
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 178.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 ைல 05 தன்கிழைம, பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
1. 

1066/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத்தினால் தயாாிக்கப்பட்ட 2015 - 2020 

ெசயற்பாட் த் திட்டத்தில் ைகயிரத இயந்திரங்கைள ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கான ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  திட்டம் ெசயற்ப த்தப்படாெதனில், மாற் த் திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சர்வேதச ேபாட்  ாீதியிலான விைலம க் ேகார ன்றி இந்தியாவி ந்  
ைகயிரத இயந்திரங்கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்கான திட்டெமான்  

உள்ளதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) இந்தியாவில் ைகயிரத இயந்திரங்கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற கம்பனிகளின் 

ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) சர்வேதச ேபாட்  ாீதியிலான   விைலம க் ேகாரல் ேமற்ெகாள்ளப்படாைம 

நல்லாட்சி ேகாட்பாட் க்கு  அைமவானதா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2. 
1137/ ’16 

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

(அ) (i) நா  வதி ம் இயங்கிவ கின்ற மாவட்ட மற் ம் பிரேதச 
ஒ ங்கிைணப் க் கு க்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அவற்றின் தவிசாளர் அல்ல  இைணத்தவிசாளர் பதவிகைள வகிக்கின்ற 
ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆட்களில் பாரா மன்ற அல்ல  மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் 
அல்லாத ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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3. 
1185/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில், 

 (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த விவசாய 
நிலங்களின் அள  யா ; 

 (ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 
நிலங்களின் அள  ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தநிைலைம 
ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  

ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iv) த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட 

விவசாய நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
1299/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) மாத்தைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ேதசிய மற் ம் மாகாண, 

 (i) பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (ii) பாடசாைலகளில் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  

பாடசாைலயின் பிரகாரம் எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (iii) பாடசாைலகளில் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  

பாடத்தின் பிரகாரம் எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (iv) பாடசாைலகளில் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  

வலயத்திற்ேகற்ப எத்தைனெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலகளில் கல்வி 
பயி ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைகயான  ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலகளின் 
பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) மாணவர்கள் மற் ம் ஆசிாியர்க க்கிைடயிலான விகிதம் ஒவ்ெவா  
பாடத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விகிதமான  கல்வி வலயத்திற்ேகற்ப 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5. 
1332/ '16 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயின் கீழ் லங்கா ட்ரான்ஸ்ேபாமர்ஸ் எ ம் ெபயாில் 
நி வனெமான்  காணப்பட்டதா; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனத்தின் ெபயர் மாற்றப்பட் ள்ளதா; 
 (iii) ஆெமனில், இதன் தற்ேபாைதய ெபயர் யா ; 
 (iv) வ/ப எல்ாீஎல் ேஹால் ங்ஸ் ( தனியார்) கம்பனிக்குச் ெசாந்தமான பங்குகள் 

பகிரப்பட் ள்ள விதம் யா ; 
 (v) ESOT (நம்பிக்ைகப் ெபா ப் ) பங்குதாரர்களிடம் காணப்ப ம் பங்குகைள 

நி வகிப்ப  யார்; 
 (vi) இதன் பங்குதாரர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் அவர்களிடம் காணப்ப ம் 

பங்குகளின் எண்ணிக்ைக பற்றிய பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 
 (vii) ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம், இ  தாபிக்கப்பட்  

எவ்வள  காலப்பகுதியில் அவர்கள  பங்குகள் குறித் ம் அவர்கள் 
பங்குதாரர்கள் என்ப  பற்றி ம் அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ESOT கம்பனியின் ஆரம்ப பங்குதாரர்கள் யார், அவர்க க்கு 
உாித்தானதாயி ந்த பங்குகளின் அள  யா ; 

 (ii) ேமற்ப  பங்குதாரர்களில் இலங்ைக மின்சார சைபயின் ஊழியர்கள் 
காணப்ப கின்றார்களா; 

 (iii) ஆெமனில், அவர்க க்கு பிைணப்  பற்றிய   ரண்பா  இ ப்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) COPE அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் வ/ப எல்ாீஎல் 
ேஹால் ங்ஸ் (தனியார்) கம்பனியினால் பா 232 மில் யன்  இலாபப்பங்கு 
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு வழங்கப்படவில்ைல என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

6. 
1373/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)   

(அ) (i) 2016 வர  ெசல  திட்டத்தின் 126 வ  இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 
சிறிய மட் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சியாளர்களின் 
சந்ைதப்ப த்தல் ேமம்பாட் க்காக தனியார் ைறயினாின் சிறப் ச் 
சந்ைதகளில் அ மாாித் தட் களில் இடவசதிகள் நியாயமான விைலக்கு 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) தனியார் ைறயினாின் சிறப் ச் சந்ைதகளில் ேமற்ப  அ மாாித் தட் களில் 
இடவசதிகைள ஒ க்கித் த ம்ப  ஏேத ம் அைமச்சினால் ேகாரப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 
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 (iii) அத்தைகய ேகாாிக்ைகேயா அல்ல  கட்டைளேயா வி க்கப்பட் ப்பின், 
அதன் பிரதிெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைகயில் அைமந் ள்ள வாி அறவிடப்ப கின்ற தனியார் ைற சிறப் ச் 
சந்ைதகளின் எண்ணிக்ைகைய ம் அைவ அைமந் ள்ள நகரங்களின்/ 
கிராமங்களின் பட் யெலான்ைற ம் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
1473/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) தற்ேபா  நாட் ல் நைட ைறயி க்கும் நாட் ன் அபிவி த்திக்கு விேசட 
பங்களிப்  வழங்கும் பிரேதச ஊடகவியலாளர் அைமப் க்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ஒவ்ெவா  பிரேதச ஊடகவியலாளர் அைமப்பின ம் அவற்றில் பதவி 
வகிப்ேபாாின ம் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள  வாழ்க்ைகத் மட்டத்ைத உயர்வதற்கும் அேதேபான்  ெதாழில் 
வாழ்க்ைகயின் ேமம்பாட் க்காக ம் எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
1499/ ’16 

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,—  நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஸ் ம் விவாக மற் ம் விவாகரத்  சட்டத்தின் 23 ஆம் பிாி க்கைமய 12 
வய க்கு குைறந்த ஸ் ம் சி மிகைள தி மணம் த் க் ெகா க்கும் 
ேபா  காதி நீதிபதிகளின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட ேவண் ெமன்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அதன் பிரகாரம், 12 வய க்கு குைறந்த ஸ் ம் சி மிகைள தி மணம் 
த் க் ெகா க்கும்ேபா , காதி நீதிபதிகளினால் அங்கீகாரம் 

வழங்கப்பட் ள்ளைம ெதாடர்பாக அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், 2010 ஆம் ஆண் ந்  இற்ைற வைர ேமற்ப  சட்டத்தின் 
பிரகாரம் அங்கீகாரமளிக்கப்பட் ள்ள சந்தர்ப்பங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
அ  ெதாடர்பான விபரங்கள் ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
சட்ட ல சமர்ப்பண ன்னறிவித்தல்கள் 

1. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உண்ணாட்ரசிைற,— 2017, ஏப்பிறல் 1 ஆம் 

திகதியன்  அல்ல  அதன் பின்னர் ெதாடங்குகின்ற ஏேத ம் வாி மதிப்பீட்டாண் க்காக 
வ மான வாி விதிப்பதற்கு ஏற்பா  ெசய்வதற்கானெதா  சட்ட லம். 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

2. 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்,— இலங்ைக ேஜாம்ன் 

ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நி வகம்,— இலங்ைக ேஜா்மன் ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நி வகத்ைதத் 
தாபிப்பதற்கு ஏற்பா  ெசய்வதற்கும்; நி வகத்தின் தத் வங்கைள ம், கடைமகைள ம், 
பணிகைள ம் குறித் ைரப்பதற்கும்; அத் டன் அவற்ேறா  ெதாடர் பட்ட அல்ல  அவற்றின் 
இைடேநா்விைளவான க மங்க க்கு ஏற்பா  ெசய்வதற்குமானெதா  சட்ட லம். 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல் 

3. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வா்,— பாரா மன்ற அ வல்கள்,— பாரா மன்ற 

நிைலயியற் கட்டைள இலக்கங்கள் 42, 43 மற் ம் 44 என்பவற்றின் ஏற்பா க க்கைமய, 
பாரா மன்றத்தின் இக்கூட்டத் ெதாடாின் ேபா  இலத்திரனியல் வாக்களிப்  ைறைய 
உபேயாகித்  பாரா மன்றத்தில் வாக்களிப்ைப ேமற்ெகாள்ள இய ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

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

அைமச்ச ம்,— இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் 
நாயகத்தின் சம்பளம் மற் ம் ப களில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல்,— 

1994 ஆம் ஆண் ன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண 
ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 16(1) ஆவ  பிாிவி டாக ஆைணக்கு விடம் ஒப்பைடக்கப் 
பட் க்கும் அ வல்கைள நிைறேவற் ம் ெபா ட்  அந்த ஆைணக்கு விற்கு 
ஒத் ைழப்  வழங்குவதற்காக பணிப்பாளர் நாயகம் ஒ வைர நியமிப்பதற்கும் 
அப்பதவிைய வகிப்பவ க்கு பாரா மன்றத்தினால் தீர்மானிக்கப்ப ம் சம்பளத்ைதச் 
ெச த் வதற்கும் ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 

இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் நாயகம் 
பதவிக்கு 2016.11.24 ஆம் திகதியி ந்  சட்டமா அதிபர் திைணக்களத்தில் ேமலதிக 
ெசா ஷிட்டர் ெஜனரல் பதவிைய வகித்த ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி தி . சரத் ஜயமான்ன 
அவர்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 
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இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் 
நாயகமான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி தி . சரத் ஜயமான்ன அவர்க க்கு தனிப்பட்ட 
வைகயில் ெசல் ப யாகும் வண்ணம் ேமலதிக ெசா ஷிட்டர் ெஜனரல் பதவிக்குாித்தான 
மாதாந்தச் சம்பளம் மற் ம் அரசாங்கத்தினால் உத்திேயாக ர்வ இல்லெமான்  
வழங்கப்படவில்ைலயாயின் ட்  வாடைகக் ெகா ப்பன  உட்பட சகல ப கள் 
(ெதாைலேபசிக் ெகா ப்பன  மற் ம் எாிெபா ள் ெகா ப்பன  தவிர்ந்த) 
ெச த் வதற்கும், இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் 
பணிப்பாளர் நாயகத்தின் பதவிக்குாித்தான அைமச்சரைவச் ெசயலாள க்குாிய 
ெகா ப்பன , ெதாைலேபசிக் ெகா ப்பன , எாிெபா ள் ெகா ப்பன  என்பவற்ைற 
2016.11.24 ஆம் திகதி தல் ெச த் வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 

அதற்கைமய, 1994 ஆம் ஆண் ன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய 
விசாரைண ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 16(2) ஆவ  பிாி க்கைமய, இலஞ்சம் மற் ம் 
ஊழல் பற்றிய விசாரைண  ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் நாயகம் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி 
தி . சரத் ஜயமான்ன அவர்க க்கு அரசாங்கத்தின் திரட்  நிதியத்தி ந்  ேமேல 
குறிப்பிடப்பட்ட மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் ப கைளச் ெச த் வதற்கு இப்பாரா மன்றம் 
பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 3. 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வணிகக் கப்பற்ெறாழில் 

சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 52 ஆம் இலக்க, வணிகக் 
கப்பற்ெறாழில் சட்டத்தின் 139 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 321 
ஆம் பிாிவின் கீழ் ெகாள்கலத்தின்  ெமாத்த திரண்மத்ைதச் சாிபார்த்தல் ெதாடர்பில் 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
ஓகத்  11 ஆம் திகதிய 1979/30 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2017.02.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 4. 
கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 5. 
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. 

* 6. 
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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* 7. 
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 .) 

* 8. 
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 .) 

* 9. 
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 .) 

* 10. 
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 .) 

* 11. 
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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* 12. 
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட 

விடயம்  (2017, மார்ச்சு 08) [1]. 

* 13. 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட லம்  —   இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 14. 
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 15. 
சுகததாச ேதசிய விைளயாட் கள் கட் டத்ெதாகுதி அதிகாரசைப (தி த்தச்) 

சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 16. 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(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 .) 

* 20. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 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 . 


