
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 191.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 ஆகஸ்ட் 23 தன்கிழைம, பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 
112/ ’15 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தம் த்ேதகம ைவத்தியசாைலயின் சிகிச்ைசக்கூடக் கட்டடத்தின் நிர்மாணப் 
பணிகள் ர்த்தியாக்கப்பட்  ைவத்தியசாைலக்குக் ைகயளிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அக்கட்டடத்திற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கட்டடத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாண்ட ஒப்பந்ததாராின் 
ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததார க்கு ெமாத்தப் பணத்ெதாைக ம் 
ெச த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  ஒப்பந்ததாராின் ஏேத ம் பணத்ெதாைக நி த்தி ைவக்கப்பட் ள்ளதா 

என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், நி த்தி ைவக்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  கட்டடத்தின் சுவர்களில் ெவ ப்  ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (ii) இதனால் ேநாயாளிகளின ம் ைவத்தியசாைலயின் பணியாளர்களின ம் 

உயிர்க க்கு அச்சு த்தல் ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (iii) இற்ைறவைர இக்கட்டடம் தி த்தப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  கட்டடத்ைதத் தி த்தியைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  தி த்தப்பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் ஒப்பந்ததாராின் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2. 

1176/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2015 ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலத்தில், 
வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைலயின் பங்கு உாிைமயாளர் 
ஒ வராக தி . ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ ெசயற்பட் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இக்காலப்பகுதியில் வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைலயின் 
தைலவராக இவர் ெபற் க்ெகாண்ட சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2015 ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலத்தில், 
வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைல ஈட் ய வ டாந்த இலாபம் 
ஒவ்ெவா  ஆண்  அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 

1199/’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 

 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட   விவசாய நிலங்களின் 
அள ; 

எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

 (ii) த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர ஒட் ெமாத்த 
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் 

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4. 

1414/’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 திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 199 
இன் பிரகாரம், ெவளிநாட்  தலீ க க்கான விண்ணப்பப்ப வங்கள் 

ர்த்தி ெசய்யப்பட்  50 நாட்க க்குள் ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்ப வைத 
உ திப்ப த் வதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்  அறி கப்ப த்தப் 
பட்டைமயால், 2016 ஆம் ஆண் ல் அவ்வா  50 நாட்க க்குள் ேவைலகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ெவளிநாட்  தலீ கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  திய அ கு ைறயின் காரணமாக 2016 ஆம் ஆண் ல் நாட் ல் 
ெதாழில் யற்சிகைள ஆரம்பித்த ெவளிநாட் க் கம்பனிகளினால் 
இலங்ைகக்கு ெகாண் வரப்பட்ட ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணியின் அள  
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ெவளிநாட்  தலீட்டாளர் ஒ வ க்கு 50 நாட்களில் இலங்ைகயில் 
க த்திட்டத்ைத ஆரம்பிப்பதற்கு இடமளிக்கும் ெசயன் ைறைய 
அறி கப்ப த் ம் ேபா  ஒப்பீட்டளவில் ஏற்ப த்தப்பட்ட மாற்றங்கள் 
பற்றிய பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5. 

1595/ ’17 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் தற்சமயம் இயங்கிவ ம் உள் ராட்சி நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  உள் ராட்சி நி வனத்தின் ஊடாக ேசைவ வழங்கப்ப ம் 
மக்களின் எண்ணிக்ைக, காணிப் பரப்பள  மற் ம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) மக்க க்கு கூ தலான வசதிகைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக த்தளம் 
மாவட்டத்தில் திதாக நி வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள உள் ராட்சி 
நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) இவ்வா  ன்ெமாழியப்பட் ள்ள உள் ராட்சி நி வனங்கைள விைரவாக 
நி வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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6. 
1614/’17 

ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபக்கு ெசாந்தமான காணிகளில் மணல் 
அகழ்  நடவ க்ைகக க்கு  அ மதி வழங்கும் ைறயியல் யா ; 

 (ii) வளவ வலயத்தில் மணல் அகழ்  உாிமப்பத்திரம் ெபற்றவர்களின் 
ெபயர்ப்பட் யைலச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iii) இந்த வலயத்தில் அத் மீறிய மணல் அகழ்  ெப மளவில் 
இடம்ெப கின்றெதன்பைத  ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (iv) இந்த நிைலைமையத் த ப்பதற்காக இன்றளவில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
1630/ ’17 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) சூாிய சக்தியி ந்  மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்தல் தற்ேபா  
உலகத்தி ள்ள உற்பத்திச் ெசல  மிகக் குைறந்த ப்பிக்கத்தக்க வ சக்தி 

லமாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், சூாிய சக்தியி ந்  மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்ய 

அரசாங்கத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) 2016.09.06 ஆம் திகதி அரசாங்கத்தால் ஆரம்பிக்கப்ட்ட “சூாிய பல சங்கிராமய” 

எ ம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் லம் தற்ேபா  ேதசிய மின்சார ைறைமக்கு 
ேசர்க்கப்பட் ள்ள மின்சாரத்தின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
1635/ ’17 

ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட லங்கா நிலக்காி (தனியார்) கம்பனி (Lanka Coal Company 
(Pvt.) Ltd.) தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கம்பனியின் கணக்குகள் வ டாந்தம் கணக்காய்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எந்நி வனத்தினால் என்பைத ம்; 
 (iv) கணக்குகள் கணக்காய்  ெசய்யப்படவில்ைலெயனின் அதற்கான காரணம் 

யாெதன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  கம்பனியினால் கணக்கீ  ெதாடர்பாக உாிய தரநியமங்கள் 

ேபணிவரப்ப கின்றெதன்பைத உ திப்ப த்த மா என்பைத ம்; 
 (vi) ேமற்ப  கம்பனி கணக்கீ  ெதாடர்பாக உாிய தரநியமங்கைள ேபணிவ வதற்கு 

தவறியி ப்பின், அதற்கு ெபா ப் க்கூறேவண் ய உத்திேயாகத்தர்கள் 
சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இ்ன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

9. 
1641/ ’17 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கடந்த சில மாதங்களாக நாட் ல் ஏற்பட் ள்ள க ைமயான வறட்சியின் 

காரணமாக விவசாயிகள் ெபாி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வறட்சியின் காரணமாக க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள், 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் மற் ம் கலநல ேசைவ வலயங்கள் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு விவசாய மற் ம் கமநல காப் திச் 
சைபயினால் ஏேத ம் நட்டஈ  ெச த்தல் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அந்த விவசாயிகளின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) வறட்சியின் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு நட்டஈ  
வழங்கப்ப தைல விவசாய மற் ம் கமநல காப் திச் சைபயின் ஊடாகப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

10. 
1695/ ’17 

ெகளரவ ஹமட் நவவி,—  மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண் ல் ைரச்ேசாைலக் கிராமத்தில் சி வர் ங்காெவான்றிைன 
அைமப்பதற்கான அங்கீகாரத்ைத த்தளம் மாவட்டத்தி ள்ள கல்பிட் ய 
பிரேதச சைப வழங்கியதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாெறனில், அத்தைகய சி வர் ங்கா அைமக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 
அவர் அறிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்ேநாக்கத்திற்காக கிைடக்கப்ெபற்ற நிதி எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (ii) அந்நிதிையப் ெபற் க்ெகாண்டவர் யார் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
1712/ ’17 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண்  தல் இன்  வைர கிண்ணியா ைவத்தியசாைலயில் 
அ மதிக்கப்பட்ட ெடங்கு ேநாயாளிகள் எத்தைன ேபர் என்பைத ம்; 

 (ii) அவர்களில் சிகிச்ைச ெபற் க்ெகாண் க்கும் ேபா  மரணமைடந்தவர்கள் 
எத்தைன ேபர் என்பைத ம்; 

 (iii) ெடங்குத் ெதாற்  காரணமாக கிண்ணியா ைவத்தியசாைலயில் ைவத்தியர்கள், 
பணியாட்ெடாகுதியினர், கட் ல்கள் மற் ம் இடவசதிக க்கான பாாிய 
தட் ப்பா  நில கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த நிைலைமைய நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்படவி க்கும் 
நடவ க்ைககைள ம்; 

 (v) கிண்ணியா ைவத்தியசாைலயில் நில ம் ைவத்தியர்க க்கான தட் ப்பாடான  
ேநாயாளிகைள தி ேகாணமைல ைவத்தியசாைலக்கு மாற் வைத 
கட்டாயப்ப த்தி ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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12. 
1732/ ’17 

ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ)  (i)  வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களி ள்ள ஒவ்ெவா  கல்வி வலயத்தின் 

கீ ம் காணப்ப கின்ற ஸ் ம் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 
 (ii) இஸ்லாம், இஸ்லாமியக் கற்ைககள், அர  ஆகிய கற்பித்தல்கைள ேமற்ப  

வலயங்களில் ேமற்பார்ைவ ெசய்கின்ற உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்களின் 
(இஸ்லாம்) ெபயர்கைள ம்; 

 (iii) உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் (இஸ்லாம்) இல்லாத கல்வி வலயங்களின் 
ெபயர்கைள ம்; 

 (iv) இந்த கல்வி வலயங்களில் ேமற்ப  பாடங்கள் ெதாடர்பான கற்பித்தைல 
ேமற்பார்ைவ ெசய்வதற்கு பணிக்கப்பட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்களின் 
ெபயர்கைள ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  (i) இலங்ைக கல்வி நிர்வாக ேசைவ (விேசட பதவியணி - இஸ்லாம்) 
ெதாடர்பான வர்த்தானி அறிவித்த ல் இதற்ெகன இரண்  ெவற்றிடங்கள் 
மாத்திரம் காணப்ப வதாக குறிப்பிடப்பட் ந்தைத ம்; 

 (ii) கைலத்திட்டத்தில் சமயப் பாடம் கட்டாயமானெதன்பைத ம்; 
 (iii) இஸ்லாம் பாடத்ைத ேமற்பார்ைவ ெசய்யாமல் வி வதான  ஸ் ம் 

மாணவர்க ைடய சமயக் கல்வியில் பாதகமான தாக்கத்ைத 
ஏற்ப த் ெமன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) இலங்ைக கல்வி நிர்வாக ேசைவ (விேசட பதவியணி - இஸ்லாம்) 
பதவியணியில் அதிகாிப்பிைன ேமற்ெகாள்வதற்கான நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) இல்ைலெயனில்,  பதிற் கடைம அ ப்பைடயில் உதவிக் கல்விப் 
பணிப்பாளர்கைள (இஸ்லாம்) நியமிப்பதற்கான நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாெறனில், எப்ேபா  என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல் ஏன்? 

13. 
1775/ ’17 

ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2017.03.31ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  இலங்ைகயி ள்ள கிராம அ வலர் 

பிாி களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாகாணம், மாவட்டம் மற் ம் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  வாாியாக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) 2017.03.31ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  கடைமயில் ஈ பட் ள்ள கிராம 
அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) அந்த எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாகாணம், மாவட்டம் மற் ம் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  வாாியாக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) 2017.03.31ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  ெவற்றிடமாக உள்ள கிராம 
அ வலர் பதவிகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்: 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாகாணம், மாவட்டம், பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி  மற் ம் கிராம அ வலர் பிாி  வாாியாக தனித்தனியாக யா  
என்பைத ம்;  

 (iii) குறித்த ெவற்றிடங்கைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்காக கிராம அ வலர்கைள 
ஆட்ேசர்ப்  ெசய் ம் ேபாட் ப் பாீட்ைசெயான்  நடாத்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், பாீட்ைச நடாத்தப்பட்ட ஆண்  மற் ம் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிய 
விண்ணப்பதாாிகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (v) பாீட்ைசயில் அதிக ள்ளிகைளப் ெபற்ற விண்ணப்பதாாிக க்கு ேநர் கப் 
பாீட்ைச நடாத்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், குறித்த ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு ேதாற்றிய விண்ணப்பதாாிகளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (vii) கிராம அ வலர் பதவிக்காக தகுதி ெபற் ள்ள விண்ணப்பதாாிகளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (viii) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

14. 
1200/’ 16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல 
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் மன்னார் மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 

 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் 
அள ; 

எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

 (ii) த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர ஒட் ெமாத்த 
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் 

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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15. 
1415/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட பிேரரைண இலக்கம் 199 இன் 
பிரகாரம், ெவௗிநாட்  கம்பனிகள் பட் ய டப்பட்ட பங்குகளி ல் தலீ  
ெசய்வதி ந்  கிைடக்கப்ெப ம் பங்கிலாபம் ேபான்றைவ வ மான 
வாியி ந்  வி விக்கப்பட்டைமயினால் 2016 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக 
பங்குச் சந்ைதயில் பட் ய டப்பட் ள்ள கம்பனிகளின்  ெவௗிநாட்  

தலீ களின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைடந்த பின்னர் இலங்ைக பங்குச் சந்ைதயில் 

ஏற்பட்ட ேபாக்குகள் பற்றிய (அங்கீகாிக்கப்பட்ட சுட்ெடண்களின்ப ) 
அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ெவௗிநாட்டவர்கள் இலங்ைக பங்குச் 
சந்ைதயி ந்  அகற்றிக்ெகாண் ள்ள தலீ களின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iv) இலங்ைக பங்குச் சந்ைதயின் த்ெத ச்சிக்காக ன்ெமாழியப்பட்ட 
மாற்றங்க ம் அரச நிதி மற் ம் வாி ஊக்குவிப் க ம் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) 2016 வர ெசல த்திட்டத்தில் பிேராிக்கப்பட் ள்ள லதன வாிைய 
எதிர்காலத்தில் பங்குப் பாிவர்த்தைனக்கு அறி கப்ப த் ம் ேநாக்கெமான்  
உள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
சட்ட ல சமர்ப்பண ன்னறிவித்தல் 

1. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ  தி த்தம்,— இலங்ைகச் சனநாயக 
ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்ைபத் தி த் வதற்கானெதா  சட்ட லம். 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்கள் 

2. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் ,— 7ஆம் இலக்க பாரா மன்ற 

நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தினால் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணயினா ம் தைடெபறாமல், இன்ைறய தினம் சைப 
அமர்  ேநரம் பி.ப. 1.00 மணி தல் பி.ப. 6.30 மணி வைர இ க்குமாக. பி.ப. 2.00 
மணிக்கு 7(5) ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைள ெதாழிற்ப மாக. பி.ப. 6.30 
மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக. 

3. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— சிறப் ாிைம,— தன  சிறப் ாிைமகள் மீறப்பட் ள்ளதாக 

பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா அவர்களால் 2017, ஆகஸ்ட் மாதம் 
11 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் எ ப்பிய விடயம், 127 ஆம் இலக்க பாரா மன்ற 
நிைலயியற் கட்டைளயின் கீழ் சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு விற்கு ஆற் ப்ப த்தப்ப மாக. 

4. 
ெகளரவ ேக.ேக. பியதாஸ,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி,— பின்வ ம் 

சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக :- 
“சுக்ேயா மகிகறி சிறிலங்காைவக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா  சட்ட லம்” 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
உண்ணாட்டரசிைறச் சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 3. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— த்திைரத் தீர்ைவ (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 2006 ஆம் ஆண் ன் 12 ஆம் இலக்க, த்திைரத் தீர்ைவ 
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 5 ஆம் பிாிவின் கீழ், நிதி அைமச்சரால் த்திைரத் தீர்ைவ 
ெதாடர்பாக ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப் வாி  21 ஆம் திகதிய 2007/24 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.08 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 4. 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 
அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— ேதசிய அரசுப் 
ேபரைவயின்  1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க,  மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழ், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் ரஷ்ய சம்ேமளனத்திற்கும் 
இைடேய மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் , 
2017 ன் 07 ஆம் திகதிய 2022/27 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.07.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 5. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— ேதசிய அரசுப் 
ேபரைவயின்  1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க,  மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழ், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் உக்ைர க்கும் இைடேய மீள 
ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 02 ஆம் 
திகதிய 2021/47 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2017.07.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 6. 
குற்றச்ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம் 

பா காப்  (தி த்தச்) சட்ட லம்   —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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* 7. 
மாகாண சைபத் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்   —   இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 8. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 9. 
குற்றச்ெசயல்கைளத் த த்தல் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 10. 
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட 

விடயம்  (2017, மார்ச்சு 08) [1]. 

* 11. 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்  

ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2016.09.06 ஆந் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேதசிய 
ேபாக்குவரத்  ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.01.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 12. 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— இலங்ைகப் 

ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2012),— 1971 ஆம் 
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.03.07 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட இலங்ைகப் 
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.03.24 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 13. 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்  

ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.05.03 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேதசிய 
ேபாக்குவரத்  ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.05.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 14. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக் 

கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2011),— 
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2016.12.10 ஆந் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2011.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட 
இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்தாபனத்தின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிநிைலக் 
கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக ஆகியன அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 15. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய ேசமிப்  வங்கியின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3) 
ஆம் உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் 
உட்பிாிவின் கீழ், 2017.01.24 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய ேசமிப்  வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் 
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 16. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த 

அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச்சட்டத்தின் 35(3) 
உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின் 
கீழ் 2017.01.25 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட ம் 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 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 17. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த 

அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3) 
உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின் 
கீழ் 2017.03.08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி 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 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 18. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல் 

ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின் கீழ் 2017.03.21 
ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட சுயாதீன பட்டயக் கணக்காளர்களின் க த் க்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட 
வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் 
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 19. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந் க் 

கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 
ஆம் இலக்க அரசாங்க சட்ட ர்வமான ெதாழில் ட்பக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) 
ஆம் பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் 
பிாிவின் கீழ் 2016.07.08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான அரச ம ந் க் கூட் த்தாபன ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 20. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர 

ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1983 ஆம் 
ஆண் ன் 54 ஆம் இலக்க ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைலச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம் 
பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) ஆம் பிாிவின் 
கீழ் 2016.07.21 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைலயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 21. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந்  உற்பத்திக் 

கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 
ஆம் இலக்க அரசாங்க சட்ட ர்வமான ெதாழில் ட்பக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) 
ஆம் பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் 
பிாிவின் கீழ் 2016.08.11 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் க்கு 
உட்ப த்தப்பட்ட அரச ம ந்  உற்பத்திக் கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் 
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 22. 
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 உபகரணங்களின் 
விைல குறித்தல் ெதாடர்பாக சுகாதாரம், ே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. 
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* 23. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 24. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 25. 
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 . 

26. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

27. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

28. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

29. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

30. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

31. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

32. 
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 . 


