
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 181.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 ைல 25 ெசவ்வாய்க்கிழைம, பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
1. 

856/ '16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில், அக்குரஸ்ஸ, ெகாடபிட் ய ேதசிய பாடசாைலக்கு 

2016 ஆம் ஆண் க்காக 6ஆம் தரத் க்கு மாணவர்கைள அ மதிக்கின்ற 
ேபா  ைறேக  இடம்ெபற் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக  சில  மாணவர்க க்கு அநீதி ேநர்ந் ள்ள  என்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்காக, ெகாடபிட் ய ேதசிய பாடசாைலயின் 6 ஆம் 
தரத் க்கு ஏைனய பாடசாைலகளி ந்  அ மதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மாணவர்கள் அ மதிக்கப்பட்ட ைறயியல், ஒவ்ெவா  
மாணவ க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட மாணவர்கள் பற்றிய ஒ  பட் யல் அதிபாினால் கல்வி 
அைமச்சுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், குறித்த பட் ய க்கு அைமச்சின் விதப் ைர கிைடக்கப் 
ெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இ  ெதாடர்பில் விசாரைணெயான்ைற ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், குறித்த திகதி யா  என்பைத ம்; 
 (iii) அநீதி இைழக்கப்பட்ட மாணவர்கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 

நடவ க்ைககள் யா  என்பைத ம்;  
அவர் இச்சைபக்கு ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2. 
928/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,—  ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (5) 
(அ) (i) 2015.01.08 ெதாடக்கம் 2016.08.01 வைர இலங்ைக ெவளிநாட் த் ப் 

பணிக்காக நியமிக்கப்பட்ட இலங்ைக ெவளிநாட் ச் ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள் 
அல்லாத ஆட்களின் ெபயர்கள், பிறந்த திகதிகள், இலங்ைக கவாிகள், கல்வித் 
தைகைமகள், ேசைவ அ பவங்கள், நியமிக்கப்பட்ட நா கள் மற் ம் 
பதவிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களில் இரட்ைட பிரஜா ாிைம நிைலகள்/ ெவளிநாட்  பிரஜா ாிைமையக் 
ெகாண் ள்ள ஆட்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iii) அரசியல் ாீதியாக நியமிக்கப்பட்ட ேமற்ப  ஆட்க க்கு ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
கடைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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3. 
931/ '16 

ெகௗரவ சந்திம கமேக,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (5) 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைப, தனியார் ைறயிடமி ந்  மின்சாரத்ைதக் 
ெகாள்வன  ெசய்ைகயில், ெப ைக நைட ைறையப் பின்பற்ற 
ேவண் ெமன மின்சார சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளைம குறித்  அறிவாரா; 

 (ii) இ வைரயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள மின்சார ெகாள்வன களின்ேபா   
ேகள்விப்பத்திர நைட ைற பின்பற்றப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அச்சந்தர்ப்பங்கள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
945/’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ெவௗிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (5) 

(அ) (i) 2015.12.09 ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 2016.09.30 ஆந் திகதி வைரயான 
காலப்பகுதிக்குள் நியமிக்கப்பட்ட வர்கள், உயர் ஸ்தானிகர்கள், பிரதித் 

வர்கள், பிரதி உயர் ஸ்தானிகர்கள் மற் ம் அந்த மட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
ேவ  பதவிகைள வகிக்கின்ற ெவௗிநாட் ச் ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் ெவௗிநாட் ச் ேசைவையச் சாராத உத்திேயாகத்தர்கள் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) 2016.09.30 ஆந் திகதியளவில் ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட பதவிகைள 
வகிக்கின்ற ெவௗிநாட் ச் ேசைவைய சாராத உத்திேயாகத்தர்களின் 
ெபயர்கள், ெதாழில்சார் தைகைமகள், அதிகபட்ச கல்வித் தைகைமகள் 
மற் ம் தற்ேபா  வகிக்கின்ற பதவிகள்  ெவவ்ேவறாக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5. 
1102/ ’16 

ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) மட்/நாவற்ேகணி கண்ணகி வித்தியாலய ஆசிாிைய தி மதி நளினகாந்தி 

விமேலந்திரன் அவர  பயிற்சிைய மட்டக்களப்  ஆசிாியர் கலாசாைலயில் 
2008 இல் ர்த்தி ெசய்த ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் உள்ள ைகேவ  
கேணசா வித்தியாலத்திற்கு நியமனம் ெசய்யப்பட்டார் என்பைத ம்; 

 (ii) மட்டக்களப்  ஆசிாியர் கலாசாைலயில் 2009 ஏப்ரல் மாதம் நைடெபற்ற 
இ திப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற் மா  அவர் ேகாரப்பட்டார் என்பைத ம்; 

 (iii) அக்கால கட்டத்தில் த்தம் உச்ச கட்டத்திைன அைடந்தி ந்த காரணத்தினால் 
ல்ைலத்தீவிைன விட் ச் ெசல்ல யா ம் அ மதிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) தன  கனிஷ்ட ெதாகுதியின டன் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிய அவாின் சான்றிதழின் 
ெசயற்ப ம் திகதி 2011.01.01 என வழங்கப்பட் ள்ள அேதேவைள கனிஷ்ட 
ெதாகுதியின க்கு இ  2009.08.01 என வழங்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (v) இந்த அநீதியிைனப் பற்றி ஜனாதிபதிக்கு இவர் விண்ணப்பித்தைதத் 
ெதாடர்ந்  ஜனாதிபதியின் இைணப் ச் ெசயலாளர் SL/EDU/APP/0043 
இலக்க ைடய 2016.08.01 ஆம் திகதியிடப்பட்ட க தத்திைன இந்த 
ஒ ங்கீனத்ைத நிவர்த்தி ெசய் மா  ேகாாி அப்ேபாைதய கல்வி அைமச்சின் 
ெசயலாள க்கு அ ப்பி ைவத்தி ந்தார் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) அவர  சான்றிதழின் ெசயற்ப ம் திகதிைய 01.08.2009  என மாற் வதற்கு 
அறி த்தல் வழங்கப்ப மா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறியத்த வாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 
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6. 
1113/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2010 ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண் ன் இற்ைறவைர ப ைள மாவட்டத்தில், 
 (i) வழங்கப்பட் ள்ள எாிெபா ள் நிரப்  நிைலய உாிமப் பத்திரங்களின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  உாிமப் பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் ெபயர்கள் 

மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  உாிமப் பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டதன் லம் ெபற்ேறா யக் 

கூட் த்தாபனத்திற்கு ஆண் ேதா ம் கிைடத்த வ மானம் எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iv) எாிெபா ள் நிரப்  நிைலய உாிமப் பத்திரங்கள் வழங்கப்ப ம்ேபா  
கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப ம் அள ேகால்கள் யாைவ  என்பைத ம்; 

 (v) இவ்வா  எாிெபா ள் நிரப்  நிைலய உாிமப் பத்திரங்கள் வழங்கப்ப கின்ற 
ேபா  ஏேத ம் ேமாச கள், ஊழல்கள் இடம்ெபற்றி க்குமாயின், அ  
ெதாடர்பில் எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
1149/ ’16 

ெகௗரவ எம். எச். எம். சல்மான்,— டைமப் , நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) கா , கடவத்சத்தற பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் அைமந் ள்ள ெமாஹிதீன்வத்த 
டைமப் த் திட்டத்தின் கு யி ப்பாளர்க க்கு அ தி தி வழங்கல் இ வைர 

தாமதமாவதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) அங்குள்ள கு யி ப்பாளர்க க்கு உ திகைள வழங்க எதிர்பார்க்கும் 

திட்டவட்டமான திகதி யாெதன்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
1152/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வலல்லாவிட்ட பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குச் ெசாந்தமான மீகஹெதன்ன, 
கும்ப வ பிரேதசத்தில் 02 கற்குழிகள் நடத்தப்பட்  வ கின்றன 
என்பைத ம்; 

 (ii) அதன் லம் சுற்றாட க்கு க ைமயான பாதிப்  ஏற்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  கற்குழிகள் காரணமாக அ கி ள்ள ெப ந்ெதாைகயான கள் 

பாதிக்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கற்குழி உாிைமயாளர்களால் அ கி ள்ள வயல்கள் 
நிரப்பப்பட் ள்ளதாக அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) பிரேதச வாசிகள் ெதாடர்ச்சியாக ைறப்பா  ெசய்தி ந்தேபாதி ம், மத்திய 
சுற்றாடல் அதிகாரசைப ேமற்ப  இரண்  கற்குழிகளின் உாிமங்கைள 
இரத் ச் ெசய்யாதி ப்பதற்கான காரணம் யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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9. 
1156/ ’16 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்  
ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) கடந்த 3-4 மாத காலமாக த்தளம் மாவட்டம் க ம் வறட்சிைய 
எதிர்ேநாக்கியெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வறட்சியின் காரணமாக த்தளம் மாவட்ட ெதன்ைனச் ெசய்ைக 
ெப மளவில் பாதிக்கப்பட்டெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட த்தளம் மாவட்ட ெதங்குச் 
ெசய்ைகயாளர்க க்கு ஏேத ம் நிவாரணம் அல்ல  உதவிகைள 
வழங்குவதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

10. 
1191/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

 (ii) தற்ேபாைதக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 1984 தல் 2009 ஆம் ஆண்  வைர மின்சாரம் வழங்குவதற்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) 2009 ஆம் ஆண் ல் த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  
வைர மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காலகட்டத்தில் மின்சாரம் 
வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
1300/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அலஹப்ெப ம,—  நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தினால் அரசாங்க கள உத்திேயாகத்தர்க க்கு ச ைக 
அ ப்பைடயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்  
நைட ைறப்ப த்தப்பட்டெதன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இதன் கீழ் மாத்தைற மாவட்டத்தில் அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
வழங்கப்பட்ட ேமாட்டார் ைசக்கிள்களின் எண்ணிக்ைக இவர்களின் ெதாழில் 
மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஒ  ேமாட்டார் ைசக்கி க்கான ஏற்ைடய உத்திேயாகத்தாின் நிதிப் 
பங்களிப் ம் அரச பங்களிப் ம் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) பங்களிப் த் ெதாைக மீள ெச த்தப்ப ெமன ம் சகல அரச ஊழியர்க க்கும் 
இலவசமாக ேமாட்டார் ைசக்கிள் வழங்கப்ப ெமன ம் தற்ேபாைதய 
அரசாங்கம் வாக்கு தி அளித்தெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) மீள ெச த்தப்பட்ட பணத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்ட அரச ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் அரசாங்கத்தின் ரண அ சரைண டன் 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள ெபற் க்ெகாண்ட அரச ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) மாவட்டத்தில் ேமாட்டார் ைசக்கிள் ெப வதற்கு உாித் ைடய எஞ்சிய அரச 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) இவர்க க்கு இலவசமாக ேமாட்டார் ைசக்கிள் வழங்கப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

12. 
1372/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  வர  ெசல  திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 124 இற்கு 
அைமய, சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு 
ெதாழில் யற்சி  லதனத்ைத அளிக்கும் ேநாக்கத்தில், “நிதியங்களின் 
நிதியெமான் ” தாபிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  “நிதியங்களின் நிதியத்திற்கு”  பங்களிப்  ெசய் மா  சர்வேதச 
நிதிக் கூட் த்தாபனத்திட ம் (IFC) ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியிட ம் (ADB) 
ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கு கிைடத்த பிரதிப ப் கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) ெதாழில் யற்சி லதன கம்பனிக க்கான கம்பனி வ மான வாிைய 50% ஆல் 

குைறப்பதற்கு ஏற் ைடயதாக உண்ணாட்டரசிைறச் சட்டம் தி த்தப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

13. 
1481/ ’16 

ெகௗரவ வி ற விக்கிரமநாயக்க,—  கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 50 இற்கும் ேமற்பட்ட மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்ற க த் ைற 

மாவட்டத்தின் பா ந்த வர பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் ேமமா/மத் /
நவான ஆரம்பப் பாடசாைல மண்சாி  ஆபத்ைத எதிர்ெகாண் ள்ள இடமாக 
இனங்காணப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) நவான பிரேதசத் க்கு ெதாடர்ச்சியாக ன்  நாட்க க்கு மைழ 
நீ க்குமானால் பாடசாைலைய  விட்  அத் தினங்க க்கு பதிலாக 
வி ைற நாட்களில் வகுப் கைள நடாத் மா  மத் கம வலயக் கல்விப் 
பணிப்பாளாினால் அறிவிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேபாக்குவரத்  சிரமங்கள் மற் ம் ெபா ளாதார வசதியீனம் காரணமாக 
ெபற்ேறார்களால் தம  பிள்ைளகைள ேவ  பாடசாைலக க்கு அைழத்  
ெசல்ல யா ள்ளதால் ஆபத்தான நிைலயி ம் அப்பாடசாைலயிேல 
கற்பிக்க ேவண்  ேநாிட் ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) ன்  நாட்க க்கான மைழ ஒேர நாளில் ெபய் மானால் அப் 
பாடசாைலயில் வகுப் கைள நடாத் வதில் ஆபத்தான நிைலைமெயான்  
ேதாற் விக்கப்படாதா என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த ஆபத்தான நிைலைமயி ந்  பிள்ைளகைள மீட்ெட ப்பதற்கு அப் 
பிரேதசத்தில் ேவெறா  ெபா த்தமான இடத்தில் நவான ஆரம்ப 
பாடசாைலைய நி வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

14. 
1576/ ’17 

ெகளரவ எஸ். சிறீதரன்,—  சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ல்ைலத்தீ , மாங்குளம், மல்லாவி, ழங்காவில், நகாி மற் ம் பைள  ஆகிய 
பிரேதசங்களி ந்  தினந்ேதா ம் சிகிச்ைச ெப வதற்காக ேநாயாளிகள் 
கிளிெநாச்சி மாவட்ட ெபாியாஸ்பத்திாிக்கு வ கின்றனெரன்பைத ம்; 

 (ii) 2009 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர்  இந்த ைவத்தியசாைலயில் எவ்விதமான 
நிர்மாணப் பணிக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல  என்பைத ம்; 

 (iii) சி நீரக ேநாயாளிக க்கான கு தி ஊ பிாித்தல் க வி ெபா த்தப் 
பட் ப்பி ம் அைவ இயங்குவதில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) திடீர் விபத் க் கூ  ஒன் ம் இல்ைலெயன்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஆெமனில், கு தி ஊ பிாித்தல் நிைலயம் மற் ம் திடீர் விபத் க் கூறிைன 
இயங்கும் நிைலக்கு ெகாண் வ ம் திகதி யா ; 

 (ii) அதற்காக நிதிேயற்பா  ஒ க்கப்பட் ள்ளதா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இந்த ைவத்தியசாைலயின் தற்கட்டத்திற்காக ஆசிய அபிவி த்தி வங்கி 
உதவி வழங்கியெதன்பைத அவர் அறிவாரா; 

 (ii) இரண்டாம் கட்டம் இ வைர ஆரம்பிக்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ; 
 (iii) அ  ைகவிடப்பட் ள்ளதா; 
 (iv) இன்ேறல் அ  ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா ; 
 (v) அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

15. 
1608/ ’17 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) சிேரஷ்ட பிரைசகளின் பா 1.5 மில் யன் வைரயிலான நிைலயான 
ைவப் க க்கு 15% வட் ைய வழங்கக் ேகா ம் சுற்றறிக்ைகெயான்  
அைனத்  வங்கிக க்கும் அ ப்பப்பட் ள்ளெதன்  2016.11.21 ஆந் திகதி 
அல்ல  அைத அண்மித்த திகதிெயான்றில் ெதாைலக்காட்சி 
ேநர்காணெலான்றின் ேபா  அப்ேபாைதக்கு இ ந்த நிதி அைமச்சர் 
குறிப்பிட்டார் என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கு மாறாக, ேதைவயான அறி த்தல்க டன் சுற்றறிக்ைககைள 
இலங்ைக மத்திய வங்கிக்கு அ ப்பியதாக ம் இலங்ைக மத்திய வங்கி 
குறிப்பிடப்பட்ட அந்த பணிப் ைரைய நிைறேவற்றத் தவறி ள்ள  என்  
குறிப்பிட்டைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
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(ஆ) (i) 2017.01.31 ஆந் திகதி வைரக்கும் அரச வங்கிகள் உள்ளடங்கலாக அைனத்  
வங்கிக ம் அந்த சுற்றறிக்ைகைய அ ல்ப த்தியி க்கவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) அதனால் சிேரஷ்ட பிரைசக க்கு ஏற்பட்ட நட்டம் இலட்சக்கணக்கான 
பாய்களாகும் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) வங்கிகளால் அைமச்சாின் சுற்றறிக்ைககள் றக்கணிக்கப்பட்டதற்கான 
காரணத்ைத அல்ல  அ ப்பைடைய ம்; 

 (ii) அைமச்சர் 2015 நவம்பர் மாதத்தில் சமர்ப்பித்த வர  ெசல த் திட்ட 
ன்ெமாழி க க்கிணங்க எந்தத் திகதியி ந்  இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

நைட ைறபப த்தப்பட் க்க ேவண் ம் என்பைத ம்; 
 (iii) அைமச்சாின் குறிப்பிடப்பட்ட அந்த பணிப் ைர வி க்கப்பட்ட 

திகதியி ந்  சிேரஷ்ட பிரைசக க்கு இழப்பீ கைள ெகௗரவ அைமச்சர் 
ெச த் வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
சட்ட ல சமர்ப்பண ன்னறிவித்தல் 

1. 
நீதி மற் ம் த்தசாசன அைமச்சர்,— குற்றச்ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் 

சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம் பா காப்  (தி த்தம்),— 2015 ஆம் ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, 
குற்றச் ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம் 
பா காப் ச் சட்டத்ைதத் தி த் வதற்கானெதா  சட்ட லம். 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல் 
2. 

ெகளரவ ெஹக்டர் அப் ஹாமி,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி,— பின்வ ம் 
சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக :- 

“சிட்னி ஜயரத்ன மன்றத்ைதக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா  சட்ட லம்”  

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 
* 1. 

ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட லம்  —   இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
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  5 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப் 
பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 மார்ச்சு 28 ஆம் 
திகதிய 2012/16 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2017.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 3. 
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 (3) ஆம் உப பிாிவின்  கீழ்  
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 
மார்ச்சு 28 ஆம் திகதிய 2012/17 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 4. 
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 (3) ஆம் உப பிாிவின்  கீழ் 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 
மார்ச்சு 31 ஆம் திகதிய 2012/52 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.20 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.4),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின்  2 ஆம் பிாிவின் (3) ஆம் உப பிாிவின்  கீழ் 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 
ேம 08 ஆம் திகதிய 2018/2 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.20 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.5),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின்  2 ஆம் பிாிவின் (3) ஆம் உப பிாிவின்  கீழ் 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 
ேம 19 ஆம் திகதிய 2019/21 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 7. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

தீர்மானம்,— (235 ஆம் அத்தியாயமான) சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிாிவின் 
கீழ் இறக்குமதி தீர்ைவகள் ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட்  2017.06.20 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தீர்மானம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(2017 ெபப்ரவாி 16 ஆம் திகதிய 2006/42  ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 8. 
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 9. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,—  கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2008 ஆம் 
ஆண் ன் 35 ஆம் இலக்க கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் பிாி  6 (உ) மற் ம் பிாி  
21 உடன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் பிாி  51   கீழ் மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 திெசம்பர் 06 ஆம் திகதிய 1996/27 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.07 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 10. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 11. 
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட 

விடயம்  (2017, மார்ச்சு 08) [1]. 

* 12. 
சுகததாச ேதசிய விைளயாட் கள் கட் டத்ெதாகுதி அதிகாரசைப (தி த்தச்) 

சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 13. 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 14. 
உண்ணாட்டரசிைறச் சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 15. 
இலங்ைக ேஜாம்ன் ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நி வக சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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* 16. 
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு த் தைலவாின் சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன களில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல்,—  

இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு அரசியலைமப்பின் 41(ஆ) ஆவ  உ ப் ைர 
மற் ம் 1996 ஆம் ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 
3 மற் ம் 3(4) பிாி களின் பிரகாரம், மனித உாிைமகள் ைற சம்பந்தமான பரந்தளவிலான 
அறி  மற் ம் ெசயன் ைற ாீதியிலான அ பவத்ைதக் ெகாண்ட ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் சட்டத் திைணக்களத்தின் தைலவராக பணியாற் ம் கலாநிதி தி மதி 
ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்கள் இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் 
தைலவராக ன்  (03) வ ட காலத்திற்கு 2015.10.30 ஆம் திகதி தல் அ க்கு வ ம் 
வைகயில் அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களால் நியமிக்கப்பட் ள்ளாராதலா ம்; 

2015.10.30 ஆம் திகதி தல் இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் 
தைலவராக கடைமயாற் ம் கலாநிதி தி மதி ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்கள் ன்  
(03) வ ட ேசைவக் காலத்தின் பின்னர் மீண் ம் தன  நிரந்தரப் பதவிக்குச் ெசல்வதற்கு 
க தியி ப்ப டன், இந்த ன்  (03) வ ட காலப் பகுதியில் சகல ப க ம் 
உள்ளடங்கலான பல்கைலக்கழகச் சம்பளத்ைத அவர் இழந்தால் அவ க்கு கிைடக்க 
ேவண் ய அ கூலங்கள் மீ  பாதிப்  ஏற்ப ம் என அவர் குறிப்பிட் ள்ளாராதலா ம்;  

அதற்கைமய, இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் தற்ேபாைதய தைலவராக 
கடைமயாற் ம் கலாநிதி தி மதி ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்க க்கு தனிப்பட்ட 
வைகயில் ெசல் ப யாகும் வைகயில் அவர் ேசைவயாற் ம் ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் சகல ப க ம் உள்ளடங்கிய  ேநர விாி ைரயாள க்குாிய 
சம்பளத்ைத 2015.10.30 ஆம் திகதி தல் ெச த் வதற்கும், ஆைணக்கு வின் தைலவர் 
பதவிக்குாித்தான  பா 10,000/- மாதாந்தத் ெதாைலேபசிக் ெகா ப்பன , தனிப்பட்ட 
பாவைனக்கு உாிைமையக் ெகாண்ட உத்திேயாக ர்வ வாகனம் மற் ம் அந்த 
வாகனத்திற்கு 225 லீட்டர் எாிெபா ள் அல்ல  சந்ைதயில் நில ம் எாிெபா க்கான 
விைலக்குச் சமமான எாிெபா ள் ெகா ப்பனைவச் ெச த் வதற்கும் 2017.06.13 ஆம் 
திகதி அைமச்சரைவ அங்கீகாரத்ைத வழங்கி ள்ளதாதலா ம்; 

அதற்கைமய, 1996 ஆம் ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க இலங்ைக மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 8 ஆவ  பிாிவின் பிரகாரம் இலங்ைக மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு வின் தைலவரான தி மதி ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்க க்கு 
அரசாங்கத்தின் திரட்  நிதியத்தி ந்  ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட மாதாந்தச் சம்பளம் 
மற் ம் ப கைளச் ெச த் வதற்கு இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 17. 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்) 

சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 18. 
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 உபகரணங்கள் 
விைல குறித்தல் ெதாடர்பாக சுகாதார, ே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. 

* 19. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 20. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 21. 
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 . 

* 22. 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்,— நீதித் ைறச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதி,— 

1978 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க, நீதித் ைறச் சட்டத்தின் 60 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  
வாசிக்கப்ப ம், சட்டத்தின்  61 ஆம் பிாிவின் கீழ், நீதி அைமச்சாினால்  ஆக்கப்பட் , 
2017 மாச்சு 27 ஆம் திகதிய 2012/5 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதி 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

23. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

24. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

25. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

26. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

27. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

28. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

29. 
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 . 


