாண்டைத
அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், பிரேதச ெசயலக ாீதியாக திட்டங்களின்
ெவவ்ேவறாகத் ெதாிவிப்பாரா என்பைத ம்;
(iii) இத்திட்டங்க

க்கான ெசல ட் த்ெதாைக எவ்வள

(iv) இைவ தற்ேபா
என்பைத ம்;

பயன்ப த்தப்படாமல்

என்பைத ம்;

உள்ளெதன்பைத அறிவாரா

(v) அப்பிரேதசத்தி ள்ள பதி ெசய்யப்பட்ட அைமப் க்க
ைகயளிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

அைமவிடத்ைத

க்கு இத்திட்டத்ைத

(5)
10.
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

மாநகர

மற் ம்

ேமல்

மாகாண

1862/ ’17
அபிவி த்தி

(அ) (i) மாநகர
மற் ம்
ேமல்
மாகாண
அபிவி த்தி
அைமச்சினால்
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் மாநகர திட்டத்தின் (Megapolis Plan) கீழ் 2017
ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம்
ன்ேனாக்கி ள்ள 03 ஆண் கள் வைரயில்
சீத்தாவாக்ைகப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்காக திட்டமிடப்பட் ள்ள
அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ஏற்கனேவ ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
அைவ யாைவ என்பைத ம்;

ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதாயின்,

(iii) ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் திட்டவட்டமாக
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) இதற்ெகன அரச
என்பைத ம்;

மற் ம்

தனியார்

தலீ கள்

ேமற்ெகாள்ளப்ப மா

(v) ஆெமனின், அம் தலீ கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள அல்ல
ஆரம்பிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக
ஒ க்கப்பட் ள்ள
நிதித்
ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) தற்சமயம் ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வள

என்பைத ம்;

(iii) இதற்காக கடன் ெதாைககள் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனின், கடன் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் நி வனங்கள் மற் ம் கடன்
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) இன்ேறல்,
அரசாங்கத்தினால்
எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் ேம

ஒ க்கப்பட் ள்ள

நிதித்

ெதாைக

ம் அறிவிப்பாரா?

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
11.
1874/ ’17
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ன் திெசம்பர் மாதத்தில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில்
ஏற்பட்ட க ம் ெவௗ்ளப்ெப க்கு நிைலைம காரணமாக கிண்ணியா
பிரேதசத்தில் குறிஞ்சாக்ேகணி பாலம் அழிவைடந்தெதன்பைத ம்;
(ii) இற்ைறவைர இப்பாலம்
ைமயாக ம சீரைமக்கப்படா , தற்கா கமாக
ம சீரைமக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) நாளாந்தம்
ெப ம்
எண்ணிக்ைகயான
இப்பாலத்ைத ம சீரைமக்க அனர்த்த
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைக யா ;

மக்கள்
பயன்ப த் கின்ற
காைமத் வ அைமச்சினால்

(ii) இற்ைறவைர இப்பாலத்ைத ம சீரைமக்காதி ந்தைமக்கான காரணம் யா ;
(iii) இப்பாலத்ைத இய

மான விைரவில் ம சீரைமக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(6)
12.
1960/ ’17
காைமத் வ அைமச்சைரக்

ெகளரவ (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி,— அனர்த்த
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) 2017 ேம மாதம் 26 ஆம் திகதி தல் ன் மாதம் 05 ஆம் திகதி வைர ஏற்பட்ட
ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி காரணமாக;

(i) உயிாிழந்த ஆெளா வ க்கு வழங்கப்ப கின்ற நட்டஈட் த்ெதாைக எவ்வள ;
(ii)
ைமயாக
மற் ம்
பகுதியளவில்
ேசதமைடந்த
க க்கு
வழங்கப்ப கின்ற நட்டஈட் த் ெதாைக தனித்தனிேய எவ்வள ;
(iii)
கள் ெவள்ளத்தில்
ழ்கியைம காரணமாக சகல ெசாத் க்கைள ம்
இழந் ள்ள
ட்
உாிைமயாளர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற நட்டஈட் த்
ெதாைக எவ்வள ;
(iv) ேமற்ப நட்டஈட் த் ெதாைகைய வழங்க எ க்கும் காலம் எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
13.
1979/ ’17
ெகளரவ அ ர சிட்னி ஜயரத்ன,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் திாியாய பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள
கிாிஹண் ேசய
னித ஸ்தலத் க்குாிய காணிகள் நில அளைவ
ெசய்யப்பட்
ர்த்திெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அளைவெசய்யப்பட்
இனங்காணப்பட் ள்ள நிலத்தின் மீ
அைடயாளம் இடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) அளைவெசய்யப்பட்டதன் லம் இனங்காணப்பட் ள்ள னித ஸ்தலத்திற்குாிய
காணியின் அள எவ்வள என்பைத ம்;
(iv) குறிப்பிட்ட வைரப்படங்கைள
த்த சாசன அைமச்சுக்கு வழங்குவதில்
தாமதம் ஏற்படக் காரணம் என்னெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
14.
1981/ ’17
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) மகாவ
“சுரக்சிததா”
தலீட்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் நீர்ப்பாசனத்
திைணக்களத்தினால்
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம்
வயம்ப
கால்வாய்
க த்திட்டத்தின் பிரதான கால்வாய் ெசல் ம் தம் ள்ைள, கேலவல பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி களில் 20 கி.மீ. நீளமான கால்வாய்க்கு கீழாக அைமந் ள்ள
தற்சமயம் மைழநீரால் மாத்திரம் வள ட்டப்ப ம் சி
குளங்கள்,
அைணகளின்
எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா
கிராம
அ வலர்
பிாி
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப சிறிய குளங்கள், அைணகள் ைறைம அைனத்ைத ம் வள ட் வதற்கு
வயம்ப கால்வாய் ஊடாக நீர்ப்பாசன நீர் வழங்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(iii) இதற்காக தற்சமயம் திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
(i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட குளங்களில் வயம்ப கால்வாய்
க த்திட்டத்தினால் நீர் வழங்கப்ப ம் மற் ம் நீர் வழங்கப்படாத குளங்களின்
ெபயர்கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;

(7)
(v) பிரதானமான கால்வாய்க்கு கீழாக உள்ள குளங்கள் அைணகைள வள ட்டா ,
வடேமல் மாகாணத்திற்கு நீைர வழங்குதல் தம் ள்ைள, கேலவல
விவசாயிக க்கு இைழக்கப்ப ம் அநீதியாக அைமயாதா என்பைத ம்;
(vi) இதற்குத் தீர்வாக நீர் வழங்கப்படாத குளங்க க்கு நீைர வழங்குவதற்கான
திட்டங்கைள வகுத் நைட ைறப்ப த் வாரா என்பைத ம்;
(vii) ஆெமனின், எத்திகதியில் என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
15.

1991/ ’17
ெகௗரவ மயில்வாகனம் திலகராஜா,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ெப ந்ேதாட்டங்கள் அைமந் ள்ள பிரேதசங்களி ள்ள பிரேதச சைபக க்கு
தம
ேசைவகைள நிைறேவற்ற
யாதவா
பிரேதச சைபச் சட்ட
ஏற்பா கள் அைமந் ள்ளன என்பைத ம்;
(ii) அவற்ைறத் தி த் வதற்கான
ன்ெமாழி கள்
ன்ைவக்கப்பட் ள்ளன
என்பைத ம்;
(iii) இதற்காக அைமச்சரைவப் பத்திரெமான் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப சட்ட ஏற்பா க க்கான தி த்தங்களின் தற்ேபாைதய நிைலைம
யாெதன்பைத ம்;
(ii) அத்தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வதில் ஏேத ம் தைடகள் உள்ளனவா
என்பைத ம்;
(iii) குறித்த சட்டத் தி த்தங்கள் பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் திகதி
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெபா

அ

சட்ட

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா
ல சமர்ப்பண

ன்னறிவித்தல்

1.

நீதி அைமச்சர்,— நீதித் ைற (தி த்தம்),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க,
நீதித் ைறச் சட்டத்ைதத் தி த் வதற்கானெதா சட்ட லம்.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

* 1.

ம் தினப்பணிக

மிைகப்ெபா ள் திணிப்ெபதிர்ப் மற் ம் எதிாீட் த்தீர்ைவகள் சட்ட
ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் (2017 திெசம்பர் 11) [1].
* 2.

ற்பா காப் வழி ைறகள் சட்ட
(2017 திெசம்பர் 11) [1].

லம்

—

ம்

லம் — விவாதம்

விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்

(8)
* 3.

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 அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017
நெவம்பர் 27 ஆம் திகதிய 2047/2 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 4.

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச ம்,— ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிச்
சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2017 ஆம் ஆண் ன் 12 ஆம் இலக்க, ெவளிநாட் ச்
ெசலாவணிச் சட்டத்தின் 7 ஆம் பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 29 ஆம் பிாிவின் கீழ்,
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவரால்
ஆக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 17 ஆம் திகதிய 2045/56 ஆம் இலக்க அதிவிேசட
வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.0 2.1 9
ஆம்
திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 5.

வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாயச் சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 6.

பாரா மன்றத்தின் தி த்தப்பட்ட வைர
நிைலயியற் கட்டைளகள்,— விவாதம்
ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் (2018 ெபப் வாி 19),— “பாரா மன்றத்தின் தி த்தப்பட்ட
வைர
நிைலயியற் கட்டைளகள் ெதாடர்பாக 2017 நவம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி
ெசவ்வாய்க்கிழைம சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய
கு வின்
அறிக்ைகயிைனப் பாிசீ த்தல்.” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட் எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
* 7.

பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான நடத்ைதக் ேகாைவ,— விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட
விடயம் (2018 ெபப் வாி 19),— ”பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் நடத்ைத ெதாடர்பில்,
2017 நவம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி, ெசவ்வாய்க்கிழைம சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பாரா மன்ற
உ ப்பினர்க க்கான நடத்ைதக் ேகாைவயின் இ தி வைர
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.”
எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட் எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
* 8.

ம வாி (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 9.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— நிதிச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,—
2006 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்
வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 6(2) ஆம் பிாிவின் கீழ் ெதாைலக்காட்சி நாடகம்,
திைரப்படம் மற் ம் வர்த்தக அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக
அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 07 ஆம் திகதிய 2044/21 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 10.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கட்டைள,—
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் ( 52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம் பிாி க டன்
ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 2, 12, 22 மற் ம் 25 ஆம் பிாி களின் கீழ், கு பானமல்லாத
ஸ்பிாித்
இறக்குமதிக்கான ம வாி ெதாடர்பாக நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக
அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 திெசம்பர் 19 ஆம் திகதிய 2050/11ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.02.19 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம

அறிவித்தல் இலக்கம் 1005)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )

(9)
* 11.

ை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 44 ஆம் பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 321
ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017 ஆம் ஆண் ன் வணிகக் கப்பற்ெறாழில் (சிறியவர்த்தகக் கலன்கள்)
ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சரால்
ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 04 ஆம் திகதிய 2017/31 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 12.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச ம்,— ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின்
தைலவர் மற் ம் உப தைலவாின் ஊதியங்கள் மற் ம் ஆைணக்கு அங்கத்தவர்களின்
ெகா ப்பன கைளத் தி த்தியைமத்தல்,— 1991 இன் 19 ஆம் இலக்க ேதசிய கல்வி
ஆைணக்கு ச் சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட இவ் ஆைணக்கு
அங்கத்தவர்களின்
ஊதியங்கள்
சட்டத்தின்
4(8)
ஆம்
பிாி க்கு
ஏற்ப
பாரா மன்றத்தினால்
தீர்மானிக்கப்படல் ேவண் ெமன்பைத ம்;
அதனால், 2017.11.14 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்ைத அ ப்பைடயாகக்
ெகாண் ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவாின் ஊதியங்கள்
மற் ம் இவ் ஆைணக்கு
அங்கத்தவர்களின் ெகா ப்பன கைளக் கீழ்வ மா
தி த்தியைமக்க அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்;
(i)

ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவ க்கு ைறேய பா 75,000/மற் ம் பா 60,000/- மாதாந்த ஊதியங்கைள வழங்குவதற்கும்;

(ii)

ஆைணக்கு வின் அங்கத்தவர்க க்கு ஒ
கூட்ட அமர் க்கு ஒ வ க்கு
பா 6,000/- ெகா ப்பனெவான்ைற வழங்குவதற்கும்;

(iii) அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 13/2008(iv)இன் ஏற்பா க க்கு
அைமவாக தைலவ க்கு 225 லீற்றர் எாிெபா ளின் விைலக்குச் சமனான
மாதாந்த எாிெபா ள் ெகா ப்பனெவான்ைற ம், உப தைலவ க்கு 170
லீற்றர் எாிெபா ளின் விைலக்குச் சமனான மாதாந்த எாிெபா ள்
ெகா ப்பனெவான்ைற ம் வழங்குவதற்கும்;
அதற்ேகற்ப, 1991 இன் 19 ஆம் இலக்க ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 4(8) ஆம்
பிாி க்கு அைமவாக, ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர், உப தைலவர் மற் ம்
ஆைணக்கு
அங்கத்தவர்க க்கு அரசின் திரட்
நிதியத்திற்கு ெசலவாக அைம ம்
வைகயில் ஊதியங்கைளச் ெச த் வதற்கு இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 13.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ் தீர்மானம்,—
இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153 உ ப் ைரயின் பிரகாரம்,
சனாதிபதி அவர்களால் அரசியலைமப் ச் சைபயின் விதப் ைரக்கைமய 2015.11.27 ஆம்
திகதியி
ந் ெசயல்வ ப் ெப ம் வைகயில் தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்கள்
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியாக நியமிக்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்;
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் சம்பளம் இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக்
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2) உ ப் ைரயின் பிரகாரம், பாரா மன்றத்தினால்
தீர்மானிக்கப்பட் அரசாங்க திரட் நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்பட ேவண் ள்ளதாதலா ம்;
சனாதிபதியவர்களினால் 2017.11.14 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ
நி பத்திற்கான 2017.12.05 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்திற்கைமய
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்க க்கு
பின்வ மா
சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கைளச் ெச த் வதற்கு அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்:—
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(அ) 2015.11.27 ஆம் திகதி தல் அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 6/2006
இற்கைமய SL - 4 சம்பள அள த்திட்டத்தின் 08 ஆவ ப நிைலயில் இ த்தி
சம்பளத்ைதச் ெச த்தல் மற் ம் பதவிக்குாித்தான ஏைனய ெகா ப்பன கைளச்
ெச த் வதற்கும்;
(ஆ) அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 3/2016 இற்கைமய 2016.01.01 ஆம்
திகதி தல் சம்பளத்ைத மாற்றியைமக்கும்ேபா SL - 4 சம்பள அள த்திட்டத்தின்
கீழ் அச்சுற்றறிக்ைக அறி
த்தல்களின் பிரகாரம் சம்பளத்ைத மாற்றியைமத் ச்
ெச த் வதற்கும்; மற் ம்
(இ) அச்சம்பள அள த் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் வ டாந்த
சம்பள ஏற்றத்ைதச் ெச த் வதற்கும்.
அதற்ேகற்ப, இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2)
உ ப் ைரயின் பிரகாரம், கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க
அவர்க க்கு அரசாங்கத் திரட் நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்ப மா ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட
மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் ெச த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
தீர்மானிக்கின்ற .
* 14.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச ம்,— பிரதம நீதியரசர் மற் ம் உயர்
நீதிமன்ற நீதிபதிக க்கான சம்பளம் மற் ம் ப களில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல்
ெதாடர்பான அரசியலைமப்பின் கீழான தீர்மானம்,— பத்ெதான்பதாவ அரசியலைமப் ச்
சீர்தி த்தத்தின் ஊடாக தி த்தப் பட்டவாறான இலங்ைக சனநாயக ேசாச ஷக் கு யரசு
அரசியலைமப்பின் 108(1) ஆம் உ ப் ைரயின் பிரகாரம் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள்
மற் ம் ேமன் ைறயீட்
நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சம்பளங்கள் பாரா மன்றத்தினால்
தீர்மானிக்கப்ப கின்றைமயினா ம்;
ஜனாதிபதியினால் 2018.02.17 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ
நி பத்திற்கான 2018.02.20 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்திற்கைமய பிரதம
நீதியரசர் மற் ம் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சம்பளங்கள் மற் ம் ப கைள 2018.01.01
ஆம் திகதி
தல் கீழ் குறிப்பிடப்ப ம் பிரகாரம் தி த்தியைமப்பதற்கு அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட் ள்ளைமயினா ம்:—
(அ) 3/2017 ஆம் இலக்க காைமத் வ ேசைவகள் சுற்றறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
பிரதம நீதியரசர், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், ேமன் ைறயீட் நீதிமன்றத்தின்
தைலவர் மற் ம் ேமன் ைறயீட் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிக க்கான சம்பளங்கள்
ேதசிய சம்பளங்கள் மற் ம் ஆளணி ஆைணக்கு வினால் தயாாிக்கப்பட்
இைணப் 1 ஆக சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன்
பிரகாரம் 2018.01.01 ஆம் திகதி
தல் அ
க்கு வ ம் வைகயில்
தி த்தியைமத்தல் மற் ம் சம்பள மாற்றத்ைத ப ப்ப யாக ேமற்ெகாள்ளல் எ ம்
அ ப்பைடயில் ேமற்ெகாள்வதற்கும்;
(ஆ) இ வைர
சம்பளத்தில்
25%
எ ம்
அ
ஓய் தியத் டனான ப ைய 2018.01.01 ஆம்
வைகயில் 50% வைர அதிகாித்த ம் அந்தப் ப
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் சம்பளப் ப நிைலயின் அ

ப்பைடயில்
ெச த்தப்பட்ட
திகதி
தல் அ
க்கு வ ம்
ைய திய சம்பளத்திற்கைமய
ப்பைடயில் கணக்கி வதற்கும்;

(இ) மாதாந்தம்
பா 15,000/- எ ம் வைகயில் ெச த்தப்பட்ட ஓய் தியமற்ற
விேசட ப க்குப் பதிலாக மாதாந்தம்
பா 150,000/- ஓய் தியத்திற்கு
கணக்கிடப்ப ம் ெதாழில்சார் ப ைய ெச த் வதற்கும்;
அதன் பிரகாரம், இலங்ைக சனநாயக ேசாச ஷக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 108(1)
உ ப் ைரயின் பிரகாரம் பிரதம நீதியரசர் மற் ம் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின்
சம்பளங்கள்
மற் ம்
ப கள்
ேமேல
குறிப்பிடப்பட் ள்ள
பிரகாரம்
தி த்தியைமக்கப்ப மாகெவன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .
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* 15.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச ம்,— ைஹட்ேரா ேளாெராகாபைன
(Hydroflurocarbons –HFC) கட்டங் கட்டமாக குைறத்தல் சம்பந்தமாக ெமான்ட்ாிெயல்
கூட்டைமப் ேமற்ெகாண்ட கிகா
தி த்தத்திற்கு இலங்ைக இணங்கிச் ெசயற்படல்
ெதாடர்பான பிேரரைண நிைறேவற்றம்,— ேகாள ெவப்பமைடதைலக் குைறப்பதற்காக
ெமான்ட்ாியல் அைமப்பினால் 1990 இல் இலண்டன் தி த்தம், 1992 ேகாபன்ேஹகன்
தி த்தம், 1997 ெமான்ட்ாியல் தி த்தம், 1999 பீஜிங் தி த்தம் என பல்ேவ இலக்குகைள
அைடந் ெகாள்வதற்காக
நான்கு
சந்தர்ப்பங்களில்
தி த்தங்கள்
அறி கஞ்
ெசய்யப்பட் ள்ள டன், இலங்ைக உாிய காலப் பகுதிகளில் அந்தத் தி த்தங்க க்கு
இணங்கிச் ெசயற்பட் ள்ளதா ம்;
2016 ஆம் ஆண் ன் தி த்தமாக கிகா தி த்தம் அறி கம் ெசய்யப்பட் ள்ள டன்,
அத டாக 2050 ஆண்டாகும்ேபா
காபனீெராட்ைசட் வா
100 பில் யன்
ெதான் க்கு சமமான ேகாள ெவப்பமைடத க்கு பங்களிப் ச் ெச த் ம் குளிர்பதனப்
ெபா ட்கைள பயன்பாட்
ந் அகற் வதற்கான வாய்ப் க் கிைடப்பதனால் ேகாள
ெவப்பத்ைத 0.5 பாைக ெசல்சியஸால் அதிகாிப்பதைனக் த ப்பதற்கான வாய்ப்
உ வாகின்றைமயினா ம்;
அரசியலைமப்பின் 33(2) (ஏ) இன் கீழ் அரசியலைமப்பின் அல்ல ேவ ஏேத ம்
எ த்
லமான சட்டத்திற்கு அல்ல ஏற்பா க க்கு ரண்படாத சர்வேதச சட்டம்,
பழக்க வழக்கங்கள் அல்ல
பயன்பாட் ற்கைமய நிைறேவற் வதற்கு ஜனாதிபதிக்கு
அதிகாரம் கிைடத் ள்ளதனால் கிகா
தி த்தத்திற்கு இணக்கம் ெதாிவித்தல்
ஜனாதிபதியின் தனிச் சிறப் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட விடயமாகுெமன்பதா ம்;
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அரசியலைமப்பின் 33அ உ ப் ைரயின் கீழ் ெபா மக்கள் பா காப் சம்பந்தமாக
அக்காலப் பகுதியில் ெசயல்வ வி
ந்த சட்டம் உட்பட ஏேத ம் எ த்
ல
சட்டத்தின் கீழ் சுயாதீன அதிகாரங்கள், அ வல்கள் மற் ம் ெபா ப் க்கைள உாிய
பிரகாரம் ெசயற்ப த்தல் மற் ம் உாிய பிரகாரம் நிைறேவற் தல் சம்பந்தமாக ஜனாதிபதி
பாரா மன்றத்திற்கு ெபா ப் க்கூறல் ேவண் ெமன்பதா ம்;
2017 ெசப்ெடம்பர் 29 ஆம் திகதி சனாதிபதி அவர்கள் மகாவ அபிவி த்தி மற் ம்
சுற்றாடல் அைமச்சர் என்ற ாீதியில் சமர்ப்பித்த அைமச்சரைவ நி பம் ெதாடர்பாக
எ க்கப்பட்ட 2017 ஒக்ேடாபர் மாதம் 10 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்திற்கைமய
ெமான்ட்ாியல் அைமப்பின்
திய தி த்தமான கிகா
தி த்தத்திற்கு இணங்கிச்
ெசயற்ப வதற்கு அங்கீகாரம் கிைடத் ள்ளைமயினா ம்;
அதன் பிரகாரம், அரசியலைமப்பின் 33அ உ ப் ைரக்கு இணங்கி சனாதிபதி
அவர்களின் பிேரரைணெயான்றாக ைஹட்ேரா ேளாெராகாபைன கட்டங் கட்டமாக
குைறத்தல் சம்பந்தமாக ெமான்ட்ாியல் அைமப்பினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கிகா
தி த்தம் ெதாடர்பில் இலங்ைக இணங்கிச் ெசயற்ப வதற்கு இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண
நிைறேவற் மாக.
* 16.
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 17.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 18.
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 19.

லைமச் ெசாத்

(தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 20.
நம்பிக்ைகப் ெபா ப் க்கள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 21.
தீவிரப் ெபா ப்

காைம சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 22.
ெகா ம் பங்குத் ெதாகுதிப் பாிவர்த்தைனைய பரஸ்பரமற்றமயமாக்கல் சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

லம் —

( 13 )
* 23.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1 ) ,— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 09 ஆம் திகதிய
2044/32 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 24.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 2 ) ,— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 15 ஆம் திகதிய
2045/32 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 25.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 3 ) ,— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 15 ஆம் திகதிய
2045/33 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 26.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 4 ) ,— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 22 ஆம் திகதிய
2046/14 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 27.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 5 ) ,— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 28 ஆம் திகதிய
2047/25 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
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* 28.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ்
பிேரரைண,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 104ஆ (5)
(அ) உ ப் ைரயின் பிரகாரம் ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு வினால் ஆக்கப்பட்
2017
திெசம்பர் 04 ஆம் திகதிய 2048/1 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.01.23
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.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 29.
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 அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் 118 ஆம்
பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 142 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம்
இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைப (விைலகளின் மீதான
உச்சவரம் ) ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 திெசம்பர் 14 ஆம் திகதிய 2049/31 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 30.
நீதி அைமச்சர்,— சட்டக் கல்விப் ேபரைவக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
ஒ ங்குவிதிகள்,— ( 276 ஆம் அத்தியாயமான) சட்டக் கல்விப் ேபரைவக் கட்டைளச்
சட்டத்தின் 7 ஆம் பிாிவின் கீழ், நீதி அைமச்சாின் ஒ ப்பாட் டன் கூட் ைணக்கப்பட்ட
சட்டக் கல்விப் ேபரைவயினால் ஆக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 28 ஆம் திகதிய 2047/27
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.02.20
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 31.
நீதி அைமச்சர்,— நீதித் ைறச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1978 ஆம் ஆண் ன்
2 ஆம் இலக்க, நீதித் ைறச் சட்டத்தின் 60 ஆம் பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 61
பிாிவின் கீழ், பிரதம நீதியராின் ஒ ப்பாட் டன் நீதியைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017
திெசம்பர் 21 ஆம் திகதிய 2050/34 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.02.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 32.
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ

தி த்தச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 33.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
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* 34.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 35.
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 .
36.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

37.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

38.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

39.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

40.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

41.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

42.
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
43.
ஆேலாகா ச

க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

44.
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

* அரசாங்க அ

பப்ளிக்

அக்க ன்டன்ஸ்

(கூட் ைணத்தல்)

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

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

