
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - இரண்டாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 1(5).] 

1 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2018 ைல 06 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

பாரா மன்றம் 

2018 ைல 17, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

593/ ’18 
ெகளரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) சனாதிபதி பதவியணியின் ன்னாள் தைலைம அதிகாாி கலாநிதி ஐ.எச்.ேக. மஹனாம 

மற் ம் அரச மரக் கூட் த்தாபனத்தின் ன்னாள் தைலவர் பீ. திஸாநாயக்க 
ஆகிேயார் அரச மற் ம் நியதிச் சட்ட நி வனங்களில் ேசைவயாற்றத் 
ெதாடங்கிய  தல்  இன்  வைர, 

 (i) வகித் ள்ள பதவிகைள ம்; 
 (ii) அப்பதவிகைள வகித் ள்ள காலப்பகுதிகைள ம்; 
 (iii) குறித்த பதவிகளில் பணியாற்றி ள்ள நி வனங்கைள ம்; 
 (iv) ேமற்ப  ேசைவக்காலத்தில் இவர்க க்கு எதிராக ஒ க்காற்  அல்ல  

ேவ  ஏேத ம் குற்றச்சாட் க்கள் ன்ைவக்கப்பட் ப்பின், அவ்வாறான 
குற்றச்சாட் க்கள் மற் ம் அவற் க்கு எதிராக எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) கலாநிதி ஐ.எச்.ேக. மஹனாம சனாதிபதி பதவியணி தைலைம அதிகாாி பதவியி ம், 

பீ. திஸாநாயக்க அரச மரக் கூட் த்தாபனத்தின் தைலவர் பதவியி ம் 
நியமிக்கப்ப வதற்கு யாரால் விதப் ைர வழங்கப்பட் ந்த  என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 
* 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 
அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ் பிேரரைண,— பத்ெதான்பதாவ  அரசியலைமப் த் 
தி த்தத்தின் ஊடாக தி த்தப்பட்டவாறான இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
அரசியலைமப்பின் 41ஆ உ ப் ைரயின் கீ ள்ள அட்டவைணயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ஒன்ப  சுயாதீன ஆைணக் கு க்களின் தைலவர்கள் மற் ம் உ ப்பினர்க க்கு 
தற்ெபா  ெச த்தப்ப ம் சம்பளங்கள் மற் ம் ஏைனய ெகா ப்பன கைள 2018.06.01 
ஆம் திகதி தல் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பிரகாரம் தி த்தியைமத் ச் ெச த் வதற்கு  
அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் வழங்கி ள்ளதா ம் :— 

(அ) பதவி அதிகாரத்தின் அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்ப ம் தைலவர்கள் தவிர ஏைனய 
தைலவர்க க்கு தற்ேபா  ெச த்தப்ப ம் பா 100,000/- மாதாந்தக் 
ெகா ப்பனைவ பா 135,000/- வைர அதிகாித்தல் மற் ம் இந்தக் 
ெகா ப்பன க்கு ேமலதிகமாக தற்ேபா  ெச த்தப்ப ம் ஏைனய 
ெகா ப்பன கைள தி த்தியைமக்காமல் அவ்வாேற ெச த் வதற்கும்; 
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(ஆ) பதவி அதிகாரத்தின் அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்ப ம் சுயாதீன ஆைணக்கு த் 
தைலவர்க க்கு தம  நிரந்தரப் பதவிக்குாிய சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன க க்கு 
ேமலதிகமாக, சுயாதீன ஆைணக்கு த் தைலவர் ஒ வாின் மாதாந்த ெகா ப்பனவின் 
50% இைன மாதாந்தக் ெகா ப்பனவாகச் ெச த் வதற்கும்; 

(இ) இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் குற்றப் லனாய்  ஆைணக்கு  தவிர ஏைனய சுயாதீன 
ஆைணக்கு க்க க்கு பதவி அதிகாரத்தின் அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்படாத 
உ ப்பினர்க க்கு தற்ேபா  ெச த்தப்ப ம் பா 75,000/- மாதாந்தக் 
ெகா ப்பனைவ பா 90,000/- வைர அதிகாித்தல் மற் ம் இந்தக் ெகா ப்பன க்கு 

ேமலதிகமாக தற்ேபா  ெச த்தப்ப ம் ஏைனய ெகா ப்பன கைள 
தி த்தியைமக்காமல் அவ்வாேற ெச த் வதற்கும்; 

(ஈ) 2015.06.17 ஆம் திகதிய 3/2015 ஆம் இலக்க அரசாங்க ெபா ப் யற்சிச் 

சுற்றறிக்ைகயின் ஏற்பா க க்கைமய பதவி அதிகாரத்தின் அ ப்பைடயில் 
நியமிக்கப்ப ம் ஆைணக்கு  உ ப்பினர் ஒ வ க்கு ஒ  கூட்டத்தில் கலந்  

ெகாள்வதற்காக ெச த்தப்ப ம் பா 10,000/- ெகா ப்பனைவ அவ்வாேற 
ெச த் வதற்கும்; 

(உ) 1994 இன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் குற்றப் லனாய்  
ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் வாசகத்திற்கைமய அந்த ஆைணக்கு வின் 
தைலவ க்கும் இைணயான வைகயில் உ ப்பினர்க க்கும் அதிகாரம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளதனால் அந்த ஆைணக்கு வின் உ ப்பினர்க க்கு 
தற்ேபா  ெச த்தப்ப ம் பா 95,000/- மாதாந்தக் ெகா ப்பனைவ பா 
130,000/- வைர அதிகாித்தல் மற் ம் தற்ேபா  ெச த்தப்ப ம் ஏைனய 
ெகா ப்பன கைள தி த்தியைமக்காமல் அவ்வாேற ேம ம் ெச த் வதற்கும்; 
மற் ம் 

(ஊ) ேதர்தல் ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உ ப்பினர்க க்கு, 
ேதர்தெலான் க்கான அறிவித்தல் வி க்கப்பட்ட திகதி தல் ெப ேப கள் 
ெவளியிடப்ப ம் திகதி வைரயிலான காலப் பகுதிக்காக அவர்கள  மாதாந்தக் 
ெகா ப்பனவின் ¾ இைன விேசட ெகா ப்பனவாகச் ெச த் வதற்கும் 

அதற்கைமய, அரசியலைமப்பின் 41ஆ உ ப் ைரயின் கீ ள்ள அட்டவைணயில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஒன்ப  சுயாதீன ஆைணக்கு க்களின் தைலவர்கள் மற் ம் 
உ ப்பினர்க க்கு ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ள பிரகாரம் சம்பளங்கைள ம் ஏைனய 
ெகா ப்பன கைள ம் ெச த் வதற்கு பாரா மன்றம் பிேரரைண நிேறேவற் மாக. 

* 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— இலங்ைகப் பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன 
ஆைணக்கு வின் 2016 ஆம் ஆண் க்கான ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள்,— 
இலங்ைகப் பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன ஆைணக்கு விற்கான 1987 இன் 36 ஆம் 
இலக்கச் சட்டத்தின் 37(2) பிாிவின் பிரகாரம், 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் 
சட்டத்தின் 13(1) பிாிவின் கீழ் 2017.12.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலாக தயாாிக்கப்பட்ட இலங்ைகப் பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன 
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.02.20 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 

விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 
கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ஒத்திைச  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர 
அங்கீகாரச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக (2014),— 2005 ஆம் ஆண் ன் 32 ஆம் இலக்க 
ஒத்திைச  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர அங்கீகாரச் சைபச் சட்டத்தின் 29(5) ஆம் 
பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) 
பிாிவிற்கைமய ம்  2016.08.12 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்  2014.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ஒத்திைச  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர அங்கீகாரச் சைபயின் 
வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 
கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப ஆைணக்கு வின் 
வ டாந்த அறிக்ைக (2013),— 1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம் 
ெதாழில் ட்ப அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் அரசியலைமப்பின் 
154(6) ஆம் உ ப் ைரயின் பிரகார ம் 2016.06.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்  
2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப 
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 
கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ேதசிய விஞ்ஞான மன்றத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக (2013),— 
1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம் ெதாழில் ட்ப அபிவி த்திச் 
சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் அரசியலைமப்பின் 154(6) ஆம் உ ப் ைரயின் 
பிரகார ம் 2016.07.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்  கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ேதசிய விஞ்ஞான மன்றத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 
கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப ஆைணக்கு வின் 
வ டாந்த அறிக்ைக (2014),— 1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம் 
ெதாழில் ட்ப அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் அரசியலைமப்பின் 
154(6) ஆம் உ ப் ைரக்கைமய ம்  2017.03.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 
ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்கான தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப 
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 



( 4 ) 

 

* 

விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 
கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக (2014),— 1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம் ெதாழில் ட்ப 
அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் 
வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 
கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக (2013),— 1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம் ெதாழில் ட்ப 
அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2016.01.29 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் 
வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 
கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— இலங்ைக கட்டைளகள் நி வகத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக (2014),— 1984 ஆம் ஆண் ன் 6 ஆம் இலக்க இலங்ைக கட்டைளகள் நி வனச்  
சட்டத்தின் 3 7(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் அரசியலைமப்பின் 1 5 4(6) ஆம் 
உ ப் ைரக்கைமய ம் 2016.12.02 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக கட்டைளகள் நி வகத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 
கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ஒத்திைச  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர 
அங்கீகாரச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக (2015),— 2005 ஆம் ஆண் ன் 32 ஆம் இலக்க 
ஒத்திைச  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர அங்கீகாரச் சைபச் சட்டத்தின் 29(5) ஆம் 
பிாிவிற்கைமய ம், 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) 
பிாிவிற்கைமய ம் 2017.06.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஒத்திைச  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர 
அங்கீகாரச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 



( 5 ) 

 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக சப்ரக வ 

பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.10.17 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்கா தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக சப்ரக வ 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக சப்ரக வ 

பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 
16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய  2017.10.17 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
இலங்ைக சப்ரக வ பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர 

பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 
16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.10.17 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ 
ஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஊவா ெவல்லஸ்ஸ 

பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 
ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.03.23 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஊவா 
ெவல்லஸ்ஸ பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஊவா ெவல்லஸ்ஸ 

பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் 
இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய  2017.08.10 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஊவா ெவல்லஸ்ஸ 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 



( 6 ) 

 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2016.10.26 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெகா ம் ப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.05.03 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.01.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெகா ம் ப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.05.03 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.02.21 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெகா ம் ப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள்  அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2018.05.23 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

கணினி கற்ைக நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய 2016.07.20 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் கணினி கற்ைக நி வனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.05.03 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

கணினி கற்ைக நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய  
2017.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் கணினி கற்ைக நி வனத்தின் 
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.05.03 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2012),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழகச் சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் பிாிவிற்கைமய ம்  2015.11.21 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.11.20 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.11.20 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க 
நிதி சட்டத்தின் II ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 2017.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.11.20 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— கம்பஹா விக்கிரமாராச்சி கல்வி 

நி வனம், களனி பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 
ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 
2017.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான கம்பஹா விக்கிரமாராச்சி கல்வி நி வனம், களனி பல்கைலக்கழகத்தின் 
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழக 

விவசாய ெதாழில் ட்பம் மற் ம் கிராமிய விஞ்ஞான கற்ைககள் நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக  
சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.08.11 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழக விவசாய 
ெதாழில் ட்பம் மற் ம் கிராமிய விஞ்ஞான கற்ைககள் நி வனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— காைமத் வப் பட்டப்பின் 
ப ப்  நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 
ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய  2017.03.23 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 

காைமத் வப் பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— காைமத் வப் பட்டப்பின் 
ப ப்  நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 
ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.03.23 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 

காைமத் வப் பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 

2018 ைல 18, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

192/ ’18 
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ன் திெசம்பர் மாதத்தில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 

ஏற்பட்ட க ம் ெவௗ்ளப்ெப க்கு நிைலைம காரணமாக கிண்ணியா 
பிரேதசத்தில் குறிஞ்சாக்ேகணி பாலம் அழிவைடந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) இற்ைறவைர இப்பாலம் ைமயாக ம சீரைமக்கப்படா , தற்கா கமாக 
ம சீரைமக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நாளாந்தம் ெப ம் எண்ணிக்ைகயான மக்கள் பயன்ப த் கின்ற 
இப்பாலத்ைத ம சீரைமக்க அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைக யா ; 

 (ii) இற்ைறவைர இப்பாலத்ைத ம சீரைமக்காதி ந்தைமக்கான காரணம் யா ; 
 (iii) இப்பாலத்ைத இய மான விைரவில் ம சீரைமக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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478/ ’18 
ெகௗரவ எஸ். சீ. த் குமாரண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2018  ஆம் ஆண் ன் சி  ேபாகம் ெதாடக்கம் உர மானியம் வழங்கும் ேபா  

ேமற்ப  மானியம் ஆரம்பத்தில் வழங்கும் ேபா  பின்பற்றப்பட்ட ைறேய 
மீண் ம் பின்பற்றப்ப மா  என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கைமய, ெநற் பயிர்ச் ெசய்ைகயாள க்கு ஓர் ஏக்க க்காக வழங்கப்ப ம் 
உரத்தின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  ெசய்ைகக்காக வழங்கப்ப ம் உர மானியமத்தின் அள  
மட் ப்ப த்தப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  உரமானியம் ேவ  பயிர்க க்காக ம் வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

595/ ’ 18 
ெகௗரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம்  சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வட மத்திய மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் பரவி ள்ள சி நீரக ேநாய் 

நிைலைமைய இனங்காண் ெகாள்வ  ெதாடர்பில் தற்ேபா  இடம்ெபற்  
வ கின்ற ஆய் களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அவ் ஆய் கைள ேமற்ெகாண் வ கின்ற நி வனங்களின ம் 
ஆய்வாளர்களின ம் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆய் களின் தீர்மானங்கள் கிைடக்கப்பட ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) குறிப்பிட்ட ஆய் க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்ேடா க்கு வழங்கப்ப கின்ற சிகிச்ைசக க்கு 
ேமலதிகமாக இந்ேநாய் ஏற்ப வதைனத் த ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) வ த்த நீைர உற்பத்தி ெசய்கின்ற Reverse Osmosis Plant க க்கு 
ேமலதிகமாக பிாித்தானியாவில் அைமந் ள்ள ICON LIFE SAVER எ ம் 
நி வனத்தின் ஒ  உற்பத்தியாகக் கூறப்ப கின்ற LIFE SAVER எ ம் நீர் 
வ ெயான்  இந்நாட் க்கு அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) சி நீரக ேநாய் பர வைதக் கட் ப்ப த் வதற்கு அதைன ஏன் பயன்ப த்த 
யா  என்ப  ெதளி ப த்தப்ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 

608/ ’18 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ச க வ ட்டல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இன்றளவில் ச ர்த்தி வங்கி வச ள்ள ெசாத் க்களின் அள  யா  

என்பைத ம்; 
 (ii) நாெடங்கி ள்ள ச ர்த்தி வங்கிக் கிைளகள் மற் ம் ச ர்த்தி மகா 

சங்கங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்;  
 (iii) இன்றளவில் அைனத்  ச ர்த்தி சங்கங்கள் வச ள்ள ெசாத் க்களின் அள  

யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) 2018 ேம தினக் ெகாண்டாட்டத்தின் ேபா  பிரதம அைமச்சர் 
குறிப்பிட்டதன்ப , ச ர்த்தி (வாழ்வின் எ ச்சி) வங்கி இலங்ைக மத்திய 
வங்கியின் கீழ் ெகாண்  வரப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) 2013 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க வாழ்வின் எ ச்சிச் சட்டத்தின்ப , 
இலங்ைக மத்திய வங்கியி ந்  வி விக்கப்பட் ள்ள ேமற்ப  வங்கிைய 
மீண் ம் ெபா ப்ேபற்பதற்கு வாய்ப்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  ெபா ப்ேபற்கப்ப ன், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 

2018 ைல 19, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

609/ ’18 
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசக்கர,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்  

ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) 2015 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இன்  வைர, 

 (i) இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட தங்கத்தின் அள  மற் ம் அதன் 
ெப மதி; 

 (ii) ேமற்ப  தங்கத்தில் ஆபரண உற்பத்திக்காக உள்நாட்  உற்பத்தியாளர்க க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள அள ; 

 (iii) ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட தங்கத்தின் அள ; 

 (iv) வ டாந்த ஏற் மதி ெப மதி; 

ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத அவர் இச் சைபக்கு 
 அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இன்றளவில் இனங்காணப்பட் ள்ள தங்க உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி ல் 
ஈ பட் ள்ள உள்நாட் த் ெதாழில் யற்சியாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இ  வைர தங்கத்தின் மீ  விதிக்கப்பட்ட வாி 
வைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  விதிக்கப்பட்ட இறக்குமதி வாிகளின் வ டாந்த சத தங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) உள்நாட்   தங்கம் சார்ந்த ைகத்ெதாழிைல பா காப்பதற்கு அரசாங்கத்தினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககைளக் குறிப்பி வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 ைல 20, ெவள்ளிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

480/ ’18 
ெகௗரவ டீ. . சானக,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்ைத தனியார் மயப த் வதற்காக இரண்  

கம்பனிகளி ந்  ன்ெமாழி கள் சமர்ப்பிக்கப்பட் ந்ததா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அக்கம்பனிகளில் ஒ  கம்பனி ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட அ ப்பைட 

யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) அக்கம்பனிைய ேதர்ந்ெத க்க ெதாழில் ட்ப மதிப்பீட் க் கு ம் அைமச்சரைவ 

ெப ைகக் கு ம் வழங்கி ள்ள விதப் ைரகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட கம்பனி டன் ைகசாத்திடப்ப ம் இரண்  

உடன்ப க்ைகக ம் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  உடன்ப க்ைககள் லமாக தாபிக்கப்ப ம் இரண்  

கம்பனிகளின ம் பங்குகள் எவ்வா  பகிர்ந்தளிக்கப்ப ம் என்பைத ம்; 
 (vi) ேமற்ப  இரண்  கம்பனிக க்கும் ஒப்பைடக்கப்ப ம் பணிகள் 

தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 
 (vii) அக்கம்பனிக க்கு கிைடக்கும் வ மான வழிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (viii) தற்ேபா  கடைம ாிகின்ற ஊழியர்களின் ெதாழில் பா காப்   ெதாடர்பாக 

எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ix) ைற கத்தின் பராமாிப்  பணிகள் ஒப்பைடக்கப்ப ம் கம்பனி 

யாெதன்பைத ம்; 
 (x) ேமற்ப  தனியார்மயமாக்கல் லமாக அரசாங்கத்திற்கும் இலங்ைக ைற க 

அதிகார சைபக்கும் கிைடக்கின்ற வ மான லங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2018 ஆகஸ்ட் 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

7/ ’18 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— அரச நி வாக காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் இன்றளவில் ெப ந்ெதாைகயான பட்டதாாிகள் ெதாழில்கைள 

எதிர்பார்த் ள்ளனெரன்பைத அவர் அறிவாரா; 
 (ii) இலங்ைகயில் இன்றளவில் ெதாழில்கைள எதிர்பார்த் ள்ள பட்டதாாிகளின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (iii) அவ்வாெறனில் அவர்க க்கு ெதாழில்கைள வழங்குவதற்காக ஏேத ம் 

ேவைலத்திட்டெமான்  அரசாங்கத்தினால் வகுக்கப்பட் ள்ளதா; 
 (iv) ெதாழிலற்ற பட்டதாாிகள் அைனவ க்கும் அரசாங்கத்தினால் ெதாழில்கைள 

வழங்க நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா; 
 (v) இன்ேறல், அரசாங்கத்தினால் ெதாழில்வழங்க எதிர்பார்த் ள்ள  பட்டதாாிகளின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (vi) இந்த ெதாி கள் எத்தைகய லப்பிரமாணத்தின் கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 12 ) 

 

(ஆ) நாட் ல் பற்றிெயாிகின்ற ஒ  பிரச்சிைனயான இதற்காக அரசாங்கத்தினால் ாித 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்காக கழி ம் காலம் எவ்வளெவன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 

1180/ ’18 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— அரச நி வாக காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) அரச நி வாக காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் அைமச்சாின் 

பிரத்திேயக பதவியணிக்கு இைணக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் 
வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ேவார் உத்திேயாத்தர ம் ெபயர், பதவி, ஒ க்கப்பட் ள்ள 
வாகனத்தின் வைக, பதிவிலக்கம் மற் ம் அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம் 
வழங்கிய  யார் என்பைத ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2018 ஆகஸ்ட் 08, தன்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

19/ '18 
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள விைளயாட்  ைமதானங்களின் 

எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ேமற்ப  விைளயாட்  ைமதானங்களின்  ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) 2010 ஆம் ஆண்  தல்  இ வைர ேமற்ப  விைளயாட்  ைமதானங்களில் 

அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட விைளயாட்  ைமதானங்களின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  விைளயாட்  ைமதானங்களின் அபிவி த்திக்காக ெசல  
ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ;  

 (v) ேமற்ப  விைளயாட்  ைமதானங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான 
ஒப்பந்தங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்கள் மற் ம் நி வனங்களின் ெபயர், 

கவாி மற் ம் ெதாைலேபசி இலக்கம் யா ; 
 (vi) கண்  மாவட்டத்தில் ஏைனய விைளயாட்  ைமதானங்கைள அபிவி த்தி 

ெசய்வதற்காக அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

610/ ’18 
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சாிடம் 

ேகட்பதற்கு.— (1) 
(அ) (i) ட் ப் பாவைனக்கான நீர் அலெகான்றிற்கு தற்ேபா  அறவிடப்ப ம் 

அரசாங்கத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) 2015 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர நீர் கட்டணங்கள் தி த்தப்பட்ட 

சந்தர்ப்பங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) அந்த ஒவ்ெவா  சந்தர்ப்பத்திற்கும் ஏ வாக தி த்தப்பட்டவாறான 

கட்டணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) இ தியாக நீர் அலெகான்றிற்கு அறவிடப்ப ம் கட்டணம் தி த்தப்பட்ட 

திகதி மற் ம் அச்சந்தர்ப்பத்தில் அதிகாிக்கப்பட்ட அல்ல  குைறக்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) கடந்த ஆண் ல் ேதசிய நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைபயினால் 
ஈட் க்ெகாள்ளப்பட்ட இலாபம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) எதிர்காலத்தில் நீர் கட்டணத்ைத உயர்த் வதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானம் 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில்,  கட்டணம் அதிகாிக்கப்ப ம் ைறைம யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) நீர் கட்டணம் அதிகாிக்கப்ப மாயின் அதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2018 ஆகஸ்ட் 09, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

233/ ’18 
ெகளரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ெகாலன்னாவ கல்விக் ேகாட்டத்தில் அைமந் ள்ள ஒேரெயா  மகளிர் 
ேதசிய பாடசாைல, ெகாலன்னாவ  மகளிர் கல் ாியாகும் என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  கல் ாியில் பல குைறபா கள் காணப்ப கின்றன 
என்பைத ம்; 

 (iii) 18 ஆசிாியர் ெவற்றிடங்க ம், கல்விசாரா பணியாட்ெடாகுதிக்கான 08 
ெவற்றிடங்க ம் காணப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ெவற்றிடங்கள் காணப்ப வதான  பாடசாைலயின் எதிர்கால 
ன்ேனற்றத்திற்கும், நற்ெபய க்கும் தைடயாக ம், பாதிப்பாக ம் 

உள்ளெதன்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்குள்ள திட்டம் யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்காக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (iv) 2017 ஆம் ஆண் ல் இந்தக் கல் ாியின் ெபௗதீக மற் ம் மனித வள 
அபிவி த்திக்காக வழங்கப்பட் ள்ள நிதி ஏற்பா கள் தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நிதி ஏற்பா கள் லம் தற்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் ன்ேனற்றம் யா  என்பைத ம்; 

 (vi) 2018 ஆம் ஆண் ல் இந்தக் கல் ாியின் ெபௗதீக மற் ம் மனித வள 
அபிவி த்திக்காக நிதி ஏற்பா கைள வழங்கத் திட்டமிடப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (vii) ஆெமனில், அந் நிதி ஏற்பா கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 ஆகஸ்ட் 10, ெவள்ளிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

481/ ’18 
ெகளரவ . . சானக,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்ைத தனியார்மயப்ப த் ம் உடன்ப க்ைகயின் 

லம் வழங்கப்ப கின்ற காணிகளின் அள  மற் ம் அைவ வழங்கப்ப கின்ற 
அ ப்பைட யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உடன்ப க்ைகயின் லம் ெதாழிற்பாட்  ைனயத்திற்காக 
வழங்கப்ப கின்ற காணிக க்கு குத்தைக வாடைக அறவிடப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ைற கத்தின் ன்றாம் மற் ம் நான்காம் கட்டங்களின் நிர்மாணிப்  
உாிைம உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண் ள்ள இரண்  கம்பனிகளில் 
ஒன் க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், வழங்கப்ப கின்ற அ ப்பைட யா  என்பைத ம்; 
 (v) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தின் ேபா  

நிர்மாணிக்கப்பட்ட 110 ஏக்கர் பரப்பளைவக் ெகாண்ட தீ  இவ்விரண்  
கம்பனிகளில் ஒன் க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், வழங்கப்ப கின்ற அ ப்பைட யா  என்பைத ம்; 
 (vii) இதற்காக உள்நாட்  அல்ல  சர்வேதச கம்பனிெயான்றி ந்  

விைலமதிப்  ெபற் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (viii) இன்ேறல், அப்ெப மதி தீர்மானிக்கப்பட்ட அ ப்பைட யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1111/ '18 
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர.— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு.— (1) 
(அ) (i) தற்ேபா  மரண தண்டைன விதிக்கப்பட்  சிைறத்தண்டைன 

அ பவித் வ ம் ைகதிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) 2010 ஆம் ஆண்  தல் இ வைரயில் மரண தண்டைன விதிக்கப்பட்டவர்களில் 

ெபா  மன்னிப் ப் ெபற்  வி தைலயான ைகதிகளின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  வ டத் க்கும் ஏற்ப யா ; 

 (iii) மரண தண்டைன இரத் ச் ெசய்யப்பட்ட காலப்பகுதியில் நைட ைறப் 
ப த்தப்பட்ட, 4 அல்ல  8 வ ட காலப்பகுதிைய மீளாய்  ெசய்வதன் 

லம், மரண தண்டைனக்கு உட்பட்டதாக ஆ ள் தண்டைன விதிக்கப்பட்  
சிைறத்தண்டைன அ பவிப்பவர்க க்கு ெபா  மன்னிப்  வழங்கும் 
ெசயன் ைற தற்ேபா ம்  நைட ைறயில் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இல்ைலெயனில், இதற்கான காரணம் யா  என்பைத ம்; 
 (v) மரண தண்டைன விதிக்கப்பட்டவர்கைள வி தைல ெசய்ைகயில், 

அவர்கைள ம்விட அதிக காலம் இத்தண்ைடைனைய அ பவித்த 
நன்னைடத்ைத ெகாண்டவர்கள் வி தைல ெசய்யப்பட் ள்ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், இதற்கான காரணம் யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

பா. 1/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— பாடசாைல மாணவர் ஒ க்காற் க் 

கு  விசாரைணகைள ைறசார்ந்த வைகயில் ேமற்ெகாள்வதற்கான ேவைலத் 
திட்டெமான்ைற தயாாித்  அ லாக்குதல்,— ஒ சில பாடசாைலகளில் மாணவர்களின் 
ஒ க்காற் ப் பிரச்சிைனகளின்ேபா  ைறசார்ந்த ஒ க்காற்  விசாரைணகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாமல் மாணவர்கைள பாடசாைலகளி ந்  நீக்க நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வேதா  அதன் லமாக ேமற்ப  மாணவர்களின் கல்விச் 
ெசயற்பா கள் சீரழிந்  பாாிய அநீதிக்கு இலக்காகின்றைம ம், ெப ம்பாலான 
மாணவர்கள் க ைமயாக உளாீதியான அ த்தத் க்கு உள்ளாகி   மனேநாயாளிகளாக 
மா கின்றைம ம், ஒ சில மாணவர்கள் ஒட் ெமாத்த ஆசிாியர் ச தாயத்ைதப் ேபான்ேற 
ச கத்ைத ம் ெவ த்  ச க விேராத குற்றவாளிகளாக மாறிய சந்தர்ப்பங்கைள ம் 
காணக்கூ யதாக உள்ளைமயால்,  பாடசாைல மாணவர்களின் ஒ க்கத்திற்கு ரணான  
ெசயல்களின்ேபா   மிக ம் ைறசார்ந்த வைகயி ம் பாரபட்சமற்றதாக ம் ஒ க்காற்  
விசாரைணகைள நடாத் வதற்காக ெபா த்தமான ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாித்  
அ லாக்க ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.  2/ ’18 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,—  ப ைள ெபா  ைவத்தியசாைலைய ேபாதனா 

ைவத்தியசாைலெயான்றாக பயன்ப த்தி ஊவா ெவல்லஸ்ஸ பல்கைலக்கழகத் டன் 
இைணந்த அரச ம த் வ பீடெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— எம  நாட் ல் சிறந்த சுகாதார 
ேசைவெயான்றிைனப் ேபணிவ ம்ெபா ட்  அவசியமாகின்ற ம த் வர்களின் 
எண்ணிக்ைகயில் தற்ேபா  ஏறக்குைறய 50%  மாத்திரேம  இ ப்பேதா   க.ெபா.த. 
(உயர் தரம்) உயிாியல் பாடத் ைறயில் அதி யர் சித்திகைளப் ெபற் க்ெகாள்கின்ற 
ெப ம்பாலான மாணவர்க க்கு அரசாங்க ம த் வ பீடங்களில் பிரேவசிப்பதற்கான  
வாய்ப் கள் அற் ப்ேபா ள்ளேதா  அரசாங்கத்தின் கல்வி மற் ம் சுகாதார ேசைவகைள   
பலப்ப த் வதற்காக ப ைள ெபா  ைவத்தியசாைலைய ேபாதனா ைவத்தியசாைல 
ஒன்றாக  பயன்ப த்தி ஊவா ெவல்லஸ்ஸ பல்கைலக்கழகத் டன் இைணந்த ம த் வ 
பீடெமான்  ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 3/ ’18 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ெமாறட் வ பல்கைலக்கழகத்திற்காக 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள ம த் வ பீடத்திற்கான ேபாதனா ைவத்தியாசாைலயாக 
நாெகாைட ெபா  ைவத்தியசாைலைய அபிவி த்தி ெசய்தல்,— 2018 ஆம் ஆண் க்கான 
வர  ெசல த்திட்டம் லம் ெமாறட் வ பல்கைலக்கழகத் டன் இைணந்த ம த் வ 
பீடெமான்ைற நிர்மாணிக்க ன்ெமாழியப்பட் ள்ளேதா  ேமற்ப  ன்ெமாழியப்பட் ள்ள 
ம த் வ பீடத்திற்கான ேபாதனா ைவத்தியாசாைலயாக நாெகாைட ெபா  
ைவத்தியசாைலைய அபிவி த்தி ெசய்யப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் 
பிேராிக்கின்ற .  

பா. 4/ '18 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்விைய கட்டாயப்ப த்தல்,— 

நாகாீகமான ஒ  ச கத் க்கு ஒவ்வாத வைகயில் நாட் ள் பரவி வ கின்ற குற்றச் 
ெசயல்கள் மற் ம் சி வர் குற்றச்ெசயல்கைள ஒழிப்பதற்கும் சுய ஒ க்கக் கட் ப்பாட்ைட 
ஏற்ப த் வதற்குமாக சகல பிள்ைளக க்கும் 9 ஆம் தரம் வைர அவர்கள  சமயங்களின் 
அ ப்பைடயில் ஞாயிற் க்கிழைம அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்விையக் கட்டாயப்ப த்தல் 
உகந்தெதன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 15/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— பாடசாைல மற் ம் விைளயாட் க் கழக கிாிக்ெகட் 

ேபாட் த் ெதாடர்களின் தரத்ைத ேமம்ப த் வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற 
அைமத்தல்,—  கடந்த பல வ டங்களாக இலங்ைகயின் கிாிக்ெகட் விைளயாட்  ெப ம் 

ழ்ச்சிக்குள்ளாகி இ ப்பதனால் ேதசிய அணிக்கு திறைமவாய்ந்த ரர்கைளத் 
ேத க்ெகாள்வதற்காக  பாடசாைல மற் ம் விைளயாட் க் கழக மட்டத்தில் கிாிக்ெகட் 
ேபாட் த் ெதாடர்களின் தரத்ைத ேமம்ப த் வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

பா. 16/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கிராமியப் பிரேதசங்களில் ெபௗத்த விஹாைரகளில் 

தங்கியி க்கும் வேயாதிப பிக்குமார்கைளப் பா காப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற 
அைமத்தல்,— இலங்ைகயின் அேநகமான கிராமியப் பிரேதசங்களில் ெபௗத்த விஹாைரகள் 
மிகக் குைறந்த ெபா ளாதார நிைலயி ள்ளதால், அத்தைகய விஹாைரகளில் 
தங்கியி க்கும் வேயாதிப பிக்குமார்கைளப் பா காப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

பா.20/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— அைனத்  பல்கைலக்கழகங்களி ம் 

தற்ேபா  காணப்ப கின்ற பகி வைதைய ற்றாக நி த் வதற்கு இ ப்பி ள்ள 
சட்டங்கைள நைட ைறப்ப த்தல்,— பல்கைலக்கழகங்களில் அல்ல  அதற்கு ெவளிேய 

திய மாணவர்க க்கு எதிர்ெகாள்ள ேநாிட் ள்ள பகி வைதைய ற்றாக த ப்பதற்கு 
மற் ம் 1998 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க கல்வி நி வனங்களில் பகி வைதகைள ம் 
ஏைனய இயல்பிலான ெகா ரச் ெசயல்கைள ம் தைட ெசய்வதற்கான சட்டத்தின் 
பிரகாரம் அவ்வா  பகி வைதகளில் ஈ ப கின்ற சகல தரப் கள் ெதாடர்பி ம் சட்டம் 
அ லாக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற . 

பா. 21/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— இைணயத் தளங்களில் ஆபாச 

காெனாளிகள் உலா வைத த க்கும் ெபா ட்  சிறப்  நி வனெமான்ைற தாபித்தல்,— 
தற்ேபா  அதிகளவில் இைணயத் தளங்கள் ஊடாக பல்ேவ  ஆபாச காெனாளிக் 
காட்சிகள் உலா வதன் லம் ஆட்களின் அந்தரங்கத் க்கு பாதிப்ேபற்ப வேதா  
குறிப்பாக ெபண்கள் அதன் லம் ெப ம் அெசௗகாியங்கைள எதிர்ெகாள்வதால், 
இவ்வாறான காெனாளிக் காட்சிகைள தன் வசம் ைவத் ள்ள, விநிேயாகிக்கின்ற மற் ம் 
உ வாக்குகின்ற ஆட்கள் ெதாடர்பாக லனாய்  ெசய்வதற்கு பயன்மிக்க சிறப்  
பிாிெவான்  குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற . 

பா. 22/ ‘18 
ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் ஏைனய 

அைனத்  உயர்கல்வி நி வனங்க க்கும் சிறப் ப் பயிற்சி ெபற்ற உளநல ஆேலாகர்கைள 
அல்ல  ேபாசகர்கைள நியமித்தல்,— தற்ேபா  பரவலாக காணக்கூ யதாக உள்ள 
இைளஞர் வதிகள், மாணவ மாணவியர்கள் தற்ெகாைல ெசய்  ெகாள் ம் ேபாக்கிைன 
த ப்பதற்கு அைனத்  அரச கல்வி நி வனங்க க்கும் பயிற்சி ெபற்ற உளநல 
ஆேலாசகர்கள், ேபாசகர்கள் நியமிப்பட ேவண் ெமன அல்ல  ேமற்ப  கல்வி 
நி வனங்களில் தற்ேபா  பணியாற் கின்ற ஆசிாியர்க க்கு உளநல ஆேலாசைன 
ெதாடர்பான சிறப் ப் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற . 
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பா. 23/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத்தின் கைரேயாரப் பகுதிையப் 

பா காப்பதற்கான ாித நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்தல்,— த்தளம் 
மாவட்டம் அதிரம்யமான கைரேயாரப் பகுதிக்கு உாிைமேகாாிய ேபாதி ம், கடலாிப் , 
கண்டல் தாவரங்கள் அழிவைடதல், அத் மீறிய நிர்மாணிப் கள் ேபான்ற காரணங்களினால் 
கைரேயாரப்பகுதி மாசைடந் ள்ளதால், த்தளம் மாவட்டத்தின் கைரேயாரப் பகுதிைய 
பா காப்பதற்காக ாித நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்படல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

பா. 24/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத் க்குாித்தாக  இ ந்த கரப்பந்தாட்ட 

விைளயாட் ன் ெப ைமைய மீண் ம் கட் ெய ப் வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற 
நைட ைறப்ப த்தல்,— இற்ைறக்கு ஏறத்தாழ ஒ  தசாப்தத் க்கு ன்னர் த்தளம் 
மாவட்டத்தின் பாடசாைலகளி ந்  உ வாகிய திறைமவாய்ந்த கரப்பந்தாட்ட 
விைளயாட்  ரர்க ம் ராங்கைனக ம் ேதசிய மற் ம் சர்வேதச ேபாட் களில் 
ெவளிப்ப த்திய திைறைமகளின் காரணமாக த்தளம் மாவட்டத் க்கு கரப்பந்தாட்ட 
விைளயாட்  லம் ெப ைமயானேதார் இடம் கிைடத்தி ந்த ேபாதி ம், இன்றளவில் 
அந்த நிைலைமயில் ஓரள  ழ்ச்சி  ஏற்பட் ள்ளதனால், மீண் ம் அந்தப் ெப ைமைய 

த்தளம் மாவட்டத் க்கு ெகாண்  வ வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  நைட ைறப் 
ப த்தப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

பா. 25/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத்தில் ாின் மீன் ெதாழிற்சாைல 

ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— மக்களின் ேபாஷாக்குத் ேதைவகைள ர்த்தி ெசய்வதற்குத் 
ேதைவயான ரதச்சத்ைத ெபற் க் ெகா க்க ம், வ டாந்தம் ாின் மீன் இறக்குமதிக்காக 
ெவௗிநாட் க்கு பாய்ச்சப்ப கின்ற ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய பா காத் க் 
ெகாள்வதற்காக ம், ேம ம் ாின் மீன் ெதாழிற்சாைலெயான்ைற ஆரம்பிக்கத் ேதைவயான 
அைனத்  வளங்க ம் த்தளம் மாவட்டத்தில் இ ப்பதா ம், அம்மாவட்டத்தில் ாின் மீன் 
ெதாழிற்சாைலெயான்ைற ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

பா. 26/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— ெகா ம்  – கட் நாயக்க அதிேவக ெந ஞ்சாைலைய 

சிலாபம் வைர நீ த்தல்,— ஒ  நாட் ன் அபிவி த்தியில் அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் மிக 
க்கியமானைவயாக உள்ளதா ம், தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் த்தளம் 

மாவட்டம் மிக ாிதமாக அபிவி த்தியைடந்  வ வதா ம், அந்த அபிவி த்தி ேவகத்ைத 
ேம ம் அதிகாிக்கச் ெசய் ம் ெபா ட்  தற்ேபா  ெகா ம்பி ந்   கட் நாயக்க 
வைர ள்ள அதிேவக ெந ஞ்சாைல சிலாபம் வைர நீ க்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

பா 27/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— வடேமல் மாகாணத்தில் குளங்கள், ஆ கள் மற் ம் 

கால்வாய்கைள சார்ந்ததாக ம த மர ந ைகக் க த்திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— 
மண்ணில் உள்ள நீைரப் பா காக்கும் ஆற்றைலப்ேபான்ேற மண்ணாிப்பிைன குைறக்கும் 
பண் ைடய நீண்ட ஆ ட்காலத்ைதக்ெகாண்ட ம த மரத்ைத வடேமல் மாகாணத்தின் 
குளங்கள், ஆ கள் மற் ம் கால்வாய்கைள சார்ந்ததாக ந ைகெசய் ம் க த்திட்டெமான்  
ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா 28/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— பத்தலங்குண்  தீ வாசிகளான மீனவர்களின் அ ப்பைடத் 

ேதைவப்பா கைள நிைறேவற் வதற்கான ாித நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல்,— 
வடேமல் மாகாணத்தின் த்தளம் மாவட்டத்தின் கற்பிட் க் குடாநாட் க்கு அ கில் உள்ள 
பிரதான தீ களிெலான்றான பத்தலங்குண்  தீைவச்ேசர்ந்த  மீனவர்களின் அ ப்பைடத் 
ேதைவப்பா கள் இற்ைறவைர ைறயான கவனத்திற்கு இலக்காகவில்ைல என்பதால்,  
நிகழ்கால நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் அம்மக்களின் அ ப்பைடத் ேதைவப்பா கைள 
நிைற ெசய்  அவர்களின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த் வதற்கான ாித நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா.29/ ’18 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— ேகாழிப் பண்ைண உாிைமயாளர்களினால் 

பயன்ப த்தப்ப கின்ற ‘பற்றாி ேகஜ்’ ைறைமைய நி த் தல்,— இலங்ைக பண்ைடய 
காலந்ெதாட்  உயிாினங்கள் மீ  அன்  ெச த் கின்ற ெபௗத்த நாடாக விளங்கிய 
ேபாதி ம், இன்றளவில் சில ேகாழிப் பண்ைணயாளர்கள் பயன்ப த் கின்ற பற்றாி ேகஜ் 

ைறைம காரணமாக விலங்குகள் ெப ம் சித்திரவைதக்குள்ளாவதனா ம், அதிக ட்ைட 
உற்பத்தியின் லம் சிறிய அளவிலான ேகாழிப் பண்ைணயாளர்களின் ெதாழில்கள் 
ஆபத்தான நிைலக்கு உள்ளாகி ள்ளதன் காரணத்தினா ம்,  ேமற்ப  மனிதாபிமானமற்ற 

ைறைமைய நி த் வதற்கு ேதைவயான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன 
இப் பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற . 

பா.30/ ’18 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— பால் உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள 

உள்நாட் ப் பாற் பண்ைணயாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு ாித நிகழ்ச்சித் 
திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் தல்,— வ டாந்தம் எம  நாட் ற்கான பால் மா 
இறக்குமதிக்காக ெப ந்ெதாைகப் பணம் ெசலவிடப்ப வ டன், இப்பணத்ைத எம  
நாட் ற்குள்ேளேய ேசமித் க்ெகாள்ள ெமனில் அ  நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திற்கு 
ெப ம் உந் சக்தியாக அைம ெமன்பதால் பால் உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள 
உள்நாட்  பாற் பண்ைணயாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு ாிதமான 
நிகழ்ச்சித் திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

பா. 31/ ’18 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,—  வடேமல் மாகாணத்தி ள் அைமந் ள்ள 

ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் ெப மதிவாய்ந்த இடங்கைள ேப வதற்காக ாிதமான 
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் தல்,— வடேமல் மாகாணத்தி ள்ள 
கு ணாகல் மாவட்டம் மிக ம் ெப ைமவாய்ந்த வரலாற்றிக்கு உாிைம ேகா ம் 
ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் ெப மதிவாய்ந்த பல இடங்கைளக் ெகாண்டெதா  
மாவட்டமாக இ ப்ப டன், பண்ைடய காலத்தில் கு ணாகல், தம்பெதனிய மற் ம் 
யாப்பகுவ ேபான்ற இராச்சியங்க ம் இம்மாவட்டத்திேலேய அைமந்தி ந்தெதனி ம் 
தற்ேபா  இந்த ராதன இடங்களின் பா காப்  சம்பந்தமாக பாாிய பிரச்சிைனகள் 
ேதான்றி ள்ளதால் ேமற்ப  ெதால்ெபா ளியல் இடங்கைள ேப வதற்காக ாிதமான 
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேரரைண நிைறேவற் கிற .  
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பா. 32/ ’18 

ெகௗரவ ஷா இந் னில் அமரேசன,— சகல ைறகைள ம் உள்ளடக்கும் வைகயில் 
விாிவான ச க பா காப்  வைலயைமப்ெபான்ைற நைட ைறப்ப த்தல்,— எந்தெவா  
நாட் ம் ெவற்றிகரமான ச க பா காப்  வைலயைமப்ெபான்  காணப்ப வ  அந்த 
நாட் ல் வா ம் பிரைசக க்கு க்கியமாகும் என்ப டன், இலங்ைகயில் அரச ைற 
மற் ம் தனியார் ைற ஊழியர்க க்காக ஓய் திய ைறெயான்  அல்ல  ேசமலாப 
நிதிய ைறெயான்  நைட ைறயில் இ ந்த ேபாதி ம், நாட் ல் ைறசாரா 

ைறயி ள்ள ஊழியர்க க்காக அத்தைகய ச க பா காப்  ைறெயான்  
நைட ைறயில் இல்லாைமயால், அைனத்  ைறகைள ம் உள்ளடக்கும் வைகயில் 
விாிவான ச க பா காப்  வைலயைமப்ெபான்  நைட ைறப்ப த்தப்படல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

பா. 33/ ’18 

ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கண்  மாவட்டத்தில் நன்னீர் மீன் வளர்ப் க் 
ைகத்ெதாழிைல ேமம்ப த்தல்,— கண்  மாவட்டத்ைத வியியல் ாீதியில் ேநாக்குைகயில் 
கடல் பிரேதசத்தி ந்  ரமாக அைமந்தி ப்பதனால் இம்மாவட்டத்தில் வாழ்கின்ற 
மக்களின் ரதத் ேதைவைய நிைற  ெசய்வதற்காக கண்  மாவட்டத்தி ள்ள அைனத்  
குளங்கள் மற் ம் நீர்த்ேதக்கங்களில் நன்னீர் மீன் வளர்ப் க் ைகத்ெதாழிைல ேமம்ப த்த 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 34/ ’18 

ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக, — கண்  மாவட்டத்தில் ைபனஸ் மர வளர்ப்பினால் 
ஏற்பட் ள்ள சுற்றாடல் பாதிப்ைபக் குைறத்தல், — கண்  மாவட்டத்தில் ைபனஸ் மர 
வளர்ப்  காரணமாக சூழ க்கு பலத்த ேசதம் ஏற்பட் ள்ளைமயால் இந்த சூழல் பாதிப்ைப 
குைறப்பதற்கான ாித நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற ன்ென க்க ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.35/ ’18 

ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கண்  ைவத்தியசாைல வளவில் உள்ள அங்கீகாரமற்ற  
நிர்மாணிப் கைள அகற் தல்,— தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் கண்  
ைவத்தியசாைலைய இரண்டாவ  ேதசிய ைவத்தியசாைலயாக ன்ேனற்ற நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வதால், ேமற்ப  ைவத்தியசாைல வளவில் உள்ள அங்கீகாரமற்ற 
நிர்மாணிப் கள் அைனத்ைத ம் அகற்றத் ாித நடவ க்ைக எ க்கப்படல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

பா. 36/ ’18 

ெகளரவ சமிந்த விேஜசிறி,— பிராந்திய ஊடகவியலாளர்களின் ெதாழில்கள் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கான ெபாறி ைற ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— ஒ  நாட் ன் 
அபிவி த்திக்கு தகவல்கள் க்கிய காரணிகளாக இ ப்ப டன் இவ்வாறான தகவல்கைள 
அளிப்பதில் க்கிய பங்காற்றி வ ம் பிராந்திய ஊடகவியலாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்ப்பதற்கான ெபாறி ைற ஒன்ைற தாபிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற .  
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பா.37/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத்தில் நீர்வாழ் தாவர வளர்ப்  

க த்திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— தற்ெபா  உலகில் நீர்வாழ் தாவரங்க க்கு 
ெப ங் ேகள்வி நில வேதா , அதன் லம் எம  நாட் க்கு ெப மளவில் அன்னிய 
ெசலாவணிைய ஈட்டக்கூ ய பரந் பட்ட வாய்ப்  உ வாகி ள்ளேதா , அண்ைமயில் 
ஜப்பான் நாட்  நி ணர்களால் தம  ஆராய்ச்சி அறிக்ைகெயான்றில் நீர்வாழ் தாவர 
வளர்ப் க்கு த்தளம் மாவட்டத்தின் கைரேயாரம் சார்ந்த பிரேதசம் மிக ம் உகந்தெதனச் 
சுட் காட் ள்ள பின்னணியில் நீர் வாழ் தாவர வளர்ப்  க த்திட்டெமான்ைற த்தளம் 
மாவட்டத்தில் ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.38/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— வட ேமல் மாகாணத்தில்  ற் ேநாய் ைவத்தியசாைல 

ஒன்ைற நி தல்,— வடேமல் மாகாணத்தில் தற்ேபா  ற் ேநாயாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெப மள  அதிகாித் ள்ளைமயினால் அந்த ேநாயாளிக க்காக வடேமல் 
மாகாணத்தில் ற் ேநாய் ைவத்தியசாைலெயான்ைற நி வ ேவண் ெமன இப் 
பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா 39/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— வட ேமல் மாகாணத்தில் சி வர் ைவத்தியசாைல 

ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— இலங்ைகயின் பிரதான சி வர் ைவத்தியசாைலயாகிய றிட்ஜ்ேவ 
சீமாட்  சி வர் ைவத்தியசாைலயில் காணப்ப கின்ற பாாிய இட ெந க்க ையக் 
குைறப்பதற்காக ம் வட ேமல், வட மத்திய மாகாணங்கைளச் ேசர்ந்த மக்க க்குப் 
பயன்த ம் வைகயி ம் வட ேமல் மாகாணத்தில் சி வர் ைவத்தியசாைலெயான்  
தாபிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா 40/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத்தில் ேஹாட்டல் பாடசாைல 

ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் த்தளம் மாவட்டத்திைன 
ஒ  சுற் லா வலயமாக ன்ேனற் வதற்கு எதிர்பார்ப்பதால் இக்ைகத்ெதாழி ன் 

ன்ேனற்றத்திற்கு ேதைவயான மனித வளத்ைத பயிற் விப்பதற்காக த்தளம் மாவட்டத்தில் 
ேஹாட்டல் பாடசாைலெயான்ைறத் தாபிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா. 41/ ’18 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— வடேமல் மாகாணத்தில் சி நீரக 

ேநாயாளிக க்காக ைவத்தியசாைலெயான்ைற நிர்மாணித்தல்,— வடேமல் மாகாணத்தில், 
கு ணாகைல மாவட்டத்தில் அண்ைமக்காலமாக சி நீரக ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
பாாியளவில் அதிகாித் ள்ளைமயால், சி நீரக ேநாயாளர்க க்காக வடேமல் மாகாணத்தில் 
ைவத்தியசாைலெயான்ைற நிர்மாணிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 42/’18 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— வடேமல் மாகாணத்தின் கு நாகல் 

மாவட்டத்தில் தலசீமியா ேநாயாளர்க க்ெகன ைவத்தியசாைலெயான்ைறத் தாபித்தல்,— 
அண்ைமக் காலத்தில் இலங்ைகயில் அதிக எண்ணிக்ைகயான தலசீமியா ேநாயாளர்கள் 
அறிக்ைகயிடப்பட் ப்ப  கு நாகல் மாவட்டத்திலாகும் என்ப டன் இ வைர ேமற்ப  
ேநாயாளிக க்கு சிகிச்ைச ெபற் க் ெகாள்வதற்கான தனியான ைவத்தியசாைலெயான்ைற 
தாபிக்கப்படாைமயினால் ேமற்ப  ேநாயாளிக க்கு தனியான ைவத்தியசாைலெயான்ைற 
கு நாகல் மாவட்டத்தில் தாபிக்க ேவண் ம் என்  இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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2018 ஆகஸ்ட் 21, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

489/ ’18 
ெகௗரவ ெஹக்டர் அப் ஹாமி,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயினால் மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள தீ களின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  தீவி ள்ள மின் பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) அத்தீ களில் மின் கட்டணப் பட் யல்கைள அறவி வதன்  விைனத்திறன் 

யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  தீ க க்கு டீசல் மின் உற்பத்தி நிைலயங்க க்கு பதிலாக சூாிய 

மின்வ  அல்ல  காற்  மின்வ ைவ பயன்ப த்தக்கூ ய இய ைம 
காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், ேமற்ப  வ சக்திைய பயன்ப த் கின்ற தீ கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2018 ஆகஸ்ட் 23, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

8/ ’18 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயின் சிைறச்சாைலகள் திைணக்களத்தில் ேசைவயாற் கின்ற 

ெமாத்தப் பதவியணி எவ்வள ; 
 (ii) அதன் தரம் ஒன்ைறச் ேசர்ந்த ேஜலர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (iii) தரம் இரண்ைடச் ேசர்ந்த ேஜலர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ந்  சிைறச்சாைலகள் திைணக்களத்தில் நில கின்ற  
தரம் ஒன்ைறச் ேசர்ந்த ேஜலர் பதவிகளில் நில கின்ற ெவற்றிடங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ெவற்றிடங்கள் நில ம் பதிவிக க்கான தைகைமகைளப் ெபற்ற 
தரம் இரண்ைடச் ேசர்ந்த ேஜலர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iii) ேமற்ப  ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக க த்திற் ெகாள்ளப்ப கின்ற 
லப்பிரமாணங்கள் யாைவ; 

 (iv) எதிர்காலத்தில் இந்த ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 
 (v) ஆெமனில் அத்திகதி யா ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 
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551/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ப குவதற்கு சுத்தமான நீாின்ைமயால் த்தளம் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
ெப மளவிலான மக்கள் க ம் பாதிப் க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) மாவட்டத்தில் காணப்ப கின்ற ப குவதற்குச் சுத்தமான நீரற்ற கிராமங்கள் 
மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இ வைர மாவட்டத்தில் நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள நீர் க த்திட்டங்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் அவற்றின் லம் அ கூலங்கைளப் ெப கின்ற 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) த்தளம் மாவட்டத்தில் கு நீர்ப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு அைமச்சினால் 
எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2018 ஆகஸ்ட் 24, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

39/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ெபற்ேறா ய வள அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல திட்டத்தின் 204 ஆம் இலக்க 
பிேரரைணக்கு அைமவாக, தாாிற்கான சந்ைத வாய்ப் கள் 
தளர்த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக பின்பற்றப்பட்ட வழி ைறகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வர  ெசல திட்ட பிேரரைணக்ேகற்ப தார் சந்ைதயில் பிரேவசித்த 
பிரதானமான வழங்குனர்கள் யாவெரன்பைத ம்; 

 (iv) 2003 ஆம் ஆண்  தல் 2016 ஆம் ஆண்  வைர இலங்ைக ெபற்ேறா யக் 
கூட் த்தாபனத்தின் தார் உற்பத்தி மற் ம் ஒவ்ெவா  வ ட இ தியி ம் 
நிலவிய ைகயி ப்பின் அள  யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) 2009 தல் 2016 ஆம் ஆண்  வைர உலக சந்ைதயில் தார் விைல மற் ம் 
இலங்ைக ெபற்ேறா ய கூட் த்தாபனத்தின் தார் விைல வ டாந்த ாீதியில் 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) 2015 ஆம் ஆண்  தல் 2020 ஆண்  வைர இலங்ைகயின் தார் 
ேதைவப்பா  பற்றிய எதிர் கூறல் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 23 ) 

 

2018 ெசத்ெதம்பர் 04, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

10/ ’18 
ெகௗரவ கனக ேஹரத் ,— ெதாைலத் ெதாடர் கள்,  ஜிட்டல் உட்கட்ைமப்  வசதிகள் 

மற் ம் ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக்ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மத்தியகிழக்கு மைனச்ேசைவைய உள்ளிட்ட ெவளிநாட் த் ெதாழில்களில் 
ஈ பட் ள்ள இலங்ைக உைழப்பாளிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) அவர்கள் மாதாந்தம் இலங்ைகக்கு அ ப்பிைவக்கின்ற அந்நிய 
ெசலாவணியின் அள  எவ்வள  ; 

 (iii) ெவளிநாட் த் ெதாழில்களில் ஈ ப கின்ற இலங்ைகயர் ெப கின்ற 
சம்பளத்தி ந்  இலங்ைகக்கு அ ப்பிைவக்கின்ற பணத்திற்காக 
அரசாங்கத்தினால் வாி அறவிடப்ப கின்றதா; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  மாதாந்த வாி தம் எவ்வள ; 

 (v) பல்ேவ  சிரமங்க க்கு மத்தியில் தம  உைழப்பிைன ெசலவிட்  
ெப கின்ற சம்பளத்தி ந்  அரசாங்கம் வாிஅறவி வ  நியாயமானதா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 

29/ ’18 
ெகளரவ ஆனந்த அ த்கமேக,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தின், கங்க இஹல கமநல ஆ ைகப் பிரேதசத்தின், 
கிாிஉல்ல விஹாைரக்கு உாித்தான ஜம் கஹ லெதனிய எ ம் வயல் 

ைறயான அ மதியின்றி நிரப்பப்பட்  தனியார் திெயான்  
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்கு ேபா  ஆவணங்கைள தயார் ெசய்ய அரச நிதி ெசலவிடப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (iii) கமத்ெதாழில் ஆராய்ச்சி உற்பத்தி உதவியாள க்கான ட் க்கான பிரேவசப் 
பாைதயாகேவ  ேமற்ப  தி நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  தியின் ஆரம்பப் பகுதி ம் அ மதியின்றி நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (v) இந்த இடத்தில் நைடபாைதெயான்ேற ம் இ க்கவில்ைல என்பைத ம்; 
பிரேதச சைபக்கு உாித்தானதல்ல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ெபா  மக்களின் நிதிைய ைறேகடாகப் பயன்ப த் கின்ற இவ்வாறான 
அ வலர்கள் ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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57/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்தின் 208 ஆம் இலக்க 
ன்ெமாழிவின்ப , பா காப்  தலீட் க் கணக்கு ைற இரத் ச் 

ெசய்யப்பட்டதா;  

 (ii) ஆெமனில், அத் திகதி யா ;  

 (iii) ேமற்ப  ன்ெமாழிவின் லம் இலங்ைகக்கு ெவளிேய தம  நிதிைய 
ைவத்தி க்கும் இலங்ைகயர்க க்கு அந்நிதிைய தாய் நாட் க்கு 
எ த் வ ம் ப  ெசய்யப்பட்ட ேவண் ேகா க்கு இ வைர கிைடத் ள்ள 
பிரதிப ப் கள் யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிவின் ப , வங்கிக் கணக்கு 
ைறயி டாக ெவளிநாட் ல் ைவத்தி க்கும் பணத்ைத இந்நாட் ற்கு 

அ ப் ம் எந்தெவா  ஆ க்கும் எதிராக அரசாங்கத்தினால் சட்ட நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப வதில்ைல என திட்டவட்டமாகக் குறிப்பி வதற்கு நிதி 
அைமச்சர் சட்ட ாீதியான அதிகாரத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட ைற யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

142/ '18 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தி . எஸ்.சீ.பீ. ெசனவிரத்ன (ெபயர்வழிப் பதி க்ேகாப்  இலக்கம் 
3/2/3/3/1/18/-ெதாகுதி 11) ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் 
ேசைவயி ந்  நீங்கிய திகதி யா ; 

 (ii) ெதாழி ந்  நீங்கும்ேபா  அவர் வகித்த பதவி யா ; 

 (iii) தி . ெசனவிரத்ன தன  உாிைமகள் மீறப்பட்டைம ெதாடர்பில் ேதசிய 
டைமப்   அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு எதிராக இலங்ைக மனித 

உாிைமகள் ஆைணக்கு க்கு ைறப்பா  ெசய் ள்ளாரா; 

 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்ட பழிவாங்கல் ெதாடர்பிலான ைறப்பா , ேமற்ப  ைறப்பா  
ெதாடர்பில் மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் அவதானிப் கள் மற் ம் 
வழங்கப்பட்ட கட்டைள ஆகியவற்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (ii) இவ க்கு வழங்கப்பட்ட நிவாரணங்கள் மற் ம் ேமற்ப  நிவாரணங்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்ற திகதி  யா ; 

 (iii) இவ க்கு நஷ்டஈட் த் ெதாைக வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 25 ) 

 

174/ ’18 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளின்த ஜயதிஸ்ஸ,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்  நகர 

அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கந்தளாய் சீனித் ெதாழிற்சாைலயில் உள்ள இ ம் கைள விற்பைன 

ெசய்வதற்கு ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டதா; 
 (ii) ஆெமனின், அத் திகதி யா ; 
 (iii) ேகள்விப் பத்திரங்க க்காக ன்வந்த கம்ெபனிகள் மற் ம் அவர்கள் 

சமர்ப்பித்த விைலகள் யாைவ; 
 (iv) அந்த ேகள்விப் பத்திரத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட கம்ெபனி யா ; 
 (v) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலக்கு இந்திய கம்ெபனிெயான் டன் தலீட் க் 

க த்திட்டெமான்  திட்டமிடப்பட் ந்ததா; 
 (vi) ஆெமனின், அந்தக் கம்ெபனி யா ; 
 (vii) அந்த தலீட்  உடன்ப க்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2015.09.01 ஆந் 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? 

226/ ’18 
ெகௗவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு 

அபிவி த்தி மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின், க்கு யி ப்  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 

அைமந் ள்ள இரைணயாைல மற் ம் ஆனந்த ரம் பிரேதசங்களில் மக்கள் 
மீள்கு ேயற்றப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மக்கள் அப் பிரேதசங்களில் காணிகைள சுத்தஞ்ெசய்ைகயில் 
பாாியளவில் ெவ ெபா ட்கள் கிைடத் ள்ளேதா  அ  சம்பந்தமாக உாிய 
அதிகாாிக க்கு  அறிவிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இதனால் சம்பந்தப்பட்ட பிரேதசத்தில் ெவ ெபா ட்கள் உள்ளனெவன 
அறிவித்தல் பலைககள் ெபா த்தப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இப்பிரேதசத்தில் ெவ ெபா ட்கைள அகற் வதற்காக இன்றளவில் 
ஏேத ம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில் ேமற்ப  ெவ ெபா ட்கைள ற்றாகேவ அகற் வதற்கு 
எ க்கும் காலம் எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 26 ) 

 

254/ ’18 
ெகளரவ ேஹஷா விதானேக,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2020 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயின் மின்சார ைறைமயி ள் உத்ேதச 

ேகள்வி யா  என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ேகள்விைய நிைற  ெசய்வதற்காக மற் ம் மின்சார பற்றாக்குைற 

ஏற்ப வைதத் த ப்பதற்காக அைமச்சு ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) திடீர் வரட்சி நிைலைய எதிர்ெகாளவதற்கு இலங்ைக மின்சார சைபயிடம் 
ேவைலத்திட்டம் ஒன்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

393/ ’18 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் மாகாண அபிவி த்திக்காக மத்திய அரசாங்கத்தினால் 

வழங்கப்பட் ள்ள திய அைமச்சுப் பதவிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ேமற்ப  அைமச்சுக்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ; 
 (iii) ேமற்ப  அைமச்சுக்க க்கு 2017 ஆம் ஆண் க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி 

ஏற்பாட் த் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சபரக வ அபிவி த்தி அைமச்சினால் க த்திட்ட அபிவி த்திக்காக நிதி 
ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ந்ததா; 

 (ii) ஆெமனில்,  ேமற்ப  நிதி ஏற்பாட் த் ெதாைக எவ்வள ; 
 (iii) ேமற்ப  க த்திட்டங்கள் யாைவ;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

424/ ’18 
ெகளரவ இஷாக் ரஹுமான்,— வ வாதார அபிவி த்தி, வனசீவராசிகள் மற் ம் 

பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2012 ஆம் ஆண்  பலாகல பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், பலாகல-ேநகம்பஹ 

தியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட “விஜயகம” பைட ரர் கிராமம் 2013 ஆம் ஆண்  
ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் ெபா மக்க க்கு 
ைகயளிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கிராமத்தில் காட்  யாைனகள் அ க்க  நடமா வதன் காரணமாக 
கிராமத்தில் வசிப்பவர்களின் அன்றாட நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வ  
கூட மிக ம் அபாயகரமான நிைலயில் காணப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கிராமத்ைதச் சுற்றி யாைன ேவ ெயான்ைற நிர்மாணிக்க 
பிேராிக்கப்பட் ள்ள ேபாதி ம், இ வைர அ  ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) கிராமவாசிகளின் பா காப் க்காக ாிதமாக யாைன ேவ ெயான்ைற 
நிர்மாணிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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462/ ’18 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— அரச நி வாக காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அரச நி வாக காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் அைமச்சாின் 

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

அந்த மாதாந்த வாடைக/ குத்தைக ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) 2015 - 2017 ஆம் ஆண்  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; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

474/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயில் நைடெபற் ள்ள மற் ம் நைடெபற் க் 

ெகாண் க்கும் ைறேக கள் ெதாடர்பாக கணக்காய்வாளர் 
தைலைமயதிபதியினால் SIN/B/AG/KI/2017/02 ஆம் இலக்க மற் ம் 
2017.04.20 ஆம் திகதிய லனாய்  அறிக்ைக  ஊவா மாகாண பிரதான 
ெசயலாள க்கு அ ப்பப்பட் ள்ள டன் இவ்வறிக்ைகயில் உள் ராட்சி 
நி வனங்களின் லம் பாடசாைல த்தகங்கள் விநிேயாகிக்கப்பட்டைம   
ெதாடர்பாக ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள 6 (அ) (i) ெதாடக்கம்  (iii) வைரயான 
பந்திகளில் எ த் க்காட்டப்பட் ள்ள விடயங்கைள இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (ii) இந்த ெவௗிப்ப த்தல்கள் ெதாடர்பில் (ஆ) (i) ெதாடக்கம் (vi) வைர 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள அவதானிப் கைள சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

526/ ’18 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2017ஆம் ஆண் ல் ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண் சாிவினால் 

பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங் க்கு வழங்கப்ப ெமன அறிவிக்கப்பட்ட காப் தி 
இழப்பீ்ட் த் ெதாைக அக்கு ம்பங்க க்கு கிைடத் ள்ளதா  என்பைத ம்; 

 (ii) 2016ஆம் ஆண் ல் ெவள்ளப்ெப க்கு ஏற்பட்டேபா  ேசதமைடந்த   
ஒன் க்கு அதிகபட்சம் பா 25 இலட்சம் வைர காப் தி இழப்பீட் த் 
ெதாைகையப் ெபற் க்ெகாள்ள ெமன பிரதம அைமச்சாினால் 
பாரா மன்றத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட ேபாதி ம், அந்த ெவள்ளப்ெப க்கினால் 
பாதிக்கப்பட்ட ெகாெலான்னாவ, அங்ெகாட, ெவல்லம்பிட் ய, ேசதவத்த, 
களனி ல்ல, ேப யெகாட, க வைல மற் ம் பஹல ேபாமிாிய ஆகிய 
பிரேதசங்களில் அைமந் ள்ள எந்தெவா  ட் க்கும் இ வைர 
அவ்வாறான காப் தி இழப்பீட் த் ெதாைக கிைடக்கவில்ைலெயன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
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 (iii) 2016 மற் ம் 2017ஆம் ஆண் களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ேசதமைடந்த 
கைள விைல மதிப் ச் ெசய்  காப் தி இழப்பீட் த் ெதாைகெயான்ைற 

அல்ல  ேவ  ஏேத ம் இழப்பீட் த் ெதைகெயான்ைற ெச த்த 
நடவ க்ைக எ க்கும் திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேசதமைடந்த க க்கு இன்றளவில் ஏேத ம் இழப்பீட் த் ெதாைக 
ெச த்தப்பட் ப்பின், அவ்வா  இழப்பீ  ெபற்ற கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (v) அத்தைகய காப் தி இழப்பீட் த் ெதாைக ெச த்தப்பட் ள்ள பிரேதச  
ெசயலாளர் பிாி  யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

562/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தில் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக 

ஒவ்ெவா  கல்விக் ேகாட்டத்திற்கும் ஏற்ப தனித் தனியாக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) 2015 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர ஆசிாியர்க க்கு இடர் கடன் 

ெச த் வதற்காக வி விக்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  
வ டத்திற்குேமற்ப எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2015 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர இடர் கட க்கு விண்ணப்பித்த 
ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  கல்விக் ேகாட்டத்தின் ப  
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  இடர் கடன் ெச த்தப்பட் ள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  கல்விக் ேகாட்டத்திற்கும் ஏற்ப தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) தற்ேபா  இடர் கடன் ெச த்தப்படா ள்ள ஆசிாியர்க க்கு இக்கடைன 
ெச த் வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

991/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தின் பதியத்தலாைவ பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 

அைமந் ள்ள அைடயாளம் காணப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல்  இடங்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (ii) அப்பிாிவில் அகழ் கள் ேமற்ெகாள்ளப்படாத எனி ம், அைடயாளம் 
காணப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல்  இடங்கள் அைமந் ள்ளனவா; 

 (iii) ஆெமனில், அைவ யாைவ; 
 (iv) ேமற்ப  பிாிவில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் க்கியத் வம் வாய்ந்த  

ரஜமகா விகாைரகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; அ  பற்றிய 
அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (v) ேமற்ப  ெதால்ெபா ளியல் இடங்களின் ேபணல் நடவ க்ைகக க்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள  ஏற்பா கள் பற்றிய ைமயான  அறிக்ைகெயான்ைற 
இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 29 ) 

 

2018 ெசத்ெதம்பர் 05, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

58/ ‘18 

ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 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? 

255/ ’18 

ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் உள்ள இலங்ைக ேபாக்குவரத்  சைபக்கு 
ெசாந்தமான ப்ேபாக்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ப்ேபாக்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ஒவ்ெவா  ப்ேபாக்களினா ம் ேசைவயில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ள 
இ.ேபா.ச பஸ் வண் களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் இேபாச ப்ேபாக்கைள  வ ட் வதற்காக 
அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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492/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) தி ேகாணமைல ைற கத்ைதச் சார்ந்ததாக ெபற்ேறா யக் 

கூட் த்தாபனத்திற்குாிய எண்ெணய் தாங்கிகள் இ க்கின்றனவா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அந்த எண்ெணய்த் தாங்கிகளின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்திற்குாிய எண்ெணயத் தாங்கிகள் 

குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அந்த எண்ெணய்த் தாங்கிகள் குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ள 

நி வனங்கள் மற் ம் நா கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசு அதிகாரத்திற்கு வந்ததன் பின்னர் அந்த 

எண்ெணய்த் தாங்கிகைள குத்தைகக்கு வழங்கியதன் லம் கூட் த்தாபனம் 
ெபற் க்ெகாண்ட வ மானத்ைத ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கைமய ெவவ்ேவறாக 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ேதசிய டைமப்  அதிகார சைபயின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட்ட பதவியணியின் 

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

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 ? 

527/ ’18 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) இல. 25/14, மரதான வத்த, ெஹந்தல, வத்தைள எ ம் கவாியில் வதி ம் 

தி . ஆர். ஜயபால், இலங்ைக மத்திய வங்கியில் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள 
வைரய க்கப்பட்ட ெச ங்ேகா றியல்ாி அன்ட் ெகான்ெசா ேடடட் கம்பனியில் 
ஒ  மில் யன் பாைவ, ன்  ஆண்  காலத்திற்கு ைவப்பி ட்  அதி ந்  
கிைடக்கும் வட்  வ மானத்தில் வாழ்க்ைக நடத்தி வந்தார் என்பைத ம்; 

 (ii) இப்பணத்திற்காக ெச த்த ேவண் ய வட்  ஒ ங்கு ைறயற்ற விதத்தில் 
ெச த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்ப ைவப் த் ெதாைகயில் எஞ்சி ள்ள பா 525,000 /= பணத்ெதாைக 
திர்ச்சியைடந்ததன் அ ப்பைடயில் தி ப்பிச் ெச த்த உத்ேதசமாயி ந்த 

ேபாதி ம், எவ்வள தான் ேகாாிக்ைக வி க்கப்பட்ட ேபாதி ம் அத்ெதாைக 
தி ப்பி வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) ேமற்ப  கம்பனி உட்பட இத்தைகய பல கம்பனிகள் இவ்வா  பண 
ைவப்பாளர்க க்கு ேமாச  ெசய்தல் ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வடேமல் மாகாண தற்ேபாைதய 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) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததன் பின்னர் வடேமல் 

மாகாணசைபயின் தலைமச்சாின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற 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? 

583/ ’18 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி 

மற் ம் கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர இலங்ைகயில் உள்நாட்  பால் 

உற்பத்தி ஆண்  அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் உள்நாட்  பால் உற்பத்திைய 

அதிகாிப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

992/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தின் மகாஓயா பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 

அைமந் ள்ள அைடயாளம் காணப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல்  இடங்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (ii) அப்பிாிவில் அகழ் கள் ேமற்ெகாள்ளப்படாத எனி ம், அைடயாளம் 
காணப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல்  இடங்கள் அைமந் ள்ளனவா; 

 (iii) ஆெமனில், அைவ யாைவ; 
 (iv) ேமற்ப  பிாிவில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் க்கியத் வம் வாய்ந்த  

ரஜமகா விகாைரகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; அ  பற்றிய 
அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா; மற் ம் 

 (v) ேமற்ப  ெதால்ெபா ளியல் இடங்களின் ேபணல் நடவ க்ைகக க்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள  ஏற்பா கள் பற்றிய ைமயான  அறிக்ைகெயான்ைற 
இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 


