
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - இரண்டாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 2(6).] 

2 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2018 ஒக்ேடாபர் 26 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

பாரா மன்றம் 

2018 நவம்பர் 05, திங்கட்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 
* 

கடன் இணக்கம் (தி த்தச்) சட்ட லம்   —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 

நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர்,—  தவறாளர்கைள 
ஒப்பைடத்தல்  சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 1995 ஆம் ஆண் ன் 5 ஆம் இலக்க, 
தவறாளர்கைள ஒப்பைடத்தல்  சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் நீதி மற் ம் சிைறச்சாைல 
ம சீரைமப்  அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ஒக்ேடாபர் 02 ஆம் திகதிய 2091/23 ஆம் 
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.10.25 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஊவா ெவல்லஸ்ஸ 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் 
இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.05.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஊவா ெவல்லஸ்ஸ 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— காைமத் வ பட்டப்பின்ப ப்  
நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் 
இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய, 2018.07.17 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 

காைமத் வ பட்டப்பின்ப ப்  நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 
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* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— களனி பல்கைலக்கழகத்தின் 
ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.05.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான களனி 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

கமத்ெதாழில் அைமச்சர்,— கமத்ெதாழில் மற் ம் கமநலக் காப் திச் சைபயின் 
ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2015),— 1999 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க 
கமத்ெதாழில் மற் ம் கமநலக் காப் திச் சட்டத்தின் 27 ஆம் பிாிவிற்கைமய, 2018.06.07 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
கமத்ெதாழில் மற் ம் கமநலக் காப் திச் சைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணிகள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.08.07 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம்  பல்கைலக்கழகத்தின் 
கணினி கற்ைக நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 
2018.05.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ெகா ம்  பல்கைலக்கழகத்தின் கணினி கற்ைக நி வகத்தின்  
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— வைரய க்கப்பட்ட 
விமான நிைலயம் மற் ம் விமானச் ேசைவகள் (இலங்ைக) கம்பனியின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2016),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 07 ஆம் இலக்க, கம்பனிகள் 
சட்டத்தின் 163(2) ஆம் பிாிவிற்கைமய, 2018.05.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2016.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
வைரய க்கப்பட்ட விமான நிைலயம் மற் ம் விமானச் ேசைவகள் (இலங்ைக) 
கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் பாிசீலைன 
ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.18 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 
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* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— உயிர் இரசாயனவியல் 
லக்கூற்  உயிாியல் மற் ம் உயிர்த் ெதாழில் ட்பவியல் நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக 

மற் ம் கணக்குகள் (2016),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக 
சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.07.18 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2016.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான உயிர் இரசாயனவியல் 

லக்கூற்  உயிாியல் மற் ம் உயிர்த் ெதாழில் ட்பவியல் நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெமாரட் ைவப் பல்கைலக்கழக 
ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள்  (2015),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 
2018.05.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ெமாரட் ைவப் பல்கைலக்க ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெமாரட் ைவப் பல்கைலக்கழக 
ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2016),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 
2018.07.18 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ெமாரட் ைவப் பல்கைலக்க ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு அபிவி த்தி மற் ம் இந் மத அ வல்கள் 
அைமச்சர்,— ஆட்கைள ம் ஆதனங்கைள ம் மற் ம் ைகத்ெதாழில்கைள ம் னரைமப் ச் 
ெசய் ம் அதிகாரசைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1971 ஆம் 
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(2)(சீ) ஆம் பிாிவிற்கைமய, 2018.03.06 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.01.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
ஆட்கைள ம் ஆதனங்கைள ம் மற் ம் ைகத்ெதாழில்கைள ம் னரைமப் ச் ெசய் ம் 
அதிகாரசைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(நல் ணக்க மற் ம் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மீள் னரைமப்  பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான   
2018.07.06 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 



( 4 ) 

 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 
16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் 
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் பிாி  ஆகியவற்றின் கீழ் 2018.05.24 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்,— ெதன்ைனப் பயிர்ச்ெசய்ைகச் சைபயின் 
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் 
சட்டத்தின் 14(2)(சீ) ஆம் பிாிவிற்கைமய, 2016.09.08 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெதன்ைனப் 
பயிர்ச்ெசய்ைகச் சைபயின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன 
ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2017.05.03 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— மனிதவள ேமம்பாட்  
நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2015),— 1979 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் 
இலக்க மனித வளங்கள் வ ட்டல் நி வக வழிகாட் யின் 23 ஆம் பிாி  மற் ம் 1978 
ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 108(1) ஆம் பிாிவிற்கைமய 
2018.07.17 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான மனிதவள ேமம்பாட்  நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— மனிதவள ேமம்பாட்  
நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1979 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் 
இலக்க மனிதவள ேமம்பாட்  நி வக வழிகாட் யின் 23 ஆம் பிாி  மற் ம் 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 108(1) ஆம் பிாிவிற்கைமய 
2017.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான மனிதவள ேமம்பாட்  நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2017.05.03 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 



( 5 ) 

 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— மனிதவள ேமம்பாட்  
நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2012),— 1979 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் 
இலக்க மனிதவள ேமம்பாட்  நி வக வழிகாட் யின் 23 ஆம் பிாி  மற் ம் 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 108(1) ஆம் பிாிவிற்கைமய 
2016.01.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான மனிதவள ேமம்பாட்  நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2017.05.03 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் விஞ்ஞான பட்டப்பின்ப ப்  நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் 
கணக்குகள் (2016),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii 
(110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.07.18 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின் விஞ்ஞான 
பட்டப்பின்ப ப்  நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் விஞ்ஞான பட்டப்பின்ப ப்  நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் 
கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 110 
ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.07.18 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின் விஞ்ஞான 
பட்டப்பின்ப ப்  நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ஸ்ரீலங்கன் 

விமான கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் 
(2016/2017),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 
2018.07.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2017.03.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ஸ்ரீலங்கன் விமான கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் 
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன 
ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.19 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 



( 6 ) 

 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 
16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.07.17 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2016),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம்  ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 
31 வ  வாசகத்தின் கீழ் 2018.07.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன 
ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.08.08 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம்  ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 
31 வ  வாசகத்தின் கீழ் 2018.03.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன 
ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.08.08 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 
மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— இலங்ைக 

ஊக்கம ந்  த ப்  கவர் நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 
2013 ஆம் ஆண் ன் 33 ஆம் இலக்க, விைளயாட் க்களின் ஈ ப ம் ேபா  ஊக்கம ந்  
பயன்ப த் வதற்ெகதிரான இணக்கப்பாட் ச் சட்டத்தின் 30(1) ஆம் வாசகத்தின் கீழ் 
2018.08.10 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ஊக்கம ந்  த ப்  கவர் நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(இைளஞர், விைளயாட் , கைல மற் ம் பாரம்பாியம் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  
2018.09.19 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 
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* 
மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— இலங்ைக 

ஊக்கம ந்  த ப்  கவர் நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 
2013 ஆம் ஆண் ன் 33 ஆம் இலக்க, விைளயாட் க்களின் ஈ ப ம் ேபா  ஊக்கம ந்  
பயன்ப த் வதற்ெகதிரான இணக்கப்பாட் ச் சட்டத்தின் 30(1) ஆம் வாசகத்தின் கீழ் 
2018.08.10 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ஊக்கம ந்  த ப்  கவர் நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(இைளஞர், விைளயாட் , கைல மற் ம் பாரம்பாியம் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  
2018.09.19 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக 

மர ந்திாிைகக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள் (2016),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) 
பிாிவின் கீழ் 2018.05.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக மர ந்திாிைகக் கூட் த்தாபனத்தின் 
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன 
ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.19 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— இலங்ைக திாிேபாஷா 

கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 
ஆம் இலக்க அரசாங்கத் ெதாழிற் ைறக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம் பிாி  
மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாி  
ஆகியவற்றின் கீழ் 2018.02.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக திாிேபாஷா கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  
2018.09.04 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— இலங்ைக திாிேபாஷா 

கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2011),— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 
ஆம் இலக்க அரசாங்கத் ெதாழிற் ைறக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம் பிாி  
மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாி  
ஆகியவற்றின் கீழ் 2018.08.08 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2011.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக திாிேபாஷா கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  
2018.09.04 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 
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* 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— இலங்ைக திாிேபாஷா 

கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2012),— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 
ஆம் இலக்க அரசாங்கத் ெதாழிற் ைறக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம் பிாி  
மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாி  
ஆகியவற்றின் கீழ் 2018.08.08 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக திாிேபாஷா கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  
2018.09.04 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 
ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.07.17 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக 
கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 
ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.02.20 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக 
கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.05.23 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவர்,— இலங்ைக ெகாள்ைகக் கற்ைககள் நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக 
(2015),— 1988 ஆம் ஆண் ன் 53 ஆம் இலக்க, இலங்ைக ெகாள்ைகக் கற்ைககள் 
நி வகச் சட்டத்தின் 18 ஆம் பிாிவிற்கைமய (1999 இல் தி த்தப்பட்ட), 2018.05.25 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
இலங்ைக ெகாள்ைகக் கற்ைககள் நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன 
ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 
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* 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— இலங்ைக பத்திாிைகப் ேபரைவயின் 
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1973 ஆம் ஆண் ன் 5 ஆம் இலக்க, 
இலங்ைக பத்திாிைகப் ேபரைவச் சட்டம் மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் 
சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாி  ஆகியவற் க்கைமய, 2018.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 
2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக பத்திாிைகப் ேபரைவயின் 
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் ஊடகத் ைற பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  
2018.08.23 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக பிக்கு 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1996 ஆம் 
ஆண் ன் 26 ஆம் இலக்க, த்தஷ்ராவாக பல்கைலக்கழக சட்ட லம் 49 ஆம் 
பிாிவிற்கைமய 2018.05.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக பிக்கு பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக பிக்கு 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2016),— 1996 ஆம் 
ஆண் ன் 26 ஆம் இலக்க, த்தஷ்ராவாக பல்கைலக்கழக சட்ட லம் 49 ஆம் 
பிாிவிற்கைமய 2018.07.18 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2016.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக பிக்கு பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக அரச வர்த்தகக் 
கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015/2016),— 1970 ஆம் 
ஆண் ன் 33 ஆம் இலக்க, இலங்ைக அரச வர்த்தகக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் கீழ், 
2018.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2016.03.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக அரச வர்த்தகக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.19 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 
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* 

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக அரச வர்த்தகக் 
கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014/2015),— 1970 ஆம் 
ஆண் ன் 33 ஆம் இலக்க, இலங்ைக அரச வர்த்தகக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் கீழ், 
2018.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2015.03.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக அரச வர்த்தகக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.19 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந்  உற்பத்திக் 

கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1957 ஆம் 
ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க அரச ம ந்தாக்கல் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம் பிாி  
மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாி  
ஆகியவற்றின் கீழ் 2017.07.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான அரச ம ந்  உற்பத்திக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  
2018.09.04 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந்  உற்பத்திக் 

கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1957 ஆம் 
ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க அரச ம ந்தாக்கல் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம் பிாி  
மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாி  
ஆகியவற்றின் கீழ் 2017.11.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான அரச ம ந்  உற்பத்திக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  
2018.09.04 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந்தாக்கல் 

கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1957 ஆம் 
ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க, அரச ம ந்தாக்கல் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம் பிாி  
மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாி  
ஆகியவற்றின் கீழ் 2018.08.08 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான அரச ம ந்  உற்பத்திக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  
2018.09.04 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 
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* 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந்தாக்கல் 

கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1957 ஆம் 
ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க, அரச ம ந்தாக்கல் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம் பிாி  
மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாி  
ஆகியவற்றின் கீழ் 2017.07.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான அரச ம ந்  உற்பத்திக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  
2018.09.04 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ெசலசிேன ெதாைலக்காட்சி நி வனத்தின்  
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் 
சட்டத்தின் 14(1) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.08.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 
ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெசலசிேன ெதாைலக்காட்சி நி வனத்தின்  
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் ஊடகத் ைற பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  
2018.08.23 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ெசலசிேன ெதாைலக்காட்சி நி வனத்தின்  
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் 
சட்டத்தின் 14(1) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.08.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெசலசிேன ெதாைலக்காட்சி 
நி வனத்தின்  ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் ஊடகத் ைற பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  
2018.08.23 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— அழகியற் கைல 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 
16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாி க்கைமய, 2018.05.24 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
அழகியற் கைல பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2018.09.04 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 
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* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— அழகியற் கைல 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2012),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 
16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாி க்கைமய, 2016.10.28 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
அழகியற் கைல பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2017.12.08 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

கமத்ெதாழில் அைமச்சர்,— ெஹக்டர் ெகாப்ேபக வ விவசாய ஆராய்ச்சி மற் ம் 
பயிற்சி நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),—  1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(2)(சீ) ஆம் பிாிவிற்கைமய, 2017.03.07 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
ெஹக்டர் ெகாப்ேபக வ விவசாய ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சி நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன 
ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2017.12.08 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

கமத்ெதாழில் அைமச்சர்,— ெஹக்டர் ெகாப்ேபக வ விவசாய ஆராய்ச்சி மற் ம் 
பயிற்சி நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),—  1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(2)(சீ) ஆம் பிாிவிற்கைமய, 2017.03.07 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
ெஹக்டர் ெகாப்ேபக வ விவசாய ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சி நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் பாிசீலைன 
ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2017.12.08 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

* 

கமத்ெதாழில் அைமச்சர்,— ெஹக்டர் ெகாப்ேபக வ விவசாய ஆராய்ச்சி மற் ம் 
பயிற்சி நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),—  1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(2)(சீ) ஆம் பிாிவிற்கைமய, 2017.07.27 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
ெஹக்டர் ெகாப்ேபக வ விவசாய ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சி நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணிகள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட் , அக்கு வின் அறிக்ைகயான  2017.12.08 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 
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2018 திெசம்பர் 01, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

48/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட பிேரரைண 181 இற்ேகற்ப 

தங்கம் இறக்குமதி ெசய்வதற்காக 50 உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய உாிமப்பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் 
ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் அவர்களினால் ெச த்தப்பட்ட உாிமப்பத்திரக் 
கட்டணங்கள் பற்றிய விபரங்கள் அடங்கிய அறிக்ைகெயான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 1977 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர உலக சந்ைதயில் தங்கத்தின் 
விைலயிலான ேபாக்குகைளப் பற்றிய அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா 
என்ைபைத ம்; 

 (iv) வாி இன்றி இலங்ைகக்கு தங்கம் இறக்குமதி ெசய்கின்ற ஆட்களின் ெபயர்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) இலங்ைக தங்கம் இறக்குமதி ெசய் ம் பிரதான வழங்குனர்கள் மற் ம் 
நா கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

288/ ’18 
ெகௗரவ ேஹசா விதானேக,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியின் ஆரம்பம் ெதாடக்கம் இற்ைறவைர, 

 (i) ஈ ப த்தப்பட் ள்ள ெமாத்த லதனம் மற் ம் ஒ க்குத் ெதாைக; 
 (ii) பங்குகள் மீ  ெபறப்பட்ட வ மானம் மற் ம் ெசாத் க்கள் மீ  ெபறப்பட்ட 

வ மானம்; 
 (iii) ஒட் ெமாத்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ஓர் ஊழிய க்காக 

ெசலவிட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக; 
 (iv) மீண் வ ம் அல்லாத ெசல கள்; 
 (v) வாியாக அரசாங்கத் க்கு ெச த்திய பணத் ெதாைக; 
 (vi) இலாபம் அல்ல  நட்டம்; 

ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத அவர் 
 இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா; 

(ஆ) ேமற்ப  தகவல்கள் தனியார் ைற வங்கி நி வனத் டன் ஒப்பிடப்ப கின்ற 
ேபா  எவ்வள  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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764/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,—  ச க வ ட்டல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ச ர்த்தி வாழ்வாதார அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் அ ப்பைட 

ேநாக்கங்கள் யாைவ; 
 (ii) வாழ்வாதார அபிவி த்தி நிகழ்ச்சிகள் நைட ைறப் ப த்தப்ப ம் ைறகள் 

யாைவ; 
 (iii) நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் இவ்வாழ்வாதார அபிவி த்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் லம் நன்ைமயைடந்த கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக,  
ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் ப  ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (iv) எதிர்வ ம் காலத்தில் இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத ேம ம் விஸ்தாிக்க  அைமச்சு 
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைகககள் யாைவ;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1471/ ’18 
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெவளிவிவகார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2008 ஆம் ஆண்  தல் 2018.06.30 ஆம் திகதி வைர சீனாவின் இலங்ைகத் 

தரகம் மற் ம் அ ஸ்திேர யாவின் இலங்ைக உயர்ஸ்தானிகராலயத்தில் 
ேசைவயாற்றிய மற் ம் தற்ேபா  ேசைவயாற்றி வ கின்ற அ வலர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் அவர்களின் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்காக தரக அ வலர்கள் அல்லாத அரசாங்க திைணக்களங்கள் 
மற் ம் பகுதியளவிலான அரசாங்க நி வனங்களின் அ வலர்கள் நியமனம் 
ெசய்யப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் அவர்களின் பதவிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) இவர்களில் இராஜதந்திர கட ச்சீட்  விநிேயாகிக்கப்பட் ந்தவர்களின் 
ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;  

 (v) ேமற்ப  கட ச்சீட் க்களின் இலக்கங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (vi) ேமற்ப  அ வலர்க க்கு இராஜதந்திர கட ச்சீட் க்கைள வழங்குவ  

உகந்த  என்  கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களத்திற்கு சிபாாிசு 
ெசய் ள்ளவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1504/ ’ 18 
ெகௗரவ (டாக்டர்) சிதா விேஜமான்ன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயின் வ டாந்த ெவட் மரங்களின் பாவைன எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெவட் மரத் ேதைவகள் எவ்வா  ர்த்தி 

ெசய்யப்ப கின்றன என்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) இலங்ைகக்கு ெவட் மரங்கள் இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றெதன்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், 2014 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெவட் மரங்களின் அள ம் அவற்றின் 
ெப மதி ம் ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற் குறிப்பிட்ட ன்றாண் களில் தளபாடங்களாக இலங்ைகக்கு இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட மரத்திலான ெபா ட்களின் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ன்றாண் களில் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெவட் மரங்க க்கு 
ெசலவிடப்பட்ட த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) கடந்த காலங்களில் ெவட் மரங்களின் இறக்குமதி ாிதமாக 
அதிகாித்தைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) இலங்ைகக்கு ெவட் மரங்களின் இறக்குமதிக்கு ெசலவாகும் ெப ம் ெதாைக 
அந்நிய ெசலவாணியின் அளைவ குைறப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1523/ ’18 

ெகௗரவ சந்திம ரக்ெகா ,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பலாங்ெகாைட திலக்க ர, சிறிசுமனகமவில் வதி ம் 180 கு ம்பங்க க்கு 
குழாய் நீர் வசதிகைள வழங்குவதற்காக 2017 ஆம் ஆண்  திலக ர ச தாய 
அபிவி த்திச் சங்கத்தினால் ச தாய நீர்க் க த்திட்டத்தின் கீழ் நீர்க் 
குழாய்கள் இடப்பட்  நீர் தாங்கி ம் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2017 ெபப்ரவாி மாதம் இக்க த்திட்டத்தி ந்  நீைரப் ெபற் த்த வதாகக் 
குறிப்பிட்  திலக ர ச தாய அபிவி த்திச் சங்கத்தினால் பிரேதசவாழ் 
மக்களிடமி ந்  பா 10,000/- ேசகாித் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பிரேதசவாழ் மக்களின் கிணற்  நீ டன் மலசலக் கழி  நீர் 
கலந் ள்ளதனால் சுகாதார மற் ம் ப்பரேவற்பாட் ப் பிரச்சிைனகள் 
ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இ வைர ேமற்ப  நீர் வழங்கல் ெபற் க்ெகா க்கப்படாதைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) இப்பிரேதசவாழ் மக்க க்கு குழாய் நீர் வசதிகைள தாமதமின்றிப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 
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1539/ '18 

ெகௗரவ ேத க விதானகமேக,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) மதஸ்தலங்கள் மற் ம் ெபா   இடங்களில் சூாிய சக்தியினாலான மின் 
பிறப்பாக்கி ெபாறித்ெதாகுதிகைள ெபா த் ம்  ேவைலத்திட்டெமான்  
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஒவ்ெவா  க த்திட்டத் க்காக ம் ெசலவிடப்ப ம் 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) ேமற்ப  ேவைலத்திட்டத்ைத ன்ென க்கும் நி வனம் யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) (i) இந்த ஒவ்ெவா  க த்திட்டத் க்கும் ெபயர் பதாைதெயான்  ெபா த்தப்ப மா; 

 (ii) ஆெமனில், ஒ  ெபயர்ப் பதாைதக்கான ெசல   யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், யா ? 

1584/ ‘18 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் சிறிய இறப்பர் ேதாட்டக் ைகத்ெதாழிைல சார்ந்  வாழ்கின்ற 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இறப்பர் ைகத்ெதாழில் ழ்ச்சியைடந்ததன் காரணமாக தற்ேபா  அவர்கள் 
மிக ம் அநாதரவான நிைலைமக்கு ஆளாகி ள்ளனர்  என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015 ஆம் ஆண் க்கு ன்  ஒ   நபாிடமி ந்  வ டத் க்கு எந்தள  இறப்பர் 
ெதாைகக்காக ெபா ளாதார ேசைவக் கட்டணம் (ESC) அறவிடப்பட்ட ; 

 (ii) ேமற்ப  வாிப்பணம் எவ்வள ; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  ESC வாி ஒ  நபாிடமி ந்  எந்தள  இறப்பர் 
ெதாைகக்காக அறவிடப்ப கின்ற ; 

 (iv) ேமற்ப  வாி ைறயினால் சிறிய இறப்பர் ேதாட்டக் ைகத்ெதாழி ல் 
ஈ பட் ள்ள மக்க ம் சிறிய இறப்பர் ேதாட்ட வர்த்தகர்க ம் ேம ம் 
அ த்தத்திற்கு  ஆளாகின்றனரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 



( 17 ) 

 

2018 திெசம்பர் 03, திங்கட்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1334/ ’18 
ெகௗரவ சி. சிறீதரன்,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) (i) நாட் ள்ள இ பத்ைதந்  மாவட்டங்களி ம் கிாிக்ெகட் சங்கங்கள் 
இ பத்ைதந்  உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திற்காக  கிாிக்ெகட் சங்கெமான்ைற நி வதற்கு 
இ வைர அ மதி வழங்காைமக்கான காரணம் என்னெவன்பைத ம்; 

 (iii) கிளிெநாச்சி மாவட்ட  கிாிக்ெகட் சங்கமான  இலங்ைக கிாிக்ெகட் 
நி வனத்தின் பதிவிற்காகப் பல ைற விண்ணப்பித்த ேபாதி ம், இ வைர 
அதைனப் பதி  ெசய்யாைமக்கான காரணம் யா  என்பைத ம்; 

 (iv) 2010 ஆம் ஆண் ன் பின்னர், கிளிெநாச்சி மாவட்ட கிாிக்ெகட் சங்கத்திற்கு 
உங்கள  அைமச்சினால் வழங்கப்பட் ள்ள உதவிகள் எைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1364/ '18 
ெகௗரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம,— டைமப் , நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) இ வைர தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் நைட ைறப்ப த்தப்பட் வ ம் 
டைமப்  நிதி தவி, ட் க்கடன் மற் ம் உபகரணங்கைள ெபற் க்ெகா த்தல் 

மற் ம் டைமப்  த ய நிகழ்ச்சிகள் யாைவ என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) “கிராம சக்தி” என்ற ெபயாிலான பா 5 இலட்ச டைமப்  நிதி தவி 
நிகழ்ச்சித்திட்டமான  தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் நைட ைறப் 
ப த்தப்ப ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் தி ேகாணமைல மாவட்டத்திற்கு ஒ க்கப்பட்ட 
ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்காக பயனாளிகைள ெதாி  ெசய் ம் ைறயியல் மற் ம் இதற்காக 
ர்த்தி ெசய்ய ேவண் ய ேதைவகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இந்நிகழ்ச்சியின் கீழ் ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலக பிாிவிற்கு அைமவாக 
ெதாி  ெசய்யப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v) இதற்காக சில அரசியல் கட்சிகளின் அைமப்பாளர்களின் க தங்க க்கு 
அைமவாக பயனாளிகள் ெதாி  ெசய்யப்ப வதாக ைறப்பா  கிைடப்பதால் 
இ  பற்றி ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 18 ) 

 

1384/ ’18 

ெகளரவ ேவ  குமார்,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபக்குச் ெசாந்தமான ஹந்தாைன 
ேதாட்டத்தில் 2002 ஆம் ஆண் ல் ெதாழில் ாிந்த ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைக  யா  என்பைத ம்; 

 (ii) 2000 தல் 2015 ஆம் ஆண்  வைர இத்ேதாட்டத்தில் ெதாழில் ாிந்  
ஓய்ெவ க்கச் ெசய்யப்பட்ட ஆண் மற் ம் ெபண் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்;  

 (iii) அவ்வா  ஓய்ெவ க்கச் ெசய்யப்பட்ட ெதாழிலாளர்களில் இன்றளவில் 
ஊழியர் நம்பிக்ைக ெபா ப்  நிதி, ஊழியர் ேசமலாப நிதி மற் ம் 
பணிக்ெகாைட  ெச த்தப்படாத ெதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வாறான ெதாழிலாளர் ஒவ்ெவா வாின ம் ெபயர், அங்கத்தவர் 
இலக்கம், ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதி, ஊழியர் ேசமலாப நிதி மற் ம் 
பணிக்ெகாைட ஊதியத்தின் நி ைவ தனித்தனியாக யா   என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 

1411/ ’18 

ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  
அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாைறயில் அைமந் ள்ள ெமெதா ஸ்த ஆலயம் அைமக்கப்பட்  எ ப  
வ டங்களாகின்ற  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வழிபாட் த்தலம் அைமந் ள்ள காணிக்கு இ வைரயில் சட்ட 
ாீதியான ஆவணம் கிைடக்கப்ெபறவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) 2009 ஆம் ஆண்  தல் ேதவாலயத்திற்கான நீண்ட கால குத்தைகயிைனக் 
ேகாாி, ேதைவயான ஆவணங்கைளத் தயார்ெசய்  காணி ஆைணயாளர் 
நாயகம் திைணக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ேகாாிக்ைக பற்றிய அைனத்  ஆவணங்க ம் அம்பாைற பிரதி 
காணி ஆைணயாளர் அ வலகத்தின் ஊடாக காணி ஆைணாயாளர் 
அ வலகத்திற்கு அ ப்பப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இதற்கைமய, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள  மதக் கடைமகைள நிைறேவற் ம் 
இத்ேதவாலயத்திற்கு நீண்டகால காணி உாிமப்பத்திரத்ைத வழங்குவதற்கான 
நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 19 ) 

 

1413/ '18 
ெகௗரவ காமினி ெலாக்குேக,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைக நிலஅளைவத் திைணக்களத்தின் அளைவ ெவளிக்கள உதவியாளர் 

பதவிக்ெகன 2017 ஆண்  ேபாட்  பாீட்ைச நடத்தப்பட்டைத அவர் 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இப்பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்தவர்களில் பயிற்சிக்ெகன ேசர்த் க்ெகாள்ளப் 
பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) பயிற்சிக்ெகன அறவிடப்பட்ட ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  பயிற்சி ெபற்றவர்களில் அளைவ ெவளிக்கள உதவியாளர் பதவிக்கு 

இலங்ைக நிலஅளைவத் திைணக்களத்திற்கு ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) பயிற்சி ெபற்றவர்களில் நியமனம் ெபறாதவர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vi) ேபாட்  பாீட்ைசயில் சித்திப்ெபற்  பயிற்சிைய த்  தற்சமயம் 
ெதாழி க்கு ேசர்த் க்ெகாள்ளப்படாதவர்க க்கு நியமனம் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 (vii) ஆட்ேசர்ப்  ப ைறக்கு றம்பாக அளைவ ெவளிக்கள உதவியாளர் 
பதவிக்கு ேசர்த் க்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டெதன்பைத 
அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (viii) ேபாட் ப் பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்  பயிற்சிக்காகத் 
ெதாி ெசய்யப்படாத விண்ணப்பதாரர்கள் ெதாடர்பாக திைணக்களம் 
எ க்க ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1424/ ’18 
ெகளரவ மயந்த திசாநாயக்க,— ச க வ ட்டல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் வ ைமைய ஒழிக்கும் ேநாக்கத் டன் தாபிக்கப்பட்ட 

திவிெநகும அபிவி த்தி திைணக்களத்தின் ஊடாக உத்ேதச ேநாக்கங்கள் 
எந்தள க்கு நிைறேவற்றப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (ii) திவிெநகும பயன்க க்காக (ச ர்த்தி நிவாரண உதவி) வ டாந்தம் 
ெசலவாகின்ற ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  திவிெநகும பயன்கள் கிைடக்காத ேபா ம் ேமற்ப  பயன்கைள 
எதிர்பார்த்  இ க்கின்ற கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  
(ஆ) (i) கடந்த காலத்தில் திநிெநகும பயனாளிகள் பக்கச்சார்பற்ற விதத்தில் ெதாி  

ெசய்யப்பட்டதாக தி ப்தியைடகின்றாரா என்பைத ம்; 
 (ii) இன்ேறல், அதற்காகப் பின்பற்றப்ப கின்ற திய ைறயியல் யா  

என்பைத ம்; 
 (iii) திவிெநகும அ வலர்கள் மற் ம் பயனாளிகள் அரசியல் ேநாக்கங்க க்காக 

பயன்ப த்தப்பட் ள்ளார்கள் என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், எதிர்காலத்தில் அவ்வாறான ெசயற்பா கைளத் த ப்பதற்காக 

ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (v) திவிெநகும நிதியம் அண்ைமயில் நிைறேவற்றிக் ெகாள்ளப்பட்ட ேதசிய 

கணக்காய் ச் சட்டத்திற்கு அைமய கணக்காய் க்கு உட்ப த்தப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1436/ ’18 

ெகௗரவ அ. அரவிந்த் குமார்,— நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சி ம் ேதசிய நீர் வழங்கல் 
மற் ம் நீர் வ காலைமப்  சைபயி ம் பணியாற் ம் பதவியணி  
உத்திேயாகத்தர்கள் 2010 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர கடைமத் 
ேதைவகளின் ெபா ட் ம் உலக வங்கி உதவி உள்ளிட்ட உள்நாட்  மற் ம் 
ெவளிநாட்  தலீ களின் கீ ள்ள க த்திட்டங்கள் ெதாடர்பாக ம் 
ெவளிநாட் ற்கு ெசன்ற சந்தர்ப்பங்கள் எத்தைன என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறான ஒவ்ெவா  உத்திேயாகத்தர்களின ம் ெபயர், பதவி, விஜயம் 
ெசய்த நா , விஜயத்தின் ேநாக்கம், விஜயத்தின் கால அள , 
விஜயத்திற்கான ெமாத்த ெசலவினம் (விமானப் பயணச்சீட் க் கட்டணம், 
வாழ்க்ைகச் ெசல ப் ப  மற் ம் ஏைனய ெகா ப்பன கள்) மற் ம் 
அதற்கான நிதியத்திைன வழங்கிய உள்நாட்  அல்ல  ெவளிநாட்  
நி வனங்கள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1533/ ’18 

ெகௗரவ ஈ. சரவணபவன்,— மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு அபிவி த்தி 
மற் ம் இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வட மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த ெதாண் ராயிரம் 
ெபண் தைலைமத் வ கு ம்பங்களில் டைமப்  மற் ம் வாழ்வாதார 
வசதிகள் கிைடத் ள்ள கு ம்பங்களின்  எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெதாண் ராயிரம் கு ம்பங்களில் அங்க ன ற்றவர்கள், 
ள்ளந்தண்  பாதித்ேதார்  மற் ம் தியவர்க க்கு எவ்வாறான உதவிகள் 

அரசினால் வழங்கப்பட்டன என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (i) மற் ம் (ii) என்பவற்றில் உதவிகள் வழங்கப்பட்ட ஆண் , திகதி 
மற் ம்  உதவிகள்  பற்றிய பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) னர்வாழ்வளிக்கப்பட்டவர்களின் வாழ்வாதார நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்குள் 
ம மலர்ச்சி மற் ம் உதவித் திட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அவ்வாறான உதவிகள் வழங்கப்பட்ட திகதிகள் மற் ம் 
வழங்கப்பட்ட உதவிகள் பற்றிய விபரெமான்ைற சமர்ப்பிப்பாார என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 திெசம்பர் 04, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

17/ ’ 18 
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தி ள்ள வைரய க்கப்பட்ட லங்கா செதாச கிைளகளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்தக் கிைளகளின் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) 2010ஆம் ஆண் ந்  இன் வைர ேமற்ப  செதாச கிைளகளில் 

ேசைவயாற் வதற்காக ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் ெபயர்கள், 
கவாிகள் மற் ம் பதவிப் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆட்ேசர்ப் க்காக பின்பற்றப்பட்ட ைறயியல் யா  என்பைத ம்; 
 (v) கண்  மாவட்டத்தில் லங்கா செதாச கிைள வைலயைமப்ைப 

விஸ்தாிப்பதற்காக அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

58/ ‘18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட பிேரரைண இலக்கம் 209 இன் 

பிரகாரம், அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கம் ஊடாக ெசல்கின்ற கடல் 
மார்க்கத்ைத வ டாந்தம் 4,500 எண்ெணய்க் கப்பல்கள் உட்பட 35,0000 
கப்பல்கள் பயன்ப த் வதாக குறிப்பிட் , ஆழ்கட ல் எண்ெணய் வழங்கும் 
பணியில் பிரேவசிப்பதற்கு தனியார் ைறயினர் ஊக்குவிக்கப்ப ெமன 

ன்ெமாழியப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழிைவ  நைட ைறயில் யதார்த்தமாக்க இ வைர 

ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், ேமற்ப  பணிக்கான உாிமப்பத்திரம் 

வழங்க ெவௗிப்பைடத் தன்ைம டன்கூ ய விைல ேகட்  ைறயியெலான்  
பின்பற்றப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iv) அதன் பிரகாரம், ஆழ்கட ல் எண்ெணய் வழங்க உாிமப்பத்திரம் 
ெபற் க்ெகாண்ட தரப்பினர்கள் யாெரன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

137/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் 

ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) கேலெவல பிரேதசத்தில் இஹல க்கல எ ம் ெபயாில் கிராமெமான்  

உள்ளெதன்பைத ம்; 
 (ii) இக்கிராமத்தில் ெப ம்பான்ைமயான கு ம்பங்கள் ெசங்கல் தயாாித்  

வாழ்க்ைகைய ெகாண் நடாத் கின்றனர் என்பைத ம்; 
 (iii) நில கின்ற க ம் வறட்சி, லப்ெபா ட்களின் விைல அதிகாிப்  மற் ம் 

ேபாக்குவரத் க் கட்டணம் அதிகாித்தல் ஆகியன காரணமாக தற்ேபா  
இக்கிராமத்தின் மக்கள் ேமற்ப  ைகத்ெதாழிைல ேமற்ெகாள்வதில் க ம் 
சிரமங்க க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) ஆெமனில், ேமற்ப  கிராமத்தில் வாழ்கின்ற மக்களின் பிரச்சிைனகைள 
தீர்ப்பதற்கு அைமச்சு எ க்கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

179/ ’18 
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2012.11.10 ஆம் திகதி ெவ கைட சிைறச்சாைலயில் இடம்ெபற்ற 

ப ெகாைலகள் ெதாடர்பாக ஆராய அப்ேபாைதய விடயப்ெபா ப்  
அைமச்சாினால் கு ெவான்  நியமிக்கப்பட்டதா; 

 (ii) அவ்வாெறனின் அத் திகதி யா ; 
 (iii) அவ்வாெறனின் அக் கு வின் உ ப்பினர்கள் யார்; 
 (iv) அந்த அறிக்ைக அைமச்சாிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட திகதி யா ; 
 (v) அந்த அறிக்ைகயில் உள்ளடங்கி ள்ள சிபாாிசுகள் யாைவ; 
 (vi) அந்த சிபாாிசுகள் நட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ளதா; 
 (vii) அந்த ைமயான அறிக்ைக சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்ப மா; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

209/ ’18 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) 2015.09.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.07.31 ஆம் திகதி வைர சனாதிபதி, 

பிரதம அைமச்சர், சபாநாயகர் மற் ம் அைமச்சர்க டன் ேமற்ெகாண்ட 
ெவளிநாட்  சுற் ப்பயணங்கள் உள்ளடங்கலாக ஒவ்ெவா  பாரா மன்ற 
உ ப்பின ம் ேமற்ெகாண்ட உத்திேயாக ர்வ ெவளிநாட்  சுற் ப்பயணங்களின் 
எண்ணிக்ைகைய இறங்குவாிைசக் கிரமத்திற்ேகற்ப அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

289/ ’ 18 
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
 (அ) (i) 2005 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இன்  வைரயான காலத்தி ள் இலங்ைக 

இரா வத்திற்கு, உணவின் ெபா ட்  இைறச்சி வைககைள வழங்கிய 
வழங்குநர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இரா வத்திற்கு இைறச்சி வைககைள வழங்கும் வழங்குநர்கள் ெதாி  
ெசய்யப்ப ம் விதம் யா  என்பைத ம்; 

 (iii) இக்காலப்பகுதியில் ஒவ்ேவார் இைறச்சி வைகக்குெமன ஆண் ேதா ம் 
ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) அதற்ெகன ேம ம் ெச த்த ேவண் ள்ள பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  இைறச்சி வைக ஒவ்ெவான்றின ம் வ டாந்த ேதைவப்பா  

தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்;  
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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395/ ‘18 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) இலங்ைக சனாதிபதியின் பணியாட்ெடாகுதிக்காக அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள 
இைணப் ச் ெசயலாளர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2016.01.02 ஆம் திகதி தல் இன்ைறய சனாதிபதியின் கீழ் நியமிக்கப்பட் ள்ள 
இைணப் ச் ெசயலாளர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  இைணப் ச் ெசயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ள ைறகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  இைணப் ச் ெசயலாளாின் ெபயர், கல்வித் தைகைமகள் 
மற் ம் ஏைனய தைகைமகள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) இைணப் ச் ெசயலாளெரா வ க்கு ெச த்தப்ப கின்ற சம்பளம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கைமய கடந்த இரண்  ஆண் களி ள் ேமற்ப  இைணப் ச் 
ெசயலாளர்க க்காக ஏற்கப்பட் ள்ள ெமாத்த ெசலவினம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) இச் ெசலவினத் க்கு ஒப்பீட்டளவில் ேமற்ப  இைணப் ச் ெசயலாளர்கள் 
ேபா மான அள  கடைமைய நிைறேவற்றி ள்ளனரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

468/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) தற்ேபா  இலங்ைக கல்வி நி வாக ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ெமாத்த 
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள், பதவிப் ெபயர்கள், ேசைவ ாி ம் 
இடங்கள் ஆகியன ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  இலங்ைக கல்வி நி வாகச் ேசைவயில் நில ம் ெவற்றிடங்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் ெவற்றிடங்கள் நில ம் ேசைவ நிைலயங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) அந்த ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு கல்வி அைமச்சு ேபாட் ப் 
பாீட்ைசகைள நடத்தி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அந்தப் பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்தவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) இவர்க க்கு நியமனம் வழங்க எ க்கப்பட ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 திெசம்பர் 05, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

59/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல  திட்டத்தின் 210 ஆம்  பிேரரைணயின் 

பிரகாரம் கப்பல் கட் தல் மற் ம் பாகங்களாக கழற் ம் ைகத்ெதாழிைல ம் 
மற் ம் கப்பல் தி த் தைல ம் ஊக்குவிப்பதற்கு அம்பாந்ேதாட்ைட மற் ம் 
தி ேகாணமைல பிரேதசங்களில் அரச காணிகைள வழங்குவதற்கு 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 
 (ii) மாவட்ட ெசயலாளாினால் தயாாிக்கப்பட் ள்ள அரசாங்கத்தின் உத்திேயாக ர்வ 

அறிக்ைகக்ேகற்ப அம்பாந்ேதாட்ைட மற் ம் தி ேகாணமைல மாவட்டங்களில் 
உள்ள அரச காணிகளின் அள  எத்தைன ெஹக்டயார்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) அரசாங்கத்தினால் இனங்காணப்பட் ள்ள, அரசுக்குச் ெசாந்தமான ேமற்ப  
காணிகளில் பய திமிக்க வைகயில் உபேயாகிக்கப்பட் ள்ள மற் ம் 
உபேயாகிக்கப்படாத காணிகளின் அள  ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்தின் 210 ஆம் இலக்க 
பிேரரைணக்ேகற்ப பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காணிகளின் அள  மற் ம் அைவ 
யா க்கு எந்த நிபந்தைனகளின் அ ப்பைடயில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

227/ ’18 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— ச க வ ட்டல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் இலங்ைகயின் மிக ம் வறிய மாவட்டம் என்பைத ம்; 
 (ii) இந்த மாவட்டத்தில்  ஏறக்குைறய 23,057 நலன்ெப னர்கள் ச ர்த்தி 

மானியம் ெப வதற்கான தைகைம ெப வதாக இனங்காணப்பட் ந்த 
ேபாதி ம், இற்ைறவைர 11,111 நலன்ெப னர்க க்கு மாத்திரேம மானியம் 
வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2013 ஆம் ஆண் ல் ச ர்த்தி நலன்ெப னர்கைள ெதாி ெசய்ைகயில் 
கைர ைறப்பற்  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 10 கிராம அ வலர் 
பிாி களி ம் க்கு யி ப்  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவச்ேசர்ந்த 13 கிராம 
அ வலர் பிாி களி ம் மீளக்கு யமர்த் வதற்காக அ மதி கிைடக்கவில்ைல 
என்பதால் ேமற்ப  23 கிராம அ வலர் பிாி களி மி ந்  எந்தெவா  
நலன்ெப ன ம்   ெதாி ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த நிைலைமயில் ச ர்த்தி மானியங்கைள ெப வதற்காக தற்ேபா  
இனங்காணப்பட் ள்ள நலன்ெப னர்களில் எஞ்சி ள்ள 11,946 நலன் 
ெப னர்க க்கு ச ர்த்தி மானியம் வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (ii) ேமேல குறிப்பிட்ட கைர ைறப்பற்  மற் ம் க்கு யி ப்  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி களின் கிராம அ வலர் பிாி களில் உள்ள ச ர்த்தி 
நலன்ெப னர்களின் நிைலைம யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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290/ ’18 
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தின் ெகாடக்கெவல, ேவரெஹர நீர் விநிேயாகத் 

திட்டத்ைத ஆரம்பிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்ட ேபாதி ம் அ  இைடந ேவ 
நி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) அக் காரணத்தினால் அப் பிரேதச மக்கள் க ைமயாக பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள் 
என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா? 

(ஆ) (i) திட்டமிட்டவா  அத் திட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள மீள ஆரம்பிப்பதற்கு 
ாிதமாக நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கு நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அதன் நிர்மாணப் பணிகள் எப்ேபா  ஆரம்பிக்கப்ப ெமன்பைத ம் 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

414/ ’18 
ெகளரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ெமாணறாகைல மாவட்டத்தில் ேசைவயாற் கின்ற அதிபர்களின் எண்ணிக்ைக, 

ஒவ்ெவா  வலயக் கல்வி அ வலக அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா   
என்பைத ம்; 

 (ii) 2015 சனவாி 08 ஆம் திகதியின் பின்னர் ேமற்ப  அதிபர்கள் அல்ல  அதிபர் 
ேசைவயில் இல்லாேதா க்கு அதிபர் ேசைவயில் பதவி உயர்  
வழங்கப்பட் ள்ளதா  என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், பதவி உயர்  வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்கள் மத்தியில் அரசியல் 
பழிவாங்கல்க க்கு ஆளானவர்கள் உள்ளனரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

442/ ’18 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2017.05.27 ஆம் திகதி ஏற்பட்ட ெவௗள்ப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி  காரணமாக 

லத்சிங்கள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் ெபாேலெகாடயி ந்  இஹல 
ெவல்கம வைர ெசல்கின்ற தியில் 1 ஆம் கட்ைட எ ம் பிரேதசம்  
மண்சாி க்கு உள்ளாகியைமயின் லம் தற்ேபா  அவ் திைய 
பயன்ப த் வதற்கு இயலாதெதா  நிைல ேதான்றி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இந்நிைலைம காரணமாக ேமற்ப  திைய பயன்ப த்திய இலக்கம் 819G 
ன, 819H கமேகவத்த, 824 ெதன்னேஹன மற் ம் 825 இஹல ெவல்கம 

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களில் அைமந் ள்ள ஓமத்த கு ேயற்றம், 
ஓமத்த ெகாலணி, கம்பலகந்த, வ லாகந்த, ன, பட்ேடகல்ல, ெதன்ேஹன, 
சமகி ர, இஹல ெவல்கம, கல்லன ல்ல, ேஹன்யாய மற் ம் 
அட்டஹ ல்ேஹன ஆகிய பிரேதசங்களில் 10,000 - 15,000 இற்கு இைடப்பட்ட 
மக்கள் பாாிய இன்ன க்கு உள்ளாகி ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த திைய சீரைமப்பதற்கு தற்ேபா  எவ்வித நடவ க்ைகக ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) பயன்ப த்த யாத அளவிற்கு ேசதமைடந் ள்ள ேமற்ப  திைய 
ாிதமாக ம சீரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ம சீரைமப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் காலப்பகுதி மற் ம் 
நிைற ெசய் ம் காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

495/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) ஊவா மாகாண திப் பயணிகள் ேபாக்குவரத்  அதிகாரசைபயின் 

கட் ப்பாட் ன் கீழ் ஓட்டத்தில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ள பஸ் வண் களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இன்றளவில் திப் பயணிகள் ேபாக்குவரத்  அதிகாரசைபயில் கடைமயாற் ம் 
பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா   என்பைத ம்; 

 (iii) அங்கு இன்றளவில் கடைமயாற் ம் அ வலர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ஊவா மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அப்பதவிக்குத் 
நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர், இற்ைறவைர குறித்த அதிகாரசைபயில் 
வழங்கப்பட் ள்ள ெதாழில் வாய்ப் களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அந்த 
ெதாழில்ெப நர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் 
வழங்கி ள்ள பஸ் வண்  அ மதிப்பத்திரங்கள் (Permits) மற் ம் அந்த 
அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள திகள் மற் ம் நபர்களின் ெபயர்கள் 
தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (vi) அதற்ெகன பின்பற்றப்பட்ட ைறயியல் யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

520/ ’18 
ெகௗரவ இந்திக அ த்த ேஹரத்,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் ம வாி வ மானம் ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தியின் 

சத தமாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ைகயிைல மற் ம் சிகரட் உற்பத்தி மீ  விதிக்கப்பட்ட 

வாியின் லம் ஈட் க்ெகாண்ட வ மானம் ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தியின் 
சத தமாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) கடந்த வ டத் டன் ஒப்பி ைகயில், ேமற்ப  (i) மற் ம் (ii) இன் வ மானம் 
ைறேய பா மில் யன்களில் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  ேமால்ட் ம சார உற்பத்தி எத்தைன லீற்றர்கள் என்பைத ம்; 
 (ii) 2016 ஆம் ஆண் க்காக ம சார உற்பத்திைய திதாக ஆரம்பிப்பதற்கு 

கம்பனிக க்கு திய உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளதா  என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அவ்வாறான உாிமப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 

அக்கம்பனிகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(இ) (i) ம வாிச் சட்டத்தின் கீழ் சுற்றிவைளப்  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கான 
தத் வ ள்ள நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம் அதற்கான அதிகார 
தத் வம் யா க்கு உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ைகப்பற்றப்ப கின்ற சட்டவிேராதமான ம பானம் சம்பந்தமாக சட்ட 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதற்கு யா க்கு அதிகார தத் வம் உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) அவர்களின் கடைமப்ெபா ப்  யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

530/ ’18 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) நாட் ன் ெமாத்த வாிகளில் 57% இலங்ைக சுங்கத்தினால் 
அறவிடப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதில் அதிக வாி தம் வாகன இறக்குமதி வாியாகும் என்பைத ம்; 

 (iii) வாி ெச த்தாம ப்பதற்கு வாகன இறக்குமதியாளர்கள் பலவித உபாயங்கைள 
பயன்ப த் கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (iv) ஏற்ெகனேவ ெவளியிடப்பட் ள்ள அதிவிேசட வர்த்தமானி அறிவித்தல்க க்கு 
ேமலதிகமாக, 2015.02.10 ஆம் திகதிய 1901/3 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி 
அறிவித்த டாக ம், இந்நிைலைமையத் தவிர்ப்பதற்கான கட்டைளகள் 
விதிக்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) எவ்வாறாயி ம், 2015.09.22 ஆம் திகதிய 1933/6 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி 
அறிவித்த ன் லம் தீய வர்த்தகர்க க்கு வி ம்பியவா  நடந் ெகாள்வதற்கு 
வாய்ப்பளிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) (அ) (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்த ன் லம் வழங்கப்பட்ட 
அதிகாரத்தின் ேபாில்  சுங்க அதிகாாிகளினால்   ெவௗிப்ப த்தப்பட்ட விைல 
குைறவாகக் குறிப்பிடப்பட்ட 1000 வாகனங்கள் ெதாடர்பில் விசாரைண 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால், பா 8000 மில் ய க்கு அதிகமான வ மானத்ைத 
அறவிட ம் என்பைத ம்; 

 (iii) சுங்கப் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் கட்டைளயின் பிரகாரம் 2016.09.21 ஆம் 
திகதி அைனத்  சுங்கப் பாிேசாதைனகைள ம் தற்கா கமாக 
இைடநி த்தியைமயினால் நா  ெப ந்ெதாைகயான வ மானத்ைத 
இழந் ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) ஆெமனில், (ஆ)(iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட கட்டைளைய ெசல் ப யற்றதாக்குவதற்கு 

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 திெசம்பர் 06, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

202/ ’18 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2015.01.09 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.11.30 ஆம் திகதி வைர ஐக்கிய 

அெமாிக்க ெடால க்கு ஒப்பீட்டளவில் இலங்ைக பாயின் மதிப்பிறக்கப் 
ெப மதி  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறித்த காலப் பகுதியில் பாவின் மதிப்பிறக்கம் காரணமாக 
அரசாங்கத்தின் ெவளிநாட் ப் ப கடன் சுைம அதிகாித் ள்ள அள  
எத்தைன பா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

563/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) அண்ைமயில் கைலக்கப்பட்ட வடேமல் மாகாண தலைமச்சாின் கீழ் உள்ள 

அைமச்சுக்கள்,  திைணக்களங்கள் மற் ம் ஏைனய நியதிச்சட்ட 
நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்தின ம் ெபயர் மற் ம் கவாி யா ; 
 (iii) நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததன் பின்னர் வடேமல் மாகாணசைபயின் 

தலைமச்சாின் கீழ் நி வகிக்கப்பட்ட நி வனங்க க்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ள  
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iv) ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஊழியர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட 
பதவிகைள ெவவ்ேவறாக குறிப்பி வாரா: 

 (v) அவ்வா  ஊழியர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்கு மாகாணசைப பின்பற்றி ள்ள 
ைறயியல் யா ; 

என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

578/ ’18 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர இலங்ைகக்கு பால்மா 

இறக்குமதி ெசய்யப்ப வதற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  
ஆண்  அ ப்பைடயில், தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகக்கு பால்மா இறக்குமதி ெசய் ம் நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் அவர்களின் உற்பத்திகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1365/ '18 
ெகௗர சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) த்திைரகள் ெவளியிடப்பட் , காலம் கடந்த பின் இம் த்திைரகளின் 

சந்ைதப் ெப மதி க ெப மதிைய விட அதிகமாகுெமன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  த்திைரகைள விற்பைன ெசய்த ெப மள  வ மானத்ைத 

ெபற் க்ெகாள்ள ெமன்பைத ம்; 
 (iii) எனேவ இவ்வாறான த்திைரகள் பற்றி காலப்ெபா த்தமான ாீதியிலான 

கணக்காய்  ெசய்ய ேவண் ெமன்பைத ம்; 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) இவ்வா  பைழய த்திைர ைகயி ப்  தபால் திைணக்களத்திடம் 
உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இக்ைகயி ப்  எவ்வள  என்பைத ம்;  
 (iii) ேமற்ப  த்திைரகள் இ தியாக கணக்காய்  ெசய்யப்பட்ட திகதி 

யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) தபால் திைணக்களத்திடம் இ க்க ேவண் ய இம் த்திைர இ ப்  தற்ேபா  

இ க்கும் இடம் யாெதன்பைத ம்; 
 (v) இம் த்திைரகள் ேவ  நி வனெமான் க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ப்பின் 

இதற்கு காரணம் யாெதன்பைத ம்; 
 (vi) ேமற்ப  த்திைரகைள விற்பைன ெசய்  வ மானத்ைத ெபற் க்ெகாள் ம் 

ேவைலத்திட்டெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 
 (vii) ஆெமனின், ேமற்ப  ேவைலத்திட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1385/ ’18 
ெகளரவ ேவ  குமார்,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபக்குச் ெசாந்தமான ேபாப்பிட் ய 

ேதாட்டத்தில் 2002 ஆம் ஆண் ல் ெதாழில் ாிந்த ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைக  யா  என்பைத ம்; 

 (ii) 2000 தல் 2015 ஆம் ஆண்  வைர இத்ேதாட்டத்தில் ெதாழில் ாிந்  
ஓய்ெவ க்கச் ெசய்யப்பட்ட ஆண் மற் ம் ெபண் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  ஓய்ெவ க்கச் ெசய்யப்பட்ட ெதாழிலாளர்களில் இன்றளவில் ஊழியர் 
நம்பிக்ைக ெபா ப்  நிதி, ஊழியர் ேசமலாப நிதி மற் ம் பணிக்ெகாைட 
ெச த்தப்படாத ெதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வாறான ெதாழிலாளர் ஒவ்ெவா வாின ம் ெபயர், அங்கத்தவர் இலக்கம், 
ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதி, ஊழியர் ேசமலாப நிதி மற் ம் 
பணிக்ெகாைட  ஊதியத்தின் நி ைவ தனித்தனியாக யா   என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 30 ) 

 

1454/ ’18 
ெகௗரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) மகாவ  கங்ைக கட ல் சங்கமிக்கும் இடத்தி ள்ள ன்  பாலங்களில் 

உப்பா  பாலத்தின் அ யில் கடல் அைலகளால் இயற்ைகயாக உ வாகி ள்ள 
மணல் ேமட் ைன நீக்குவதற்கு தனியார் வர்த்தகர் ஒ வ க்கு அ மதிப்பத்திரம் 
எவ ைடய விதப் ைரயின் ேபாில் யாரால் வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) உப்பா  பாலத்தின் தாங்கு ண்க க்கு அ கில் ப ந் ள்ள கடல் மற் ம் 
ஆற்  மணல் திடைல நீக்க ேவண் ெமன விச்சாிதவியல் மற் ம் 
சுரங்கப்பணியகத்தின் அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வா  மணைல நீக்குவதனால் உப்பா  பாலத்தின் தாங்கு ண்க க்கு 
அல்ல  நீ த்த தன்ைமக்கு பாதிப்  ஏற்படாெதன உ தி அளிக்கப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்விடத்தி ந்  அகழ்ந்ெத க்கப்ப ம் மணைல ேநர யாக நிர்மாண 
ேவைலக க்கு பயன்ப த்த அங்கீகாிக்க மா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப   மணல் திடைல நீக்குவதனால் ஆற்  நீர் குைறந்த காலத்தில் ஆற்  
நீ ம் கடல் நீ ம் கலப்பதால் நித ம் மகாவ  கங்ைக நீாில் கடல்நீர் 
கலக்கும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (v) இப்பாலத்தின் அ யில் மணல் அகழ்  ெதாடர்ந்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1414/ ’18 
ெகளரவ காமினி ெலாக்குேக,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) நகர அபிவி த்தி அதிகார சைபக்கு சு காிக்கப்பட் ள்ள மஹரகம பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாிவின், பன்னிபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவில் அைமந்தள்ள 
ஜின்ஸரேஹனவத்த எ ம் காணி மற் ம் ெகாட்டாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவில் அைமந் ள்ள குலேஹனவத்த எ ம் காணியின் அளைவகள் 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகளின் ஒ  பர்ச ன் விைலமதிப் ப் ெப மதி தனித்தனிேய 
யா  என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  காணிகள் கைள நிர்மாணிப்பதற்காக தனியார் 
கம்பனிெயான் க்கு அல்ல  நி வனெமான் க்கு விற்பைன 
ெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  காணிகளின் ஒ  பர்ச ன் விற்பைன விைல 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  காணிகைள தனியார் ைறக்கு விற்பைன ெசய் ம் ேபா  சந்ைதப் 
ெப மதி பற்றிக் கவனம் ெச த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  காணிகளில் நிர்மாணிக்கப்ப கின்ற கைள விற்பைன ெசய் ம் 
விைலகள் தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 31 ) 

 

1425/ ’18 
ெகௗரவ மயந்த திசாநாயக்க,—  உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அரசாங்கத்தினால் ெபா மக்களின் அவசியப்பா க க்காக அரசாங்க 

அ வலகங்களில் உத்திேயாகத்தர்கைள சந்திப்பதற்காக வாரந்ேதா ம் 
திட்டவட்டமான அ வலகத் தினெமான்  அறி கஞ் ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) இந்த அ வலகத் தினம் சம்பந்தமான சுற்றிக்ைகெயான்  
ெவளியிடப்பட் ப்பின்  அ  யா ; 

 (iii) அ வலகத் தினெமான்   பிரகடனஞ் ெசய்யப்பட் ப்பின் அத்தினத்தில் 
பதவியணிக் கூட்டங்கைள ம் ேவ  கூட்டங்கைள ம் நடாத் வதால் 
ெபா மக்க க்கு எதிர்ேநாக்க ேநாி கின்ற சிரமங்கள் சம்பந்தமாக 
பாிகாரங்கள்  நைட ைறயில் உள்ளனவா; 

 (iv) திட்டவட்டமான அ வலகத் தினங்களில் பிரேதச மற் ம் மாவட்ட உயர் 
உத்திேயாகத்தர்கள் ெகா ம்பி ள்ள தைலைமயகங்க க்கு 
அைழக்கப்ப கின்றனரா; 

 (v) ஆெமனில் அத்தைகய தினங்களில் ெபா மக்களின் அவசியப்பா கைள 
ஈேடற் வதற்காக அ லாக்கப்ப கின்ற திட்டங்கள் யாைவ; 

 (vi) ெபா மக்க க்காக மிக ம் பய திமிக்க அரச ேசைவெயான்றிைன 
ஈேடற் வதற்கான திய திட்டங்கள் அ ல் உள்ளனவா;  

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 

2018 திெசம்பர் 07, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

154/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 

ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i)  உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டம் காரணமாக ெப ந்ெதாைகயானவர்களின் 

க க்கு ேசதேமற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (ii) அவ்வா  கள் ேசதமைடந்த கு ைவச் ேசர்ந்தவர்களில் 220 ேப க்கு 

தம  கைள ைகவிட் ச் ெசல் மா  அறிவிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அவ்வா   கைள ைகவிட் ச்  ெசல் மா  அறிவிக்கப்பட் ள்ள ட் ச் 
உாிைமயாளர்களின் ெபயர்க ம் கவாிக ம் யாைவ; 

 (ii) கைள ைகவிட் ச் ெசல்ல ன்னர் அவர்க க்கு வழங்கிய வாக்கு திகள் 
இற்ைறவைர ஈேடறவில்ைல என்பைத அறிவாரா; 

 (iii) பாதிக்கப்பட்ட ஏறக்குைறய 220 ட் ச் உாிைமயாளர்களின் சிக்கைலத் 
தீர்க்க அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 



( 32 ) 

 

402/ ’ 18 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ெதன் அதிேவக தி லமாக கிைடக்கப்ெப ம் மாதாந்த வ மானம் 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  வ மானத்ைத ைவப்பி வதற்காக, அதிேவக திக்ேக  

உாித்தான கணக்ெகான்  ேபணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அக்கணக்கின் ெமாத்த மீதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) 2017 ஆம் ஆண் ன் ஆகஸ்ட் மாதத்திேலா அல்ல  அண்மித்த காலத்திேலா 

அக்கணக்கி ந்  எேத ெமா  பணத்ெதாைக அரசாங்கத்தினால் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (vi) ைவப் ப் பணத்தி ந்   இவ்வள  பணத்ெதாைகைய ெப வதற்கான 

காரணம் யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

525/ ’18 
ெகௗரவ இந்திக்க அ த்த ேஹரத்,— டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ேதசிய டைமப்  அதிகாரசைபயின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட்ட பதவியணியின் 

எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) 2014.12.31 ஆம் திகதியில் உள்ளவா  ேதசிய டைமப்  அதிகாரசைபயில் 

பணி ாி ம் நிரந்தர, அமய, விேசட க த்திட்ட மற் ம் பயி னர் 
பணியாட்ெடாகுதி எண்ணிக்ைக  ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) 2017.09.30 ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  ேதசிய டைமப்  அதிகார  
சைபயில் பணி ாி ம் நிரந்தர, அமய, விேசட க த்திட்ட மற் ம் பயி னர் 
பணியாட்ெடாகுதி எண்ணிக்ைக  ெவவ்ேவறாக யா  ; 

 (iv) 2017.09.30 ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  குறிப்பிட்ட ஒவ்ெவா    
பணியாட்ெடாகுதியி ம் பணி ாிபவர்களின் ெபயர், கவாி, வதி ம் கிராம 
அ வலர் பிாி  மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  ஆகியைவ உள்ளடங்கிய 
ஆவணெமான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1109/ ’18 
ெகௗரவ விஜித ேஹரத்,—  நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) வத்தைள பிரேதச ெசயலாளாினால் வத்தைள பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் 

நிர்மாணிக்கப்பட்ட கல்உ பிட்ட அரச கட்டடத் க்கு ெசலவிடப்பட்ட 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கட்டடம் என்ன நடவ க்ைகக்காக நிர்மாணிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 
 (iii) அப் பிரேதச சி வர்கள் விைளயாட்  ைமதானமாகப் பாவித்த ஏற் ைடய 

காணியில் கட்டடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டைம விஞ்ஞான ர்வ அ ப்பைட 
ஒன்றின் ேபாில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்றளவில் ஏற் ைடய கட்டடம் ஒ  பக்கத் க்கு சாயத் ெதாடங்கி ள்ள  
என்பைத ம் யன்னல்கள், கத கள் மற் ம் ஏைனய ெப மதியான 
ெபா ட்கள் அகற்றி எ த் ச் ெசல்லப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் அறிவாரா 
என்பைத ம்; 



( 33 ) 

 

 (v) ேமற்ப  கட்டடத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் இன்றளவில் நிைற  
ெசய்யப்பட் ள்ள ேபாதி ம் எவ்வித பயன்பாட் க்கும் எ க்கப்படாைம 
ெதாடர்பாக ெபா ப்  வாய்ந்தவர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  கட்டடம் இன்றளவில் கவனிப்பாாின்றி காணப்ப ம் நிைல 
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1129/ ’18 
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) ெகரவலபிட்  பிரேதசத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள கன எாிெபா ள் 

எண்ெணய் (HFO) லம் தற்சமயம் இயங்கும் மின் ற்பத்தி நிைலயத்ைத 
ஓராண் க்குள் நீர்ம இயற்ைக வா  (LNG) லம் இயங்க ைவப்பதற்கு 
இணக்கப்பா  காணப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்விணக்கப்பா  றிந் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  இணக்கப்பா  றிந்தைமயால் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு 

ஏற்பட்ட நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  மின் ற்பத்தி நிைலயத்தினால் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ெபற் க் 

ெகா க்கப்ப ம் மின்சார அலெகான்றின் விைலைய தீர்மானிப்பதற்காக 
ஏற்ப த்தப்பட்ட இணக்கப்பாட் க்கு ரணாக நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் மின்சாரத்ைத விநிேயாகிக்கும் நி வனம் ெசயற்ப வைத 
உ திப த் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  இணக்கப்பாட் ன் பிரகாரம் நடவ க்ைக எ க்காைமயால் 
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ஏற்பட் ள்ள நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1426/ ’ 18 
ெகௗரவ மயந்த திசாநாயக்க,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயி ள்ள ெநற்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ம்  ெமாத்த வயல் 

காணிகளின் பரப்பள  யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) அவற்றில் தற்ேபா  ெநற்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள வயல் காணிகளின் 

பரப்பள  யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இலங்ைகயி ள்ள ைகவிடப்பட் ள்ள வயல் காணிகளின் பரப்பள    

யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) அக்காணிகளில் பயிர் ெசய்ைகக்கான ாித திட்டங்கள் 

ெசயற்ப த்தப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 
 (v) ெநற் ெசய்ைகக்குத் ேதைவயான விைத மற் ம் உரம் உாிய ைறயில் 

தாமதமின்றி வழங்க நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 
 (vi) ெநல் ெகாள்வன க்காக தயாாிக்கப்பட் ள்ள திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ெநற் ெசய்ைகக்காக இளம் சந்ததியினர் ன்வராைமயினால் நில கின்ற 
ெதாழிற்பைட பற்றாக்குைற ெதாடர்பாக ஏேத ம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ெநற் ெசய்ைகக்கு ேதைவப்ப ம் இயந்திர சாதனங்கள் வசதியாக ச ைக 
விைலக்கு ெபற் த்தர திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இளம் சந்ததியினைர கமத்ெதாழி ல் ஈ ப த்த கவர்ச்சியான திட்டெமான்  
ெசயற்ப த்தப்ப ெமனில், அ  யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) கமத்ெதாழிலாளாின் பிள்ைளக க்கு கமத்ெதாழில் ைறயில் ேவைல 
வாய்ப் கள் ெபற் த்தர விேசட திட்டெமான்  ெசயற்ப த்தப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1437/ ’18 

ெகௗரவ அ. அரவிந்த் குமார்,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இ வைர ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் 
வ காலைமப் ச் சைபக்குாிய உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  நிதி 
உதவிகைளப் ெபற்ற க த்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த் ம்ேபா  
ெபா ட்க க்கான அ ப்பற் கட்டைள பிறப்பிப்பதற்காக ம் தரப் 
பாிேசாதைன ேமற்ெகாள்வதற்காக ம் உத்திேயாகத்தர்கள் ெவளிநா  
ெசன்ற சந்தர்ப்பங்களில் குறிப்பிட்ட ெவளிநாட்  விஜயங்க க்காக 
ெசலவிடப்பட்ட ெதாைகயான  சைபயின் அல்ல  க த்திட்டத்தின் 
ெசலவினத்தில் உள்ளடங்குகின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) அ  ெதாடர்பான சகல விபரங்க ம் ன்ைவக்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iii) அ ப்பற் கட்டைள பிறப்பிக்கப்பட்ட ெபா ட்களின் தரப் பாிேசாதைன 
நடவ க்ைகக க்காக உத்திேயாகத்தர்கள் இைடக்கிைட ெவளிநா க க்குச் 
ெசல் ம்ேபா  அவர்கள  ேசைவகைள ம் உள்ளடக்கிப் ாியப்பட்ட 
ேபாதி ம் அதன் லம் இடம்ெப கின்ற ெப ம் நட்டத்திைனக் குைறத் க் 
ெகாள்வதற்காக உாிய ெபா ட்களின் மாதிாிகைளத் த வித்தல் அல்ல  
அப்ெபா ட்கைள இலங்ைகத் ைற க அதிகார சைபக்குத் த வித்  தரப் 
பாிேசாதைன நடவ கைககைள ேமற்ெகாள்வதற்காக கவனம் ெச த்தப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், ெபா ட்க க்கான தரப் பாிேசாதைன நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதற்காக ெபா த்தமான ேவ  ேவைலத்திட்டெமான்ைற 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 



( 35 ) 

 

1532/ ’ 18 
ெகௗரவ ஈ. சரவணபவன்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  
 (i) கடந்த 1999.05.07 இல் ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் நியமனத்தின் ேபா  

ேசைவப்பிரமாணக் குறிப்  ன்ைவக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 
 (ii) இதன் பின்னர் 2005 மற் ம் 2012 ஆம் ஆண் களில் ேவைலயற்ற 

பட்டதாாிகளின் நியமனத்தின் ேபா ம் ேசைவப்பிரமாண குறிப்  
ன்ைவக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iii) பட்டதாாிக க்கு நிர்வாகம், திட்டமிடல், அபிவி த்தி, சுற் லா மற் ம் 
ஏைனய ைறகளில் பதில் தர / இரண்டாந்தர நிர்வாகிகளாக பதவித்தரம் 
வழங்கி ஏன் அவர்கைள வ ச்ேசர்க்க யவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) “அபிவி த்தி உதவியாளர்” என்ற பதவிைய மட் ம் பட்டதாாிக க்கு 
வழங்கி அ த்த பதவி யர் , அ த்த நிைறேவற்  அதிகாரப் பதவி என்பன 
பற்றி எ ம் குறிப்பிடா  ஏன் என்பைத ம்; 

 (v) விேசடமாக மாகாண சைபகளின் கீழ் வ கின்ற உள் ராட்சி மன்றங்க க்கு 
பட்டதாாி உதவி நிர்வாகிகைள / பட்டதாாி நிர்வாக அதிகாாிகைள 
நியமிப்பதற்கான நடவ க்ைக எ க்கா  அவர்கைள வ ச் ேசர்க்கா  
எவ்வா  உள் ராட்சி மன்றங்கள் வி த்தி ெசய்யப்பட ம் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2018 திெசம்பர் 08, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

60/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் ன்ெமாழி  இலக்கம் 
211 இன் பிரகாரம் ாிப்பில் சுப்பர் ெபாசுேபற்  (T.S.P.) உற்பத்தியின் 
ெபா ட்  தனியார் ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காக பின்பற்றப்பட்ட 
நடவ க்ைக ைற யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயின் ெபாசுேபற் ப் ப மத்தின் சாத்திய வள கற்ைக ெதாடர்பாக 
தயாாிக்கப்பட் ள்ள ஒ  அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 
 (iv) 1990 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இ வைர அரச ைறயினால் ெபாசுேபற்  

உற்பத்திக்காக வழங்கப்பட்ட பங்களிப்  வ ட அ ப்பைடயில் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அரச ைறயின் லம் ெபாசுேபற்  உற்பத்திக்காக வழங்கிய பங்களிப்பின் 
ஊடாக பசைள இறக்குமதி ெசய்வதற்காகச் ெசல் ம் ெசல  (வ டாந்தம்) 
எந்த அளவில் குைறத் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (vi) இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் தற்ேபா  அைடயப்ெபற் ள்ள 
அ கூலங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 36 ) 

 

292/ '18 

ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில், ெவ ெகெபால பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், 
அம்ெபவில சந்தியி ந்  ரங்வல ஊடாக ெசல்கின்ற உடெவல தியான  பல 
வ ட காலமாக தி த்தப்படாைமயின் காரணமாக க ைமயாக 
ேசதமைடந் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  தி உாித்தாகும் நி வனம் யா ; 

 (ii) ேமற்ப  திைய ேபாக்குவரத் க்கு உகந்த வைகயில் தி த்தியைமப்பதற்கு 
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், தி த்தியைமக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி மற் ம் 
ர்த்தி ெசய்வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி யா ; 

 (iv) ேமற்ப  திைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ள 
நிதித்ெதாைக யா ; 

 (v) தற்ேபா  ேமற்ப  நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதா; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

538/ ’18 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2017 ஏப்பிரல் மாதத்தில் ெகாஹுவல நகாில் ச.ெதா.ச கிைளெயான்  
திறக்கப்பட்டெதன்பைத ம் இதில் அைமச்சர் அவர்கள் கலந் ெகாண்டார் 
என்பைத ம் அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ேமற்ப  ச.ெதா.ச. கிைளயினால் விநிேயாகிக்கப்பட்ட சகல பற் ச்சீட் க்க ம் 
ஆங்கில ெமாழியில் மாத்திரம் அச்சிடப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா; 

 (iii) இதற்கு ேமலதிகமாக இக்கிைளயின் கணினி அ வல்க க்கான ஆேலாசகராக 
ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளவர் இந்திய வம்சாவளிையச் ேசர்ந்த பிாித்தானியர் 
ஒ வர் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (iv) இதற்கான நி ணத் வ அறி ைடய இலங்ைகயர்கள் ேபாதிய அளவில் 
உள்ளேபா , ெவளிநாட்டவர் ஒ வர் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்டைமக்கான 
காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ஆங்கில ெமாழியில் மாத்திரம் அச்சிடப்ப ம் பற் ச் சீட் க்கைள ம்ெமாழியி ம் 

அச்சி வதற்கும், கணினி அ வல்க க்காக இலங்ைகயர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச் 

ெசய்வதற்கும் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 37 ) 

 

765/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,—  ச க வ ட்டல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
 (அ) (i) ச ர்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் “ச ர்த்தி சிப்ெதார” லைமப்பாிசில் எ ம் 

ெபயாில் ஒ  நிகழ்ச்சித்திட்டம் ெசயற்ப த்தப்ப கின்றதா; 
 (ii) ஆெமனில்,  அந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ேநாக்கங்கள் யாைவ; 
 (iii) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர “ச ர்த்தி சிப்ெதார” 

லைமப்பாிசில் ெபற்ற ப ைன மாவட்ட மாணவ, மாணவிகளின் ெபயர்கள் 
ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் ப  ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (iv) எதிர்வ ம் காலத்தில் தற்ேபா ள்ளைதவிட அதிக அளவிலான சிப்ெதார 
லைமப் பாிசில்கைள  ப ைள மாவட்டத் க்கு வழங்க அைமச்சு 

ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

981/ ’18 
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அ ராத ரம் மாவட்டத்தின், மகாவ  வலயத்திற்கு ெசாந்தமான கல்ேனவ 

நகரம் இற்ைறவைர எவ்வித அபிவி த்தித் திட்டத்தி ம் உள்ளடங்காதெதா  
நகரமாகும் என்பைத ம்; 

 (ii) மிக ம் சனெந க்க மிக்க நகரமாகிய இந்நகரம் தரமற்ற நிைலக்கு 
உள்ளாகி ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) கல்ேனவ நகரத்ைத தரம்வாய்ந்த நகரமாக மாற் வதற்கான பணிகள் 
ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1006/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 

னரைமக்கப்பட்ட சிறிய, மத்திய மற் ம் பாாிய அளவிலான நீர்ப்பாசனக் 
க த்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  னரைமப் ப் பணிக்காக ம் மதிப்பிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  னரைமப் ப் பணிக க்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அக் ேகள்விப் பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின் 
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வ டத் க்கும் ஏற் ைடயதான னரைமப் ப் பணிகளின் 
ெபௗதீக மற் ம் நிதிசார் ன்ேனற்றம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  னரைமப் ப் பணிக க்கான சாத்தியவள ஆய் , சுற்றாடல் மற் ம் 
ெபாறியியல் அறிக்ைககைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  னரைமப் ப் பணிகளின் ேபா  அகற்றப்பட்ட வண்டல் ப , மண் 
அல்ல  மண க்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா என்பைத ம்; 

 (viii) ஆெமனில், அக் ேகள்விப் பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின் 
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 38 ) 

 

1453/ ’18 

ெகௗரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) மகாவ  கங்ைக கட டன் கலக்கும் ெகன்ேக பாலத்திற்கு இ ம ங்கி மான 

உப்பா  மற் ம் இரால்குழி ஆகிய இ  பாலங்க ம் மகாவ  கங்ைகயின் கிைள 

நீேராட்டங்களின் மீ  அைமந் ள்ள  என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) கிைளயாறான உப்பா  மகாவ  கங்ைகயின் மடன்ெதட் க்கு ேமலாக ம், 
இரால்குழி கிைளயான  மணலா  எ ம் இடத்தி ம் மகாவ  கங்ைக டன் 
கலக்கின்ற ேபாதி ம், ெகன்ேக களப்பின் கடல் நீர் மகாவ  கங்ைகயில் 
கலப்பைத தவிர்க்கும் கமாக அைமந் ள்ள மணல் திட் ல் மணல் 
அகழ்வதற்கு பிரேதச ெசயலாளாின் விதப் ைரயின் பிரகாரம் வழங்கப்பட் ள்ள 
மணல் அகழ்  உாிமப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உாிமப்பத்திரதாரர்களின் ெபயர், விலாசம் மற் ம் அங்கீகாிக்கப் 
பட் ள்ள மணல் கி ப்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2016 ன் மற் ம் 2018 ேம மாதங்களில் விச்சாிதவியல் மற் ம் சுரங்கப் 
பணியகத்தினால் ெவளியிடப்பட் ள்ள இரண்  மதிப்பீட்  அறிக்ைககளின ம் 
பிரதிகைளச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  அறிக்ைககளின் விதப் ைரக்கு ஏற்ப, மணல் அகழ்  உாிமப்பத்திரங் 
கைள வழங்குவதில் காணப்ப ம் தைடகள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1497/ ’18 

ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— ெவௗிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2019 ஆம் ஆண் ேலா அல்ல  அண்மித்த காலத்திேலா லாஓஸ் கு யரசுக்கு 
வ கின்ற இலங்ைகய க்கு விமான நிைலய சா (on arrival visa) வழங்க 
ேவண்டாெமன இலங்ைக அரசாங்கம் ேகாாிக்ைக வி த் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேகாாிக்ைக இராஜதந்திர ாீதியில் நியாயமானதா என்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைக அரசாங்கம் ேவ  நா களிட ம் இவ்வா  ேகாாி ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அந்த நா கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 


