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1.

115/’15
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) நீர்ெகா ம் கடனீேராிைய அண் யதாக அைமந் ள்ள வன பா காப் த்
திைணக்களத்தின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற கண்டல் தாவர நிலப்பரப்பில்
எட்
ஏக்கர் பிரேதசத்ைத
டைமப் க் க த்திட்டம் உள்ளடங்கலான
அபிவி த்தி
நடவ க்ைககளின்
ெபா ட்
பயன்ப த் வதற்காக
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப க த்திட்டத்திற்கு சுற்றாட யலாளர்கள் எதிர்ப் த் ெதாிவித் ள்ளனர்
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப திட்டத்தின் பிரகாரம் குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பில் உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள
நிர்மாணிப் கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப கண்டல் தாவர நிலப்பரப்பில் நிர்மாணிப் கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு
வன பா காப் த் திைணக்களத்தி
ந்
அ மதி ெபறப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iv) நிர்மாணப் பணிக க்கான அ மதி சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கைள
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(v) இன்ேறல், இக்க த்திட்டத்தின் நைட ைறப்ப த்தைல ேமற்ெகாள் ம் சட்ட
ாீதியான ைறயியல் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
2.

1173/ ’16
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மட்டக்களப் மாவட்டத்தின் காத்தான்கு
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்
அைமந் ள்ள அரச நி வனங்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் அள யா ;
(ii) ேமற்ப
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் கு யி ப்பாளர்கள் அரசாங்க
காணிகைள
அளிப் /உாிமப்பத்திரங்கள்
வாயிலாக
ெபற் க்ெகாள்ள
விண்ணப்பித் ள்ளார்களா;
(iii) ஆெமனில், அவ்விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iv) ேமற்ப விண்ணப்பதாாிக க்கு இற்ைறவைர அளிப் / உாிமப்பத்திரங்கள்
வாயிலாக வழங்கப்ப ள்ள காணிகளின் அள யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(2)
3.
1177/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

உள்நாட்
விமானப் பயணங்கள் பற்றி அரசாங்கத்தின் திட்டவட்டமான
ெகாள்ைகெயான் காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

(ii) இலங்ைக
விமானப்
பைடயின்
ெஹ ெகாப்டர்கைள
இலவசமாக
பயன்ப த் வதற்கு உாித் ைடய அரசாங்க பதவி வகிப்பவர்கள் யாவர்
என்பைத ம்;
(iii) இலங்ைக
விமானப்
பைடயின்
பயன்ப த் வதற்கு உாித் ைடய
என்பைத ம்;

ெஹ ெகாப்டர்கைள
இலவசமாக
அரசாங்க நி வனங்கள் யாைவ

(iv) அரசாங்க
பணத்தில்
உள்நாட் ல்
விமானப்
பயணங்கைள
ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய பதவிகைள வகிப்பவர்கள் யாவர் என்பைத ம்;
(v) 2015.01.09 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2016.10.31 ஆம் திகதி வைரயான
காலத்தில் அரசாங்க பணத்தில், அரச கூட் த்தாபன அல்ல
நியதிச்
சைபகளின் பணத்தில், அரசாங்க கம்பனிகளின் பணத்தில் உள்நாட்
விமானப் பயணங்கைள ேமற்ெகாண்ட அரசாங்க அைமச்சர்கள், பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கள் மற் ம் உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள், இவர்கள்
உள்நாட்
விமானப் பயணங்களில் ஈ பட்ட சந்தர்ப்பங்கள், இவ்வா
விமானப் பயணங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான காரணங்கள் மற் ம்
இப்பயணங்க க்கான ெசல கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
4.
1201/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

நீர்ப்பாசன

(அ) 1983 ஆண்டளவில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி
(i)

மற் ம்

நீரக

வள

ல

ள் காணப்பட்ட,

நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக;

(ii) சி

குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக;

(iii) அவற்றின்
அள ;

லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவசாய நிலங்களின்

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 எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

த்த நிலவரம்
வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண் வைர ஒட் ெமாத்த
நீர்ப்பாசனங்கள்,
குளங்கள்,
அைணக்கட் கள்,
கால்வாய்களின்
னரைமப் க்காக
அரசாங்கத்தினால்
ஒ க்கப்பட்ட
பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

ஆண்

வாாியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
5.
1416/’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த் திட்டத்தின் 199 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழி க்கைமவாக ெசலாவணிக் கட் ப்பாட் ச் சட்டத்ைத இரத் ச்
ெசய்வதற்கு ன்ெமாழியப்பட்டதன் ேநாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ேநாக்கங்கைள
நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கு
ஏற் ைடயதாக
அைமகின்ற வைகயில் அறி கம் ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற
ெசலாவணி
காைமத் வச் சட்டத்தில் உள்ளடங்குகின்ற பிராதானமான
மாற்றங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) ெசலாவணி
காைமத் வச் சட்டத்தின்
லம் இலங்ைகயின் ெசன்மதி
நி ைவயில் லதனக் கணக்கிைனத் திறப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்றதா
என்பைத ம்;
(iv) சார்க் வலயம் உள்ளிட்ட ெதற்காசிய நா களில் ெசன்மதி நி ைவயில்
லதனக் கணக்கிைனத் திறந் ள்ள நா கள் யாைவெயன்பைத ம்,
அந்நா களில் ஏற்பட்ட ெவளிநாட்
நிதிப் பாய்ச்சல் ேபாக்குகள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், என்?
6.
1539/ ’17
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் இற்ைறவைர
ப ைள
மாவட்டத்தில்
அபிவி த்தி
ெசய்யப்பட்ட
விைளயாட்
ைமதானங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) அவ் விைளயாட்

ைமதானங்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) ேமற்ப ஒவ்ெவா விைளயாட் ைமதானத்ைத ம் அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு
ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ஏற் ைடய விைளயாட்
ைமதானங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான
ஒப்பந்தங்கைள ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம்
இவர்க க்கு அைமச்சினால் ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக
யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
7.
1615/’17
ெகௗரவ ேஹஷான் வித்தானேக,— மின்வ
மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில், எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்
எாி எண்ெணய் சார்ந்ததாக மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய் ம் மின்உற்பத்தி
நிைலயெமான் உள்ள என்பைத ம்;
(ii) இந்த மின்உற்பத்தி நிைலயத்தின்
ஏற்ப கின்ற என்பைத ம்;

லம்

பலத்த

சுற்றாடல்

ேசதம்

(iii) இந்த மின்உற்பத்தி நிைலயத் க்கான சுற்றாடல் உாிமப்பத்திரம் உாிய
ைறயில் வழங்கப்ப வதில்ைல என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?

(4)
(ஆ) (i)

இந்த மின்உற்பத்தி நிைலயம் உாித்தா ள்ள கம்பனி யா ;

(ii) இக்கம்பனி டன் உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண் ள்ள கால எல்ைல யா ;
(iii) ேமற்ப
சுற்றாடல் ேசதத்ைதக் குைறத்
பிரேதச மக்கள் வாழ்ைகக்கு
நிவாரணமளிப்பதற்கான ேவைலத்திட்டம் ஒன் உள்ளதா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
8.
1632/ ’17
ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

மின்வ

மற் ம்

ப்பிக்கத்தக்க

சக்தி

மின்சாரம் ெதாடர்பாக ேகள்வி தரப்பிலான காைமத் வம் (Demand Side
Management) பற்றி விேசட கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ெமன்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(ii) மின்சாரம் ெதாடர்பாக ேகள்வி தரப்பிலான காைமத் வம் பற்றி மின்வ
மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சினால் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
யாெதன்பைத ம்;

இற்ைறவைர

அைடந் ள்ள

ன்ேனற்றம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
9.
1636/ ’17
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

மற் ம்

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

வைரய க்கப்பட்ட லங்கா நிலக்காி (தனியார்) கம்பனி (Lanka Coal Company (Pvt.) Ltd.) தாபிக்கப்பட்டதன் ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம்,

(ii) ேமற்ப கம்பனியில் தற்ேபா
யாெதன்பைத ம்;

பணியாற் ம் ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக

(iii) ேமற்ப கம்பனியின் தைலவர் மற் ம் பணிப்பாளர் சைப உ ப்பினர்கள்
யாவெரன்பைத ம்;
(iv) 2016
ைல மாதத்திற்கு ஏற் ைடயதாக ேமற்ப கம்பனியின் தைலவர்,
பணிப்பாளர் சைப மற் ம் ஊழியர்கள் ெபற் க்ெகாண் ள்ள சம்பளம்
மற் ம் அைனத் க் ெகா ப்பன க ம் யாெதன்பைத ம்;
(v) ேமற்ப கம்பனி தாபிக்கப்பட்டதன் ேநாக்கம் நிைறேவறி ள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) நிலக்காி ெகாள்வன
ெசய்தல் ேபான்ற பாாிய ெதாழில் யற்சி
நடவ க்ைகெயான்ைற ேமற்ெகாள்வதற்கு ேமற்ப
கம்பனிக்கு ஆற்றல்
உள்ளதா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(5)
10.
1668/ ’17
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள்

(அ) (i) 2010ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைறவைர வடேமல் மாகாணத்தின்,
த்தளம் மாவட்டத்தில் காட்
யாைனகள் கிராமங்களில்
ைழந்ததன்
காரணமாக உயிாிழந்த ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(ii) அவ்வா
(iii)

உயிாிழந்த ஆட்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;

த்தளம் மாவட்டத்தில் காட் யாைனகளின் அச்சு த்தைல எதிர்ேநாக்கி ள்ள
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் மற் ம் கிராம அ வலர் பிாி கள் யாைவ
என்பைத ம்;

(iv) இப்பிரச்சிைனைய
எதிர்ேநாக்கேவண் ேயற்பட்டதன்
காரணமாக
உயிாிழப் கள்,
கள் மற் ம் பயிர்ச் ேசதங்கள் ஏற்பட்ட ஆட்க க்கு
அைமச்சின் ஊடாக நிவாரணம் வழங்கப்ப மா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனின், அந்த நிவாரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
11.
1683/ ’17
ெகௗரவ
ேஜ.எம்.
ஆனந்த
குமாரசிறி,—
னர்வாழ்வளிப் , மீள் கு ேயற்றம் மற் ம் இந்
ேகட்பதற்கு,— (1)

சிைறச்சாைலகள்
ம சீரைமப் ,
மத அ வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) (i) 1987 ஆம் ஆண் ல் மட்டக்களப் மாவட்டத்தின்
னங்கு ச்சி கிராம
அ வலர் பிாிைவச் ேசர்ந்த ஏறா ர்
ன்னகுடா மீனவக் கிராமத்தில்
கு யி ந்த தி . டபிள் . ஹாிசன் பர்னாந் உள்ளிட்ட கிராமவாசிகள் மீ
ப் பயங்கரவாதிகளால் க ம் தாக்குதல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்
பலர்
ெகால்லப்பட்டார்கள் என்பைத ம்;
(ii) அச் சம்பவத்தினால் இவ க்குச் ெசாந்தமான வர்த்தக நிைலயம், வாகனங்கள்
மற் ம் இவ க்குச் ெசாந்தமான அைனத்ைத ம் இழந் ள்ளாெரன்பைத ம்;
(iii) ஆட்கள்,
ெசாத் க்கள்
மற் ம்
ைகத்ெதாழில்
னர்வாழ்வளிப்
அதிகாரசைபயினால் 1996.03.14 ஆம் திகதிய க தம் லம் ேமற்ப விடயம்
உ திப்ப த்தப்பட் ள்ள ேபாதி ம் இ வைர இவர் உள்ளிட்ட ேமற்ப
கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க க்ேகற்பட்ட ேசதம் ெதாடர்பாக எந்தெவா
நிவாரண ம் அளிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ெமாணறாகல மாவட்டத்தின் ெவல்லவாய, வ ணகம எனப்ப ம் கிராமத்தில்
தற்ேபா கு யி க்கும் தி . ஹாிசன் பர்னாந் விற்கு ஏற்பட்ட ேசதத் க்கு
இழப்பீட் த் ெதாைகெயான்ைற ெச த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், இழப்பீட் த் ெதாைக ெச
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;

(6)
12.
1689/ ’17
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— மைல நாட்

திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்

வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ல் மத் கம, ேவாகன் ேதாட்டத்தின், கீழ்பகுதியில் ஏற்பட்ட
மண்சாிவின் பின்னர் 14 கு ம்பங்கள் க ம் இடர்காண் நிைலைமயில்
இன்ன ம் அங்கு கு யி க்கின்றனர் என்பைத ம்;
(ii) இவ்விடத்தி
2014

ந்

இம்மக்களின் கு யி ப் கைள அகற்ற ேவண் ெமன

ன் மாதத்தில் ேதசிய கட் ட ஆராய்ச்சி அைமப்பினால் ேதாட்ட

காைமத் வத் க்கு அறி ைர வழங்கப்பட் ள்ள
(iii) மாற்

இடங்கைள ஒ க்குதல் ெதாடர்பில் ேதாட்ட

இம்மக்க

என்பைத ம்;
காைமத் வத் க்கும்

க்கும் இைடயில் ஏற்பட் ள்ள ேமாதல் காரணமாக மாற் க்

காணிகைள வழங்குதல் தாமதமாகி ள்ள
(iv) இதைனெயாத்த மண்சாி
ேதாட்டத்தில், இ

ஆபத்

என்பைத ம்;

காணப்ப கின்ற அகலவத்த, ெடல்கித்

ப் வத்த பகுதியி

ம் 21 கு ம்பங்கள் கடந்த சுமார் 2

வ ட காலமாக வசிக்கின்றனர் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமேல

குறிப்பிட்டவா

கம்ெகா த் ள்ள மக்க

பாதிப் க்குள்ளாகி,
க்காக ஏேத

ம்

உயிர்

ஆபத் க்கு

டைமப் த் திட்டெமான்ைற

ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;
(ii) ஆெமனில், அதன் தற்ேபாைதய

ன்ேனற்றம் யா ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
13.
1693/ ’17
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அபிவி த்தி ெலாத்தர் சைபயின் தைலவர் உள்ளிட்ட பணிப்பாளர் சைபயின்
ெமாத்த எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) தைலவாின ம் பணிப்பாளர் சைபயினாின ம் மாதாந்த சம்பளங்கள் மற் ம்
ெகா ப்பன கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(iii) அபிவி த்தி ெலாத்தர் சைபயின் தைலவாின் ெபயர் யாெதன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப

பதவிைய வகிப்பதற்கு இவர்

யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ர்த்தி ெசய் ள்ள கல்வித் தைகைமகள்

(7)
14.
1694/ ’17
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

வல்கள் அைமச்சைரக்

ல்ேமாட்ைட, இலங்ைக கனிய மணல் கம்பனியின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட
பணியாட்ெடாகுதியினர் எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
கம்பனியின்
யாெதன்பைத ம்;

தற்ேபாைதய

(iii) கடந்த
ஆண் ல்
இக்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

கம்பனி

ஊழியர்களின்

எண்ணிக்ைக

ஈட் க்ெகாண் ள்ள

இலாபம்

(iv) இக்கம்பனியின் கீழ் இயங்குகின்ற பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(v) ஒவ்ெவா
பிாிவி ம் கடைமயாற் கின்ற ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) கம்பனிக்கு
திதாக
யாெதன்பைத ம்;

ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட

ஊழியர்களின்

எண்ணிக்ைக

(ii) இவர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்காக பின்பற்றி ள்ள ஆட்ேசர்ப்
யாெதன்பைத ம்;

ைறயியல்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
15.
1696/ ’17
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கண் மாவட்டத்தில், உலபைன பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள தி . ேராஹண
விேஜ ரவினால் பயன்ப த்தப்பட்ட காணி மற் ம்
தற்சமயம்
அரசாங்கத்தினால் ஏேத ெமா
அ வ க்கு பயன்ப த்தப்ப கின்றதா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், ேமற்ப காணி மற் ம்
அரசாங்கத்தின் அ வ க்காக
சு காிக்கப்பட்
ப்ப
இவர
கு ம்பத்திற்கு
அல்ல
ேவ
நி வனெமான் க்கு இழப்பீட் த் ெதாைகெயான்
ெச த்தப்பட்டதன்
பின்னரா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனின், ெச
யாெதன்பைத ம்;

த்தப்பட்ட

இழப்பீட் த்

ெதாைக

மற் ம்

திகதி

(iv) இன்ேறல், ேமற்ப காணி மற் ம்
அரசாங்கத்தினால் சு காிக்கப்பட்ட
அ ப்பைட மற் ம் தற்சமயம் உாிைம ேகா ம் அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(8)

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.
* 4.

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

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

க்குமான உதவி மற் ம்

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )

(9)
* 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
விடயம் (2017, மார்ச்சு 08) [1].

லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

* 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
கு வினால் 2017.01.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ேமற்பார்ைவக்

* 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
கு வினால் 2017.03.24 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ேமற்பார்ைவக்

* 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
கு வினால் 2017.05.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ேமற்பார்ைவக்

( 10 )
* 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
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

* 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
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

* 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
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

* 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

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

27.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

28.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

29.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

30.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

31.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

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 .

