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வாய்
1.

ல விைடக்கான வினாக்கள்

1230/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில்
ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ேமற்ப இடங்களில் தற்ேபா ேபணல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற
இடங்கள் யாைவ;
(iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில்
ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ;
(v) ேமற்ப
அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்
ெசய்யப்பட்
ப்பின்,
மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(vi) ேமற்ப
அழி கள்
ெதாடர்பாக
சட்ட
நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா;
(vii) ேமற்ப அைனத்தின ம்
ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2.

1419/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— அபிவி த்தி உபாய
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச
வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்டத்தின் 195 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழி க்ேகற்ப, ேநர
ெவௗிநாட்
தலீ கைள ஊக்குவிக்கும்
ேநாக்கத் டன்
“அபிவி த்திக்கான
கவர்
நி வனம்”
எ ம்
நி வனெமான் தாபிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதன்
உள்ளடக்கம் மற் ம் ெபா ப் க் கட்டைமப்
யாெதன்பைத ம்;
(iii) 1977
தல் இ வைர இலங்ைகக்கு கிைடத் ள்ள ெமாத்த ெவௗிநாட்
தலீ கள்,
தலீட்டாளர்கள் ெபற் க்ெகாண் ள்ள கடன் உள்ளிட்ட
ேநர ெவௗிநாட்
தலீ கள், கடனின்றிக் கிைடத்த ேநர ெவௗிநாட்
தலீ கள் வ ட வாாியாக குறிப்பிடப்பட் ள்ள பட் யெலான்ைற
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) 2009 இல்
த்தம்
வைடந்த பின்னர் இலங்ைகயில் ேநர ெவௗிநாட்
தலீ கள் வளர்ச்சியைடந்த விதத்ைத சுட் க்காட் ம் தர கள் மற் ம்
விளக்க வைரபடத்ைத ம் மற் ம் ன் ாிைம வாிைசக் கிரமப்ப ேநர
ெவௗிநாட்
தலீ கைள நாட்
ள் பாய்ச்சிய பிரதான ஐந் நா கள்
யாைவெயன்பைத குறிப்பி வாரா என்பைத ம்;
(v) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் க டன் ஒப்பி ைகயில் ேநர ெவௗிநாட்
தலீ கள் ழ்ச்சியைடவதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(2)
3.

1666/ ’17
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்ப ம் ம த் வமைனகளின்
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ம த் வமைனகளின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ஊவா
மாகாணத்தின்
தற்ேபாைதய
தலைமச்சர்
அப்பதவிக்கு
நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர், இ வைர வழங்கி ள்ள ம த் வமைன
சிற் ழியர் ெதாழில்வாய்ப் களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
ெதாழில்வாய்ப் கள்
வழங்கப்பட் ள்ளவர்களின்
ெபயர்கள்,
கவாிகள் மற் ம் ெதாழில்வாய்ப் கள் வழங்கப்பட்ட ம த் வமைனகள்
யாைவ என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
ெதாழில்வாய்ப் கைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு பின்பற்றப்பட்ட
ைறயியல் யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
4.

2006/ ’17
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)
த்தசாசன அைமச்சாின் அைமச்சு அ வலகங்களின்
கவாிகள் யாைவ
என்பைத ம்;
(ii) அந்த அ வலகங்க க்காக வாடைக குத்தைக ெச த்தப்ப ன் அந்த
மாதாந்த வாடைக/ குத்தைக ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) 2015 - 2017 ஆம் ஆண்
வைர ெச த்தப்பட் ள்ள ெமாத்த வாடைக/
குத்தைகத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணியின் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(ii) அந்த பிரத்திேயக பதவியணிக்கு ஒ க்கப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(iii) அைமச்ச க்காக
ஒ க்கப்பட் ள்ள
வாகனங்களின்
எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

5.

2115/ ’17
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் ,
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின், கண்டாமைல பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய
கல்லா
கிராமத்தில் சுனாமி அனர்த்தம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட
மக்க க்கான
டைமப் த் திட்டத்தின் கீழ் 143 நிரந்தர
க ம்,
மீள்கு யமர்த்தப்பட்ட மக்க க்ெகன பல்ேவ
டைமப் த் திட்டங்களின்
கீழ் கிைடத்த 100
க ம் என்றவா 243
கள் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ளன
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப 243
களில் இன்றளவில் சுமார் 186
களில் மாத்திரம் மக்கள்
கு யமர்ந் ள்ளேதா , எஞ்சிய 57
களில் யா ம் கு ேயறாத நிைலயில்
அைவ ெவற்றிடமாக உள்ளனெவன்பைத ம்;
(iii) கு நீர்,
ைறயான ேபாக்குவரத்
ேசைவகைள வழங்குதல் மற் ம்
தி
னரைமப் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்படாத காரணத்தினால் ேமற்குறிப்பிட்ட
கிராமங்களில் இன்றளவில் கு ேயறி ள்ள மக்கள் ெப ம் சிரமங்கைள
எதிர்ெகாண் ள்ளார்கள் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

(3)
(ஆ) (i) இக் கிராமத்தில் உட்கட்டைமப் வசதிகைள ேமம்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iii) இன்றளவில் ெவற்றிடமாக உள்ள
கைள,
இல்லாத கு ம்பங்க
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

க்கு

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
6.

2137/ ’17
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (உயர் தர) பாீட்ைசக்கு உயிாியல் பாடத் ைறயில்
தி ேகாணமைல, மட்டக்களப் மற் ம் அம்பாைற மாவட்டங்களி
ந்
ேதாற்றி ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
எண்ணிக்ைகயில், பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமைய
ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ம த் வ
பீடத்திற்கான
தைகைமைய
ெபற் ள்ள
எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்;

மாணவர்களின்

(iv) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவன் அல்ல
மாணவியின் ஆகக்குைறந்த ெப ேப , Z ெப மதி, கல்வி கற்ற பாடசாைல
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ம த் வ பீடம் யாெதன்பைத ம்;
ஒவ்ெவா

மாவட்டத்தின்ப

தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
7.
ெகளரவ உதய
ேகட்பதற்கு,— (1)

பிரபாத்

(அ) 2017 ஆம் ஆண்

கம்மன்பில,— அனர்த்த

மீெதாட்ட ல்ல குப்ைப ேம

காைமத் வ
சாிந்

2184/ ’17
அைமச்சைரக்

ழ்ந்ததனால்,

(i) உயிாிழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக;
(ii) அங்க ன ற்ேறார்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு
நட்டஈட் த் ெதாைக;

அரசாங்கத்தினால்

(iv) உயிாிழந்த ஒ வ க்குச் ெச

த்தப்பட்ட

ெமாத்த

த்தப்பட்ட நட்டஈட் த் ெதாைக;

(v) ேசதமைடந்த
க க்காகச் ெச
நட்டஈட் த் ெதாைக;
எவ்வள

ெச

த்தப்பட்ட அதிகபட்ச மற் ம் குைறந்தபட்ச

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ஆ) (i) இடம்ெபயர்ந்த
என்பைத ம்;

அைனவ க்கும்

(ii) இடம்ெபயர்ந்த ஒ
அண்மித்த திகதி யா

கு ம்பத்திற்கு நிரந்தர
என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

நிரந்தர

கள்

வழங்கப்பட் ள்ளதா

ெடான்

வழங்கப்பட்ட

(4)
8.

2228/ ’17
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசு ஆட்சிக்கு வந்த நாள் ெதாடக்கம் இ வைர
ெவளிநா களில் ைக
ெசய்யப்பட் ள்ள இலங்ைக மீனவர்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) ேமற்ப மீனவர்கள் தற்ேபா ைக ெசய்யப்பட் ள்ள நா கள் யாைவ;
(iii) ேமற்ப மீனவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ;
(iv) ேமற்ப
மீனவர்கைள வி விப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாண் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவ;
(v) ெவளிநா களில் ைக ெசய்யப்பட் ள்ள மீனவர்களின் கு ம்பங்களின்
நலன் ாிக்காக அைமச்சு எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?

9.

2294/ ’17
ெகௗரவ ேஹசான் விதானேக,— ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்த்தில் இயங்கும் இேபாச
ப்ேபாக்களில் தற்ேபா
இலாபத்தில் அல்ல
நட்டத்தில் இயங்கும்
ப்ேபாக்கள் ெவவ்ேவறாக
யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) 2010 ஆம் ஆண்
தல் இற்ைறவைர இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் ஒவ்ெவா
ப்ேபாவிற்கும்
திதாக வழங்கப்பட்ட பஸ் வண் களின் எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
ப்ேபாவி ம் நில ம் ஊழியர் ெவற்றிடங்களின்
எண்ணிக்ைக மற் ம் அவ்ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு அைமச்சினால்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

10.

2326/ ’17
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கேலெவல பிரேதசத்தில் இஹல
க்கல எ ம் ெபயாில் கிராமெமான்
உள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) இக்கிராமத்தில் ெப ம்பான்ைமயான கு ம்பங்கள் ெசங்கல் தயாாித்
வாழ்க்ைகைய ெகாண் நடாத் கின்றனர் என்பைத ம்;
(iii) நில கின்ற க ம் வறட்சி,
லப்ெபா ட்களின் விைல அதிகாிப் மற் ம்
ேபாக்குவரத் க் கட்டணம் அதிகாித்தல் ஆகியன காரணமாக தற்ேபா
இக்கிராமத்தின் மக்கள் ேமற்ப
ைகத்ெதாழிைல ேமற்ெகாள்வதில் க ம்
சிரமங்க க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ஆெமனில், ேமற்ப
கிராமத்தில் வாழ்கின்ற மக்களின் பிரச்சிைனகைள
தீர்ப்பதற்கு அைமச்சு எ க்கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(5)
11.
2342/ ’17
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— ச க வ
மர ாிைமகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்

(அ) (i) தற்ேபா
நாட் ல் ச ர்த்தி நிவாரணம்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

ெப கின்ற

பயனாளிகளின்

நிவாரணங்களின் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii) தற்ேபா
நாட் ல் ச ர்த்தி நிவாரணம் ெப கின்ற பயனாளிகளின்
எண்ணிக்ைகையக்
குைறப்பதற்கு
அரசாங்கம்
ெகாள்ைக
ாீதியான
தீர்மானெமான்ைற எ த் ள்ளதா என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) தற்ேபா
பிரேதச ெசயலகங்கள் ஊடாக கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி
மட்டத்தில் திதாக ச ர்த்தி நிவாரணம் வழங்குதல் மற் ம் இைடநி த்தல்
ெதாடர்பாக ஏற் ைடய ெபயர் பட் யல் ெவளியிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) ச ர்த்தி
நிவாரணங்கைள
இைடநி த் வதற்கு
ஏற் ைடய ெபயர்
பட் ய ல் மிக வறிய மற் ம் அங்க ன ஆட்க ம் உள்ளார்கள்
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(இ) இவர்க க்கு ேவ
யாேத ம் நிவாரணம் வழங்கப்ப மா; இன்ேறல், அ
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்
சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

12.
2370/ ’17
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணயக்கார,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ

வல்கள்

ெமண்டல் ைற க பிரேவச வழியின் இ ம ங்கி
ள்ள நிலப்பகுதிைய
இலங்ைக
ைற க அதிகாரசைபக்கு ைகேயற்
ெகாள்கலன்கைள
பாிேசாதைன ெசய்ய பயன்ப த் வதாயி ப்பின், தற்ேபா ெகாள்கலன்கைள
பாிேசாதைன ெசய்வதற்கான பிாி அைமந் ள்ள ேக தி நிைலயத்ைத
ேநாக்கிச் ெசல்ைகயில் ேதான் கின்ற 6/10 மணித்தியாலங்க க்கிைடப்பட்ட
பாாிய தாமதத்ைத தவிர்த் க்ெகாள்ள இய ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;

(ii) ஒ சில இறக்குமதியாளர்கள் அவர்களின் களஞ்சியங்கள் ெவ ைமயாகும்வைர
இறக்குமதி ெசய் ள்ள பண்டங்கைள வி வித் க்ெகாள்வைத தாமதம்ெசய்
தாமதக் கட்டணங்கைள ெச த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வ
அவர்க க்கு
இலாபமானெதன்பைத அறிவாரா;
(iii) ஆெமனில், ேமேல (i) மற் ம் (ii) சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் எதிர்கால
நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(6)
13.

2399/ ’17
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) நில கின்ற வரட்சி காரணமாக கமத்ெதாழில் மற் ம் கமநலக் காப்
திச்
சைபயினால் இழப்பீ வழங்கப்பட்ட விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) கு நாகல் மாவட்டத்தில் இவ்வா இழப்பீ வழங்கப்பட்ட விவசாயிகளின்
ெபயர்ப் பட் யைல ஒவ்ெவா
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின்ப
ெவவ்ேவறாக சமர்ப்பிப்பாரா;
(iii) கு நாகல் மாவட்டத்தில் ஒவ்ெவா விவசாயிக்கும் வழங்கப்பட்ட இழப்பீட் த்
ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv) ேமற்ப
இழப்பீ
வழங்கப்ப ைகயில் கவனத்திற் ெகாள்ளப்பட்ட
அள ேகால்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

14.

2464/ ’17
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அ ராத ரம் வலயக் கல்வி அ வலகத்திற்குாிய, இல. 309, கம்பிாிஸ்ெவவ
கிராம அ வலர் பிாி , லாேன, அ/மனா ல் உ ம் மகா வித்தியாலயம்
“1000 பாடசாைலகள்” க த்திட்டத்தின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள ஒ
பாடசாைல என்பைத ம்;
(ii) இப்பாடசாைலயில் சுமார் 700 மாணவர்கள் கல்வி பயி கின்றார்கள்
என்பைத ம்;
(iii) இக்க த்திட்டத்தின் கீழ் இப்பாடசாைலக்கு ஒ
கட்டடம் மாத்திரம்
வழங்கப்பட் ள்ள டன்
இற்ைறவைர
ேவெறந்த
வசதிக ம்
வழங்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) “அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல” எ ம் க த்திட்டத்தின்
கீேழ ம் இந்த பாடசாைலக்கு ேதைவயான வசதிகள் வழங்கப்ப மா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெபா

அ

சட்ட

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா

ல சமர்ப்பண

ன்னறிவித்தல்

1.

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— ேதசிய கணக்காய் ,— கணக்காய் ச் ேசைவ ஆைணக்கு வின் தத் வங்கள்,
கடைமகள் மற் ம் பணிக க்கும்; ேதசிய கணக்காய் அ வலகத்ைத ம் இலங்ைக அரச
கணக்காய் ச் ேசைவைய ம் தாபிப்பதற்கும் ஏற்பா ெசய்வதற்கும்; பகிரங்க நிதி மீ
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் பங்களிப்ைபக் குறித் ைரப்பதற்கும்; அத் டன்
அவற் டன் ெதாடர் பட்ட அல்ல அவற்றின் இைடேநா்விைளவான விடயங்க க்கு
ஏற்பா ெசய்வதற்குமானெதா சட்ட லம்.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
2.

ேபாக்குவரத்
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— கு யியல்
வான்ெசல (தி த்தம்),— 2010 ஆம் ஆண் ன் 14 ஆம் இலக்க, கு யியல் வான்ெசல ச்
சட்டத்ைதத் தி த் வதற்கானெதா சட்ட லம்.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(7)
3.
நீதி அைமச்சர்,— காலவிதிப் (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தம்),— 2016 ஆம் ஆண் ன்
5 ஆம் இலக்க, காலவிதிப் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்ைதத் தி த் வதற்கானெதா
சட்ட லம்.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்கள்

4.
ெகளரவ நாமல் ராஜபக்ஷ,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ
ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக :-

மதி,— பின்வ ம் சட்ட

“சாயா மன்றத்ைதக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

சட்ட

லம்

லம்”

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப்
பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,
2017 நெவம்பர் 06 ஆம் திகதிய 2044/6 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 2.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப்
பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,
2017 நெவம்பர் 07 ஆம் திகதிய 2044/25 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 3.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.3),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப்
பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,
2017 நெவம்பர் 08 ஆம் திகதிய 2044/26 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(8)
* 4.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.4),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப்
பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,
2017 நெவம்பர் 20 ஆம் திகதிய 2046/3 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 5.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.5),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப்
பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,
2017
சம்பர் 13 ஆம் திகதிய 2049/20 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 6.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.6),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப்
பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,
2017
சம்பர் 14 ஆம் திகதிய 2049/32 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 7.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.7),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப்
பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,
2017 சம்பர் 31 ஆம் திகதிய 2051/45 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 8.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.8),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப்
பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,
2018 சனவாி 18 ஆம் திகதிய 2054/40 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(9)
* 9.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.9),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப்
பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,
2018 சனவாி 31 ஆம் திகதிய 2056/33 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 10.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.10),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப்
பண்ட அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,
2018 ெபப்ரவாி 15 ஆம் திகதிய 2058/30 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 11.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
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;
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.

( 10 )
* 12.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேமாட்டார் வாகனச்
சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல.1),— (203 ஆம் அத்தியாயமான) ேமாட்டார் வாகனச்
சட்டத்தின் 8, 14 மற் ம் 30 ஆம் பிாி க டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 237 ஆம்
பிாிவின் கீழ் ேமாட்டார் வாகன (கட்டண) ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் ேபாக்குவரத்
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 சனவாி 15 ஆம்
திகதிய 2054/6 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.03.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 13.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேமாட்டார் வாகனச்
சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல.2),— (203 ஆம் அத்தியாயமான) ேமாட்டார் வாகனச்
சட்டத்தின் 143 ஆம் பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 237 ஆம் பிாிவின்
கீழ் ேமாட்டார் வாகன (க கதிப் பாைத) ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் ேபாக்குவரத்
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 சனவாி 15 ஆம்
திகதிய 2054/8 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.03.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 14.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேமாட்டார் வாகனச்
சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல.3),— (203 ஆம் அத்தியாயமான) ேமாட்டார் வாகனச்
சட்டத்தின் 215 அ பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 237 ஆம் பிாிவின் கீழ்
உடன யான குற்றப்பணத்ெதாைக ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் ேபாக்குவரத் மற் ம்
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 சனவாி 15 ஆம் திகதிய
2054/9 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.03.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 15.
நீதித் ைற (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 16.
ெகா ம் பங்குத் ெதாகுதிப் பாிவர்த்தைனைய பரஸ்பரமற்றமயமாக்கல் சட்ட
கு ஆய்நிைல.
* 17.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 18.
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 19.
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
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* 20.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம் பிாி டன்
ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 25 ஆம் பிாிவின் கீழ் வ டாந்த ம பான உாிமக்
கட்டணம் ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017
திெசம்பர் 11 ஆம் திகதிய 2049/4 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 1004)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 21.
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— ெசயல்
க்க
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— 2008 ஆம் ஆண் ன்
14 ஆம் இலக்க, ெசயல்
க்க அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் சட்டத்தின் 3 (4) ஆம்
பிாிவின் கீழ் அபிவி த்தி உபாய
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால்
ஆக்கப்பட் , 2014 ன் 16 ஆம் திகதிய 1867/5 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட கட்டைளையத் தி த்தி 2017 திெசம்பர் 29 ஆம் திகதிய
2051/38 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.03.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 22.
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— ெசயல்
க்க
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— 2008 ஆம் ஆண் ன்
14 ஆம் இலக்க, ெசயல்
க்க அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் சட்டத்தின்
3 (4) ஆம்
பிாிவின் கீழ் அபிவி த்தி உபாய
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால்
ஆக்கப்பட் , 2018 மார்ச் 16 ஆம் திகதிய 2062/47 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைக
லம் தி த்தப்பட்ட 2017 திெசம்பர் 15 ஆம் திகதிய 2049/59 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.23 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 23.
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர்,— மாகாண சைபகளின் ேதர்தல்
ெதாகுதி எல்ைலகைள நிர்ணயிப்பதற்கான கு வின் அறிக்ைக,— 2017 ஆம் ஆண் ன் 17 ஆம்
இலக்க சட்டத்தினால் தி த்தப்பட்டவாறான 1988 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க, மாகாண
சைபத் ேதர்தல்கள் சட்டத்தின் 3அ. (11) ஆம் பிாிவின் பிரகாரம் எல்ைல நிர்ணயக்
கு வினால் அைமச்ச க்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட் 2018.03.06 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அக்கு வின் அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 24.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
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:—

( 12 )
(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 .
* 25.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
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 .)
* 26.
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ

தி த்தச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 27.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 28.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 29.
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 .
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30.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

31.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

32.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

33.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

34.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

35.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

36.
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
37.
ஆேலாகா ச

க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

38.
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

பப்ளிக்

அக்க ன்டன்ஸ்

(கூட் ைணத்தல்)

