
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 239.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2018 ெபப் வாி 20 ெசவ்வாய்க்கிழைம, பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 
857/ ’16 

ெகௗரவ த்திக்க பத்திறண,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நில்வளா திட்டத்தின் தலாம் மற் ம் இரண்டாம் கட்டங்கள் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட பிரேதசங்களில் காணிகள் இக் க த்திட்டத்திற்கு 
சு காிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சு காிப்பின் பின்னர் இதற்கு உாிய ைறயிய ன் கீழ் 
இ ம த்தாள் தயாாிக்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; 

 (iii) எனேவ க த்திட்டத்திற்குாிய காணிகள் ேவ  தரப்பினரால் ைகப்பற்றப்பட்  
வ கிறெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நில்வளா திட்டத்திற்கு சு காிக்கப்பட்ட ேதாட்டக் காணி மற் ம் வயல் 
காணிகளின் அள  தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இக்காணிகளில் ஒ ங்கான ைறயில் இ ம த்தாள்கள் தயாாித்  
க்கப்பட் ள்ள காணிகளின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) நில்வளா திட்டத்திற்குாிய காணிகள் பற்றி மீள் கணிப்பீெடான்ைற 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) காணிகளின் ைறேகடான பயன்பா  பற்றி ைறப்பா கள் கிைடத் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், கிைடத் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இம் ைறப்பா கள் ெதாடர்பாக ேமெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

2. 
1249/’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல் 
மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயினால் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் 
வழங்கப்பட் ந்த களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இன்றளவில் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் வழங்கப்ப கின்ற களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் த்த நிைலைம வைட ம் வைர கு நீர் 
வழங்குவதற்காக ஒவ்ேவார் ஆண் ற்கும் அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக யா ; 

 (iv) த்த நிைலைம வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர கு நீர் வழங்கல் 
க த்திட்டங்க க்காக அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்த பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ன்ேனற்ற அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 
1427/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக்  
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் 203 வ  பிேரரைணக்கு 
அைமய, 2016 ஆம் ஆண் ல் உராய்  நீக்கி எண்ெணய்க்கான சந்ைத 
திறந் விடப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ப  உராய் நீக்கி எண்ெணய்ச் சந்ைதயில் பிரேவசித்த திய 
வழங்குனர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iii) 2009 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர இலங்ைகயில் 
உராய் நீக்கி எண்ெணய் வழங்கல் கம்பனிகள் உள்நாட்  இைறவாித் 
திைணக்களத்திற்கு அறிவித் ள்ள ேதறிய இலாபம் ஒவ்ெவா  
கம்பனிக்கைமய மற் ம் ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்திற்குாியதாக இ ந்த உராய்  
நிக்கி எண்ெணய் ஏகேபாக உாிைமைய இல்லாமற்ெசய்வதற்காக 
அன்றி ந்  இன் வைர அரசாங்கம் பின்பற்றிய ேலாபாயங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) 2003 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இன்  வைர இந்திய ஒயில் கம்பனி விற்பைன 
ெசய்த உராய் நீக்கி எண்ெணயின் அள  மற் ம் அவற்றின் விற்பைன 

லம் மாத்திரம் ெபற்ற வ டாந்த இலாபம் ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

4. 
1659/ ’17 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீழ் நிர்வகிக்கப்ப ம் ஆ ர்ேவத 
ைவத்தியசாைலகள் மற் ம் ஆ ர்ேவத ம த் வ நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ைவத்தியாசைலகள் மற் ம் ம த் வ நிைலயங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  அந்த ைவத்தியசாைலகள் மற் ம் ம த் வ நிைலயங்களில் பணி 
ாி ம் ெமாத்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ஊவா மாகாணசைபயின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அந்தப் பதவிக்கு நியமனம் 
ெபற்றதன் பின்னர் மாகாணத்தி ள்ள ஆ ர்ேவத ைவத்தியசாைலகள் மற் ம் 
ம த் வ நிைலயங்க க்கு ெதாழில்வாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (v) அவ்வா  ெதாழில் வாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள், 
கவாிகள் மற் ம் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5. 
2001/ ’17 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாின் அைமச்சு அ வலகங்களின் 

கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) அந்த அ வலகங்க க்காக வாடைக அல்ல  குத்தைக ெச த்தப்ப ன் 

அந்த மாதாந்த வாடைக/ குத்தைகத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) 2015 - 2017 ஆம் ஆண் ன் இ வைர ெச த்தப்பட் ள்ள ெமாத்த வாடைக/ 

குத்தைகத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணியின் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த பிரத்திேயக பதவியணிக்கு ஒ க்கப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அைமச்ச க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  அைமச்சுக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன அவர் இச்சைபக்கு 
 அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

6. 
2009/ ’17 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் மைலநாட்  
மர ாிைமகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வசிப்பதற்கு ன்றி ஆங்காங்ேக ெசன் , ெவளி விறாந்ைதகளில் 
இரவிைனக் கழிக்கும் ஏைழ மக்கள் காற்  மற் ம் மைழ டன் கூ ய 
நாட்களில் மிக ம் கவைலக்கிடமான நிைலைய எதிர்ேநாக்க ேநாி வதைன 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ெகா ம்  நகரத்தி ம் ஏைனய பிரதான நகரங்களி ம் இத்தைகய கதியற்ற 
நிைலயி ள்ள ஏைழ மக்க க்கு பா காப்பளிப்பதற்கு உள் ராட்சி 
நி வனங்கள் ஊடாக தற்கா க தங்குமிடங்கள் எனப்ப ம் “மடங்கைள” 
நிர்மாணித் க் ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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7. 
2111/ ’17 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயி ள்ள ேதசிய பாடசாைலகளின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக யா  

என்பைத ம்; 
 (ii) நிரந்தர அதிபர்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா  

என்பைத ம்; 
 (iii) பதில் கடைம அதிபர்கள் பணியாற் ம் ேதசிய பாடசாைலகளின் 

எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (iv) நிரந்தர அதிபர்கள் இல்லாத பாடசாைலக க்கு நிரந்தர அதிபர்கைள 

நியமிக்கும் திகதி யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
2131/ ’17 

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

(அ) (i) 2009 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர ம த் வ பட்டத்ைதக் கற்பதற்காக 
ெவளிநா  ெசன் ள்ள இலங்ைக மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) அவர்கள் அ மதிெபற் ள்ள ெவளிநாட்  ம த் வ பீடங்கள் மற் ம் 
அவற்றில் அ மதிெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) ேமற்ப  ெவளிநாட்  ம த் வக் கல்வி காரணமாக இந்நா  இழந் ள்ள 
ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணித் ெதாைக; 

ஒவ்ெவா  வ ட அ ப்பைடயில், தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
 இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

9. 
2150/’17 

ெகௗரவ அேசாக பிாியந்த,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகடபதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கடந்த ேபாகத்தில் வடேமல் மாகாணத்தில் நிலவிய க ம் வரட்சி காரணமாக 

ெநல் வயல்கள் பாழைடந்தைமைய அறிவாரா; 
 (ii) ஆெமனின், அவ்வா  அழிவைடந்த ெநல் வயல்களின் அள  ஒவ்ெவா  

பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iii) அவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட விவசாய கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (iv) அந்த விவசாய கு ம்பங்க க்கு ஏேத ம் நட்டஈ   ெச த்தப்பட் ப்பின், 

அ  ெதாடர்பான விபரங்கள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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10. 
2178/ ’17 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2016 ஆம் ஆண் ல் ெகாஸ்கம, சாலாவ இரா வ ஆ த களஞ்சியம் 
ெவ த்தைமயினால், 

 (i) உயிாிழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) அங்க ன ற்றவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) பாதிக்கப்பட்ட ஆட்க க்கு அரசாங்கத்தின் சார்பில் ெச த்தப்பட்ட ெமாத்த 

இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) உயிாிழந்த ஆெளா வ க்காக அரசாங்கத்தின் சார்பில் ெச த்தப்பட்ட 

இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) ேசதமைடந்த க க்காக ெச த்தப்பட்ட கூ யபட்ச மற் ம் குைறந்தபட்ச 

இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (vi) இடம்ெபயர்ந்த சகல க்கும் நிரந்தர கள் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ளதா 

என்பைத ம்; 
 (vii) இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பெமான்றிற்கு நிரந்தர ெடான்  ெபற் க் 

ெகா க்கப்பட்ட அண்மித்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
2201/ ’17 

ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெப ந்ேதாட்டங்களில் வா ம் 08 இலட்சத்திற்கு ேமற்பட்ட மக்களின் சுகாதார 
நிைலைமைய ேமம்ப த் ம் ேநாக்கத்தில் ெப ந்ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகைள 
அரசாங்கத்திற்கு ெபா ப்ேபற்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  கடந்த 
அரசாங்கத்தினால் நைட ைறப்ப த்தப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்ேகற்ப 2014 ஆம் ஆண்  நிைற ெப ம் ேபா  
அவ்வா  அரசிற்கு ெபா ப்ேபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெப ந்ேதாட்ட 
ைவத்தியசாைலகளின் எண்ணிக்ைக, ைவத்தியசாைலயின் ெபயர் மற் ம் 
ெபா ப்ேபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட காலகட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  இக்க த்திட்டம் நைட ைறயி ல்ைல என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இக்க த்திட்டத்திற்காக அைமச்சினால் ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
வ டாந்தம் எவ்வளெவன்பைத சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) ெப ந்ேதாட்ட சுகாதார நிைலைமைய ேமம்ப த் வதற்கு இக்க த்திட்டம் 
ெப ம் உந் சக்தியாக இ ந்ததால் அதைன ாிதமாக மீள ஆரம்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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12. 
2224/’17 

ெகௗரவ இ. சால்ஸ் நிர்மலநாதன்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1970 ஆம் ஆண் ந்  2006 ஆம் ஆண்  வைர மன்னார் மாவட்டத்தின், 
மாந்ைத ேமற்கு பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின், விடத்தல்தீ  மீனவ 
கிராமத்தில் ஐந்  வா கைளக்ெகாண்ட  இறங்கு ைறெயான்  இயங்கி 
வந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2006 ஆம் ஆண் ந்  இற்ைற வைர ேமற்ப  இறங்கு ைற இ ந்த 
பிரேதசத்தில் இலங்ைகத் தைரப்பைடயினரால் தற்கா க காெமான்  
அைமக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இறங்கு ைற அைமந் ள்ள பிரேதசம் இரா வ கட் ப்பாட் ன் கீழ் 
உள்ளதால், மீனவர்களின் அன்றாட நடவ க்ைக க்கு உாிய இடெமான்  
இல்லாத காரணத்தினால்  இவர்கள் ெப ம் அெசௗகாியத் க்கு 
உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (iv) மீன் சந்ைதப்ப த்த ம், ஏற் மதி பணிக க்கான வா கைள அைமத்  
அத டன் ெதாடர் ைடய பணிகைள ேமற்ெகாள்வதற்குமான இறங்கு ைற 
ஒன்  இல்லாைமயினால் ேமற்ப  மீனவர்களின் வாழ்வாதார வழிகள் 
அச்சு த்த க்குள்ளாகி வ மானம் ழ்ச்சியைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  இறங்கு ைறைய மீனவர்களின் பயன்பாட் க்காக ெபற் க் 
ெகா த்தல் ெதாடர்பாக என்னால் 2017.07.21 ஆம் திகதி எ த் ல 
ேவண் ேகாெளான்  ன்ைவக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், குறித்த இறங்கு ைறைய மீனவர்களின் பயன்பாட் க்கு ாிதமாக 
ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

13. 
2227/’17 

ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்திற்காக அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள, இலங்ைக கல்வி 

நிர்வாகச் ேசைவயின், இலங்ைக பாடசாைல அதிபர் ேசைவயின் மற் ம் 
இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவயின் அ வலர் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  ேசைவகளில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ேசைவயி ம் உள்ள 
ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெவற்றிடங்ைள நிரப்ப அைமச்சு எ க்கின்ற நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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14. 
2282/ ’17 

ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் பற்றிய ேதசிய அதிகாரசைபயான  
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சின் கீழ் இயங்கும் 
ஒ  நி வனமா என்பைத ம்; 

 (ii) நாட் ல் ம சாரம் பாவிக்கும் ஆட்களில் 61% தமாேனார் கள்ளச் சாராயம் 
(கசிப் ) அ ந் பவர்கெளன, நிதி அைமச்சர் 2017 ன் மாதம் 22 ஆம் திகதி  
பாரா மன்றத்தில் ன்ைவத்த கூற்  உண்ைமயானதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கு ஏ வாயைமந்த காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) இன்ேறல், இக்கூற் க்கு எதிராக ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் பற்றிய 

ேதசிய அதிகாரசைப எ த் ள்ள நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

15. 
2677/ ’17 

ெகௗரவ ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2018 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் கப்பற் ைறைய 
ெவௗிநாட் க் கம்பனிக க்கு 100% திறந்  வி வதற்கு ெசய்யப்பட்ட 

ன்ெமாழி க்கு இணங்குகின்றீர்களா; 
 (ii) இலங்ைக கப்பல் கவர்களின் சங்கத்தினால் (CASA) அரசாங்கத்தின் ெபா ப்  

வாய்ந்த உத்திேயாகத்தர்க க்கு க தம் லம் அறிவிக்கப்பட் ள்ளவா , 
இந்த திறந் வி தைல நி த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (iii) கப்பல் கம்பனிகள் தனி ாிைமயாவைதத் த ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
பிேரரைண ன்னறிவித்தல்கள் 

1. 
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 பிேரரைணகளினா ம் தைடெபறாமல், 
இன்ைறய தினம் சைப அமர்  ேநரம் பி.ப 1.00 மணி தல் பி.ப. 6.30 மணிவைர 
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. 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்  அைமச்சர்,— ேமாட்டார் வாகனச் 

சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதி,— (203 ஆம் அத்தியாயமான)  ேமாட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் 
21, 22, 23, 24  மற் ம் 24அ  பிாி க டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 237 
ஆம் பிாிவின் கீழ் ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்  அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2017 ஆகஸ்ட் 18 ஆம் திகதிய 2032/36 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.12.06 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதி அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 2. 
பாரா மன்றத்தின் தி த்தப்பட்ட வைர  நிைலயியற் கட்டைளகள்,— விவாதம் 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் (2018 ெபப் வாி 19),— “பாரா மன்றத்தின் தி த்தப்பட்ட 
வைர  நிைலயியற் கட்டைளகள் ெதாடர்பாக 2017 நவம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி 
ெசவ்வாய்க்கிழைம சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய  கு வின் 
அறிக்ைகயிைனப் பாிசீ த்தல்.” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 

* 3. 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான நடத்ைதக் ேகாைவ,— விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட 

விடயம் (2018 ெபப் வாி 19),— ”பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் நடத்ைத ெதாடர்பில், 
2017 நவம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி, ெசவ்வாய்க்கிழைம சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க க்கான நடத்ைதக் ேகாைவயின் இ தி வைர  அங்கீகாிக்கப்ப மாக.” 
எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 

* 4. 
ம வாி (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 5. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— நிதிச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 

2006 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  
வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின்  6 ( 2 )  ஆம் பிாிவின் கீழ் ெதாைலக்காட்சி நாடகம், 
திைரப்படம் மற் ம் வர்த்தக அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக 
அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 நெவம்பர் 07 ஆம் திகதிய 2044/21 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 6. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவாின் 
ஊதியங்கள் மற் ம் ஆைணக்கு  அங்கத்தவர்களின் ெகா ப்பன கைளத் 
தி த்தியைமத்தல்,— 1991 இன் 19 ஆம் இலக்க ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு ச் சட்டத்தினால் 
தாபிக்கப்பட்ட இவ் ஆைணக்கு  அங்கத்தவர்களின் ஊதியங்கள் சட்டத்தின் 4(8) ஆம் 
பிாி க்கு ஏற்ப பாரா மன்றத்தினால் தீர்மானிக்கப்படல் ேவண் ெமன்பைத ம்; 

அதனால், 2017.11.14 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்ைத அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்  ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவாின் ஊதியங்கள் 
மற் ம் இவ் ஆைணக்கு  அங்கத்தவர்களின் ெகா ப்பன கைளக் கீழ்வ மா  
தி த்தியைமக்க அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 
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(i) ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உப தைலவ க்கு ைறேய பா 75,000/- 
மற் ம் பா 60,000/- மாதாந்த ஊதியங்கைள வழங்குவதற்கும்; 

(ii) ஆைணக்கு வின் அங்கத்தவர்க க்கு ஒ  கூட்ட அமர் க்கு ஒ வ க்கு 
பா 6,000/- ெகா ப்பனெவான்ைற வழங்குவதற்கும்; 

(iii) அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 13/2008(iv)இன் ஏற்பா க க்கு 
அைமவாக தைலவ க்கு 225 லீற்றர் எாிெபா ளின் விைலக்குச் சமனான 
மாதாந்த எாிெபா ள் ெகா ப்பனெவான்ைற ம், உப தைலவ க்கு 170 
லீற்றர் எாிெபா ளின் விைலக்குச் சமனான மாதாந்த எாிெபா ள் 
ெகா ப்பனெவான்ைற ம் வழங்குவதற்கும்; 

அதற்ேகற்ப, 1991 இன் 19 ஆம் இலக்க ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 4(8) ஆம் 
பிாி க்கு அைமவாக, ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வின் தைலவர், உப தைலவர் மற் ம் 
ஆைணக்கு  அங்கத்தவர்க க்கு அரசின் திரட்  நிதியத்திற்கு ெசலவாக அைம ம் 
வைகயில் ஊதியங்கைளச் ெச த் வதற்கு இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 7. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ் தீர்மானம்,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153 உ ப் ைரயின் பிரகாரம், சனாதிபதி அவர்களால் 
அரசியலைமப் ச் சைபயின் விதப் ைரக்கைமய 2015.11.27 ஆம் திகதியி ந்  
ெசயல்வ ப் ெப ம் வைகயில் தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்கள் 
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியாக நியமிக்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 

கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் சம்பளம் இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2) உ ப் ைரயின் பிரகாரம், பாரா மன்றத்தினால் 
தீர்மானிக்கப்பட்  அரசாங்க திரட்  நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்பட ேவண் ள்ளதாதலா ம்; 

சனாதிபதியவர்களினால் 2017.11.14 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ 
நி பத்திற்கான 2017.12.05 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்திற்கைமய 
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்க க்கு 
பின்வ மா  சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கைளச் ெச த் வதற்கு அங்கீகாரம் 
வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்:— 

(அ) 2015.11.27 ஆம் திகதி தல் அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 6/2006 
இற்கைமய SL - 4  சம்பள அள த்திட்டத்தின் 08 ஆவ  ப நிைலயில் இ த்தி 
சம்பளத்ைதச் ெச த்தல் மற் ம் பதவிக்குாித்தான ஏைனய ெகா ப்பன கைளச் 
ெச த் வதற்கும்; 

(ஆ) அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 3/2016 இற்கைமய 2016.01.01 ஆம் 
திகதி தல் சம்பளத்ைத மாற்றியைமக்கும்ேபா  SL - 4 சம்பள அள த்திட்டத்தின் 
கீழ் அச்சுற்றறிக்ைக அறி த்தல்களின் பிரகாரம் சம்பளத்ைத மாற்றியைமத் ச் 
ெச த் வதற்கும்; மற் ம் 

(இ) அச்சம்பள அள த் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் வ டாந்த 
சம்பள ஏற்றத்ைதச் ெச த் வதற்கும். 

அதற்ேகற்ப, இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2) 
உ ப் ைரயின் பிரகாரம், கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க 
அவர்க க்கு அரசாங்கத் திரட்  நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்ப மா  ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட 
மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் ெச த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 
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* 8. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க, 
இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெசஸ் வாி ெதாடர்பில் 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 
நெவம்பர் 27 ஆம் திகதிய 2047/2 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 9. 
மிைகப்ெபா ள் திணிப்ெபதிர்ப்  மற் ம் எதிாீட் த்தீர்ைவகள் சட்ட லம் —  விவாதம் 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்  (2017 திெசம்பர் 11) [1]. 

* 10. 
ற்பா காப்  வழி ைறகள் சட்ட லம்  —  விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்  

(2017 திெசம்பர் 11) [1]. 

* 11. 
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 12. 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட  ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)  

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 13. 
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 14. 
லைமச் ெசாத்  (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 15. 
நம்பிக்ைகப் ெபா ப் க்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 16. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ் பிேரரைண,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 104ஆ (5) (அ) உ ப் ைரயின் பிரகாரம் ேதர்தல்கள் 
ஆைணக்கு வினால் ஆக்கப்பட்   2017 திெசம்பர் 04 ஆம் திகதிய 2048/1 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 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. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)  
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* 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 அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்  118 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 142 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் 
இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைப (விைலகளின் மீதான 
உச்சவரம் ) ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 திெசம்பர் 14 ஆம் திகதிய 2049/31 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 18. 
ை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 44 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின்  321 
ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017 ஆம் ஆண் ன் வணிகக் கப்பற்ெறாழில் (சிறியவர்த்தகக் கலன்கள்) 
ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 04 ஆம் திகதிய 2017/31 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 19. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாயச் சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 20. 
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ  தி த்தச் சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 21. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 22. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 23. 
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 . 



( 12 ) 

 

24. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

25. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

26. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

27. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

28. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

29. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

30. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

31. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

32. 
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட் பப்ளிக் அக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

[1] “சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்ெப மாக” எனப் 
பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 


