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1.
465/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (10)
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்
ள் சனாதிபதி அவர்கள் கலந் ெகாண்ட ெவளிநாட்
பயணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ஒவ்ெவா ெவௗிநாட் ப் பயணத்தி ம் கலந் ெகாண்டவர்களின்
ெபயர், பதவி மற் ம் இந்நபர்க க்காக அரச மற் ம் அரசுசார் நி வனங்
களினால் ஏற்கப்பட்ட ெசல கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
2.
1231/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) வ னியா மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல்
ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ேமற்ப இடங்களில் தற்ேபா
இடங்கள் யாைவ;

ாீதியில்

ேபணல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற

(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
மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(vi) ேமற்ப
அழி கள்
ெதாடர்பாக
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா;
(vii) ேமற்ப

அைனத்தின ம்

சட்ட

ப்பின்,

நடவ க்ைககள்

ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;

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

ெசய்யப்பட்

(2)
3.

1424/ ’16
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட
ன்ெமாழி இலக்கம் 201
இன்
லமாக த்தளம், அம்பாந்ேதாட்ைட மற் ம் கிளிெநாச்சி ேபான்ற
விேசடமாக இனங்காணப்பட்ட பிரேதசங்களில் பாாியளவில் சுற்றாடல்
கூ ணர் மிக்க ைகத்ெதாழில்கள் தாபிக்கப்ப ெமன ெசய்யப்பட் ள்ள
ன்ெமாழி க்கிணங்க 2016 ஆம் ஆண் ல் அப்பிரேதசங்களில் திதாக
தாபிக்கப்பட்ட ைகத்ெதாழில்கள் யாைவ;
(ii) சுற்றாடல்
கூ ணர் மிக்க
ைகத்ெதாழில்கைள
இனங்காண்பதற்காக
பாவிக்கப்ப கின்ற குறிகாட் கள் யாைவ;
(iii) இலங்ைகயில் ஏற் மதி தயாாிப் வலயங்களி ள் ம் அதற்கு ெவௗியி ம்
இடம்ெபறச் ெசய்யப்பட் ள்ள சுற்றாடல் கூ ணர் மிக்க ைகத்ெதாழில்கள்
யாைவ;
(iv) ேமற்ப ைகத்ெதாழில்கள் லமாக சுற்றாட க்கு ஏற்ப கின்ற பாதகமான
தாக்கங்கைளத் த ப்பதற்காக அரசாங்கத்தினால் விதந் ைரக்கப்பட் ள்ள
வழி ைறகள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
4.

1739/ ’17
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தம்பதிவ யாத்திைரகைள ஏற்பா ெசய்ய அ மதி ெபற் ள்ள நி வனங்கள்
மற் ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
நி வனங்களின் ெபயர்கள் மற் ம் ஆட்களின் ெபயர்கள்,
கவாிகள் மற் ம் ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) 2010 ஆம் ஆண்
தல் இன் வைர தம்பதிவ யாத்திைரகளின் ேபா
மரணித் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iv) அவ்வா
மரணித் ள்ள ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
கவாிகள்
யாைவெயன்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
ஆட்கைள தம்பதிவ க்கு அைழத் ச்ெசன்ற நி வனங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
(vi) இவ்வா
மரணித்தவர்களின் கு ம்பங்கள
நலன் ாிக்காக அைமச்சு
எ த் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

5.

2007/ ’17
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மத்திய கலாசார நிதியத்திற்கும் விடயத்திற்குப் ெபா ப்பான அைமச்ச க்கும்
இைடயிலான இைணப் க்காக நி வனத்தில் தற்ேபா ள்ள பதவிக க்கு
ேமலதிகமாக
ேவ
உத்திேயாகத்தர்கள்
நியமிக்கப்பட் ள்ளார்களா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், நியமிக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம்
பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) அந்த நியமனங்கள் வழங்கப்ப ம் ேபா
பின்பற்றிய
ைறயியல்
யாெதன்பைத ம்;
(iv) அந்த நியமனங்க க்காக கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட்ட குைறந்தபட்ச கல்வித்
தகைமகள் யாைவ என்பைத ம்;
(v) அவர்கள சம்பளங்கள் மற் ம் ெகா ப்பன கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
6.
2116/ ’17
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள

ல

காைமத் வ

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
ல்ைலத்தீ

(அ) (i)

மாவட்டத்தின் ஒட் சுட்டான் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவச்

ேசர்ந்த 27 கிராம அ
சி

வலர் பிாி க

க்குாிய 114 கிராமங்களில் சுமார் 45

விவசாயக் குளங்கள் உள்ளனெவன்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
சி

குளங்கள் பல வ டங்களாக
ேபாகத்தின்

விவசாயிக

க்கும்

ேபா

ெநற்

ஏற் ைடய

நடவ க்ைககளில் ஈ பட

யா

னரைமக்கப்படாத காரணத்தினால்
ெசய்ைகயாளர்க

காலப்பகுதியில்

க்கும்

ஏைனய

பயிர்ச்

ெசய்ைக

ேபாகின்றைமயால் இவர்கள் ெபாி ம்

பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட குளங்க
னரைமப்பதற்கு

அைமச்சிடம்

க்கு

ன்

ஏேத

ம்

ாிைம அளித் , அவற்ைற
ேவைலத்திட்டம்

உள்ளதா

என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில்,

இக்குளங்கைள

னரைமப்பதற்கு

நடவ க்ைக

எ ப்பாரா

என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
7.
2138/ ’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
யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி, மன்னார்,

ல்ைலத்தீ

மாவட்டங்களி

மாணவர்களின்

ந்

ேதாற்றி ள்ள

ைறயில்

மற் ம் வ னியா
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

மாணவர்களின்

எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(4)

ெபா

அ

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்கள்

1.
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் ,— 7 ஆம் 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. 09.30 மணி தல் பி.ப. 9.30 மணிவைர இ க்குமாக. பி.ப. 9.30
மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக.
2.
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அ வல்கள்,— ஒ ங்குப் பத்திரத்தில்
காணப்ப ம் ெபா
அ வல்களில் 1 ஆம் இலக்க விடயம் மீதான நடவ க்ைககள்
இன்ைறய தின அமர்வில், 7 ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின்
ஏற்பா களி
ந் ம் இன்ைறய தினம் பாரா மன்றத்தினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
பிேரரைணயி
ந் ம் விலக்குப்ெப மாக.

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

1.

ம் தினப்பணிக

ம்

பா. 216/ ’ 18
ெகௗரவ திேனஷ் குணவர்தன
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார
ெகௗரவ சமல் ராஜபக்ஷ
ெகௗரவ விமல் ரவங்ச
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம
ெகௗரவ மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன
ெகௗரவ சா ந்த திசாநாயக்க
ெகௗரவ ாீ.பீ. ஏக்கநாயக்க
ெகளரவ நிஷாந்த
ெஹட் கமேக
ெகளரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக
ெகளரவ ெசஹான் ேசமசிங்க
ெகளரவ ஜானக வக்கும் ர
ெகளரவ கனக ேஹரத்
ெகௗரவ தாரக்க பாலசூாிய
ெகௗரவ இந்திக அ
த்த ேஹரத்
ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க
ெகளரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன
ெகௗரவ எஸ். பிேரமரத்ன
ெகௗரவ . . சானக
ெகளரவ நாமல் ராஜபக்ஷ
ெகௗரவ பிரசன்ன ரண ங்க

(5)
ெகௗரவ ேராஹித அேபகுணவர்தன
ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா
ெகௗரவ பியல் நிசாந்த த சில்வா
ெகௗரவ பிேரமலால் ஜயேசக்கர
ெகளரவ வி ற விக்கிரமநாயக்க
ெகௗரவ சீ.பீ. ரத்நாயக்க
ெகளரவ (டாக்டர்) ரேமஷ் பதிரண
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர
ெகௗரவ காமினி ெலாக்குேக
ெகளரவ (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி
ெகௗரவ ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
ெகளரவ எஸ்.சீ. த் குமாரன
ெகளரவ ெலாஹான் ரத்வத்ேத
ெகளரவ ேத க விதானகமேக
ெகளரவ தி ம் அ
கம
ெகௗரவ ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல
ெகௗரவ கஞ்சன விேஜேசகர
ெகௗரவ லீப் விேஜேசக்கர
ெகளரவ விஜித ேப ெகாட
ெகௗரவ சனத் நிசாந்த ெபேரரா
ெகளரவ அ ந்திக்க பர்னாந்
ெகௗரவ குமார ெவல்கம
ெகௗரவ பியங்கர ஜயரத்ன
ெகௗரவ ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்
ெகௗரவ எஸ்.எம். சந்திரேசன
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர
ெகளரவ ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா
ெகௗரவ சந்திரசிறி கஜதீர
ெகௗரவ நிமல் லான்சா
ெகௗரவ ேக. காதர் மஸ்தான்
ெகௗரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம
ெகௗரவ பிரசன்ன ரண ர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்ச மான ெகௗரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் மீ
நம்பிக்ைகயின்ைம,—
பிைண றி ேமாச ைய ேமற்ெகாள் ம் ேநாக்கத் டன் வழைமக்கு மாற்றமாக இலங்ைக
மத்திய வங்கிைய நிதி அைமச்சி
ந் நீக்கி தனக்குக் கீழ் ெகாண் வந்ததனா ம்;
இலங்ைகப் பிரைச அல்லாதவ ம், களங்கமான வரலாற்ைறக் ெகாண்டவ ம்,
அக்கைறக க்கிைடயிலான ரண்பா உைடயவ மான தி . அர்ஜுன் மேகந்திரைன
இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ஆ நர் பதவிக்கு ெபயர்நியமனம் ெசய்ததனா ம்;
அண்ைமக் காலத்தில் உலகத்தில் நடந்த பாாிய நிதி ேமாச யான இலங்ைக மத்திய
வங்கி பிைண றிகள் ேமாச
டன் மிகத் ெதளிவாகேவ சம்பந்தப்பட்
ப்பதனா ம்;
ேமற்ப
ேமாச யில் சம்பந்தப்பட்ட ேமாச க்காரர்கைள காப்பாற் வதற்காக
தன் ைடய அரசியல் நண்பர்கைள உள்ளடக்கிய பிட் பன கு ைவ நியமித் குறித்த
ேமாச க்காரர்கைளக் காப்பாற்ற யற்சிெய த்ததனா ம்;
மத்திய வங்கி பிைண றி ேமாச ெதாடர்பாக ேமாச க்காரர்கைள காப்பாற் கின்ற
வைகயி ம், உண்ைமயான விடயங்கைள
மைறத் ம் 2015 மார்ச் 17 ஆம் திகதி விேசட
கூற்ெறான்ைற ெவௗியிட் பாரா மன்றத்ைத தவறான வழியில் இட் ச்ெசன்றதனா ம்;

(6)
பிைண றி ேமாச ெதாடர்பாக பாரா மன்றத்தின் அரசாங்க ெபா ப்
யற்சிகள்
பற்றிய கு வினால் (ேகாப்) விசாாிக்கப்பட்
வந்த நிைலயில் அக் கு ைவ
பிரதிநிதித் வப்ப த்திய ஐ.ேத.க. பாரா மன்ற உ ப்பினெரா வைர மாற்றி
திய
உ ப்பினெரா வைர உள்வாங்கி
ேமற்ப
கு வின் ஊடாக குற்றவாளிகைள
குற்றமற்றவர்களாக காட் வதற்கு யற்சிைய ேமற்ெகாண்டதனா ம்;
பிைண றி ேமாச ெதாடர்பாக பாரா மன்றத்தின் அரசாங்க ெபா ப்
யற்சிகள்
பற்றிய கு வினால் (ேகாப்) விசாாிக்கப்பட் வந்த நிைலயில் அ ெதாடர்பாக எவ்வா
ெசயற்பட ேவண் ெமன அக் கு வின் அங்கத் வ உ ப்பினர்க க்கு அ த்தங்கைள
பிரேயாகித்ததனா ம்;
மத்திய வங்கி பிைண றி ேமாச
டன் ெதாடர் பட் ள்ளதாக அ
ெதாடர்பான
சனாதிபதி ஆைணக்கு வில் ெவளிப்ப த்தப்பட்ட பிரதி மத்திய வங்கி ஆ நர் தி . பி.
சமரசிறிக்கு நிதி அைமச்சில் ஆேலாசகர் பதவிெயான்ைற வழங்குவதற்கு அைமச்சரைவக்கு
சிபாாிசு ெசய்ததனா ம்;
மத்திய வங்கி பிைண றி ேமாச யின் குற்றவாளிகளில் ஒ வரான தி . அர்ஜுன்
மேகந்திர க்கு பதிலாக ேவ ஒ வைர இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ஆ நர் பதவிக்கு
நியமனம் ெசய்வதற்கு சனாதிபதி நடவ க்ைக எ த்தேபா மீண் ம் இவைர ேமற்ப
பதவிக்கு நியமிப்பதற்கு ெப ம் பிரயத்தனம் ேமற்ெகாண்டதனா ம்;
பிைண றி ேமாச யின் குற்றவாளிகளில் ஒ வராகியதனால் தி . அர்ஜுன்
மேகந்திரன் மத்திய வங்கியின் ஆ நர் பதவிைய இழந்த பின்ன ம் இவ க்கு தம
அைமச்சில் ஆேலாசகர் பதவிெயான்ைற வழங்கியதனா ம்;
தி . அர்ஜுன் மேகந்திரன் இலங்ைகயி
ந் ெவளிேய ம் வைர இவர் ெவளிநா
ெசல்வைத த க்கும் நீதிமன்றக் கட்டைளெயான்
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப வைதத்
தவிர்த்ததன் லம் இவர் ெவௗிநா ெசன் நீதிமன்றத்திற்கு தைலமைறவாயி ப்பதற்கு
வாய்ப்ேபற்ப த்திக்ெகா த்ததனா ம்;
நிதி அைமச்சரால் மாத்திரம் தத் வங்கைள அ ல்ப த்தக் கூ யதான,
i.

1949 ஆம் ஆண் ன் 58 ஆம் இலக்க நிதிசார் நீதிச்சட்டம்.

ii.

1953 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க ெசலாவணிக் கட் ப்பாட் ச் சட்டம்.

iii. 1923 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க உள்
கட்டைளச் சட்டம்.

ர் திைறேசாி உண் யல்கள்

iv. 1937 ஆம் ஆண் ன் 7 ஆம் இலக்க பதி ெசய்யப்பட்ட பங்குத்ெதாகுதிகள்
மற் ம் பிைணயங்கள் கட்டைளச் சட்டம்.
v.

1944 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க நிதிசார் ஒ க்கு நிதியங்கள் கட்டைளச்
சட்டம்.

vi. 1988 ஆம் ஆண் ன் 30 ஆம் இலக்க வங்கித்ெதாழில் சட்டம்.
vii. 1979 ஆம் ஆண் ன் 35 ஆம் இலக்க எதிர்பாராச் ெசல
viii. 2006 ஆம் ஆண் ன் 5 ஆம் இலக்க பணம்

நிதியச் சட்டம்.

ய்தாக்கல் தைடச் சட்டம்.

ix. 2006 ஆம் ஆண் ன் 6 ஆம் இலக்க நிதிசார் ெகா க்கல் வாங்கல்கைள
அறிக்ைகயிடல் சட்டம்
ஆகிய சட்டங்கைளப் பற்றி அறிந்தி ந்த நிைலயில், இலங்ைக மத்திய வங்கிைய
தமக்குக்
கீழ்
ெகாண் வந்
ேமற்ப
சட்டங்களின்
கீழான தத் வங்கைள
பிரேயாகித்ததன்
லம் நாட் ன் ெபா ளாதாரம் மற் ம் நிதிக் கட் ப்பா ெதாடர்பில்
மிக ம் க்கியத் வம் வாய்ந்ததான சட்டங்கைள மீறியைமயினா ம்;

(7)
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ைச ம் ெபா ளாதார
காைமத் வ கு வின்
ஊடாக நிதி அைமச்ைச ம் மத்திய வங்கிைய ம் தமக்கு கீழ் ெகாண் வந் கடந்த ன்
ஆண்
காலப்பகுதியி ள்
ேதசிய ெபா ளாதாரத்ைத வழிநடத்தியதன் விைளவாக
ெபா ளாதார
வளர்ச்சி
பாதிக்கப்பட்டைமயின்
ல ம்,
பங்குச்
சந்ைத
ழ்ச்சியைடந்ததன்
ல ம்,
பண க்கம்
கட் ப்ப த்த
யாத
வைகயில்
உயர்வைடந்ததன் ல ம், வட்
தம் ேவகமாக அதிகாித்ததன் ல ம், ெவளிநாட்
தலீட்டாளர்கள்
தலீ கைள மீளப்ெபற்
இலங்ைகயி
ந்
ெவளிேயறியதன்
ல ம் பாாிய ெபா ளாதார ெந க்க ைய ேதாற் வித் ெபா மக்கைள பாதிப் க்கு
உள்ளாக்கியதனா ம்;
சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்சுப் பதவிைய
வகித்த நிைலயில்
கண்
மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட பதற்றநிைலயின் ேபா
சிங்கள, தமிழ் மற் ம்
ஸ் ம்
மக்க க்கு பா காப்
வழங்குவதற்கு
ாிதமாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளத்
தவறியைமயினால், உயிாிழப் க்கள் மற் ம் ெசாத் க்க க்கு ேசதம் ஏற்பட்டதன் லம்
ேதசிய ஒற் ைம ெவகுவாக பாதிக்கப்பட்
சர்வேதச ச கத்தில் இலங்ைகயின்
பிரதிைமக்கு களங்கம் ஏற்ப த்தியதனா ம்;
பிரதம அைமச்சர் ெகௗரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கு ெதாடர்ந் ம் பிரதம
அைமச்சரா ம் அைமச்சரைவ அைமச்செரா வராக ம் ெசயலாற் வதற்கான இய ைம
குறித் ம் ேம ம் அவர் பிரதம அைமச்சராக பதவி வகிக்கும் அரசாங்கத்தினால்
ெசயலாற் வதற்கான இய ைம குறித் ம் நம்பிக்ைகயின்ைம காணப்ப வதாக
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் மாக.
* 2.

ே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 .)
* 3.

ே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.
* 4.

ே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.
* 5.

நீதித் ைற (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(8)
* 6.
கு

ெகா ம் பங்குத் ெதாகுதிப் பாிவர்த்தைனைய பரஸ்பரமற்றமயமாக்கல் சட்ட
ஆய்நிைல.

லம் —

* 7.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 8.

இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 9.
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 10.
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 .)
* 11.
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 .)
* 12.
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 .)

(9)
* 13.
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.
* 14.
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:—
(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 .
* 15.
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 .)
* 16.
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ

தி த்தச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

( 10 )
* 17.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 18.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 19.
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 .
20.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

21.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

22.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

23.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

24.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

25.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

26.
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
27.
ஆேலாகா ச

க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

28.
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

பப்ளிக்

அக்க ன்டன்ஸ்

(கூட் ைணத்தல்)

