
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 182.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 ைல 26 தன்கிழைம, பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 

976/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தின் சிலாபம், இரணவில பிரேதசத்தில் “அெமாிக்காவின் 
குரல்”  (Voice of America) என ஒ பரப்  நிைலயெமான்  உள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக வழங்கப்பட் ள்ள காணியின் அள  யா ; 

 (iii) ேமற்ப  காணி வழங்கப்பட் ள்ள  இைறயி  அ ப்பைடயிலா இன்ேறல்  
குத்தைக அ ப்பைடயிலா; 

 (iv) குத்தைக அ ப்பைடயிலாயின், இலங்ைக அரசாங்கத்திற்கு ெச த்தி ள்ள 
குத்தைகத் ெதாைக ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கிணங்க ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (v) இந்த நிலப்பரப்பில் இலங்ைக அரசாங்கத்தின் அைனத் ச் சட்டதிட்டங்க ம் 
அ ல்ப த்தப்ப கின்றனவா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) “அெமாிக்காவின் குரல்” நி வனத்ைத ஆரம்பிக்க இலங்ைக அரசாங்கம் 
மற் ம் ஐக்கிய அெமாிக்க அரசாங்கம் அல்ல  “Voice of America”  

நி வனத் டன் ெசய் ெகாண் ள்ள உடன்ப க்ைககள் யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  உடன்ப க்ைககள் அைனத்ைத ம் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனத்தில் ேசைவயாற் கின்ற இலங்ைகயர்கள் மற் ம் 
ெவௗிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (iv) அந்நி வனத்தினால் ஆற்றப்ப கின்ற ேவைலகள் மற் ம் ஒ பரப்பப்ப கின்ற 
நிகழ்ச்சிகள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  ேவைலகள் மற் ம் நிகழ்ச்சிகைள ஒ ங்கு ைறயாக்குகின்ற இலங்ைக 
அரச நி வனம் யா ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

2. 

1044/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சிங்கள ஒ  ஊட்டப்பட்ட “ராவணா லங்ேகஷ்வர” எ ம் இந்திய 
ெதாைலக்காட்சி நாடகெமான்  சுயாதீன ெதாைலக்காட்சி அைல வாிைசயில் 
ஒளிபரப்பப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2016 ஆகஸ்ட் மாதம் ெதாடக்கம் திடீெரன இத்ெதாைலக்காட்சி நாடகத்தின் 
ஔிபரப்  இைடந வில் நி த்தப்பட் ள்ள  என்பைத ம்;  

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) இத்ெதாைலக்காட்சி நாடகத்தின் ஔிபரப்ைப திடீெரன நி த் வதில்  
ெசல்வாக்குச் ெச த்திய காரணங்கள் யாைவ; 

 (ii) அதன் ஔிபரப்ைப மீண் ம் ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 

1050/ ’16 
ெகௗரவ த்திக்க பத்திரண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ெகா ம்  மாநகரசைப ஆ ைக பிரேதசத்தில் உள்ள அரசாங்க 
கட் டங்களில் ேபணிவரப்ப கின்ற அைமச்சுக்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வைமச்சுக்கள் ேபணிவரப்ப ம் அரசாங்க கட் டங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அைமச்சுக்களில் குத்தைகக் கூ  ெச த் ம் மற் ம் ெச த்தாத 
அைமச்சுக்கள், ஒவ்ெவா  கட் டத்திற்கு அைமவாக தனித்தனிேய யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) குத்தைக ெச த் ம் அைமச்சுக்கள், ஒ  ச ர அ க்கு ெச த் ம் குத்தைகக் 
கூ  மற் ம் ேசைவ கட்டணம், ஒவ்ெவா  கட் டத்திற்கு அைமவாக 
தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) இக்கட் டங்களில் வாகனங்கைள நி த்திைவப்பதற்காக உள்ள 
இடப்பரப் க்கு ெகா ப்பன கள் ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், இத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) வாகனங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமவாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேமற்ப  
ெகா ப்பன  ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4. 
1114/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010 ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர ப ைள மாவட்டத்தி ள் 
எாிெபா ள் ஏற்றிச்ெசல்வதற்காக வழங்கப்பட் ள்ள, எாிெபா ள் ெபௗசர் 
உாிமப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  ஆண்  ாீதியாக 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) எாிெபா ள் ெபௗசர் உாிமப்பத்திரங்கைள ெபற் க் ெகாண் ள்ள ஆட்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் ஒவ்ெவா  ஆண்  ாீதியாக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இதன் ஊடாக  கூட் த்தாபனம் ஈட் க்ெகாண் ள்ள ெமாத்தப் பணத் 
ெதாைக ஒவ்ெவா  ஆண் ன்ப  தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) தி விபத் கள், வாகன ெநாிசல் மற் ம் சுற்றாடல் மாசைடதல் ஆகிய 
விடயங்கைள குைறப்பதற்காக எாிெபா ள் ஏற்றிச்ெசல்லைல ைகயிரதங்களின் 

லம் ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5. 
1154/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) மத் கம கல்வி வலயத் க்குாிய ேம.மா/ம/வலெகதர மகா வித்தியாலயம் 

2012 ஆம் ஆண் ல் இரண்டாம் நிைல பாடசாைல க த்திட்டத்தில் 
ேசர்க்கப்பட்ட ேபாதி ம் அப் பாடசாைலக்கு ெதாழில் ட்பவியல் 
கூடெமான்  மாத்திரேம கிைடத் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2016 ஆம் ஆண் ல் அப் பாடசாைல “அண்மித்த பாடசாைல சிறந்த 
பாடசாைல” க த்திட்டத்தின் ‘சீ’ வகுதிக்குள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேபாதி ம், 
அதன் கீழ் திதாக எந்தெவா  வகுப்பைற கட்டட ம் வழங்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) கடந்த 15 ஆண் களாக இப் பாடசாைலக்கு ேபாதியள  ெபௗதீக வளங்கள் 
கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) பாடசாைலயில் சங்கீதம், விஞ்ஞானம், விைளயாட்  மற் ம் உடற்பயிற்சி, 
ஆேலாசைன ஆகிய பாடங்கைள ம் 6 - 9 ஆம் தரங்க க்கு தமிழ் 
ெமாழிைய ம் கற்பிப்பதற்கு ஆசிாியர்கள் இல்ைல என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா? 

(ஆ) (i) சுமார் 1200 மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்ற இப் பாடசாைலக்கு ேபாதியள  
கட்டட வசதிகைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்படாைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலயில் நில ம் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு 
எவ்வள  காலம் எ க்கும் என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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6. 

1158/ ’16 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) 2010 ஆம் ஆண் ந்  இன்  வைர ேமற்ப  ைகத்ெதாழில் 
ேபட்ைடகளில் இயங்கும் ைகத்ெதாழிற்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
ஒவ்ெவா  ைகத்ெதாழிற்சாைலயி ம் பணியாற் கின்ற ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) எதிர்வ ம் காலத்தில் த்தளம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ைகத்ெதாழில் 
ேபட்ைடகளில் திய ெதாழிற்சாைலகைள அைமப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 

1192/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் மன்னார் மாவட்டத்தில் இலங்ைக மின்சார 
சைபயினால் மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபாைதக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 1984 தல் 2009 ஆம் ஆண்  வைர மின்சாரம் வழங்குவதற்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) 2009 ஆம் ஆண் ல் த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  
வைர மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காலகட்டத்தில் மின்சாரம் 
வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

8. 
1301/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) நடப்  அரசாங்கத்தின் “100 நாள்” ேவைலத்திட்டத்திற்கு ேநெராத்த 
வைகயில் வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிவாக அரச வங்கிகளில் அடகு 
ைவக்கப்பட் ள்ள தங்க நைககைள மீட் கின்றேபா  அறவிடப்ப கின்ற 
வட் த் ெதாைக ெவட் விடப்ப ெமன வழங்கப்பட்ட வாக்கு தியின் 
பிரகாரம் 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் தங்க நைககைள மீட் ள்ள 
மாத்தைற மாவட்ட வா க்ைகயாளர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  
வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இதற்கான அரசாங்க நிவாரணத்தின் நிதிப் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைகயான  மாத்தைற மாவட்டத்தில் 

இயங்கி வ கின்ற ஒவ்ெவா  அரச வங்கியின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) 2013 ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர தங்க நைகக க்கான வட்  
தமான  ஒவ்ெவா  வ டத்திற்ேகற்ப தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கடந்த சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  விளம்பரத் ெதானிப்ெபா ளாக 
அைமத் க் ெகாள்ளப்பட்ட  தங்க நைககைள அடகுைவத்தல் என்ப  
ெவ மேன விளம்பரக் க த்திட்டத்திற்கு அப்பால் ெசல்லவில்ைலெயன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) வாக்கு தியளிக்கப்பட்டவா  அடகு ைவக்கப்பட்ட தங்க நைககைள 
மீட் கின்றேபா  வட் ச் ச ைககைள உடன யாகப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

9. 
1320/ ’16 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சயிட்டம் (SAITM)  எனப்ப ம் தனியார் ம த் வ நி வகத்திற்கு 
ெபா சாாினால் ஏேத ம் பிேரதங்கள் மற் ம் பிேரதத்தின் பகுதிகள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன என்ப  இன்றளவில் ெதாியவந் ள்ள  என்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  ெசயற்ப வதற்கு ெபா சா க்கு சட்ட அதிகாரம் உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ெபா சா க்கு அவ்வா  சட்ட அதிகாரம் இல்ைலெயனின், அ  ெதாடர்பில் 
எ க்கும் நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

10. 
1375/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2016 வர  ெசல  திட்டத்தில் 129 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் 

அரச மற் ம் தனியார் ைறயின் சிறந்த ஒத் ைழப்ைப ஊக்குவிப்பதற்காக 
பா 1000 மில் யன் ஒ க்கப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) கமத்ெதாழில் அபிவி த்திக்காக ஒ க்கப்பட்ட ேமற்ப  பா 1000 மில் யன் 
பயன்ப த்தப்பட்ட விதம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) வர  ெசல  திட்ட ன்ெமாழிவின் ஊடாக ஒ க்கப்பட்ட ேமற்ப  பா 
1000 மில் யன் நிதி வளங்களின் பயனாளிகளின் பட் யெலான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
1500/ ’16 

ெகளரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்  அ வல்கள்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) ஸ் ம் விவாக மற் ம் விவாகரத்  சட்டத்தின் கீழ் 12-18 வய க்கு 

இைடப்பட்ட ஸ் ம் சி மிக க்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவாகப் பதி களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட்டத்திற்கும் அைமய தனித்தனிேய யா  என்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

12. 
1518/ ’17 

ெகளரவ (தி மதி) ேராஹிணீ குமாாி விேஜரத்ன,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1972 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க காணி ம சீரைமப்  சட்டத்தின் 
ஏற்பா க க்கு அைமய, காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு விற்கு 
உாித்தான மாத்தைள மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள பயிர்ெசய்ைககைளக் 
ெகாண்ட காணிகளில், இலங்ைக அரசாங்க ெப ந்ேதாட்டக் 
கூட் த்தாபனத்திற்கும், மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபக்கும் 
வர்த்தமானி அறிவித்தல் லம் நி வாகம் மற் ம் காைமத் வத் க்காக 
வழங்கப்பட் ள்ள காணிகளில் எவ்வள  காணிகள் கட் ப்பா ன்றி தாிசு 
நிலமாக ம் வயற்காணிகளாக ம் காணப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகள் அளைவ ெசய்யப்பட்  இனங்காணப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணிகைள பய தியான விதத்தில் பயன்ப த்திக் ெகாள் ம் 
ெபா ட்  தற்ேபா  ஒ  ேவைலத்திட்டம் தயார் ெசய்யப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  காணிகைள, காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு க்கு காணிகைள 
ெவளிப்ப த்திய ஆட்களின் சட்டாீதியான கடப்பா கைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு மற் ம் விவசாயம் அல்லாத நடவ க்ைகக க்குப் 
பயன்ப த்திக் ெகாள்வதற்கான இய ைம காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 7 ) 

 

13. 
1546/ ’17 

ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அம்பாைற, கல் ைன தி, எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயத்திற்கு ன்னால் 
வசிக்கும் தி . டபிள் .ஜீ. சிறில் ெபேரரா ேமற்ப  கவாியில் 17 ஆண் கள் 
ெதாடர்ந்  வசித்  வ கின்றார் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிக்கு சட்டாீதியான உாிைமைய ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 
நீண்டகாலமாக வி க்கப்பட் வந்த ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக அம்பாைற 
பிரேதச ெசயலகத்தினால் சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 2008/4 இற்கு அைமவாக 
நடத்தப்பட்ட காணிக் கச்ேசாிெயான்றில் 20 பர்ச்சஸ் காணிப் பகுதிெயான்ைற 
இவ க்கு ெபற் க்ெகா க்க விதந் ைரக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) எனி ம், ேமற்ப  காணிப் பகுதிைய பல்ேவ  காரணங்கைள ன்ைவத்  
ெபற் க்ெகா க்காைம பற்றி இவர் இலங்ைக மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு விற்கு விளக்கமளித்த பின்னர், இவ்வாைணக்கு வினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட லனாய்வின் இ தியில் இவர் வசிக்கும் காணிைய 
சட்டாீதியாக இவ க்கு ெபற் க்ெகா க்க விதந் ைரக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iv) எனி ம், இற்ைறவைரயில் இவ க்கு ேமற்ப  காணியின் உாிைம 
ெபற் க்ெகா க்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) தி . ெபேரராவிற்கு ஏற்பட்ட ேமற்ப  பாதிப்  மற் ம் அநீதிக்கு நியாயமான 
நிவாரணத்ைத ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் 
யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

14. 
1577/ ’17 

ெகளரவ எஸ். சிறீதரன்,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ல் யாழ்ப்பாணம் - மன்னார் A-32 தி ம சீரைமக்கப் 
பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஆயி ம், அந்த தியில் நகாி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்  அைமந் ள்ள 
மண்ைடக்கல்லா  பாலம் ம சீரைமக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த பாலத்தின் ஊடாக மன்னார், யாழ்ப்பாணம், ல்ைலத்தீ  மற் ம் 
கிளிெநாச்சி ஆகிய பிரேதசங்க க்கு பயணிக்க ேவண் ெமன்பைத ம்; 

 (iv) இ ப்ைபக்கடைவ, ழங்காவில் ஆதார ைவத்தியசாைலயில் அவசர 
சிகிச்ைசகள் ேதைவப்ப கின்ற ேநாயாளிகள் இந்த தியின் ஊடாக 
யாழ்ப்பாணம் மற் ம் கிளிெநாச்சி ைவத்தியசாைலக க்கு எ த் ச் 
ெசல்லப்ப ைகயில் பாாிய சிக்கல்கள் ேதான்றி ள்ளனெவன்பைத ம்; 

 (v) பாலம் சீரழிந் ள்ளைமயால் கடந்த மைழக்காலங்களில் இந்த தி 
பயணஞ்ெசய்ய இயலாதவா  பல வாரங்கள் தைடப்பட் ந்தெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 



( 8 ) 

 

(ஆ) (i) பாலம் நிர்மாணிக்கப்ப வதாக அறிவித்தல் பலைகெயான்  ெபா த்தப்பட்  
அவசியமான ெபா ட்கள் அங்கு ெகாண்வரப்ப ள்ள ேபாதி ம் இற்ைறவைர 
ம சீரைமப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (ii) மண்ைடக்கல்லா  பாலத்ைத ம சீரைமப்பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பணத்திற்கு 
என்ன ேநர்ந்த ; 

 (iii) அந்தப் பணம் மீளத் தி ப்பி அ ப்பப்பட் ள்ளதா; 

 (iv) ஆெமனில் அதற்கு ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்கள் யாவர்; 

 (v) இந்த பாலம் ம சீரைமக்கப்ப ம் திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

15. 
1582/ ’17 

ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ேம மாதத்தில் நாட் ல் தாக்கத்ைத ஏற்ப த்திய சீரற்ற காலநிைலயின் 

காரணமாக மண்சாி க்குள்ளாகிய மற் ம் மண்சாி  அபாயத்ைத 
எதிர்ேநாக்கிய ேககாைல மாவட்டத்தி ள்ள ேதாட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேதாட்டங்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அதிக மைழ காரணமாக ஏற்பட்ட மண்சாிவினா ம் மண்சாி  அபாயத்ைத 
எதிர்ேநாக்கியைமயினா ம் இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்கள் கு யி ப்பதற்காக அரசினால் நிரந்தர கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) இன்ேறல், இவர்கள் இப்ேபா  கு யி க்கின்ற இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்க க்கு அரசினால் கள் வழங்கி 
க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
சட்ட ல சமர்ப்பண ன்னறிவித்தல் 

1. 
மாகாணசைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர்,— மாகாண சைபத் ேதா்தல்கள் 

(தி த்தம்),— 1988 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க, மாகாண சைபத் ேதா்தல்கள் சட்டத்ைதத் 
தி த் வதற்கானெதா  சட்ட லம். 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
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 .) 

* 2. 
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 .) 

* 3. 
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 .) 

* 4 
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 .) 

* 5. 
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 .) 
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* 6. 
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 .) 

* 7. 
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
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. 

* 9. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

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

விடயம்  (2017, மார்ச்சு 08) [1]. 

* 11. 
சுகததாச ேதசிய விைளயாட் கள் கட் டத்ெதாகுதி அதிகாரசைப (தி த்தச்) 

சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 12. 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 13. 
உண்ணாட்டரசிைறச் சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 14. 
இலங்ைக ேஜாம்ன் ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நி வக சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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* 15. 
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு த் தைலவாின் சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன களில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல்,—  

இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு அரசியலைமப்பின் 41(ஆ) ஆவ  உ ப் ைர 
மற் ம் 1996 ஆம் ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 
3 மற் ம் 3(4) பிாி களின் பிரகாரம், மனித உாிைமகள் ைற சம்பந்தமான பரந்தளவிலான 
அறி  மற் ம் ெசயன் ைற ாீதியிலான அ பவத்ைதக் ெகாண்ட ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் சட்டத் திைணக்களத்தின் தைலவராக பணியாற் ம் கலாநிதி தி மதி 
ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்கள் இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் 
தைலவராக ன்  (03) வ ட காலத்திற்கு 2015.10.30 ஆம் திகதி தல் அ க்கு வ ம் 
வைகயில் அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களால் நியமிக்கப்பட் ள்ளாராதலா ம்; 

2015.10.30 ஆம் திகதி தல் இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் 
தைலவராக கடைமயாற் ம் கலாநிதி தி மதி ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்கள் ன்  
(03) வ ட ேசைவக் காலத்தின் பின்னர் மீண் ம் தன  நிரந்தரப் பதவிக்குச் ெசல்வதற்கு 
க தியி ப்ப டன், இந்த ன்  (03) வ ட காலப் பகுதியில் சகல ப க ம் 
உள்ளடங்கலான பல்கைலக்கழகச் சம்பளத்ைத அவர் இழந்தால் அவ க்கு கிைடக்க 
ேவண் ய அ கூலங்கள் மீ  பாதிப்  ஏற்ப ம் என அவர் குறிப்பிட் ள்ளாராதலா ம்;  

அதற்கைமய, இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் தற்ேபாைதய தைலவராக 
கடைமயாற் ம் கலாநிதி தி மதி ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்க க்கு தனிப்பட்ட 
வைகயில் ெசல் ப யாகும் வைகயில் அவர் ேசைவயாற் ம் ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் சகல ப க ம் உள்ளடங்கிய  ேநர விாி ைரயாள க்குாிய 
சம்பளத்ைத 2015.10.30 ஆம் திகதி தல் ெச த் வதற்கும், ஆைணக்கு வின் தைலவர் 
பதவிக்குாித்தான  பா 10,000/- மாதாந்தத் ெதாைலேபசிக் ெகா ப்பன , தனிப்பட்ட 
பாவைனக்கு உாிைமையக் ெகாண்ட உத்திேயாக ர்வ வாகனம் மற் ம் அந்த 
வாகனத்திற்கு 225 லீட்டர் எாிெபா ள் அல்ல  சந்ைதயில் நில ம் எாிெபா க்கான 
விைலக்குச் சமமான எாிெபா ள் ெகா ப்பனைவச் ெச த் வதற்கும் 2017.06.13 ஆம் 
திகதி அைமச்சரைவ அங்கீகாரத்ைத வழங்கி ள்ளதாதலா ம்; 

அதற்கைமய, 1996 ஆம் ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க இலங்ைக மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 8 ஆவ  பிாிவின் பிரகாரம் இலங்ைக மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு வின் தைலவரான தி மதி ெந ம் தீபிக்கா உடகம அவர்க க்கு 
அரசாங்கத்தின் திரட்  நிதியத்தி ந்  ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட மாதாந்தச் சம்பளம் 
மற் ம் ப கைளச் ெச த் வதற்கு இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 16. 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்) 

சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 17. 
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. 

* 18. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 19. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 20. 
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 . 

* 21. 
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. 

22. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

23. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

24. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

25. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

26. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

27. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

28. 
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 . 


