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21/ ’18
ெகளரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கண் மாவட்டத்தில் உள்ள ேதசிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
பாடசாைலயி ம் கல்வி பயி ம் மாணவர்களின்
எண்ணிக்ைக மற் ம் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக
தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப பாடசாைலகளில் நில ம் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக
யா என்பைத ம்;
(v) கண்
மாவட்டத்தில்
காணப்ப கின்ற
ேதசிய
பாடசாைலகளின்
எண்ணிக்ைகைய
அதிகாிப்ப
ெதாடர்பாக
அைமச்சின்
கவனம்
ெச த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) கண் மாவட்டத்தில் காணப்ப கின்ற ேதசிய பாடசாைலகளின் ெபௗதீக
மற் ம் மனித வளங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைக யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2.

46/ ’18
ெகளரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 வர ெசல த்திட்டத்தில் 183 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம்,
ெகௗரவ பிரதம அைமச்சாின் ெகாள்ைகப் பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்
பட் ள்ளவா , தாபிப்பதற்கு
ன்ெமாழியப்பட்ட விேசட கமத்ெதாழில்
மற் ம் மீன்பி ஏற் மதி வலயங்களில், 2016 ஆம் ஆண் ல் தாபிக்கப்பட்ட
வலயங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அைவ தாபிக்கப்பட் ள்ள இடங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப பிேரரைணக்கு அைமய, தாபிக்கப்பட்ட ஒவ்ெவா வலயத்திற்காக ம்
அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்பட்ட ெமாத்த ெசலவினம் தனித்தனிேய எவ்வள
என்பைத ம்;
(iii) இந்த கமத்ெதாழில் மற் ம் மீன்பி ஏற் மதி வலயங்களின் ெபா ப்ைப
எந்த அரச நி வனம் ஏற் ள்ள என்பைத ம்;
(iv) 2016 ஆம் ஆண் ல் அவ்வாறான வலயங்கள் தாபிக்கப்பட்
ப்பின்,
ேமற்ப ஒவ்ெவா வலயத்தின ம் ஏற் மதி வ வாய் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(2)
3.

163/ ’18
(டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
ஊழல் ஒழிப் கு ெசயலகம் நி வப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
இவ்வ வலகம் எவ்வள காலம் ேபணிவரப்பட்ட என்பைத ம்;
ேமற்ப அ வலகத்தில் இைணக்கப்பட்
ேசைவயாற்றிய ஆளணியினர்
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) குறித்த காலகட்டத்தி ள் இவ்வ கலத்திற்கு கிைடத்த
ைறப்பா களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமலதிக
விசாரைணக க்காக
ஒவ்ெவா
நி வனத்திறக்கும்
இம் ைறப்பா கள் ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட ைற யாெதன்பைத ம்;
(vi) குறித்த காலகட்டத்தி ள் ேமற்ப அ வலத்ைத பராமாிப்பதற்காக ஏற்பட்ட
ெசல எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

ெகௗரவ
மற் ம் ெபா
(அ) (i)
(ii)
(iii)

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
4.

200/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(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?
5.

220/ ’18
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள்
அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் கண் மர ாிைமகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரச ெதாழில் ட்பக் கல் ாிக்கு
ெதாழிற்பயிற்சியின் நிமித்தம் வ டாந்தம் ெப மளவிலான விண்ணப்பங்கள்
கிைடப்பேதா ,
மிக ம்
வைரய க்கப்பட்ட
எண்ணிக்ைகயிலான
விண்ணப்பதாாிகேள ெதாி ெசய்யப்ப கின்றனர் என்பைத ம்;
(ii) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ெதாழில்வாய்ப் க்களற்ற ஆயிரக்கணக்கான
இைளஞர் வதிக க்கு இத்ெதாழில் ட்பக் கல் ாியில் பயிற்சி ெப வதற்கு
வாய்ப் க் கிைடப்பதில்ைல என்பைத ம்;
(iii) குறித்த இைளஞர் வதிகளின் நலன் க தி யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ேம ம்
ஒ ெதாழில் ட்பக் கல் ாிைய நிர்மாணிக்கும் ெபா ட் ெதன்மராட்சிப்
பிரேதசத்தில் மீசாைல
ரசிங்கம் மத்திய மகா வித்தியாலயத்திற்குாிய 06
ஏக்கர் காணி நன்ெகாைடயாக வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iv) குறித்த காணிைய அவதானித்த ெதாழிற்பயிற்சித் திைணக்களத்தின்
அதிகாாிகளால் ேதசிய திட்டமிடல் திைணக்களத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
க த்திட்ட ன்ெமாழி அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

(3)
(ஆ) (i) மீசாைலயில் திய ெதாழில் ட்பக் கல் ாிைய நிர்மாணிப்பதற்கான ர்வாங்க
நடவ க்ைககள் மற் ம் நிதி ஒ க்கீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப கல்
திகதி யாெதன்பைத ம்;

ாியின் நிர்மாணிப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
6.
235/ ’18
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெகாெலான்னாவ நகர சைப எல்ைலக்குள் நீண்டகாலம் ெதாடக்கம்
நாெளான் க்கு 02 மணி ேநரம் நீர் ெவட்
அ ல்ப த்தப்பட்
வ கின்றெதன்பைத ம்;
(ii) அத் டன், தின ம் கூ தலான ேநரம் குழாய் நீாின் அ த்தம் குைறந்த
மட்டத்தில் காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இவ்வா
நீர்
ெவட்
அ ல்ப த்தப்ப வதற்கும்
குைறவைடவதற்குமான காரணம் யாெதன்பைத ம்;

நீர்

அ த்தம்

(ii) இதற்ெகன தற்சமயம் காணப்ப ம் மாற் த் தீர் கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப தீர் கைள ெசயற்ப த் வதற்கு ஏேத
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

ம் ேவைலத்திட்டெமான்

(iv) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பிரச்சிைனக்கு
ெகா க்கப்ப ம் திட்டவட்டமான திகதி யாெதன்பைத ம்;

தீர்

ெபற் க்

ராட்சி

245/ ’18
மற் ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
7.
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) சப்ரக வ மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய
நியமனம் ெபற்ற திகதி யா ;

உள்

தலைமச்சர் அந்தப் பதவிக்கு

(ii) பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட திகதி ெதாடக்கம் இன் வைர இவர் ேமற்ெகாண்ட
ெவளிநாட் விஜயங்கள் யாைவ;
(iii) அந்த ஒவ்ெவா

ெவளிநாட்

விஜயத்தின ம் ேநாக்கம் யா ;

(iv) அதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள ;
(v) அந்த விஜயங்களின் ஊடாக சப்ரக வ மாகாண மக்க
நன்ைமகள்’ யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

க்கு கிைடத்த

(4)
8.

417/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (சா.தரம்) பாீட்ைசக்காக ெமாணறாகல மாவட்டத்
தி
ந் ேதாற்றி ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப மாணவர்களில் க.ெபா.த. (சா.தரம்) பாீட்ைசயில் சித்தியைடந் ள்ள
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) 2015 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப
மாவட்டத்தி
ந்
க.ெபா.த. (உ.தரம்)
பாீட்ைசக்காக ேதாற்றி ள்ள ெமாத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப மாணவர்களில் பல்கைலக்கழக அ மதி ெபற் ள்ள மாணவர்களின்
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா பாடெநறியின்ப தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) 5 ஆம் ஆண்
லைமப் பாிசில் பாீட்ைச, க.ெபா.த. (சா.தரம்) மற் ம் க.ெபா.த.
(உ.தரம்) ஆகிய ன் பாீட்ைசகளில் ெமாணறாகல மாவட்டத்தின் ெப ேப கைள
ெமாத்த ேதசிய ெப ேப க டன் ஒப்பீ ெசய்
அறிக்ைகெயான்ைற
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

9.

427/ ’18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம்
ஸ் ம் சமய
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) 1994 ஆம் ஆண் திறந் ைவக்கப்பட்ட விஜித ர தபால் அ வலகக் கட் டம்
னரைமக்கப்படாைமயின் காரணமாக மிக ேமாசமாக ப தைடந் உைடந்
வி ம் ஆபத் நிைலயில் உள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
கட் டத்ைத னரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
10.

470/ ’18
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மின்வ
மற் ம்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இன் வைர இலங்ைகயில் இயங்கும் தனியார்
மின் ற்பத்தி கம்பனிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப கம்பனிகளின் ெபயர்கள்,
கவாிகள் மற் ம் பணிப்பாளர் சைப
உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் ேமற்ப
ஒவ்ெவா
கம்பனியினா ம்
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட மின்சார அலகுகளின்
எண்ணிக்ைக மற் ம் ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நி வனத்திற்கும் இலங்ைக
மின்சார சைபயினால் ெச த்தப்பட்ட பணத் ெதாைக, ஒவ்ெவா ஆண்
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
(iv) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் இலங்ைக மின்சார
சைபயி டாக
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
மின் ற்பத்திைய
அதிகாிக்கச்
ெசய்வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(5)
11.

554/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2020 ஆம் ஆண் ல் வடேமல் மாகாணத்தில் தலசீமியா ேநாைய ற்றாகேவ
ஒழித் க்கட் வதற்கான விேசட நிதியெமான்
2009 ஆம் ஆண் ல்
தாபிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப நிதியத்தி
ந்
பா 10 மில் ய க்கு ேமற்பட்ட பணத் ெதாைக
ைறேகடாக பாவிக்கப்பட்டைம பற்றிக் கண்டறிவதற்கான விேசட
லனாய் க் கு ெவான் நியமிக்கப்பட்ட ேபாதி ம் இற்ைறவைர அதன்
அறிக்ைக ெவளியிடப்படவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ஆெமனில், இந்த
லனாய்
அறிக்ைகைய ெவளியிட் , சம்பந்தப்பட்ட
ஆட்க க்கு எதிராக அைமச்சு ேமற்ெகாள்ளப்ேபாகும் நடவ க்ைக யாெதன்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
12.

573/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வடேமல் மாகாண பயணிகள் ேபாக்குவரத்
அதிகாரசைபயில் தற்ேபா
பணி ாி ம் ஊழியர்களின் ெபயர்கள் யாைவ;
(ii) அதன் பணிப்பாளர் சைபயி ள்ேளார்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம்
கல்வித் தைகைமகள் யாைவ;
(iii) தற்ேபா
அந்த அதிகார சைபயினால் வழங்கப்பட் ள்ள பயணிகள்
ேபாக்குவரத்
உாிமப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
தி
இலக்கத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அந்த அதிகாரசைபயின் பயணிகள் வாகன ேபாக்குவரத்
உாிமப்பத்திர
த்தகங்கள் நான்கு காணாமல் ேபா ள்ளைத அவர் அறிவாரா ;
(ii) ஆெமனின், அ ெதாடர்பாக எ க்கப்பட் ள்ள சட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) தற்ேபா வடேமல் மாகாண பயணிகள் ேபாக்குவரத் அதிகார சைப ஓர் ஊழல்
நிைறந்த நி வனெமன குற்றம் சாட்டப்பட் ள்ளதனால் அதைன தற்ேபாைதய
நல்லாட்சி அரசின் ெகாள்ைகக க்கைமய நிர்வகிக்க அைமச்சு எ க்கும்
நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

ெபா

அ

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்கள்

1.

பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் ,— 8 ஆம் இலக்க பாரா மன்ற
நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம், 2018.06.20 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தினால்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரரைணகளினா ம் தைடெபறாமல், இன்ைறய தினம் சைப
அமர் ேநரம் .ப. 10.00 மணி தல் பி.ப. 12.30 மணி வைர ம், பி.ப. 1.30 மணி தல்
பி.ப. 6.30 மணிவைர ம் இ க்குமாக. .ப. 11.00 மணிக்கு 8(5) ஆம் இலக்க பாரா மன்ற
நிைலயியற் கட்டைள ெதாழிற்ப மாக. பி.ப. 6.30 மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத
வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக.
2.

பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— சிறப் ாிைம,— பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகௗரவ
(கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ அவர்கள், தன சிறப் ாிைம மீறப்பட் ள்ளதாக 2018
ன் 22 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் எ ப்பிய விடயம், 118 ஆம் இலக்க பாரா மன்ற
நிைலயியற் கட்டைளயின் கீழ் ஒ க்கவியல் மற் ம் சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு விற்கு
ஆற் ப்ப த்தப்ப மாக.

(6)

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

1.
பா. 1/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— பாடசாைல மாணவர் ஒ க்காற் க்
கு
விசாரைணகைள
ைறசார்ந்த வைகயில் ேமற்ெகாள்வதற்கான ேவைலத்
திட்டெமான்ைற தயாாித்
அ லாக்குதல்,— ஒ சில பாடசாைலகளில் மாணவர்களின்
ஒ க்காற் ப் பிரச்சிைனகளின்ேபா
ைறசார்ந்த ஒ க்காற்
விசாரைணகள்
ேமற்ெகாள்ளப்படாமல் மாணவர்கைள பாடசாைலகளி
ந்
நீக்க நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
வ வேதா
அதன் லமாக ேமற்ப
மாணவர்களின் கல்விச்
ெசயற்பா கள் சீரழிந்
பாாிய அநீதிக்கு இலக்காகின்றைம ம், ெப ம்பாலான
மாணவர்கள் க ைமயாக உளாீதியான அ த்தத் க்கு உள்ளாகி
மனேநாயாளிகளாக
மா கின்றைம ம், ஒ சில மாணவர்கள் ஒட் ெமாத்த ஆசிாியர் ச தாயத்ைதப் ேபான்ேற
ச கத்ைத ம் ெவ த்
ச க விேராத குற்றவாளிகளாக மாறிய சந்தர்ப்பங்கைள ம்
காணக்கூ யதாக உள்ளைமயால், பாடசாைல மாணவர்களின் ஒ க்கத்திற்கு ரணான
ெசயல்களின்ேபா
மிக ம் ைறசார்ந்த வைகயி ம் பாரபட்சமற்றதாக ம் ஒ க்காற்
விசாரைணகைள நடாத் வதற்காக ெபா த்தமான ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாித்
அ லாக்க ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற .
2.
பா. 2/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ப ைள ெபா ைவத்தியசாைலைய ேபாதனா
ைவத்தியசாைலெயான்றாக பயன்ப த்தி ஊவா ெவல்லஸ்ஸ பல்கைலக்கழகத் டன்
இைணந்த அரச ம த் வ பீடெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— எம நாட் ல் சிறந்த சுகாதார
ேசைவெயான்றிைனப்
ேபணிவ ம்ெபா ட்
அவசியமாகின்ற
ம த் வர்களின்
எண்ணிக்ைகயில் தற்ேபா ஏறக்குைறய 50% மாத்திரேம இ ப்பேதா
க.ெபா.த.
(உயர் தரம்) உயிாியல் பாடத் ைறயில் அதி யர் சித்திகைளப் ெபற் க்ெகாள்கின்ற
ெப ம்பாலான மாணவர்க க்கு அரசாங்க ம த் வ பீடங்களில் பிரேவசிப்பதற்கான
வாய்ப் கள் அற் ப்ேபா ள்ளேதா அரசாங்கத்தின் கல்வி மற் ம் சுகாதார ேசைவகைள
பலப்ப த் வதற்காக ப ைள ெபா
ைவத்தியசாைலைய ேபாதனா ைவத்தியசாைல
ஒன்றாக பயன்ப த்தி ஊவா ெவல்லஸ்ஸ பல்கைலக்கழகத் டன் இைணந்த ம த் வ
பீடெமான் ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற .
3.
பா. 3/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ெமாறட் வ பல்கைலக்கழகத்திற்காக
ன்ெமாழியப்பட் ள்ள ம த் வ பீடத்திற்கான ேபாதனா ைவத்தியாசாைலயாக
நாெகாைட ெபா ைவத்தியசாைலைய அபிவி த்தி ெசய்தல்,— 2018 ஆம் ஆண் க்கான
வர
ெசல த்திட்டம்
லம் ெமாறட் வ பல்கைலக்கழகத் டன் இைணந்த ம த் வ
பீடெமான்ைற நிர்மாணிக்க ன்ெமாழியப்பட் ள்ளேதா ேமற்ப
ன்ெமாழியப்பட் ள்ள
ம த் வ
பீடத்திற்கான
ேபாதனா
ைவத்தியாசாைலயாக
நாெகாைட
ெபா
ைவத்தியசாைலைய அபிவி த்தி ெசய்யப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம்
பிேராிக்கின்ற .
4.
பா. 4/ '18
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்விைய கட்டாயப்ப த்தல்,—
நாகாீகமான ஒ ச கத் க்கு ஒவ்வாத வைகயில் நாட்
ள் பரவி வ கின்ற குற்றச்
ெசயல்கள் மற் ம் சி வர் குற்றச்ெசயல்கைள ஒழிப்பதற்கும் சுய ஒ க்கக் கட் ப்பாட்ைட
ஏற்ப த் வதற்குமாக சகல பிள்ைளக க்கும் 9 ஆம் தரம் வைர அவர்கள சமயங்களின்
அ ப்பைடயில் ஞாயிற் க்கிழைம அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்விையக் கட்டாயப்ப த்தல்
உகந்தெதன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
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5.
பா. 15/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— பாடசாைல மற் ம் விைளயாட் க் கழக கிாிக்ெகட்
ேபாட் த் ெதாடர்களின் தரத்ைத ேமம்ப த் வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற
அைமத்தல்,— கடந்த பல வ டங்களாக இலங்ைகயின் கிாிக்ெகட் விைளயாட் ெப ம்
ழ்ச்சிக்குள்ளாகி இ ப்பதனால் ேதசிய அணிக்கு திறைமவாய்ந்த
ரர்கைளத்
ேத க்ெகாள்வதற்காக பாடசாைல மற் ம் விைளயாட் க் கழக மட்டத்தில் கிாிக்ெகட்
ேபாட் த் ெதாடர்களின் தரத்ைத ேமம்ப த் வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்
தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
6.
பா. 16/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கிராமியப் பிரேதசங்களில் ெபௗத்த விஹாைரகளில்
தங்கியி க்கும் வேயாதிப பிக்குமார்கைளப் பா காப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற
அைமத்தல்,— இலங்ைகயின் அேநகமான கிராமியப் பிரேதசங்களில் ெபௗத்த விஹாைரகள்
மிகக் குைறந்த ெபா ளாதார நிைலயி ள்ளதால், அத்தைகய விஹாைரகளில்
தங்கியி க்கும் வேயாதிப பிக்குமார்கைளப் பா காப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்
தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
7.
பா.20/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— அைனத் பல்கைலக்கழகங்களி ம்
தற்ேபா
காணப்ப கின்ற பகி வைதைய
ற்றாக நி த் வதற்கு இ ப்பி ள்ள
சட்டங்கைள நைட ைறப்ப த்தல்,— பல்கைலக்கழகங்களில் அல்ல அதற்கு ெவளிேய
திய மாணவர்க க்கு எதிர்ெகாள்ள ேநாிட் ள்ள பகி வைதைய ற்றாக த ப்பதற்கு
மற் ம் 1998 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கல்வி நி வனங்களில் பகி வைதகைள ம்
ஏைனய இயல்பிலான ெகா ரச் ெசயல்கைள ம் தைட ெசய்வதற்கான சட்டத்தின்
பிரகாரம் அவ்வா பகி வைதகளில் ஈ ப கின்ற சகல தரப் கள் ெதாடர்பி ம் சட்டம்
அ லாக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற .
8.
பா. 21/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— இைணயத் தளங்களில் ஆபாச
காெனாளிகள் உலா வைத த க்கும் ெபா ட் சிறப் நி வனெமான்ைற தாபித்தல்,—
தற்ேபா
அதிகளவில் இைணயத் தளங்கள் ஊடாக பல்ேவ
ஆபாச காெனாளிக்
காட்சிகள் உலா வதன்
லம் ஆட்களின் அந்தரங்கத் க்கு பாதிப்ேபற்ப வேதா
குறிப்பாக ெபண்கள் அதன்
லம் ெப ம் அெசௗகாியங்கைள எதிர்ெகாள்வதால்,
இவ்வாறான காெனாளிக் காட்சிகைள தன் வசம் ைவத் ள்ள, விநிேயாகிக்கின்ற மற் ம்
உ வாக்குகின்ற ஆட்கள் ெதாடர்பாக
லனாய்
ெசய்வதற்கு பயன்மிக்க சிறப்
பிாிெவான்
குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற .
9.
பா. 22/ ‘18
ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் ஏைனய
அைனத் உயர்கல்வி நி வனங்க க்கும் சிறப் ப் பயிற்சி ெபற்ற உளநல ஆேலாகர்கைள
அல்ல
ேபாசகர்கைள நியமித்தல்,— தற்ேபா
பரவலாக காணக்கூ யதாக உள்ள
இைளஞர் வதிகள், மாணவ மாணவியர்கள் தற்ெகாைல ெசய் ெகாள் ம் ேபாக்கிைன
த ப்பதற்கு அைனத்
அரச கல்வி நி வனங்க க்கும் பயிற்சி ெபற்ற உளநல
ஆேலாசகர்கள், ேபாசகர்கள் நியமிப்பட ேவண் ெமன அல்ல
ேமற்ப
கல்வி
நி வனங்களில் தற்ேபா
பணியாற் கின்ற ஆசிாியர்க க்கு உளநல ஆேலாசைன
ெதாடர்பான சிறப் ப் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற .
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10.
பா. 23/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத்தின் கைரேயாரப் பகுதிையப்
பா காப்பதற்கான
ாித நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்தல்,— த்தளம்
மாவட்டம் அதிரம்யமான கைரேயாரப் பகுதிக்கு உாிைமேகாாிய ேபாதி ம், கடலாிப் ,
கண்டல் தாவரங்கள் அழிவைடதல், அத் மீறிய நிர்மாணிப் கள் ேபான்ற காரணங்களினால்
கைரேயாரப்பகுதி மாசைடந் ள்ளதால், த்தளம் மாவட்டத்தின் கைரேயாரப் பகுதிைய
பா காப்பதற்காக ாித நிகழ்ச்சித்திட்டெமான் நைட ைறப்ப த்தப்படல் ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
11.
பா. 24/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத் க்குாித்தாக இ ந்த கரப்பந்தாட்ட
விைளயாட் ன் ெப ைமைய மீண் ம் கட் ெய ப் வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற
நைட ைறப்ப த்தல்,— இற்ைறக்கு ஏறத்தாழ ஒ
தசாப்தத் க்கு
ன்னர்
த்தளம்
மாவட்டத்தின் பாடசாைலகளி
ந்
உ வாகிய திறைமவாய்ந்த கரப்பந்தாட்ட
விைளயாட்
ரர்க ம்
ராங்கைனக ம் ேதசிய மற் ம் சர்வேதச ேபாட் களில்
ெவளிப்ப த்திய திைறைமகளின் காரணமாக த்தளம் மாவட்டத் க்கு கரப்பந்தாட்ட
விைளயாட்
லம் ெப ைமயானேதார் இடம் கிைடத்தி ந்த ேபாதி ம், இன்றளவில்
அந்த நிைலைமயில் ஓரள
ழ்ச்சி ஏற்பட் ள்ளதனால், மீண் ம் அந்தப் ெப ைமைய
த்தளம் மாவட்டத் க்கு ெகாண் வ வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான் நைட ைறப்
ப த்தப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
12.
பா. 25/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத்தில் ாின் மீன் ெதாழிற்சாைல
ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— மக்களின் ேபாஷாக்குத் ேதைவகைள
ர்த்தி ெசய்வதற்குத்
ேதைவயான ரதச்சத்ைத ெபற் க் ெகா க்க ம், வ டாந்தம் ாின் மீன் இறக்குமதிக்காக
ெவௗிநாட் க்கு பாய்ச்சப்ப கின்ற ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய பா காத் க்
ெகாள்வதற்காக ம், ேம ம் ாின் மீன் ெதாழிற்சாைலெயான்ைற ஆரம்பிக்கத் ேதைவயான
அைனத் வளங்க ம் த்தளம் மாவட்டத்தில் இ ப்பதா ம், அம்மாவட்டத்தில் ாின் மீன்
ெதாழிற்சாைலெயான்ைற ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
13.
பா. 26/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— ெகா ம் – கட் நாயக்க அதிேவக ெந ஞ்சாைலைய
சிலாபம் வைர நீ த்தல்,— ஒ நாட் ன் அபிவி த்தியில் அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் மிக
க்கியமானைவயாக உள்ளதா ம், தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் த்தளம்
மாவட்டம் மிக ாிதமாக அபிவி த்தியைடந் வ வதா ம், அந்த அபிவி த்தி ேவகத்ைத
ேம ம் அதிகாிக்கச் ெசய் ம் ெபா ட்
தற்ேபா
ெகா ம்பி
ந்
கட் நாயக்க
வைர ள்ள அதிேவக ெந ஞ்சாைல சிலாபம் வைர நீ க்கப்பட ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
14.
பா 27/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— வடேமல் மாகாணத்தில் குளங்கள், ஆ கள் மற் ம்
கால்வாய்கைள சார்ந்ததாக ம த மர ந ைகக் க த்திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,—
மண்ணில் உள்ள நீைரப் பா காக்கும் ஆற்றைலப்ேபான்ேற மண்ணாிப்பிைன குைறக்கும்
பண் ைடய நீண்ட ஆ ட்காலத்ைதக்ெகாண்ட ம த மரத்ைத வடேமல் மாகாணத்தின்
குளங்கள், ஆ கள் மற் ம் கால்வாய்கைள சார்ந்ததாக ந ைகெசய் ம் க த்திட்டெமான்
ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற .

(9)
15.
பா 28/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— பத்தலங்குண் தீ வாசிகளான மீனவர்களின் அ ப்பைடத்
ேதைவப்பா கைள நிைறேவற் வதற்கான
ாித நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல்,—
வடேமல் மாகாணத்தின் த்தளம் மாவட்டத்தின் கற்பிட் க் குடாநாட் க்கு அ கில் உள்ள
பிரதான தீ களிெலான்றான பத்தலங்குண் தீைவச்ேசர்ந்த மீனவர்களின் அ ப்பைடத்
ேதைவப்பா கள் இற்ைறவைர
ைறயான கவனத்திற்கு இலக்காகவில்ைல என்பதால்,
நிகழ்கால நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் அம்மக்களின் அ ப்பைடத் ேதைவப்பா கைள
நிைற ெசய் அவர்களின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த் வதற்கான ாித நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற .
16.
பா.29/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— ேகாழிப் பண்ைண உாிைமயாளர்களினால்
பயன்ப த்தப்ப கின்ற ‘பற்றாி ேகஜ்’ ைறைமைய நி த் தல்,— இலங்ைக பண்ைடய
காலந்ெதாட்
உயிாினங்கள் மீ
அன் ெச த் கின்ற ெபௗத்த நாடாக விளங்கிய
ேபாதி ம், இன்றளவில் சில ேகாழிப் பண்ைணயாளர்கள் பயன்ப த் கின்ற பற்றாி ேகஜ்
ைறைம காரணமாக விலங்குகள் ெப ம் சித்திரவைதக்குள்ளாவதனா ம், அதிக ட்ைட
உற்பத்தியின்
லம் சிறிய அளவிலான ேகாழிப் பண்ைணயாளர்களின் ெதாழில்கள்
ஆபத்தான நிைலக்கு உள்ளாகி ள்ளதன் காரணத்தினா ம், ேமற்ப மனிதாபிமானமற்ற
ைறைமைய நி த் வதற்கு ேதைவயான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன
இப் பாரா

மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற

.

17.
பா.30/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— பால் உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள
உள்நாட் ப் பாற் பண்ைணயாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு ாித நிகழ்ச்சித்
திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் தல்,— வ டாந்தம் எம
நாட் ற்கான பால் மா
இறக்குமதிக்காக ெப ந்ெதாைகப் பணம் ெசலவிடப்ப வ டன், இப்பணத்ைத எம
நாட் ற்குள்ேளேய ேசமித் க்ெகாள்ள
ெமனில் அ நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திற்கு
ெப ம் உந் சக்தியாக அைம ெமன்பதால் பால் உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள
உள்நாட்
பாற் பண்ைணயாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு
ாிதமான
நிகழ்ச்சித் திட்டெமான் நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
18.
பா. 31/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— வடேமல் மாகாணத்தி ள் அைமந் ள்ள
ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் ெப மதிவாய்ந்த இடங்கைள ேப வதற்காக
ாிதமான
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற
நைட ைறப்ப த் தல்,— வடேமல்
மாகாணத்தி ள்ள
கு ணாகல் மாவட்டம் மிக ம் ெப ைமவாய்ந்த வரலாற்றிக்கு உாிைம ேகா ம்
ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் ெப மதிவாய்ந்த பல இடங்கைளக் ெகாண்டெதா
மாவட்டமாக இ ப்ப டன், பண்ைடய காலத்தில் கு ணாகல், தம்பெதனிய மற் ம்
யாப்பகுவ ேபான்ற இராச்சியங்க ம் இம்மாவட்டத்திேலேய அைமந்தி ந்தெதனி ம்
தற்ேபா
இந்த ராதன இடங்களின் பா காப் சம்பந்தமாக பாாிய பிரச்சிைனகள்
ேதான்றி ள்ளதால் ேமற்ப ெதால்ெபா ளியல் இடங்கைள ேப வதற்காக ாிதமான
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்
நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
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19.

பா. 32/ ’18
ெகௗரவ ஷா இந் னில் அமரேசன,— சகல ைறகைள ம் உள்ளடக்கும் வைகயில்
விாிவான ச க பா காப் வைலயைமப்ெபான்ைற நைட ைறப்ப த்தல்,— எந்தெவா
நாட்
ம் ெவற்றிகரமான ச க பா காப் வைலயைமப்ெபான் காணப்ப வ அந்த
நாட் ல் வா ம் பிரைசக க்கு
க்கியமாகும் என்ப டன், இலங்ைகயில் அரச ைற
மற் ம் தனியார் ைற ஊழியர்க க்காக ஓய் திய
ைறெயான்
அல்ல
ேசமலாப
நிதிய
ைறெயான்
நைட ைறயில் இ ந்த ேபாதி ம், நாட் ல்
ைறசாரா
ைறயி ள்ள ஊழியர்க க்காக அத்தைகய ச க பா காப்
ைறெயான்
நைட ைறயில் இல்லாைமயால், அைனத்
ைறகைள ம் உள்ளடக்கும் வைகயில்
விாிவான
ச க
பா காப்
வைலயைமப்ெபான்
நைட ைறப்ப த்தப்படல்
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .

* 20.
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 59 ஆம்
மற் ம் 63 ஆம் பிாி க டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 142 (2) ஆம் பிாிவின் (ப) என் ம்
பந்தியின் கீழ் 2017 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க, ம ந் கைளப் பதி ெசய்த ம்
அவற் க்கு உாிமமளித்த ம் (கட்டணங்கள்) ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் சுகாதாரம்,
ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 சனவாி 05 ஆம்
திகதிய 2052/33 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.04.03 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 21.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல் (இல.1),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 25 ஆம்
பிாிவின் கீழ், ம வாி ெதாடர்பாக நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால்
விதிக்கப்பட் , 2018 சனவாி 18 ஆம் திகதிய 2054/42 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.05.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 04/2018)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 22.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல் (இல.2),— 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 .)
* 23.
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்,— அஞ்சல்
அ வலகக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— (190 ஆவ அத்தியாயமான)
அஞ்சல் அ வலகக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 7 ஆம் பிாிவின் கீழ் தபால் கட்டணங்கள்
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாின் இணக்கப்பாட் டன் தபால், தபால்
ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018
ன் 07
ஆம் திகதிய 2074/32
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
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* 24.
ெகா ம் பங்குத் ெதாகுதிப் பாிவர்த்தைனைய பரஸ்பரமற்றமயமாக்கல் சட்ட
கு ஆய்நிைல.
* 25.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 26.
குற்றவியல் க மங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் (தி த்தச்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 27.
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 28.
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 29.
பிரேதச சைபகள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 30.
காலவிதிப் (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 31.
விசாரைண ஆைணக்கு க்கள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 32.
இலஞ்சம் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 33.
காணி (பராதீனப்ப த்தல் மீதான மட் ப்பா கள்) (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம்
மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

( 12 )
* 34.
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 35.
இ ப்பிடக்கூ
மதிப்பீ .

ெசாத்தாண்ைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட

லம் — இரண்டாம்

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 36.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்
நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள்
வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2016),— பணச்
சட்டத்தின் 35(3) பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3)
பிாிவின் கீழ் 2017.11.16 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 37.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக
மர ந்திாிைகக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3)
பிாிவின் கீழ் 2017.11.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக மர ந்திாிைகக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக
மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 38.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக
வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2016),— பணச்
சட்டத்தின் 35(3) பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3)
பிாிவின் கீழ் 2017.12.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
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* 39.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்
நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— பிரேதச
அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள்
(2015),— பணச் சட்டத்தின் 35(3) பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க
நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31
ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் உள்ளடங்கலான பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 40.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— அரச ஈட்
மற் ம் தலீட் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 1971
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.06.23 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் உள்ளடங்கலான அரச ஈட் மற் ம்
தலீட் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.21
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 41.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— அரச ஈட்
மற் ம் தலீட் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— 1971
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.11.11 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் உள்ளடங்கலான அரச ஈட் மற் ம்
தலீட் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 42.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக
ேசமிப் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 1971 ஆம்
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.08.08 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
சுயாதீன கணக்காய்வாளர்களின் அவதானிப்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ேசமிப்
வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.21
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
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* 43.
அபிவி த்தி உபாய
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2012),— 1978 ஆம்
ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம் ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின்
31 வ
வாசகத்தின் கீழ் 2017.10.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம்
திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் உள்ளடங்கலான இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.11.10
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 44.
அபிவி த்தி உபாய
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம்
ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம் ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின்
31 வ
வாசகத்தின் கீழ் 2017.12.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம்
திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் உள்ளடங்கலான இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.20
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 45.
அபிவி த்தி உபாய
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம்
ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம் ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின்
31 வ
வாசகத்தின் கீழ் 2017.12.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம்
திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் உள்ளடங்கலான இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.20
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 46.
அபிவி த்தி உபாய
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக
ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1979
ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபச் சட்டத்தின் 16
ஆம் பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் பிாி
ஆகியவற்றின் கீழ் 2017.10.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் உள்ளடங்கலான, இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.02.20
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 47.
மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற 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.
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* 48.
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 .
* 49.
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 .)
* 50.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 51.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
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* 52.
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 .
53.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

54.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

55.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

56.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

57.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

58.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

59.
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
60.
ஆேலாகா ச

க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

61.
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

பப்ளிக்

அக்க ன்டன்ஸ்

(கூட் ைணத்தல்)

62.
ஸ்ரீ சாக்கியசிங்காராம விகாரஸ்த
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

கார்யசாதக

சங்விதான

(கூட் ைணத்தல்)

