
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 174.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 ன் 21 தன்கிழைம, பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 
697/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (4) 

(அ) (i) அரக்கு சார்ந்த உற்பத்திக் ைகத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண் ள்ளவர்கள் 
தற்ேபா  அக்ைகத்ெதாழி ந்  விலகிச் ெசல்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) லப்ெபா ள் மற் ம் சந்ைத ெதாடர்பாக பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன 
என்பைத ம்; 

 (iii) இக்ைகத்ெதாழிலான  இந்நாட் க்கு ெப மள  ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய 
ஈட் த்தரக் கூ யெதான்றாகுெமன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அரக்கு சார்ந்த உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், 2015 ஆம் ஆண் ள் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஏற் மதி 

வ மானம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ஏற் மதி ெசய்யப்ப வதில்ைலெயனில், ஏற் மதி ெசய்ய நடவ க்ைக 

எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) நாட் ள் அரக்கு சார்ந்த ைகத்ெதாழி க்கு ேதைவயான சந்ைதைய 
விாி ப த்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2. 
808/ ’16 

ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்ேபா  1500 க்கு ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள் வா ம் ெபால்பித்திகம, 
இ ெதனியாய கு ேயற்றம் 1970 ஆம் ஆண் ல் அரசாங்கத்தின் பயிர்ெசய்ைகப் 
ேபாராட்டத்தின் கீழ் கு யி ப்பாக ஆரம்பமான  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகளின் சட்ட ர்வமான உாிைம கு ேயற்றவாசிக க்கு 
இல்லாைமயின் காரணமாக இவர்கள் பல்ேவ  அெசளகாியங்கைள 
எதிர்ேநாக்கி ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
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(ஆ) (i) நிரந்தர கள், திகள், பாடசாைலகள், கூட் ற  சங்கங்கள், சனச க 
மண்டபங்கள், மின்சாரம், சங்கங்கள், நி வனங்கள் உள்ளிட்ட 
உட்கட்டைமப்  வசதிகைளக் ெகாண்ட அரசாங்க நி வாக நடவ க்ைககள் 
அைனத் ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற இந்தக் கு ேயற்றத்தின் காணிகளின் 
உாிைம வனசீவராசிகள் பா காப் த் திைணக்களத்திற்கு ெபா ப்பளிக்கப்பட்ட 
ஆண்  யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அெசளகாியங்கள் காரணமாக சிலேவைள வனசீவராசிகள் 
பா காப்  அ வலர்க க்கும் கு யி ப்பாளர்க க்கும் இைடேய 
ேமாதல்கள்கூட உ வாகின்ற சூழ ல் இந்தக் காணிகைள வி விப்பதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான காரணம் யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர் தி . நாமல் க ணாரத்னவினால் 6 
ஆவ  பாரா மன்றத்தின் வனசீவராசிகள் அைமச்சின் ஆேலாசைனக் 
கு க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேமற்ப  பிரச்சிைனக்கு வழங்கப்பட்ட தீர் / 
தீர்மானம் யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  தீர் /தீர்மானத்திற்கு அைமய, இக்காணிகைள வி விக்க 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 
1000/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 

(அ) (i) 2009 ேம 19 ஆம் திகதியளவில் வட மாகாணத்தில் காணப்பட்ட தைரப்பைட, 
கடற்பைட மற் ம் விமானப்பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக, இவற்றின் 
நிலப் பரப்பள  தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2015 சனவாி 08 ஆம் திகதியளவில் வட மாகாணத்தில் காணப்பட்ட 
தைரப்பைட, கடற்பைட மற் ம் விமானப்பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக, 
இவற்றின் நிலப் பரப்பள  தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2016  ெசத்ெதம்பர் 30 ஆம் திகதியளவில் வட மாகாணத்தில் காணப்பட்ட 
தைரப்பைட, கடற்பைட மற் ம் விமானப்பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக, 
இவற்றின் நிலப் பரப்பள  தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
1124/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் ஊவா 
மாகாணத்தில் தனியார் ேப ந் க க்காக தி அ மதிப் பத்திரங்கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்விதமாக தி அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள 
திகள் யாைவ; 

 (iii) அவ்விதமாக தி அ மதிப்பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின் 
ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iv) அதற்காக கைடப்பி த்த ைறயியல்கள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5. 
1139/ ’16 

ெகளரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தலாம் தரத்திற்கு பிள்ைளகைள அ மதிக்கும் ேபா  ேதசிய 

பாடசாைலகள் மற் ம் மாகாண பாடசாைலக க்கு ஒேர ெகாள்ைக 
அ ல்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், 2016 ஆம் ஆண்  ேமல் மாகாண சைப பாடசாைலக க்கு 
ஆரம்ப ேநர் கப் பாீட்ைசயின் லம் பிள்ைளகள் அ மதிக்கப்பட்ட 
பின்னர் எஞ்சி ள்ள ெவற்றிடங்க க்கு (பைட ரர், அரசாங்க ஊழியர்கள்) 
பிள்ைளகைள அ மதிக்கின்றேபா  பின்பற்றப்பட்ட நைட ைற யா   
என்பைத ம்; 

 (iii) எஞ்சி ள்ள ெவற்றிடங்க க்கு அ மதிக்கும்ேபா  மாகாண சைப 
உ ப்பினர்க க்கு இரண்  வாய்ப் க்கள் தம் வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ைற நியாயமானதாயின், ேதசிய 

பாடசாைலக க்கும் குறித்த ைற பின்பற்றப்ப மா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் காணப்ப கின்ற பிரபல்யமான 
பாடசாைலக க்கு மாத்திரம் ேமலதிக வகுப்பைற ஒன்ைற ம், பிள்ைளகள் 
45 ேபைர ம் அ மதிப்பதற்கான அதிகாரம் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக தீர்மானங்கைள ேமற்ெகாள் ம் நி வனம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கு பிள்ைளகைள அ மதிக்கும் ைறயியல் யா  என்பைத ம்; 
 (iv) பிள்ைளகைள அ மதிக்கும்ேபா  ேமல் மாகாண சைபயின் ஒவ்ெவா  

உ ப்பின க்கும் பங்கீ  (உ ப்பினர் ேகாட்டா) வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

6. 
1146/ ’16 

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ேகாரைளப்பற்  ஓட்டமாவ  ேமற்குப் பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாி  தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயின் 

பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iii) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் லம் உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப் 

பரப்பள  எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம், 
 (v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்க ம் ெபயர்க ம் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும்ேபா  உத்திேயாக ர்வமாக 
எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) அப் பிரேதச ெசயலகத்திற்குாிய கிராம அ வலர் பிாி களில் ஏேத ம் 
பிாிவின்/பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  ெதாழிற்பா கள் 
ேவ  பிரேதச ெசயலகங்களின் லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் ெபயர்கள், உத்திேயாக ர்வ 
இலக்கங்கள் உள்ளிட்ட விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
1164/ ’16 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு யேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வ னியா பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், சம்ைபம  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கற்பக ரம் கிராம மக்கள் 1990 ஆம் ஆண் ல் த்தம் காரணமாக 
இடம்ெபயர்ந்தனெரன்பைத ம்; 

 (ii) 2009 ஆம் ஆண் ல் அவ்விதமாக இடம்ெபயர்ந்தவர்களில் 130 கு ம்பங்கள் 
எவ்விதமான அ ப்பைட வசதிக மின்றி மீளக்கு யமர்த்தப்பட்டனர் 
என்பைத ம்; 

 (iii) இற்ைறவைர இவர்க க்கு அரசாங்க நிவாரணங்கேளா டைமப் த் 
திட்டேமா கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த மக்க க்கு டைமப் த் திட்டெமான்ைற ம் மீளக்கு யமர்ந்தவர்க க்கு 
அவசியமான ஏைனய நிவாரணங்கைள ம் வழங்கத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மாெவன்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
1168/ '16 

ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) நாவலபிட் ய ேதர்தல் ஆ ைகப் பிரேதசத்திற்கு ெசாந்தமான உலபைனயில் 
அைமந் ள்ள ைகத்ெதாழில்ேபட்ைடைய ஆரம்பிப்பதற்காக கடந்த 
அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அங்கு எத்தைன ெதாழிற்சாைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்  இயங்கிவந்தன 
என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  டப்பட் ள்ள ெதாழிற்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமேல (அ) (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைடைய மீண் ம் 
கட் ெய ப் வதற்கான திய ேவைலத்திட்டெமான்  தயார் ெசய்யப்பட் ள்ளதா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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9. 
1170/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2014 ெசத்ெதம்பர் ெதாடக்கம் 2015 ெபப் வாி வைரயான காலப்பகுதியில் 
லங்கா செதாச லமாக இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள  யா ; 

 (ii) இதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா; 
 (iii) ஒவ்ெவா  நி வன ம் சமர்ப்பித்த  விைலகள் யாைவ; 
 (iv) இறக்குமதி ெசய்த அாிசிைய வி விப்பதற்கு மற் ம் தாமதக் 

கட்டணங்க க்காக இலங்ைகச் சுங்கத்திற்கும் இலங்ைக ைற க 
அதிகாரசைபக்கும் ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) ஒ  கிேலா அாிசியின் இறக்குமதி விைல மற் ம் விற்பைன விைல 
தனித்தனியாக யா ; 

 (vi) அதற்கிணங்க லங்கா செதாசவிற்கு ேநர்ந்த நட்டம் யா ; 
 (vii) இந்த ெதாைகயி ந்  விற்பைன ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள  யா ; 
 (viii) ப தைடந்த அாிசியின் அள  மற் ம் அாிசிைய விலங்குணவாக 

விற்பைனெசய்ய அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் கிைடத்த திகதி யா ; 
 (ix) இவ்விதமாக விற்பைன ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள , ஒ  கிேலா 

அாிசியின் விைல மற் ம் ேநர்ந்த நட்டம் ெவவ்ேவறாக யா ; 
 (x) விலங்குணவாக ேமற்ப  ப தைடந்த அாிசிைய ெகாள்வன  ெசய்த 

நி வனம் மற் ம் அள  யா ; 
 (xi) அாிசி இறக்குமதி ெதாடக்கம் விற்பைன வைரயான ஒட் ெமாத்தச் 

ெசயற்பாட் ள் லங்கா செதாச ெசலவிட்ட பணத்ெதாைக, ஈட் ய 
பணத்ெதாைக மற் ம் நட்டம் யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

10. 
1178/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாண நகரத்தில் நிலவிய சிறிய, ந த்தர 
மற் ம்  பாாிய அளவிலான ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவ்ெவண்ணிக்ைகயில் தமிழ் ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு ெசாந்தமான 
ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) சிங்கள அல்ல  ேவ  இனப்பிாிைவச் ேசர்ந்த ஆட்க க்குச் ெசாந்தமான 
ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) அதன் ைமயான அறிக்ைகெயான்றிைனச் சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 1983 ஆம் ஆண் ல் தமிழ் மற் ம் சிங்கள ெதாழில் யற்சியாளர்கள் ேபணிவந்த 
ெதாழில் ற்சிகள் அைனத் ம் இன்றளவி ம் இயங்கிவ கின்றனவா; 

 (ii) இன்ேறல் அத்ெதாழில் யற்சிகைள ேபணிவந்த ஆட்கள் அல்ல  அவற்றின் 
பின் ாித்தாளிகள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தற்ேபா ம் வசித்  
வ கிறார்களா; 

 (iii) ஆெமனில், அதன் ைமயான அறிக்ைகெயான்றிைன இச்சைபக்கு 
சமர்ப்பிப்பாரா ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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11. 
1278/ ‘16 

ெகௗரவ நளின் பண்டார ஜயமஹ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) 2015.10.01 ஆம் திகதியாகின்றேபா  கல்விச் ேசைவ ஊழியர்களின் 
கூட் ற  சிக்கன மற் ம் கடன் வழங்கும் சங்கத்திற்கு ெசாந்தமாகவி ந்த 
ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2016.06.11 ஆம் திகதியாகின்றேபா  ேமற்ப  சங்கத்திற்கு ெசாந்தமாகவி ந்த 
நிைலயான ைவப் க்களின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  சங்கத்தி ந்  கடன் ெப வதற்காக 
விண்ணப்பித் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கடன் விண்ணப்பதாாிகளில், கடன் அங்கீகாிக்கப்பட் ந் ம் 
இற்ைறவைர கடன் ெதாைக வி விக்கப்படா ள்ள விண்ணப்பதாாிகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  கடன் விண்ணப்பதாாிக க்கு ெச த்த ேவண் ள்ள ெமாத்த 
கடன் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  கடன் விண்ணப்பதாாிக க்கு கடன் வி விக்கப்பட தாமதம் 
ஏற்பட் ள்ளைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  சங்கம் தன  அங்கத்தவர்க க்கு உாியவா  கடன் ெதாைகைய 
வி விப்பதற்கு இயலாத நிைலக்கு தள்ளப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (viii)  ஆெமனில், ேமற்ப  சங்கத்தின் நிதி நி வாகத்ைத ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்கு 
எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

12. 
1289/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்  அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள வி த்தி ெசய்வதில், மிக ம் 
தீர்க்கமானதாக காணப்பட்ட அதிேவக ெந ஞ்சாைலகைள அைமத்தல் 
கடந்த அரசாங்கத்தின் தனிைல அபிவி த்தி ேலாபாயமாக இ ந்த  
என்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ப , நிர்மாணிக்கப்பட்  வ கின்ற மாத்தைற – ெப அத்த அதிேவக 
ெந ஞ்சாைலயின் நிர்மாணப் பணிகள் இன்றளவில் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளேதா , 
அதற்கு அவசியமான காணிகள் சு காிக்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) மாத்தைற, திஹெகாட பிாிவில் இழப்பீ  மதிப்பீட் ன்ேபா  காணி 
உாிைமயாளர்க க்கு ஒ  அநீதி ேநர்ந் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv) இதன்ேபா  அதிேவக ெந ஞ்சாைலக்கு பக்கத்தில் எஞ்சுகின்ற காணிகளின் 
ெப மதி, நில ம் ெப மதிக்கு ஒப்பீட்டளவில் குைறவைடதல் 
விைலமதிப்பீ  ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (v) ஆதனத்தின் ஒ  பகுதி மட் ம் சு காிக்கப்ப ம் சந்தர்ப்பங்களில் எஞ்சும் பகுதி 
ஓரக்காணிகளாக மா வ  கவனத்தில் ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (vi) வயற் காணிகைள சு காிக்கும்ேபா  கணிப்பிடப்பட்ட எதிர்கால ெதாழில் 
இழப் கள், ேமட்  நில பயிர்ச் ெசய்ைகயின் ெபா ட்  கணிப்பிடப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) சாதாரண ெந ஞ்சாைலெயான்  விஸ்தாிக்கப்ப ம்ேபா , பக்கத்தி ள்ள 
காணிகளின் ெப மதி அதிகாிக்கின்ற ேபாதி ம், அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் 
ெதாடர்பில் அவ்வா  நைடெபறாைம குறித்  விேசடமாக ஆரா ம் மாற்  
இழப்பீ  மதிப்பீட்  ைறெயான்றின் அவசியத்ைத ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

 (ii) அதன்ப , திஹெகாட, கப் வ பிரேதசத்தில் ஆதனங்கள் மற் ம் பயிர்கைள 
இழந்தவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

13. 

1321/ ’16 

ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014.01.09 மற் ம் 2014.07.01 ஆகிய திகதிகளில் 03 வ டங்க க்கு எனக் 
கூறி 175 ேப ம், 2014.11.14 ஆம் திகதி கால வைரயைறயின்றி ேம ம் 14 
ேப ம், 2016.10.20 ஆம் திகதி 02 ெபண்கள்  மற் ம் 03 ஆண்க ம், பல்திறன் 
பயி னர்களாக இலங்ைக ைற க அதிகார சைபக்கு ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்யப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் ஒ  வ டத்திற்கு 07 அமய லீ க க்கும், 14 சுக ன லீ க க்கும் 
உாித் ைடயவர்களாவர் என அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அைமச்சாின் ஆேலாசைனயின் ேபாில் 2015 ைல மாதம் வாய் லப் 
பாீட்ைசெயான்  நடாத்தப்பட்டெதன்பைத ம்; இதில் 30 ேபர் 
பங்ேகற் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; இவர்கள் ெதாழில்வாய்ப் க்கான 
ேநர் கப்பாீட்ைசக்கும் ேதாற் விக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத ஏற் க் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) 2016.06.16 ஆம் திகதிய பணிப்பாளர் சைபத் தீர்மானத்திற்கு அைமய, சகல 
ெவற்றிடங்க ம் பயி னர்கைளக்ெகாண்ேட நிரப்பப்பட ேவண் ெமன 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள ேபாதி ம், அவ்வா  ெசய்யா  அைமச்சாினால் 
பா காப் ப் பிாி க்கு 95 ேப ம், பின்னர் 120 ேப ம் மற் ம் அதன் பின்னர் 
ேம ம் 600 ேப ம் ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு அைழக்கப்பட்  ேவைல 
உதவியாளர்/எ விைனஞர் பதவி நியமனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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14. 
1398/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2016 வர  ெசல  திட்டத்தின் 168 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 

க வா பயிற்சி நிைலயத்ைத விஸ்தாிப்பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பா 50 
மில் யன் ெதாைக ெசலவிடப்பட்ட விதம் பற்றிய ெசல  விபரத்ைத 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்: 
 (iii) இலங்ைகயில் தாபிக்கப்பட் ள்ள க வா பயிற்சி நிைலயங்களின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) 2016 ஆம் ஆண் ல் க வா பயிற்சி நிைலயங்களில் பயிற்சி ெபற்றவர்களின் 

எண்ணிக்ைக ம் ெபயர்க ம் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

15. 
1586/ ’17 

ெகௗரவ சந்தித் சமரசிங்க,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ)  (i)  2015 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர சப்ரக வ தலைமச்சர் 
பயன்ப த் ம் வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii)  அந்த ஒவ்ெவா  வாகனத்தின் வைக ம் இலக்கங்க ம் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) அந்த ஒவ்ெவா  வாகனத்தின் பராமாிப் க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத் 

ெதாைக ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iv)  தலைமச்சர் வாகனங்கைள தவறாக பயன்ப த்திய அைமச்சு இ  

ெதாடர்பாக எ க்கும் நடவ க்ைக யா  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?  
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 

ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
சட்ட ல சமர்ப்பண ன்னறிவித்தல் 

1. 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— சுகததாச ேதசிய விைளயாட் கள் கட் டத்ெதாகுதி 

அதிகாரசைப (தி த்தம்),— 1999 ஆம் ஆண் ன் 17 ஆம் இலக்க சுகததாச விைளயாட் கள் 
கட் டத்ெதாகுதி அதிகாரசைபச் சட்டத்ைதத் தி த் வதற்கானெதா  சட்ட லம். 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல் 

2. 
ெகளரவ (டாக்டர்) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி,— 

பின்வ ம் சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக :- 

“விஜய உதான மன்றத்ைதக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா  சட்ட லம்”  
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம், நிர்வகித்த ம், பணிகைள 

நிைறேவற் த ம்) (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
நிதி  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல் (இல.1),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 25 ஆம் பிாிவின் கீழ், ம பான உாிமக் கட்டணம் 
ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2016 திெசம்பர் 15 ஆம் திகதிய 1997/16 
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.06 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான  அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம  அறிவித்தல் இலக்கம் 992) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 3. 
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 25 ஆம் பிாிவின் கீழ், சாராய உாிம பத்திரக் கட்டணம்  
ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2016 திெசம்பர் 20 ஆம் திகதிய 1998/7ஆம் 
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.06 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான  அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம  அறிவித்தல் இலக்கம் 994) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 4. 
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. 

* 5. 
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 .) 

* 6. 
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட 

விடயம்  (2017, மார்ச்சு 08) [1]. 

* 7. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட லம்  —   இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 9. 
ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 10. 
கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 11. 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்) 

சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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* 12. 
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. 

* 13. 
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. 

* 14. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 15. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 16. 
ை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 .) 

* 17. 
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 . 
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18. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

19. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

20. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

21. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

22. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

23. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ  

24. 
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 . 


