
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

6 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2017 ன் 23 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 6 (4).] பாரா மன்றம் 

2017 ைல 04, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

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

சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின்  5 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப் 
பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 மார்ச்சு 28 ஆம் 
திகதிய 2 0 1 2 / 1 6  ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின்  2 ஆம் பிாிவின் (3) ஆம் உப பிாிவின்  கீழ்  
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 
மார்ச்சு 28 ஆம் திகதிய 2012/17 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 



( 2 ) 

 

* 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.3),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின்  2 ஆம் பிாிவின் (3) ஆம் உப பிாிவின்  கீழ் 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 
மார்ச்சு 31 ஆம் திகதிய 2012/52 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.4),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின்  2 ஆம் பிாிவின் (3) ஆம் உப பிாிவின்  கீழ் 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 
ேம 08 ஆம் திகதிய 2018/2 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.5),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின்  2 ஆம் பிாிவின் (3) ஆம் உப பிாிவின்  கீழ் 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 
ேம 19 ஆம் திகதிய 2019/21 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 
தீர்மானம்,— (235 ஆம் அத்தியாயமான) சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிாிவின் 
கீழ் இறக்குமதி தீர்ைவகள் ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட்  2017.06.20 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தீர்மானம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(2017 ெபப்ரவாி 16 ஆம் திகதிய 2006/42  ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 
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2017 ஓகஸ்ட் 08, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

65/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெவளிநா களில் அைமந் ள்ள இலங்ைகத் தரகங்களில் பா காப்  
ஆேலாசகர் பதவிக்காக உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிக்கும்ேபா  
பாிசீ க்கப்ப ம் தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) பா காப்  ஆேலாசகர் பதவியின் கடைமப்ெபா ப் கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) இவர்கள  ேசைவக் காலம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  ெவளிநா களில் இலங்ைகத் தரகங்களில் ேசைவயாற்றி 
வ கின்ற பா காப்  ஆேலாசகர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் ேமற்ப  பதவிக க்கு நியமிக்கப்பட்டைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பிாிேக யர் ேதசப்பிாிய குணவர்தன க்கி நாட் க்கான இலங்ைகத் 
தரகத்தில் பா காப்  ஆேலாசகராக நியமிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேவைல இைடநி த்தத்திற்கு உள்ளாக்ககப்பட்ட உத்திேயாகத்தர் ஒ வ க்கு 
இத்தைகயெதா  பதவிைய வகிப்பதற்கு சட்டத்தில் ஏற்பா கள் உள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அச்சட்ட  ஏற்பா கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1115/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகா ம் , ெடாாிங்டன் ச க்கம், நாராேஹன்பிட்ட ஆகிய பிரேதசங்களில் 
பல அரச மற் ம் தனியார் அ வலகங்கள் அைமந் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதசங்கள் ஊடாக ெசல்கின்ற 173 தி இலக்கத்ைதக் ெகாண்ட 
மட்டக்குளிய- ேகெகாட மற் ம் 115 தி இலக்கத்ைதக் ெகாண்ட 
ெடாாின்டன் ஊடாக றக்ேகாட்ைட –  ேகெகாட ஆகிய திகளில் 
இன்றளவில் இலங்ைக ேபாக்குவரத்  சைபக்குாிய ேப ந் கள் எ ம்  
ேசைவயில் ஈ ப வதில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) இதன் காரணமாக, ேமற்ப  திகளில் பயணிக்கின்ற ெபா ப் பயணிக ம் 
அேதேபான்  அ வலக ஊழியர்க ம் ெப மளவில் ேபாக்குவரத் ச் 
சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) 173 மற் ம் 115 தி இலக்கங்கைளக் ெகாண்ட ேப ந் ப் பயண திகளில் 
குைறந்த பட்சம் இேபாச ேப ந்  ஒன்ைறயாவ  ேசைவயில் ஈ ப த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

1266/ ’ 16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் கிழக்கு மாகாணத்தின் ஐந்  ெபா ஸ் 
நிைலயங்கைள இலக்கு ைவத்  தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதில் மரணமைடந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அத்தாக்குத ன் ேபா  காணாமல்ேபான ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  தாக்குத ன்ேபா  ஏற்பட்ட ெசாத் க க்கான ேசதம் பற்றி மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ப்பின், அ  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) அந்த அழி க்கு ெபா ப் க்கூற ேவண் ய பயங்கரவாதிகள் ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம்; 

 (vi) சம்பந்தப்பட்ட தாக்குத க்கு ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்க க்கு எதிராக 
சட்ட நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vii) இந்த சம்பவம் ெதாடர்பாக ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1362/ ’ 16  

ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச 
வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியத்ைத ெச த் வதற்காக பதி  
ெசய்யப்பட் ள்ள மாத்தைற மாவட்டத்தி ள்ள தனியார் நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனங்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியத்தில் அங்கத் வத்ைத 
ெபற் க்ெகாண் ள்ள மாத்தைற மாவட்டத்தி ள்ள ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியத்தில் பதி  ெசய்யப்ப வதற்கு இ க்க 
ேவண் ய குைறந்தபட்ச ேதைவகள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

1368/ ’ 16  

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள, கல் ைன கல்வி 
வலயத்தில் அண்ைமயில் தர யர்த்தப்பட்ட தம்பி வில் மத்திய மகா 
வித்தியாலயத் டன் எட்  ேதசிய பாடசாைலகள் உள்ளனெவன்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்கனேவ ேமற்ப  ேதசிய பாடசாைலக க்கு நிரந்தர அதிபர்கள் 
நியமிக்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் நிரந்தர அதிபர்கள் உள்ளதாக தவறான தகவல்கள் 
கல்வி அைமச்சுக்கு வழங்கப்பட் ள்ளனெவன்பைத ம்; 

 (iv) கல்வி அைமச்சின் சீரான ேமற்பார்ைவயின்றி ேமற்ப  பாடசாைலகள் 
இயங்குவதாக இலங்ைக கல்வி நிர்வாக உத்திேயாகத்தர்களின் சங்கம் 
குற்றஞ்சாட் கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேதசிய பாடசாைலகளின் அதிபர்கள் கட்டாயமாக பட்டதாாிகளாக இ க்க 
ேவண் ெமன்ற பகிரங்க ேசைவகள் ஆைணக்கு வின் கட்டைளயின் 
பிரகாரம், ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட பாடசாைலக க்கு தகுதியான நிரந்தர 
அதிபர்கைள நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இ  நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1389/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் 141 ஆம் இலக்க 
ன்ெமாழி க்கைமவாக, உள்நாட்  பால் உற்பத்தியாளர்க க்கு ஒ  

பக்ெகற்றிற்கு பா 30/- மானியம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
ன்ெமாழியப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பால் உற்பத்திக்கான மானியத்தின் சார்பில், வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் லம் ஒ க்கப்பட்ட பா 1000 மில் யன் நிதி ஏற்பா  
பயன்ப த்தப்பட்ட விதத்ைத ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) பால் உற்பத்திக்கான மானியமான  எந்த அைமச்சின் ஊடாக எந்த 
நபர்க க்கு அல்ல  நி வனங்க க்கு வழங்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iv) 2005 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர இலங்ைகயில் பால் 
உற்பத்தியான  ஒவ்ெவா  ஆண் ன் பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைன 
மில் யன் லீற்றர்கள் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

1393/ ’ 1 6 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) க த் ைற மற் ம் வலல்லாவிட்ட பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் 

பிரேதசங்களி ள்ள விவசாயிகள் உரமானியத்ைத ெபற் க்ெகாள்ள வந்த 
ேபா  மானியத் க்கான விண்ணப்பத் டன் ேதசிய அைடயாள அட்ைடயின் 
நிழற்பட பிரதிெயான்ைற ம் சமர்ப்பிக்க ேவண் ெமன குறிப்பிட்ட 
உத்திேயாகத்தர் ெதாிவித் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (ii) அேநகமான விவசாயிகள் ேதசிய அைடயாள அட்ைட இல்ைலெயன 
கூறியேபா  அைடயாள அட்ைடயின் பிரதிைய கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க 
ேவண் ெமன சுற் நி பெமான்  அ ப்பிைவக்கப்பட் ப்பதாக 
அறிவித் ள்ளார் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) அந்தப் பிரேதச விவசாயிகளிடம் உள்ள திேயார் அைடயாள அட்ைட, கட ச் 

சீட் க்கள், சாரதி அ மதிப் பத்திரங்கள் என்பவற்ைற ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடக்குப் பதிலாக ஏற் க்ெகாள் மா  குறிப்பிட்ட உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
ஆேலாசைன வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இந்த சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1507/ '17 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் அரசாங்கம் ெபற் க்ெகாண்ட ெமாத்தக் கடன்களின் 

ெப மதி யா ; 
 (ii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ெபற் க்ெகாண்ட கடன்க க்காக ெச த்த ேவண் ய 

நிைறேயற்றப்பட்ட சராசாி வட்  தம் யா ; 
 (iii) 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் க க்கு ஒப்பீட்டளவில், 2016 ஆம் ஆண் ல் 

நிைறேயற்றப்பட்ட சராசாி வட்  தம்  மாற்றமைடந் ள்ள ெப மதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1560/ ’17 
ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கூட் ற  ெமாத்த விற்பைனக் கூட் த்தாபனத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

“கமட்ட சவிய - செதாச ப ய” நடமா ம் சந்ைதப்ப த்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
தற்ேபா  அ ல் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்குப் பயன்ப த்தப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் அ ல்ப த்தப்பட்ட காலப்பகுதி யா  என்பைத ம்; 
 (iv) இதற்காக ஏற்கப்பட்ட ெமாத்தச் ெசல  பற்றிய அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா 

என்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  க த்திட்டத்ைத ஆரம்பிக்க ன்னர் உாியவாறான சாத்தியக்கூ க் 

கற்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (vi) இன்ேறல், க த்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் அவசியத்தன்ைம யா  

என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 7 ) 

 

1569/ ’ 17 
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ ப்,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் ேதாப் ர் விைளயாட்  ைமதானத்ைத 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு நிதி ஒ க்கப்பட்ட லங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  லத்தி ந் ம் ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்ெகன ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தச் ெசல  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இவ் விைளயாட்  ைமதானம் 2017 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் திறந்  
ைவக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் நிைன ப் பலைகயில் ஸ்ரீ லங்கா ஸ் ம் காங்கிரஸ் கட்சியினாின் 
ெபயர்கள் மாத்திரம் குறிப்பிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  ெபயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டதன் அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அரசாங்கத்ைத பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் 
மாகாண சைப உ ப்பினர்க ம் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் உள்ள 
நிைலயில் இவர்க ைடய ெபயர்கள் ேமற்ப  நிைன ப் பலைகயில் 
குறிப்பிடப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  விைளயாட்  ைமதானத் க்கு இடப்பட் ள்ள ெபயர் ெதாடர்பாக 
ஏற் ைடய  ெசயல் நைட ைறகள் பின்பற்றப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) அரச நிதியில் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற அபிவி த்தி நடவ க்ைககளின் ேபா  
ஒ  கட்சிக்கு மாத்திரம் ன் ாிைம அளித்  கட்சிெயான் க்கு பிரச்சாரத்ைத 
ேத த்த வ  நல்லாட்சியின் ஓர் பண்பாகுெமன ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (v) இத் தவைற சீர் ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1574/ ’17 

ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கடந்த அண்மித்த 5 கல்வி ஆண் களி ள் அரச பல்கைலக்கழகங்க க்கு 
அ மதிக்கப்பட்ட ெமாத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகயில் மஹெபால 
உயர் கல்விப் லைமப்பாிசில் வழங்கப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  மஹெபால லைமப்பாிசி க்காக மாதாந்தம் ெச த்தப்ப கின்ற 
பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) மஹெபால லைமப் பாிசில்கைள வழங்கும் ேபா  திறைம அ ப்பைடயில் 
(on merit basis) லைமப் பாிசில்கைள வழங்குவதற்கு மாணவர்கைள ெதாி  
ெசய் ம் ைறயியல் யா  என்பைத ம்; 

 (ii) கடந்த அண்மித்த 5 கல்வி ஆண் களி ள், ேமேல (i) இல் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  உயிாியல், கணிதம், வணிகம் மற் ம் கைல பாடப் 
பிாி க க்காக திறைம அ ப்பைடயில் மஹெபால லைமப் பாிசில்கள் 
வழங்கப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக, கல்வி ஆண்  மற் ம் பாடப் 
பிாி க க்கு அைமய தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  5 கல்வி ஆண் களி ள், ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
மாணவர்களில், அந்தந்த பாடப் பிாி க க்கு அைமய, குைறந்தபட்ச 
தைகைமயிைன ெபற் ள்ள மாணவ மாணவிகளின் க.ெபா.த. (உ.த.) 
பாீட்ைசயின் ெப ேப க க்கு அைமய குறித்த மாவட்ட நிைல (District 
Rank) மற் ம் நாடளாவிய நிைல  (Island Rank) கல்வி ஆண்  மற் ம் 
பாடப் பிாி க க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1673/ ’17 

ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாைற வலய பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளராக இலங்ைக கல்வி நிர்வாகச் 
ேசைவ II ஆம் வகுப்ைபச் ேசர்ந்த அ வலரான தி . ஏல்.எம். க்தார் 
பணியாற் கிறார் என்பைத ம்; 

 (ii) அம்பாற வலயக் கல்விப் பணிப்பாளராக பணியாற் கின்றவர் இலங்ைக 
கல்வி நிர்வாகச் ேசைவயில் தி . க்தாைர விட கனிஷ்ட அ வலர் 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாராரா? 

(ஆ) (i) கனிஷ்ட அ வலர் ஒ வாின் கீழ் உயர்தர ைடய சிேரஷ்ட அ வலர் 
ஒ வர் பணியாற் வதற்கு அ மதிக்கப்ப வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) தி . க்தாைர அவாின் தரத்திற்கும், ப் ாிைமக்கும் ஏற்ப 
இடமாற்றெமான்றிைன அவ க்கு வழங்குதல் அல்ல  தி . க்தாைர விட 
சிேரஷ்ட அதிகாாிெயா வைர அம்பாைற வலய, வலயக் கல்விப் 
பணிப்பாளராக நியமித்த ஆகியவற்றின் லம் இந்த ைறேகட் ைன 
நிவர்த்தி ெசய்வதற்கான அறி த்தல்கள் வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆம் எனில் எப்ேபா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 
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1748/ ’17 
ெகளரவ இந்திக அ த்த ேஹரத்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெதாண்டர் கிராம உத்திேயாகத்தர் ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக இ வைர 
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ஓய் ெபற்ற கிராம உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாடர்பில் அரசாங்க ேவைலத்திட்டம் 
ஏ ம் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச ெசயலக மட்டத்தில் பணியாற் ம் கிராம உத்திேயாகத்தர்களின் 
இடங்கைள (பிாி கைள) மாற்ற மா என்பைத ம்; 

 (iv) கிராம உத்திேயாகத்தர் ஒ வ க்கு ஒ  பிாிவில் எத்தைன வ டங்கள் 
ேசைவயாற்றலாம் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1369/ ’16 

ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,—  சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வ னியா மாவட்டத்தின், வ னியா ெதற்கு பிரேதச ெயலாளர் பிாிவில், 
ஓமந்ைத சந்திக்கு கிழக்ேக 7 கிேலா மீற்றர் ரத்தில், இளம தங்குளம் 
கிராம ம், அங்கி ந்  3 கிேலா மீற்றர் ரத்தில் ேசமம  கிரா ம் 
அைமந் ள்ளன  என்பைத ம்; 

 (ii) த்த நிைலைமக்கு ன்னர் இக்கிராமங்களில் 500 கு ம்பங்கள் 
வாழ்ந் வந்த டன், த்த நிைலைம வைடந்ததன் பின்னர் தற்ேபா  
இளம தங்குளம் கிராமத்தில் 19 கு ம்பங்க ம், ேசமம  கிராமத்தில் 65 
கு ம்பங்க ம் வாழ்ந்  வ கின்றன என்பைத ம்; 

 (iii) இக்கிராமங்களில் த்த நிைலைமக்கு ன்னர் சுமார் 1100 ஏக்கர் அளவான 
காணிப் பிரேதசத்தில் பயிர்ச்ெசய்ைக நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட டன், 
தற்ேபா  காட்  யாைனகளின் அச்சு த்தல் காரணமாக விவசாயம் 
ெசய்வதற்கு யாத நிைலைம உ வாக்கி ள்ள  என்பைத ம்; 

  (iv) இம்மக்க க்ெகன எந்தெவா  டைமப் த் திட்ட ம் அ ல்ப த்தப்படவில்ைல  
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இளம தங்குளம் மற் ம் ேசமம  கிராமங்ளில் வா ம் மக்களின் 
நலன் ாிக்காக தற்ேபா  க த்திட்டங்கள் அ ல்ப த்தப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  க த்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், எதிர்காலத்தில் அ ல்ப த்த உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள க த்திட்டங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1390/ ’ 16  

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல  திட்டத்தின் 136 ஆம் இலக்க 
ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் ெநல் விவசாயிக க்கு ஆண்ெடான் க்கு பா 

25,000/- உச்சளவின் கீழ் விநிேயாகிக்கப்பட்ட உர மானியத்ைத 
ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் ெபயர் பட் யெலான்ைற அத்தைகய ஒவ்ெவா  
ஆ க்கும் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட நிதி அளிப் க டன் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) 2005-2016 வைர ஒவ்ெவா  ஆண் க்காக ம் உர மானியத்திற்ெகன 
அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்பட்ட ெசலவினம் தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2015 ஆம் ஆண் ல் உர மானியத்திற்ெகன ஒ க்கப்பட்ட பா 35,000 
மில் யன் ெதாைகயில் மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் ல் ஒ க்கப்பட்ட பா 
37,500 மில் யன் ெதாைகயில் ேசமிக்கப்பட்ட ெதாைக இ க்குமாயின், 
அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2017 ஓகஸ்ட் 09, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

66/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக சுங்கம் திய அ வலகத் ெதாகுதியில் அதன் பணிகைள 
ஆரம்பித்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) திய இடத்திற்கு வ வதற்கு ன்னர் அ வலகத்தின் இ தி ஆண் க்கான 
ெதாைலேபசி, மின்சாரம், மற் ம் நீர்க் கட்டணப் பட் யல்களின் ெப மதி 
ஒவ்ெவா  மாதத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பட் யல்களின் சாராசாிப் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) திய அ வலக ெதாகுதிக்கு வந்த நாள் ெதாடக்கம் இ வைர ெதாைலேபசி, 
மின்சாரம் மற் ம் நீர்க் கட்டணப் பட் யல்களின் ெப மதி ஒவ்ெவா  
மாதத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பட் யல்களின் சாராசாிப் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகச் சுங்கத்தின் ெதாைலேபசி, மின்சாரம் மற் ம் நீர்க் 
கட்டணப் பட் யல்கள் ைமயாகச் ெச த்தப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல் , நி ைவத் ெதாைக உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், நி ைவத் ெதாைக ஒவ்ெவா  கட்டணப் பட் ய ன் பிரகாரம் 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) இலங்ைகச் சுங்கத்தின் மாதாந்த நீர், மின்சாரம் மற் ம் ெதாைலேபசிக் 
கட்டணங்கைளக் கட் ப்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வைகயில் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

991/ ’ 1 6 
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

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

(அ) (i) பிரேதச அபிவி த்திக் கு த் தைலவர்கள் அல்ல  இைணத் தைலவர்களாக 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் அல்லாேதார் நியமிக்கப்பட் ள்ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவர்களின் ெபயர்கள், அவர்கள் தைலவர் பதவிேயற் ள்ள 
பிரேதச அபிவி த்திக் கு க்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  தைலவர்க க்கான அதிகாரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆட்கள் ேமற்கூறிய பதவிக க்கு நியமிக்கப்பட்ட அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஆட்களின் அதிகூ ய கல்வித் தைகைமகள் அல்ல  
ெதாழிற்தைகைமகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  தைலவர்க க்கு/ இைணத் தைலவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் 
சம்பளங்கள், ெகா ப்பன கள் மற் ம் ேவ  வசதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1118/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சின் நிதி ஏற்பாட் ன் கீழ் ப ைள மாவட்டத்தில் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட்ட வாரச் சந்ைதகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட வாரச் சந்ைதகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  வாரச் சந்ைதக்கும் ெசல ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) சம்பந்தப்பட்ட நி மாணப் பணிக க்கான ஒப்பந்தங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட 
ஆட்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் ஆகியவற்ைற இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 12 ) 

 

1195/ ’16 

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

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

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

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

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(அ) இன்ேறல், ஏன்? 

1303/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— கிராமிய ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர அரசாங்கத்தினால் 
ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட   ெநல் ன் அள  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர ெநல் 
ெகாள்வன க்காக அரசாங்கத்தினால் ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர அரசாங்கத்தினால் 
ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட ெநல் ஒ  கிேலா க்காக விவசாயிக க்கு 
ெச த்தப்பட்ட விைல யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர மாத்தைற 
மாவட்டத்தின் ஒட்  ெமாத்த ெநல் அ வைட யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைரயிலான வ டங்களில் 
அரசாங்கத்தினால் மாத்தைற மாவட்ட விவசாயிகளிடமி ந்  ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்ட ெநல் ன் அள  யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

1324/ ’16 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— ெபா  நி வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக்  

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகயில் உள்ள ஓய் ெபற்றவர்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு ஓய் தியம் ெச த் வதற்கு வ டாந்தம் ெசலவிடப்ப ம் 
பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இ  ேதசிய வ மானத்தின் எத்தைன சத தம் என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஓய் ெபற்றவர்க க்கு மாதாந்தம் ஓய் தியச் சீட்  வழங்கப்பட்டைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஓய் தியச் சீட்  தற்ேபா  ஏன் வழங்கப்ப வதில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) அதைன மீண் ம் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1410/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல திட்டத்தின் 180 ஆம் இலக்க 
பிேரரைணக்ேகற்ப, 2018 ஆம் ஆண் ல் இரத்தினக்கற்கள் மற் ம் 
ஆபரணங்கள் ஏற் மதியிைன அெமாிக்க ெடாலர் 2 பில் யன் வைர 
உயர்வைடயச் ெசய்வதற்காக ஏேத ம் திட்டவட்டமான ஏற் மதி 
ேமம்பாட்  நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  தயாாிக்கப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், அ  யாரால் என்பைத ம், 

 (iii) இலங்ைகயில் இரத்தினக்கற்கள் மற் ம் ஆபரணங்கள் ஏற் மதிைய பா 2 
பில் யன் வைர உயர்த் வதற்கு இலங்ைக அரசாங்கத்தினால் 
வழங்கப்ப ம் பங்களிப்  மற் ம் அ சரைணகள் பற்றி ெதளி ப த் வாரா 
என்பைத ம், 

 (iv) 2000 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர இலங்ைகக்கும் மடகஸ்கா க்குமிைடயில் 
இரத்தினக்கற்கள் ஏற் மதி மற் ம் இறக்குமதி ெதாடர்பாக உ வாகி ள்ள 
ேபாக்குகைள காட் ம் ள்ளிவிபரக் குறிப் கைள ம் மற் ம் விபரங்கைள ம் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம், 

 (v) 2016 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக இரத்தினக்கற்கள் மற் ம் ஆபரணங்கள் 
ஏற் மதியின் ஊடாக ஈட் க்ெகாண்ட ெமாத்த ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணியின் 
அள  யாெதன்பைத ம் மற் ம் அதற்கு பங்களிப்  வழங்கிய பிரதான 
ஏற் மதியாளர்கள் 20 ேபர் யாெரன்பைத ம். 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 14 ) 

 

1494/ ’16 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2011 ஆம் ஆண் ன் 22 ஆம் இலக்க உண்ணாட்டரசிைற (தி த்த) சட்டத்தின் 

லம் தி த்தப்பட்டவாறான 2006 ஆம் ஆண் ன் 10 ஆம் இலக்க 
உண்ணாட்டரசிைற சட்டத்தின் 7(25) பிாி க்கு அைமய 1972 ஆம் ஆண் ன் 
5 ஆம் இலக்க கூட் ற ச் சங்கங்கள் சட்டத்தின் கீழ் அல்ல  ஏேத ெமா  
மாகாண சைப நியதிச் சட்டத்தின் கீழ் பதி  ெசய்யப்ப கின்ற ஏேத ெமா  
கூட் ற ச் சங்கத்தின் இலாபம் மற் ம் வ மானம் 2011 ஏப்ரல் 01 ஆம் 
திகதி தல் வ மான வாியி ந்  விலக்களிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கு ேமலதிகமாக, ேமற்ப  கூட் ற ச் சங்கங்களின் வட்  மற் ம் 
பங்கிலாபங்க ம் வ மான வாியி ந்  விலக்களிக்கப்பட் ள்ளைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கு ேமலதிகமாக, உண்ணாட்டரசிைற சட்டத்தின் 133(3)(அ) பிாி க்கு 
அைமய ேமற்ப  கூட் ற ச் சங்கங்களின் வட்  வ மானம் த த் ைவத்தல் 
வாியி ந் ம் விலக்களிக்கப்பட் ள்ளைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  விடயங்கள் காரணமாக கூட் ற ச் சங்கங்க க்கு ெப ம் 
அ கூலமானெதா  நிைலைம ஏற்பட்ட  என்பைத  ஏற் க் 
ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வாறான நிைலயில், 2017 வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் ேமற்ப  வாி 
விலக்கு இரத் ச் ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  இரத் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள சகல வசதிக ம் மீண் ம் கூட் ற ச் 
சங்கங்க க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2017 ஓகஸ்ட் 10, வியாழக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

67/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திரன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) கமத்ெதாழி க்கான விவசாய இரசாயனங்கள், உரப் பாவைன மற் ம் மனித 

ெசயற்பா கள் காரணமாக ஏற்ப ம் சுற்றாடல் அழிவினால் இலங்ைகயின் நீர் 
லங்கள் மாசைடந் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் மக்களின் பாவைனக்கு ெபா ந்தாத நீைரக் ெகாண்ட ஆ கள், 
வாவிகள் மற் ம் ஏைனய நீர் லங்கள் ெதாடர்பாக ஆய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், நீர் மாசைடந் ள்ள பிரதானமான நீர் லங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) அந்த இடங்கைள பாவைனக்கு உகந்த வைகயில் ப்பர  ெசய்வதற்கு 
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) எதிர்காலத்தில் நீர் லங்கள் மாசைடவைதத் த ப்பதற்கு எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 15 ) 

 

1072/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்  

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) நிதி அைமச்சினால், வாி ெச த்தல் ெதாடர்பாக 2016 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் 
மாதத்தில் அச்சு மற் ம் இலத்திரனியல் ஊடகங்களில் ெவளியிடப்பட்ட 
அறிவித்தல்கைள பிரச்சாரம் ெசய்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  அறிவித்தல்களின், 

 (i) பிரச்சாரம் நி த்தப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) பிரச்சார நடவ க்ைகக க்கு ஒவ்ெவா  ஊடக நி வனத் க்கும் ெச த்தப்பட்ட 

ெதாைக ெவவ்ேவறாக ம் ெமாத்தமாக ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) பிரசாரத் க்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைகைய ஊடக நி வனங்க க்கிைடேய 

பகிர்ந்தளிப்பதற்கு பயன்ப த்திய அ ப்பைட யாெதன்பைத ம் 
 (iv) பிரசாரத் க்கு ேதைவயான நிதியத்ைத வழங்கிய அரச நி வனங்கள் மற் ம் 

ஒவ்ெவா  நி வனத்தினால் வழங்கப்பட்ட பங்களிப்  ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்,- 

 (v) பிரசாரத் க்கு அைமச்சின் நிதி ெசலவிடப்பட் ப்பின், அதற்ெகன 
பயன்ப த்தப்பட்ட ெசலவினத் தைலப் கள் யாைவ என்பைத ம்,- 

 (vi) பிரசுாிப் க்கு பயன்ப த்தப்பட்ட விளம்பர கவர் நி வனங்கள் மற் ம் 
ஒவ்ெவா  நி வனத் க்கும் வழங்கப்பட்ட தரகுப் பணத் ெதாைக மற் ம் 
கட்டணத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்,- 

 (vii) ேமற்ப  விளப்பர கவர் நி வனங்கள் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்,- 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1120/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீ்ழ் மாகாண ெபா ம க்கள் கு ெவான்  
ெசயற்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அம்மாகாண ெபா  ம க்கள் கு  உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபாைதய ஊவா மாகாண தலைமச்சர் அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டைத 
அ த்  இற்ைறவைர இக்கு விற்கு கிைடத் ள்ள ைறப்பா களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இற்ைறவைர சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிைனகைள விசாரைண ெசய்  நிவாரணம் 
வழங்கப்பட் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) இக்கு வினால் வழங்கப்பட் ள்ள விதப் ைரகைள நைட ைறப்ப த்தி ள்ள 
மற் ம் நைட ைறப்ப த்தாத மாகாண அரச நி வனங்கள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  கு வின் விதப் ைரகைள நைட ைறப்ப த்தாத மாகாண அரச 
நி வனங்கள் சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 16 ) 

 

1196/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

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

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(அ) இன்ேறல், ஏன்? 

1305/ ’ 16 
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,—  ( 1 )  

(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர மாத்தைற 
மாவட்டத்தில் பதிவாகி ள்ள ெப ம் குற்றச் ெசயல்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  ெபா ஸ் நிைலயத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெப ம் குற்றச் ெசயல்களின் 
எண்ணிக்ைக குற்றச் ெசயல்களின் எண்ணிக்ைக, குற்றச் ெசயல்களின் 
தன்ைமக்கு அைய ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெப ம் ெசயல்கள் ெதாடர்பாக குற்றஞ் 
சாட்டப்பட்டவர்க க்கு எதிராக எ க்கப்பட் ள்ள சட்ட நடவ க்ைககள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) குற்றச் ெசயல்கள் பற்றி அறிக்ைகயி கின்றேபா  பின்பற்ற ேவண் ய 
ஊடக ஒ க்க வி மியங்கள் ெதாடர்பான  ஒ க்க ெநறிக் ேகாைவெயான்ைற 
தயாாிப்பதன் ேதைவைய ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அைனத்  தரப்பினரா ம் ஏற் க்ெகாள்ளக் கூ ய ஒ க்க ெநறிக் 
ேகாைவெயான்ைற தயாாிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) கடந்த ஆட்சிக்காலம் மற் ம் தற்ேபாைதய ஆட்சிக்காலத்தில் இடம் 
ெபற் ள்ள குற்றச் ெசயல்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் இயல்ைப பார்க்கும் 
ேபா  நிலவிய அல்ல  நில கின்ற ஆட்சி டன் ஏேத ம் ெதாடர் கள் 
இ ப்பதாக நம் கின்றாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 17 ) 

 

1411/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள்  அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  வர  ெசல த்திட்டத்தின் 179 ஆம் இலக்க  ன்ெமாழிவின் 

ப , இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ஆபரணங்க க்கு விதிக்கப்பட்ட 10% ெசஸ் 
வாியின் லம் திரட்டப்பட்ட ெமாத்த வாி வ மானம் எவ்வள ; 

 (ii) குறிப்பட்ட ெசஸ் வாிைய உள்நாட்  கைலஞர்கைள ேப வதற்கு 
ஈ ப த்திய ைற யா ; 

 (iii) 1977 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இன்  வைர ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம்  
இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ஆபரணங்களின் ெப மதி மற் ம் 
பிரதான இறக்குமதியாளர்கள் 20 ேபர்களின் ெபயர்ப்பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iv) இலங்ைகக்கு  ஆபரணங்கள் இறக்குமதி ெசய்யப்ப மாயின், அவற்றின் 
பிரதான வழங்குனர்கள் யாவர்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1496/ ’16 
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண்  தல் 2016 ஆம் ஆண்  வைர ஒவ்ெவா  ஆண் ம் 

வடக்கு, கிழக்கு, ஊவா மற் ம் வட மத்திய மாகாண சைபக க்கு 
ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைககள் தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மாகாண சைபகளினால் ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத் ெதாைககள் தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மாகாண சைபகளினால் ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக, 
ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைகயின் சத தமாக தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1544/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அ ராத ரத்தில் வசிக்கும், ன்  பிள்ைளகளின் தாயான சுஜானி என்ற 

ெபண் குைவட் நாட் ல் ேசைவயாற்றிய சமயம் மிக ெகா ரமான ைறயில் 
சித்திரவைதக்கு உள்ளாக்கப்பட் ள்ளாெரன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெகா ர சித்திரவைத காரணமாக ண்ணான் க ைமயாகப் 
பாதிக்கப்பட் , இவர் தற்சமயம் குைவட் ள்ள அடான் ைவத்தியசாைலயில் 
17 ஆம் வாட் ல் சிகிச்ைச ெபற்  வ கின்றார் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ண்ணான் பாதிக்கப்பட்டைமயால் டங்கிய நிைலயில் உள்ள இப்ெபண் 

உடன யாக இலங்ைகக்கு அைழத்  வரப்ப தல் ேவண் ெமன்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இவ க்கு கிைடக்க ேவண் ய இழப்பீட் த் ெதாைக டன் 
உடன யாக இலங்ைகக்கு அைழத்  வர நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 18 ) 

 

1573/ '17 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெநத்தி,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெபாலன்ன ைவ, மனம்பிட் ய மணல் ேதைவக்ேகற்ப, மணல் விநிேயாகமான  
மனம்பிட் ய மணல் கம்பனியினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற  என்பைத 
அறிவாரா; 

 (ii) ேமற்ப  கம்பனி அரசாங்கக் கம்பனியா; இன்ேறல், பகுதியளவிலான 
அல்ல   அளவிலான  தனியார் கம்பனியா; 

 (iii) ேமற்ப  கம்பனியின் பணிப்பாளர் சைபயினர் யார்; 
 (iv) குறிப்பிட்ட கம்பனியினால் ேகள்வியாளர்க ைடய மணல் ேதைவக்ேகற்ப 

மணல் விநிேயாகிக்கப்ப ம்  ைறயியல் யா ;  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
1592/ ’17 

ெகௗரவ அேசாக் பிாியந்த,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ)  (i)  த்தளம் மாவட்டத்தில் இயங்கி வ ம் கமநல ேசைவ நிைலய ஆ ைகப் 
பிரேதசங்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii)  அந்த ஆ ைகப் பிரேதச நிைலயங்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப யான ஆ ைகப் பிரேதசம் ஒன்றி ந்  உர மானியத்திற்காக 

விண்ணப்பித் ள்ள விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  விவசாயிகளில் உர மானிய பணத்ெதாைகையப் ெபற் க்ெகாண்ட 
விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (v) உர மானிய பணத்ெதாைக வழங்கப்படவி க்கும் விவசாயிகளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (vi) இ வைர உர மானிய பணத்ெதாைக கிைடக்காத விவசாயிக க்கு 
அத்ெதாைகைய வழங்க ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 

1602/ ’17 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அன்ேட ெலேகா பிைரவட் மிெடட் (Ante  Leco  (pvt) Ltd.) நி வனம் 
ெதாடர்பில் அரசாங்கத் க்கு உள்ள உாிைம யா ; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேநாக்கம் யா ; 
 (iii) ேமற்ப  நி வனத்தினால் உற்பத்தி ெசய்யப்பட் ள்ள மின் மானிகளின் 

எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  வ டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ; 
 (iv) ேமற்ப   நி வனத்தின் ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (v) ஆரம்பம் தல் குறிப்பிட்ட நி வனம் அைடந் ள்ள  இலாபம் அல்ல  

நட்டம் ஒவ்ெவா  வ டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 19 ) 

 

1605/ ’17 

ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(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? 

1611/ ’17 

ெகௗரவ ேஹஷான் வித்தானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபயின் வளவ வலயத்திற்குச் ெசாந்தமான 
காணிகளின் ஏக்கரள  யா ; 

 (ii) இதில் மக்க க்கு பகிர்ந்தளித் ள்ள காணிகளின் அள  ஒவ்ெவா  
பிாி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) 50 ஏக்க க்கு ேமற்பட்ட க த்திட்டங்க க்காக வழங்கப்பட் ள்ள காணிகள் 
பற்றிய விபரெமான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iv) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிட் ள்ள காணிகள் அைமச்சரைவ 
அங்கீகாரத்தின்ேபாில் வழங்கப்பட்டனவா; 

 (v) இன்ேறல் அக்காணிகள் வழங்கப்பட்ட ைறயியல் யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 20 ) 

 

1626/ ’17 

ெகௗரவ எஸ். சீ. த் குமாரண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தம் த்ேதகம ைவத்தியசாைல, மத்திய மாகாண சைபக்குச் ெசாந்தமான 
அ ராத ரம் மாவட்டத்தி ள்ள ஆதார ைவத்தியசாைலகளில் ஒ  
ைவத்தியசாைலயாகும் என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ ராத ரம் மாவட்டத்தின் தம் த்ேதகம, கல்ேனவ, ராஜாங்கனய, 
தலாவ, இப்பேலாகம மற் ம் ெநாச்சியாகம ஆகிய பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி கைள ம் மற் ம் வடேமல் மாகாணத்தின் மஹவ, கல்க வ மற் ம் 
மிகலாவ ஆகிய பிரேதசங்கைள ம் ேசர்ந்த ேநாயாளிகள் இவ்ைவத்தியசாைல 
யி ந்  சிகிச்ைச ெப கின்றனெரன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ைவத்தியசாைலயின் தலாம் வாட் ல்/ திடீர் விபத் க்கள் வாட் ல் 
சராசாியாக ஒ  நாைளக்கு சிகிச்ைச ெப கின்ற ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வாட் ள்ள கட் ல்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேநாயாளிக க்கு வழங்கப்பட் ள்ள வசதிகள் பற்றி தி ப்தியைடகின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ைவத்தியசாைலக்கு கடந்த ஆண் ல் திய வாட் த் ெதாகுதிெயான்  
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (v) இற்ைற வைர அதன் ேவைலகள் வைடயாைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vi) திய கட்டடத்தின் ேவைலகைள ர்த்திெசய்  அைத திறந்  ைவப்பதற்கு 
தைலயீ  ெசய்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1627/ ’17 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் திப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2050 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகயின் மின்வ த் ேதைவயில் 100% சூாிய சக்தி, 
காற் ச் சக்தி உள்ளிட்ட ப்பிக்கத்தக்க சக்தி லகங்களி டாக ெபற் க் 
ெகாள்ளப்ப ெமன ேதசிய பத்திாிைககளில் ெவௗியாகிய அறிக்ைககள் 
சாியானைவயா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ேநாக்கமான  ேதசிய வ சக்தி ெகாள்ைக டன் 
எந்தளவிற்கு இணங்குகின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) குறிப்பிட்ட ேநாக்கத்ைத அைடயப்ெப வதற்கு தங்கள  அைமச்சினால் 
திட்டமிடப்பட் ள்ள பணிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 21 ) 

 

2017 ஓகஸ்ட் 11, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

100/ ’15 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ெவௗிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சட்ட விேராதமான ைறயில் படகுகள் லமாக அ ஸ்திேர யா ெசன் ள்ள 
இலங்ைகயர் பலர் அங்ேக ள்ள த ப்  காம்களில் உள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) அம்மக்க க்கு ேமற்ப  காம்களில் குைறந்தபட்ச  வசதிகேள ம் இல்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கைள மீண் ம் இந்த நாட் க்கு அைழத்  வர அரசாங்கம் இற்ைற 
வைர எத்தைகய நடவ க்ைகைய ம் எ க்கவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) கிாிஸ்மஸ் தீவில், ப வா நி கினியாவில், அ ஸ்திேர யாவில் மற் ம் 
நாகூாில் உள்ள காம்களில் இ க்கின்ற இலங்ைகயர்களின் எண்ணிக்ைக 
பற்றி விசாாித்தறியப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  காம்களில் இ க்கின்ற இலங்ைகயாின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கைள இந்த நாட் க்கு அைழத்  வர அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ த் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைக  யாெதன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1104/ ’16 

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

(அ) தற்ேபாைதய அரசாங்கம் சிறந்த சர்வேதச உற கைளக் கட் ெய ப்பியதன் 
விைளவாக 2014 ஆம் ஆண் க்கு ஒப்பீட்டளவில் 2015 ஆம் ஆண் ல்; 

 (i) ெவளிநாட்  அளிப் க்கள் அதிகாித் ள்ளதா; 

 (ii) ஏற் மதி வ மானம் அதிகாித் ள்ளதா; 

 (iii) திய ெவளிநாட் த் ெதாழில் வாய்ப் க்களின் கிைடப்பன  அதிகாித் ள்ளதா; 

 (iv) ெவளிநாட்  பண அ ப்பல்கள் அதிகாித் ள்ளதா; 

 (v) ெவளிநாட்  ேநர  தலீ கள் அதிகாித் ள்ளதா; 

 (vi) பங்குச் சந்ைதயில் ெவளிநாட்  தலீ கள் அதிகாித் ள்ளதா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 22 ) 

 

1122/ ’ 16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகா ம்  தைலநகைரச் சார்ந்த தி இலக்கம் 103, ெபாரைள –  
நாராேஹன்பிட்ட மற் ம் தி இலக்கம் 144 ராஜகிாிய –  ேகாட்ைட ஆகிய 

திகளில் இ.ேபா.சைபயின் ஒ  ேப ந்ேத ம் ேசைவயில் ஈ ப வதில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக ேமற்ப  ேப ந்  திகள் தனியார் ேப ந்  
உாிைமயாளர்களின் ஏகேபாக உாிைமக்கு உள்ளாகி ள்ளதன் லம் 
அவ் திகளில் பயணிக்கும் மக்கள் பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கும் 

கம்ெகா த் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) ேம ம், தி இலக்கம் 117 இரத்மலான –  ேகெகாட மற் ம் தி இலக்கம் 
192 ெமாரட் வ – மஹரகம திகளில் இ.ேபா.சைபயின் ஒ  ேப ந்  
மாத்திரேம ேசைவயில் ஈ ப கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ேப ந்  பயண திகளில்  ேமலதிகமாக இ.ேபா.சைபயின் ஒ  ேப ந்  
தம் ேசைவயில் ஈ ப ்த் வதற்கு ேதைவயான நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1197/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல 
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 

 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட   விவசாய நிலங்களின் 
அள ; 

எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 1983 தல் 2009  ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள், 
குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர ஒட் ெமாத்த 
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் 

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 23 ) 

 

1309/ ’16 
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபக்குச் ெசாந்தமான 

மாத்தைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள பிரேதச நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) 2014.12.31 ஆம் திகதி வைர பிரேதச நிைலயங்களால் வழங்கப்பட் ள்ள 

கு மைன மற் ம் வர்த்தக நீர் இைணப் களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
யா   என்பைத ம்; 

 (iv) 2015.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் இற்ைறவைர ேமற்ப  பிரேதச நிைலயங்கள் 
லம் வழங்கப்பட் ள்ள நீர் இைணப் களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 

யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர மாத்தைற 
மாவட்டத்தின் கு நீர்த் ேதைவக்காக ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக 
ஆண்  வாாியாக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர ேதசிய நீர் வழங்கல் 
மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயினால் மாத்தைற மாவட்டத்தில் நைட ைறப் 
ப த்தப்பட் ள்ள கு நீர் விநிேயாக க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக யா   
என்பைத ம்; 

 (iii) இன்றளவில் மாத்தைற மாவட்டத்தில் கு நீர் இைணப் கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காக விண்ணப்பித் ள்ள பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  வாாியாக தனித்தனியாக யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) இவர்க க்கு கு நீர் இைணப் கைள வழங்கும் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1412/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல திட்டத்தில் 178 ஆம் இலக்க 

பிேரரைணயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  ஏப்பிறல் மற் ம் ஒக்ேடாபர் 
மாதங்களில் உத்ேதசிக்கப்பட்டவா  இரத்தினக்கற்கள், ஆபரணங்கள் 
மற் ம் ைவரங்க க்கான இரண்  ஏல விற்பைனகள் உத்ேதசிக்கப்பட்டவா  
நடாத்தப்பட் ப்பின், அத டாக நாட் ற்கு கிைடத்த அ கூலங்கைள 
ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இரத்தின ாி நகரத்தில் இரத்தினக்கற்கள் விற்பைன நிைலயெமான்ைற 
தாபிப்பதற்கு அரசாங்கத்தினால் தனியார் ைறக்கு வழங்கப்பட்ட 
அ சரைணகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வர  ெசல த் திட்ட பிேரரைணக்ேகற்ப விமான நிைலயத்தில் 
தாபிக்கப்பட்ட இரத்தினக்கற்கள் மற் ம் ஆபரணங்கள் விற்பைன 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இந்த திய விற்பைன நிைலயங்களின் உாிைமயாளர்கள் யாவெரன்பைத ம்; 
 (v) தற்ேபா  இலங்ைகயின் விமான நிைலயங்களில் இயங்கிவ கின்ற தீர்ைவ 

வாியற்ற இரத்தினக்கற்கள் மற் ம் ஆபரணங்கள் விற்பைன நிைலயங்கள், 
அைவ ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதிகள் மற் ம் அவற்றின் உாிைமயாளர்கள் 
மற் ம் விமான நிைலய அதிகாரசைபக்குச் ெச த்தப்ப கின்ற மாதாந்த 
வாடைக ஆகியைவ ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 24 ) 

 

1578/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(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 வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயின் லம் தீய வர்த்தகர்க க்கு வி ம்பியவா  நடந் ெகாள்வதற்கு 
வாய்ப்பளிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) அ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயின் 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 த்தி 
தற்ேபா  04 மாதங்கள் கழிந் ள்ளதால் 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? 

1584/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெஹாரைண, ேபா வதண்ட, வகவத்ைத, பர்த் திய டைமப் த் 
ெதாகுதியில் 39 ஆம் இலக்க கவாியில் வதி ம் தி மதி. பீ. சீத்தாேதவி 
ெஹாரைண, பர்த் ேதாட்டத்தின் சி வர் ங்கா நி வாகியாக ேசைவயில் 
இைணந்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர் ேசைவயி ந்  விலகிய திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) 26 வ டகால ேசைவைய த் ம்ேபா  இவ க்குக் கிைடக்க ேவண் ய 

நட்டஈட் த் ெதாைக மற் ம் பணிக்ெகாைடத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) அத்ெதாைகையப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு ெதாழில் திைணக்களத்தினால் 

2016.11.26 ஆம் திகதி குறித் ைரக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், அந்த நட்டஈட் த் ெதாைக மற் ம் பணிக்ெகாைடத் ெதாைக 

ெச த்தப்படாதி ப்ப  ஏெனன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 25 ) 

 

1588/ ’17 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்  
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் மாத்தைற மாவட்டத்தில் சுற்றாடல் மாசைடதல் 
சம்பந்தமாக மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசைபக்கு கிைடத் ள்ள 

ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ைறப்பா களின் வைகப்ப த்த க்கைமய அதிகளவில் பதிவாகி ள்ள 
ைறப்பா கள் யாைவ;  

 (iii) கிைடத் ள்ள ைறப்பா களின் மத்தியில் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசைபயின் 
ன்னங்கீகாரத் டனான நி வனங்கள் சம்பந்தமாக கிைடத் ள்ள 
ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) அந்நி வனங்கள் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசைபயின் சட்டவிதிக க்கு 
அைமவாக ெசயலாற்றி உள்ளனவா;  

 (v) மாத்தைற மாநகர ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் ெதாழிற்சாைலகள் மற் ம் கல் 
ேவைலத்தலங்களால் இடம்ெப கின்ற சுற்றாடல் மாசைடதல் பற்றி 
பாிேசாதிக்கப்பட் ள்ளதா;  

 (vi) நீாில் கன உேலாகங்கள் ேசர்தல், வளி மாசைடதல், ஒ  மாசைடதல் 
சம்பந்தமாக மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசைபயினால் பாிேசாதைனக்கு 
உள்ளாக்கப்பட்ட  நி வனங்கள் யாைவ; 

 (vii) ேமற்ப  பாிேசாதைனகளின் கள் யாைவ; 

 (viii)  மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசைப சட்டத்தின் பிரகாரம் வழங்கப்பட் ள்ள 
அறி ைரகைள ெபா ட்ப த்தாமல் விட் ள்ள எத்தைன நி வனங்க க்கு 
எதிராக சட்ட நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் ள்ளன; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1593/ ’17 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் உள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) 2010 ஆம் ஆண் ந்  இ வைர வடேமல் மாகாண சைபயின் லம் 
திதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 26 ) 

 

1606/ ’17 
ெகளரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயின் மின்சார ைறைமைய விைனத்திறன்மிக்க ைறைமெயான்றாக 
(Smart Grid) ஆக்குவதற்கு அரசாங்கம் ெகாள்ைகசார் தீர்மானெமான்ைற 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயின் மின்சார ைறைமைய விைனத்திறன்மிக்க ைறைமயாக 
ஆக்குவதன் லம் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய பயன்கள் யாைவ  என்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைகயின் மின்சார ைறைமைய, மின் உற்பத்தி, அ ப்பல் மற் ம் 
விநிேயாகத்ைத விைனத்திறன்மிக்க ைறைமயின் ஊடாக ேமற்ெகாள்வதற்கு 
ெசலவாகும் தலீ  எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நடவ க்ைககைள நிைற  ெசய்ய உத்ேதசிக்கின்ற ஆண்  யா  
என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பணிைய நிைறேவற் வதற்கு நிதி உதவி வழங்குகின்ற நா  
மற் ம் சர்வேதச நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  ேநாக்கத்ைத நிைறேவற்றிக் ெகாள்வதற்காக இ வைர இலங்ைக 
மின்சார சைபக்கு வழங்கப்பட் ள்ள நிதியின் அள  யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1612/ ’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் வித்தானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மகாவ  வலயங்களில் நீண்டகாலமாக கு யமர்ந் ள்ள மக்களின் 
காணிக க்காக உாிைமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்ப கின்ற ைறயியல் யா ; 

 (ii) அதன் கீழ் வளவ வலயத்தில் ஒ சில காணிக க்காக மதிப்பீ  ெசய் ள்ள 
பணத்ெதாைக அநீதியானெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (iii) இ  சம்பந்தமாக தற்ேபா  ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iv) பல வ டங்களாக கு யமர்ந் ள்ள மக்களின் காணிக க்காக நியாயமான 
குத்தைகத் ெதாைகைய அறவிட்  உாித் வம் வழங்க எ க்கும் காலம் 
எவ்வள ; 

 (v) இ  சம்பந்தமாக ெசயலாற்றி வ கின்ற நி வனங்களின் ன்ேனற்றம் யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1711/ ’17 
ெகௗரவ ெசஹான் ேசமசிங்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்  

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானைரக் ேகட்பதற்கு ,— (1) 

(அ) (i) அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் இயங்கிவ கின்ற சிவில் பா காப்  
வலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ஒவ்ெவா  வலயத் ட ம் இைணக்கப்பட் ள்ள சிவில் பா காப்  
உத்திேயாகத்தர்களின்   எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  



( 27 ) 

 

(ஆ) (i) இந்த மாவட்டத்தில் ெதாி ெசய்யப்பட்ட சிவில் பா காப்  வலயங்களில் 
இைச நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டனெவன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய தகவல்கள் யாைவ;◌  
 (iii) சிவில் பா காப்  உத்திேயாகத்தெரா வரால்  இைச நிகழ்ச்சி க்ெகட் கள் 

20 விற்பைன ெசய்யப்படேவண் ய கட்டாயம் நிலவியெதன்பைத 
அறிவாரா; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1633/ ’17 
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைக நிைலெப தகு சக்தி அதிகாரசைபக்கு ெசாந்தமான வ சக்தி 

உற்பத்தி லங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வ சக்தி லத்தி ந் ம் நிைலெப தகு சக்தி 

அதிகாரசைபக்கு கிைடக்கும் வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  நிைலெப தகு சக்தி நிதியத்தின் வச ள்ள நிதியத்தின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நிதியம் ைவப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள வங்கி/நிதி நி வனம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நிதியத்தி ந்  எதிர்பார்க்கப்ப ம் குறிக்ேகாள்க க்காக அ  
உாிய வைகயில் பயன்ப த்தப்ப கின்றெதன தி ப்தியைடகின்றாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1671/ ’17 
ெகௗரவ ாீ ரஞ்சித்  ெசாய்சா,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்  அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் உள்ள  சி  ேதயிைலத் ேதாட்ட உாிைமயாளர்களின் ெமாத்த 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) இவர்களால் பயிாிடப்ப கின்ற ேதயிைலத் ேதாட்டங்களின் ெமாத்த அள  

எத்தைன ஏக்கர்கள் என்பைத ம்; 
 (iii) வ டாந்தம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற ேதயிைலக் ெகா ந்தின் அள  

எத்தைன கிேலா கிறாம் என்பைத ம்; 
 (iv) அ  ேதசிய உற்பத்தியின் சத தமாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தினால் ன்ெமாழியப்பட்டவா  ேதயிைல உர 

மானியம் சகல விவசாயிக க்கும் விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  உர மானியம் வழங்கப்பட்ட விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) மானியம் வழங்கப்பட ள்ள விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  விவசாயிக க்கு ேமற்குறிப்பிட்ட உர மானியம் வழங்கப்ப ம் 

திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 28 ) 

 

2017 ஓகஸ்ட் 22, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

101/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— சுகாதாரம், ேபாசைன மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் ம த் வர்களின் ெபயாில் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள ம த் வ 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றில் ேநரம் மற் ம் பகுதிேநரம் என்றவா  பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ம த் வர்க க்கு ெசாந்தமான தனியார் ம த்தவமைனகளின் எண்ணிக்ைக 
பற்றி இ தியாக ெதாைக மதிப்ெபான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) மீண் ம் ெதாைக மதிப்ெபான்ைற ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பதி ச் சான்றிதழ் இல்லாமல் தனியார் ம த் வ நிைலயெமான்ைற 
நடத் வதற்கு எதிராக எ க்கக்கூ ய சட்ட நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) பதி  ெசய்யப்படாத ம த் வ நிைலயங்கள் ெதாடர்பாக கடந்ந இரண்  
ஆண் களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள சட்ட நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பதி  ெசய்யப்படாத ம த் வ நிைலயங்களின் உாிைமயாளர்களான 
ம த் வர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் வழங்கப்பட் ள்ள தண்டைன 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1175/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற க நிர்மாணப் க்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த 
ெசலவினம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இத் ைற கத்தின் உடைமயில் குறித்தெதா  சத தத்ைத தனியார் 
ைறக்கு விற்பைன ெசய்ய திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  விற்பைன ெசய்வதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் சத தம் 
யாெதன்ைத ம்; 

 (iv) இவ்வா  விற்பைன ெசய்வதன் லம் எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் குைறந்தபட்ச 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 29 ) 

 

1198/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல 
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 

 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட   விவசாய நிலங்களின் 
அள ; 

எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 1983 தல் 2009  ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள், 
குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர ஒட் ெமாத்த 
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் 

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1413/’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி  அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,—  ( 1 )  

(அ) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்தின் 177 ஆம் இலக்க  
ன்ெமாழிவின் ப , இரத்தினக்கல் மற் ம் ஆபரணங்கள் பயிற்சி நி வனத்தில் 

பாடெநறிகைளக் கற்கும் மாணவ மாணவிக க்கு வழங்கப்பட்ட 
லைமப்பாிசில்களின் எண்ணிக்ைக, அவற்றின் ெப மதி மற் ம் 
லைமப்பாிசில் ெப நர்களின் ெபயர்ப்பட் யல் ஆகியவற்ைற சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 1977 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம்  இற்ைறவைர, இரத்தினக்கல் மற் ம் 
ஆபரணங்கள் ஏற் மதியின் லம் ஈட்டப்பட்ட ெவளிநாட்  
ெசலாவணியின் அள  ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம் வளர்ச்சியைடந்த 

ைறையக் காட் ம் தர  அட்டவைணைய சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் இரத்தினக்கல் மற் ம் ஆபரணங்கள் 
ைகத்ெதாழி ன் ேமம்பாட் க்காக அரசாங்கத்தினால் திதாக அறி கம் 
ெசய்யப்பட்ட ேலாபாயங்கள் மற் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ; 

 (iii) 2000 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம்  இற்ைறவைர சீனா க்கு இரத்தினக்கல் 
ஏற் மதி ெதாடர்பில் ஏற்பட்ட ேபாக்குகைள ஒவ்ெவா  வ டத்தின் ப  
சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 30 ) 

 

1580/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெகா ம் , ேகாட்ைடயில் அைமந் ள்ள இலங்ைக வங்கியின், 05 ஆவ  

நகர கிைள 1975.05.15 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படெதன்பைத ம்; 
 (ii) தற்ேபா  60,000 க்கும் அதிகமான வா க்ைகயாளர்கள் அங்கு கணக்குகைள 

ஆரம்பித் ள்ளனெரன்பைத ம்; 
 (iii) தற்ேபாைதய காைமத் வத்தில் காணப்ப ம் பல னமான 

உயிர்த் ப்பற்ற நி வாகம் காரணமாக இவ்வங்கிக் கிைள ஓரள  
ழ்ச்சியைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) இதன் காரணமாக இக் கிைளைய, ெகா ம்  நகர கிைள டன் இைணக்க 
தயாராகின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா?  
(ஆ) (i) திறைமமிக்க சு சு ப்பான காைமத் வத்தின் கீழ் இக் கிைளைய இேத 

இடத்தில் ேபணிவ வதன் லம் 60,000 கணக்கு உாிைமயாளர்க க்கு 
வசதிகள் கிைடக்கின்றெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  வங்கிக் கிைளைய இேத இடத்தில் ேபணிவர 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1585/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) Commonwealth Game என்ற ெபயாில் இலங்ைக வங்கியில் ஒ  கணக்கு 

ேபணப்பட்  வ கின்றதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அ  யாரால் என்பைத ம்; 
 (iii) அ  ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) அக்கணக்கிற்கு அரச நிதி மற் ம் ெகாைடகள் எவ்வள  வர  

ைவக்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 
 (v) தற்ேபா  அக்கணக்கில் ேசமிப்பி ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1594/ '17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர விச்சாிதவியல் ஆய் ,  சுரங்கப் 

பணியகத்தினால் களிமண் மற் ம் மணல் அகழ்  ெதாடர்பில் 
வழங்கப்பட் ள்ள உாிமப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவ்வா  உாிமப்பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின் ெபயர், 
கவாி மற் ம் ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டதன் லம் பணியகம் 
ெபற் க்ெகாண்ட வ மானம் யா ; 

 (iv) அதன் லம் சுற்றாட க்கு ஏற்ப ம் பாதிப்ைப தவிர்ப்பதற்காக பணியகம் 
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 31 ) 

 

1607/ ’17 
ெகளரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்றேபா  திரவ 

நிைலைமக்கு மாற்றப்பட்ட இயற்ைக வா ைவப் (LNG) பயன்ப த் வதற்கு 
அரசாங்கம் தீர்மானம் ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட இயற்ைக வா ைவ வர்த்தக ாீதியாக 
பயன்ப த்திக் ெகாள்வதற்கு இன்ன ேம ஆற்றல் இல்ைல என்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்வதற்குத் ேதைவயான திரவ 
நிைலக்கு மாற்றப்பட்ட இயற்ைக வா ைவ இலங்ைகக்கு இறக்குமதி 
ெசய்தல் மற் ம் களஞ்சியப்ப த் தல் ெதாடர்பாக அரசாங்கத்திட ள்ள 
ேவைலத்திட்டம் யா  என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், திரவ இயற்ைக வா ைவ அறி கம் ெசய்வதாகத் ெதாிவித்  
அரசாங்கம் டீசல் லம் மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்கின்ற மின்உற்பத்தி 
நிைலயங்கைள நிர்மாணிக்கும் ெசயற்பாட்ைட ேமற்ெகாள்கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) அவ்வாறான அபாயகரமான நிைலைம காணப்ப மாயின், அரசாங்கம் 
ப்பிக்கத்தக்க சக்திைய ேமம்ப த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளாதி ப்ப  

ஏன் என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1613/ ’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் வித்தானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபக்கு ெசாந்தமான காணிகைள பாாிய 

க த்திட்டங்க க்காக வழங்குகின்ற ைறயியல் யா ; 
(ஆ) (i) வளவ வலயத்தில் சந்திாிக்காெவவ பிாிவில் ேடால் லங்கா கம்ெபனிக்கும் 

விற்றா ஓகனீ கம்ெபனிக்கும் வாைழச் ெசய்ைகக்காக வழங்கி ள்ள 
காணிகளின் அள  ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) இக்காணிகள் உாிய ைறயிய க்கிணங்க வழங்கப்படவில்ைல என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1629/ ’17 
ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) “சூர்ய பல சங்கிராமய” க த்திட்டத்தின் கீழ் இற்ைறவைர சூாிய மின்சக்தி 

இைணப் கைள ெபற் க்ெகாண் ள்ள பாவைனயாளர்களின்  எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) “சூர்ய பல சங்கிராமய” ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் பாவைனயாளெரா வர் 
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு வழங்குகின்ற மின்சார அலெகான் க்காக 
ெச த்தப்ப ம் பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்ப க த்திட்டத்தின் கீழ், எதிர்வ ம் 5 ஆண்  காலத்திற்குள் ேதசிய 
ைறைமக்கு ெபற் க்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப் கின்ற மின்சாரத்தின் 

அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) சூாிய மின்சக்திைய ேதசிய ைறைமக்கு ேசர் க்ெகாள்வ  ெதாடர்பாக 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சினால் காட்டப்ப கின்ற 
மந்தகதியிலான ெகாள்ைகக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1634/ ’17 
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தின் சுண்ணாகம் பிரேதசத்தில் 10 ெமகாெவாட் தம் 

இரண்  காற்  மின்சக்தி நிைலயங்கைள நி மாணிப்பதற்காக இலங்ைக 
மின்சார சைபயினால் ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேகள்விப்பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்ட இரண்  கம்பனிக ம் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கம்பனிகளால் ன்ைவக்கப்பட்ட விைலகள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  க த்திட்டத்தின ம் ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1640/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கமத்ெதாழில் அைமச்சுக்குாிய திைணக்களங்கள் மற் ம் நியதிச் சட்ட 

நி வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) அந்நி வனங்கள் வாடைக அ ப்பைடயில் ெபறப்பட் ள்ள கட் டங்களில் 

ேபணப்பட்  வ மாயின், அக்கட் டங்களின் ெபயர்கள், அக்கட் டங்க க்கான 
உாிைமயாளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  கட் டம் சார்பாக ம் அைமச்சினால் ெச த்தப்ப கின்ற 
வ டாந்த வாடைக ஒவ்ெவா  ஆண் ன் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அைமச்சான  கட் டங்கைள வாடைகக்குப் ெபற் க்ெகாண்டேபா  
பின்பற்றிய ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1672/ ’17 
ெகௗரவ ாீ ரஞ்சித்  ெசாய்சா,— கமத்ெதாழில்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இத்தடைவ பயிர்ச்ெசய்ைக ேபாகத்தின்ேபா  இலங்ைகயில் ெநல் 

பயிாிடப்பட்ட  நிலப்பரப்பின் அள     எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) நில ம் க ம் வறட்சி காரணமாக பயிர்ச் ேசதமைடந்த காணிகளின் அள  

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) வறட்சியினால் நாட் க்கு இழக்க ேநாி ெமன மதிப்பிடப்பட்ட ெநல் ன் 

அள  எத்தைன ெமட்ாிக் ெதான்கள் என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) பயிர்ச் ேசதமைடந்த விவசாயிக க்கு அரசாங்கம் வழங்குவதற்கு 
எதிர்பார்க்கும் நிவாரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்காக கமத்ெதாழில் அைமச்சினால் நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அப்பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 33 ) 

 

1676/ ’17 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  
(அ) இலங்ைகயில் கல்விக் கல் ாிகளில் நடாத்தப்ப ம் கற்ைகெநறிகளின் 

எண்ணிக்ைகைய ம் அவற்றின் ெபயர்கைள ம் ேபாதனாெமாழி ாீதியாக அவர் 
இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மட்டக்களப்  கல்விக் கல் ாியில் நடாத்தப்ப ம் கற்ைகெநறிகளின் 
ெபயர்கைள ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  கற்ைகெநறியி ம் பயிற்சிைய ேமற்ெகாள் ம் பயி நர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (iii) மட்டக்களப்  கல்விக் கல் ாியில் சாத்தியமான ஏைனய தமிழ் ெமாழி 
லமான கற்ைகெநறிகள் நடாத்தப்படாைமக்கான காரணத்ைத ம்; 

 (iv) மட்டக்களப்  கல்விக் கல் ாியில் சாத்தியமான ஏைனய தமிழ் ெமாழி 
லமான  கற்ைகெநறிக க்கு மாணவர்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள்ள 

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 
 (v) அத்தைகய கற்ைகெநறிகைள ஆரம்பிப்பதற்கு ெபா த்தமான 

விாி ைரயாளர்கள் இல்ைலயா என்பைத ம்; 
 (vi) அவ்வாெறனில், அத்தைகய விாி ைரயாளர்கள் வகுதிெயான்ைற நியமிப்பதற்கு 

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 
அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1682/ ’17 
ெகௗரவ ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ஒக்கம்பிட் ய, கந் ெவலானைவ ேசர்ந்த தி  டீ. எம். ஜயதிஸ்ஸ 1983 

ஆம் ஆண் ல் ெபா ஸ் ேசைவயில் இைணந்  ெபா.கா. 5439 ஆம் இலக்க 
உத்திேயாக ர்வ  இலக்கத்தின் கீழ் ேசைவயாற்றி ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (ii) ெபா ஸ் அதிர ப் பைடயில் 09 ஆண் கள் அம்பாைற, மட்டக்களப்  
பிரேதசங்களில் ேசைவயாற்றி ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iii) 1994 ஆம் ஆண் ல் ெபாய் குற்றச்சாட்ெடான்றின் ேபாில் ெபா ஸ் 
ேசைவயி ந்  நீக்கப்பட்டைம ெதாடர்பாக பாரா மன்ற ெபா  ம க் 
கு விற்கு விடயங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டைத அ த் , மீளச் ேசைவயில் 
அமர்த் மா  வழங்கப்பட்ட கட்டைள நைட ைறப்ப த்தப்படாைம 
காரணமாக 03 சந்தர்ப்பங்களில் மீண் ம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைள 
பாீசி த்  இவ க்கு அநீதி இைழக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ெபா  ம க் 
கு  தீர்மானித்  நி ைவச் சம்பளங்க டன் மீள ேசைவயில் அமர்த் மா  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கட்டைள ம் நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) மீளச் ேசைவயில் அமர்த் மா  ெபா  ம க் கு வினால் 03 சந்தர்ப்பங்களில் 

ெசய்யப்பட்ட ேகாாிக்ைகைய உதாசீனப்ப த்தியைம இவ க்கு ெசய்யப்பட்ட 
பாாிய அநீதி என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ெபா  ம க் கு வின் கட்டைளைய நைட ைறப்ப த்தி தி . ஜயதிஸ்ஸைவ 
மீளச் ேசைவயில் அமர்த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 ஓகஸ்ட் 23, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1775/ ’17 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2017.03.31ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  இலங்ைகயி ள்ள கிராம அ வலர் 

பிாி களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாகாணம், மாவட்டம் மற் ம் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  வாாியாக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) 2017.03.31ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  கடைமயில் ஈ பட் ள்ள கிராம 
அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) அந்த எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாகாணம், மாவட்டம் மற் ம் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  வாாியாக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) 2017.03.31ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  ெவற்றிடமாக உள்ள கிராம 

அ வலர் பதவிகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்: 
 (ii) அந்த எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாகாணம், மாவட்டம், பிரேதச ெசயலாளர் 

பிாி  மற் ம் கிராம அ வலர் பிாி  வாாியாக தனித்தனியாக யா  
என்பைத ம்;  

 (iii) குறித்த ெவற்றிடங்கைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்காக கிராம அ வலர்கைள 
ஆட்ேசர்ப்  ெசய் ம் ேபாட் ப் பாீட்ைசெயான்  நடாத்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், பாீட்ைச நடாத்தப்பட்ட ஆண்  மற் ம் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிய 
விண்ணப்பதாாிகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (v) பாீட்ைசயில் அதிக ள்ளிகைளப் ெபற்ற விண்ணப்பதாாிக க்கு ேநர் கப் 
பாீட்ைச நடாத்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், குறித்த ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு ேதாற்றிய விண்ணப்பதாாிகளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (vii) கிராம அ வலர் பதவிக்காக தகுதி ெபற் ள்ள விண்ணப்பதாாிகளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (viii) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
1176/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2015 ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலத்தில், 
வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைலயின் பங்கு உாிைமயாளர் 
ஒ வராக தி . ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ ெசயற்பட் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இக்காலப்பகுதியில் வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைலயின் 
தைலவராக இவர் ெபற் க்ெகாண்ட சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2015 ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலத்தில், 
வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைல ஈட் ய வ டாந்த இலாபம் 
ஒவ்ெவா  ஆண்  அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1199/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல 
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 

 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட   விவசாய நிலங்களின் 
அள ; 

எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 1983 தல் 2009  ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள், 
குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர ஒட் ெமாத்த 
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் 

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1414/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச 
வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 199 
இன் பிரகாரம், ெவளிநாட்  தலீ க க்கான விண்ணப்பப்ப வங்கள் 

ர்த்தி ெசய்யப்பட்  50 நாட்க க்குள் ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்ப வைத 
உ திப்ப த் வதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்  அறி கப்ப த்தப் 
பட்டைமயால், 2016 ஆம் ஆண் ல் அவ்வா  50 நாட்க க்குள் ேவைலகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ெவளிநாட்  தலீ கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  திய அ கு ைறயின் காரணமாக 2016 ஆம் ஆண் ல் நாட் ல் 
ெதாழில் யற்சிகைள ஆரம்பித்த ெவளிநாட் க் கம்பனிகளினால் 
இலங்ைகக்கு ெகாண் வரப்பட்ட ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணியின் அள  
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ெவளிநாட்  தலீட்டாளர் ஒ வ க்கு 50 நாட்களில் இலங்ைகயில் 
க த்திட்டத்ைத ஆரம்பிப்பதற்கு இடமளிக்கும் ெசயன் ைறைய 
அறி கப்ப த் ம் ேபா  ஒப்பீட்டளவில் ஏற்ப த்தப்பட்ட மாற்றங்கள் 
பற்றிய பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1595/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக பிாியந்த,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் தற்சமயம் இயங்கிவ ம் உள் ராட்சி 
நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  உள் ராட்சி நி வனத்தின் ஊடாக ேசைவ வழங்கப்ப ம் 

மக்களின் எண்ணிக்ைக, காணிப் பரப்பள  மற் ம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) மக்க க்கு கூ தலான வசதிகைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக த்தளம் 
மாவட்டத்தில் திதாக நி வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள உள் ராட்சி 
நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) இவ்வா  ன்ெமாழியப்பட் ள்ள உள் ராட்சி நி வனங்கைள விைரவாக 
நி வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1614/ ’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் வித்தானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபக்கு ெசாந்தமான காணிகளில் மணல் 
அகழ்  நடவ க்ைகக க்கு  அ மதி வழங்கும் ைறயியல் யா ; 

 (ii) வளவ வலயத்தில் மணல் அகழ்  உாிமப்ப்பத்திரம் ெபற்றவர்களின் 
ெபயர்ப்பட் யைலச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iii) இந்த வலயத்தில் அத் மீறிய மணல் அகழ்  ெப மளவில் 
இடம்ெப கின்றெதன்பைத  ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (iv) இந்த நிைலைமையத் த ப்பதற்காக இன்றளவில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1630/ ’17 
ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) சூாிய சக்தியி ந்  மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்தல் தற்ேபா  
உலகத்தி ள்ள உற்பத்திச் ெசல  மிகக் குைறந்த ப்பிக்கத்தக்க வ சக்தி 

லமாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், சூாிய சக்தியி ந்  மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்ய இலங்ைக 

அரசாங்கத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) 2016 .09.06 ஆம் திகதி அரசாங்கத்தால் ஆரம்பிக்கப்ட்ட “ சூாிய பல சங்கிராமய” 

எ ம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் லம் தற்ேபா  ேதசிய மின்சார ைறைமக்கு 
ேசர்க்கப்பட் ள்ள மின்சாரத்தின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 37 ) 

 

1635/ ’17 
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  
(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட லங்கா நிலக்காி (தனியார்) கம்பனி ((Lanka Coal Com-

pany (Pvt.) Ltd.) தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  கம்பனியின் கணக்குகள் வ டாந்தம் கணக்காய்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா 

என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அ  எந்நி வனத்தினால் என்பைத ம்; 
 (iv) கணக்குகள் கணக்காய்  ெசய்யப்படவில்ைலெயனின் அதற்கான காரணம் 

யாெதன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  கம்பனியினால் கணக்கீ  ெதாடர்பாக உாிய தரநியமங்கள் 

ேபணிவரப்ப கின்றெதன்பைத உ திப்ப த்த மா என்பைத ம்; 
 (vi) ேமற்ப  கம்பனி கணக்கீ  ெதாடர்பாக உாிய தரநியமங்கைள ேபணிவ வதற்கு 

தவறியி ப்பின், அதற்கு ெபா ப் க்கூறேவண் ய உத்திேயாகத்தர்கள் 
சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இ்ன்ேறல், ஏன்? 

1641/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கடந்த சில மாதங்களாக நாட் ல் ஏற்பட் ள்ள க ைமயான வறட்சியின் 

காரணமாக விவசாயிகள் ெபாி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வறட்சியின் காரணமாக க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள், 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் மற் ம் கலநல ேசைவ வலயங்கள் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு விவசாய மற் ம் கமநல காப் திச் 
சைபயினால் ஏேத ம் நட்டஈ  ெச த்தல் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அந்த விவசாயிகளின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) வறட்சியின் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு நட்டஈ  
வழங்கப்ப தைல விவசாய மற் ம் கமநல காப் திச் சைபயின் ஊடாகப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1695/ ’16 
ெகளரவ ஹமட் நவவி,—  மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) ைரச்ேசாைலக் கிராமத்தில் சி வர் ங்காெவான்றிைன அைமப்பதற்கான 

அங்கீகாரத்ைத த்தளம் மாவட்டத்தி ள்ள கல்பிட் ய பிரேதச சைப 2013 
ஆம் ஆண் ல் வழங்கியதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாெறனில், அத்தைகய சி வர் ங்கா அைமக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்ேநாக்கத்திற்காக கிைடக்கப்ெபற்ற நிதி எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (ii) அந்நிதிையப் ெபற் க்ெகாண்டவர் யார் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் ெதாிவிப்பாரா? 
(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 



( 38 ) 

 

1712/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண்  தல் இன்  வைர கிண்ணியா ைவத்தியசாைலயில் 
அ மதிக்கப்பட்ட ெடங்கு ேநாயாளிகள் எத்தைன ேபர் என்பைத ம்; 

 (ii) அவர்களில் சிகிச்ைச ெபற் க்ெகாண் க்கும் ேபா  மரணமைடந்தவர்கள் 
எத்தைன ேபர் என்பைத ம்; 

 (iii) ெடங்குத் ெதாற்  காரணமாக கிண்ணியா ைவத்தியசாைலயில் ைவத்தியர்கள், 
பணியாட்ெடாகுதியினர், கட் ல்கள் மற் ம் இடவசதிக க்கான பாாிய 
தட் ப்பா  நில கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த நிைலைமைய நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்படவி க்கும் 
நடவ க்ைககைள ம்; 

 (v) கிண்ணியா ைவத்தியசாைலயில் நில ம் ைவத்தியர்க க்கான தட் ப்பாடான  
ேநாயாளிகைள தி ேகாணமைல ைவத்தியசாைலக்கு மாற் வைத 
கட்டாயப்ப த்தி ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1732/ ’17 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ)  (i)  வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களி ள்ள ஒவ்ெவா  கல்வி வலயத்தின் 
கீ ம் காணப்ப கின்ற ஸ் ம் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (ii) இஸ்லாம், இஸ்லாமியக் கற்ைககள், அர  ஆகிய கற்பித்தல்கைள ேமற்ப  
வலயங்களில் ேமற்பார்ைவ ெசய்கின்ற உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்களின் 
(இஸ்லாம்) ெபயர்கைள ம்; 

 (iii) உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் (இஸ்லாம்) இல்லாத கல்வி வலயங்களின் 
ெபயர்கைள ம்; 

 (iv) இந்த கல்வி வலயங்களில் ேமற்ப  பாடங்கள் ெதாடர்பான கற்பித்தைல 
ேமற்பார்ைவ ெசய்வதற்கு பணிக்கப்பட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்களின் 
ெபயர்கைள ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  (i) இலங்ைக கல்வி நிர்வாக ேசைவ (விேசட பதவியணி - இஸ்லாம்) 
ெதாடர்பான வர்த்தானி அறிவித்த ல் இதற்ெகன இரண்  ெவற்றிடங்கள் 
மாத்திரம் காணப்ப வதாக குறிப்பிடப்பட் ந்தைத ம்; 

 (ii) கைலத்திட்டத்தில் சமயப் பாடம் கட்டாயமானெதன்பைத ம்; 

 (iii) இஸ்லாம் பாடத்ைத ேமற்பார்ைவ ெசய்யாமல் வி வதான  ஸ் ம் 
மாணவர்க ைடய சமயக் கல்வியில் பாதகமான தாக்கத்ைத 
ஏற்ப த் ெமன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 



( 39 ) 

 

(இ) (i) இலங்ைக கல்வி நிர்வாக ேசைவ (விேசட பதவியணி - இஸ்லாம்) 
பதவியணியில் அதிகாிப்பிைன ேமற்ெகாள்வதற்கான நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) இல்ைலெயனில்,  பதிற் கடைம அ ப்பைடயில் உதவிக் கல்விப் 
பணிப்பாளர்கைள (இஸ்லாம்) நியமிப்பதற்கான நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாெறனில், எப்ேபா  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல் ஏன்? 

112/ ’15 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தம் த்ேதகம ைவத்தியசாைலயின் சிகிச்ைசகூட கட் டத்தின் நிர்மாணப் 
பணிகள் ர்த்தியாக்கப்பட்  ைவத்தியசாைலக்கு ைகயளிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அக்கட் டத்திற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கட் டத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாண்ட ஒப்பந்தகாராின் 
ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தகார க்கு ெமாத்தப் பணத்ெதாைக ம் 
ெச த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஒப்பந்தகாராின் ஏேத ம் பணத்ெதாைக த த்  ைவக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  கட் டத்தின் சுவர்களில் ெவ ப்  ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதனால் ேநாயாளிகளின ம் ைவத்தியசாைலயின் பணியாளர்களின ம் 
உயிர்க க்கு அச்சு த்தல் ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இற்ைறவைர இக்கட் டம் தி த்தப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  கட் டத்ைத தி த்தியைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  தி த்தப்பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் ஒப்பந்தகாராின் ெபயர் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 40 ) 

 

1200/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல 

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் மன்னார் மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 

 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் 
அள ; 

எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 1983 தல் 2009  ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள், 
குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர ஒட் ெமாத்த 
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் 

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1415/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட பிேரரைண இலக்கம் 199 இன் 
பிரகாரம், ெவௗிநாட்  கம்பனிகள் பட் ய டப்பட்ட பங்குகளி ல் தலீ  
ெசய்வதி ந்  கிைடக்கப்ெப ம் பங்கிலாபம் ேபான்றைவ வ மான 
வாியி ந்  வி விக்கப்பட்டைமயினால் 2016 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக 
பங்குச் சந்ைதயில் பட் ய டப்பட் ள்ள கம்பனிகளின்  ெவௗிநாட்  

தலீ களின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைடந்த பின்னர் இலங்ைக பங்குச் சந்ைதயில் 
ஏற்பட்ட ேபாக்குகள் பற்றிய (அங்கீகாிக்கப்பட்ட சுட்ெடண்களின்ப ) 
அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ெவௗிநாட்டவர்கள் இலங்ைக பங்குச் 
சந்ைதயி ந்  அகற்றிக்ெகாண் ள்ள தலீ களின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iv) இலங்ைக பங்குச் சந்ைதயின் த்ெத ச்சிக்காக ன்ெமாழியப்பட்ட 
மாற்றங்க ம் அரச நிதி மற் ம் வாி ஊக்குவிப் க ம் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) 2016 வர ெசல த்திட்டத்தில் பிேராிக்கப்பட் ள்ள லதன வாிைய 
எதிர்காலத்தில் பங்குப் பாிவர்த்தைனக்கு அறி கப்ப த் ம் ேநாக்கெமான்  
உள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 41 ) 

 

2017 ஓகஸ்ட் 24, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

115/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நீர்ெகா ம்  கடல் நீேராியின் கத் வாரத்ைத அண் யதாக அைமந் ள்ள 
வன பா காப் த் திைணக்களத்தின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற 
கண்டல்தாவர நிலப் பரப்பில் எட்  ஏக்கர் பிரேதசத்ைத டைமப் க் 
க த்திட்டம் உள்ளடங்கலான அபிவி த்தி நடவ க்ைககளின் ெபா ட்  
பயன்ப த் வதற்காக திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்கு சுற்றாட யலாளர்கள் எதிர்ப் த் ெதாிவித் ள்ளனர் 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திட்டத்தின் பிரகாரம் குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பில் உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள 
நிர்மாணிப் கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கண்டல்தாவர நிலப்பரப்பில் நிர்மாணிப் கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு 
வன பா காப் த் திைணக்களத்தி ந்  அ மதி ெபறப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) நிர்மாணப் பணிக க்கான அ மதி சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கைள 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) இன்ேறல், இக்க த்திட்டத்தின் நைட ைறப்ப த்தைல ேமற்ெகாள் ம் சட்ட 
ாீதியான ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1173/ ’16 

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ)  (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் காத்தான்கு  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
அைமந் ள்ள அரச நி வனங்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் அள  யா ; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் கு யி ப்பாளர்கள் அரசாங்க 
காணிகைள அளிப் /உாிமப்பத்திரங்கள் வாயிலாக ெபற் க்ெகாள்ள 
விண்ணப்பித் ள்ளார்களா; 

 (iii) ஆெமனில், அக்ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) ேமற்ப  விண்ணப்பதாாிக க்கு இற்ைறவைர அளிப்  / உாிமப்பத்திரங்கள் 
வாயிலாக  வழங்கப்ப ள்ள காணிகளின் அள  யா ;  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 42 ) 

 

1177/ ’16 

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

(அ) (i) உள்நாட்  விமானப் பயணங்கள் பற்றி அரசாங்கத்தின் திட்டவட்டமான 
ெகாள்ைகெயான்  காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக விமானப் பைடயின் ெஹ ெகாப்டர்கைள இலவசமாக 
பயன்ப த் வதற்கு உாித் ைடய அரசாங்க பதவி வகிப்பவர்கள் யாவர் 
என்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைக விமானப் பைடயின் ெஹ ெகாப்டர்கைள இலவசமாக 
பயன்ப த் வதற்கு உாித் ைடய அரசாங்க நி வனங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) அரசாங்க பணத்தில் உள்நாட் ல் விமானப் பயணங்கைள 
ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய பதவிகைள வகிப்பவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (v) 2015.01.09 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2016.10.31 ஆம் திகதி வைரயான 
காலத்தில் அரசாங்க பணத்தில், அரச கூட் த்தாபன அல்ல  நியதிச் 
சைபகளின் பணத்தில், அரசாங்க கம்பனிகளின் பணத்தில் உள்நாட்  
விமானப் பயணங்கைள ேமற்ெகாண்ட அரசாங்க அைமச்சர்கள், பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் மற் ம் உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள், இவர்கள் 
உள்நாட்  விமானப் பயணங்களில் ஈ பட்ட சந்தர்ப்பங்கள், இவ்வா  
விமானப் பயணங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான காரணங்கள் மற் ம் 
இப்பயணங்க க்கான ெசல கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1201/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல 
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 

 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் 
அள ; 

எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 1983 தல் 2009  ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள், 
குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர ஒட் ெமாத்த 
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் 

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1416/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் 199 ஆம் இலக்க 
ன்ெமாழி க்கைமவாக ெசலாவணிக் கட் ப்பாட் ச் சட்டத்ைத இரத் ச் 

ெசய்வதற்கு ன்ெமாழியப்பட்டதன் ேநாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ேநாக்கங்கைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கு ஏற் ைடயதாக 

அைமகின்ற வைகயில் அறி கம் ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற 
ெசலாவணி காைமத் வச் சட்டத்தில் உள்ளடங்குகின்ற பிராதானமான 
மாற்றங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ெசலாவணி காைமத் வச் சட்டத்தின் லம் இலங்ைகயின் ெசன்மதி 
நி ைவயில் லதனக் கணக்கிைனத் திறப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) சார்க் வலயம் உள்ளிட்ட ெதற்காசிய நா களில் ெசன்மதி நி ைவயில் 
லதனக் கணக்கிைனத் திறந் ள்ள நா கள் யாைவெயன்பைத ம், 

அந்நா களில் ஏற்பட்ட ெவளிநாட்  நிதிப் பாய்ச்சல் ேபாக்குகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், என்? 

 1539/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,—  விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் இற்ைறவைர 
ப ைள மாவட்டத்தில் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட விைளயாட்  
ைமதானங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அவ் விைளயாட்  ைமதானங்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  விைளயாட்  ைமதானத்ைத ம் அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 

ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) ஏற் ைடய விைளயாட்  ைமதானங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான 

ஒப்பந்தங்கைள ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் 
இவர்க க்கு அைமச்சினால் ெச த்தப்பட்ட பணத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1615/ ’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் வித்தானேக,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i)  இரத்ன ாி மாவட்டத்தில், எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் எாி  
எண்ெணய் சார்ந்ததாக மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய் ம் மின்உற்பத்தி 
நிைலயெமான்  உள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த மின்உற்பத்தி நிைலயத்தின் லம் பலத்த சுற்றாடல் ேசதம் 
ஏற்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த மின்உற்பத்தி நிைலயத் க்கான சுற்றாடல் உாிமப்பத்திரம் உாிய 
ைறயில் வழங்கப்ப வதில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
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(ஆ) (i) இந்த மின்உற்பத்தி நிைலயம்  உாித்தா ள்ள கம்பனி யா ; 

 (ii) இக்கம்பனி டன் உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண் ள்ள கால எல்ைல யா ; 

 (iii) ேமற்ப  சுற்றாடல் ேசதத்ைதக் குைறத்  பிரேதச மக்கள் வாழ்ைகக்கு 
நிவாரணமளிப்பதற்கான ேவைலத்திட்டம் ஒன்  உள்ளதா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1632/ ’17 
ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மின்சாரம் ெதாடர்பாக ேகள்வி தரப்பிலான காைமத் வம் (Demand Side                
Management) பற்றி விேசட கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ெமன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) மின்சாரம் ெதாடர்பாக ேகள்வி தரப்பிலான காைமத் வம் பற்றி மின்வ  
மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சினால் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிகழ்ச்சித்திட்டம் இற்ைறவைர அைடந் ள்ள ன்ேனற்றம் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1636/ ’17 

ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட லங்கா நிலக்காி (தனியார்) கம்பனி (Lanka Coal Compa-
ny (Pvt.) Ltd.) தாபிக்கப்பட்டதன் ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  கம்பனியில் தற்ேபா  பணியாற் ம் ஊழ◌ியர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கம்பனியின் தைலவர் மற் ம் பணிப்பாளர் சைப உ ப்பினர்கள் 
யாவெரன்பைத ம்; 

 (iv) 2016 ைல மாதத்திற்கு ஏற் ைடயதாக ேமற்ப  கம்பனியின் தைலவர், 
பணிப்பாளர் சைப மற் ம் ஊழ◌ியர்கள் ெபற் க்ெகாண் ள்ள சம்பளம் 
மற் ம் அைனத் க் ெகா ப்பன க ம் யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  கம்பனி தாபிக்கப்பட்டதன் ேநாக்கம் நிைறேவறி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) நிலக்காி ெகாள்வன  ெசய்தல் ேபான்ற பாாிய ெதாழில் யற்சி 
நடவ க்ைகெயான்ைற ேமற்ெகாள்வதற்கு ேமற்ப  கம்பனிக்கு ஆற்றல் 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1668/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர வடேமல் மாகாணத்தின், 
த்தளம் மாவட்டத்தில் காட்  யாைனகள் கிராமங்களில் ைழந்ததன் 

காரணமாக உயிாிழந்த ஆட்களின்  எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  உயிாிழந்த ஆட்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) த்தளம் மாவட்டத்தில் காட்  யாைனகளின் அச்சு த்தைல எதிர்ேநாக்கி ள்ள 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் மற் ம் கிராம அ வலர் பிாி கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) இப்பிரச்சிைனைய எதிர்ேநாக்கேவண் ேயற்பட்டதன் காரணமாக 
உயிாிழப் கள், கள் மற் ம் பயிர்ச் ேசதங்கள் ஏற்பட்ட ஆட்க க்கு 
அைமச்சின் ஊடாக நிவாரணம் வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அந்த நிவாரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1683/ ’17 
ெகௗரவ ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 

னர்வாழ்வளிப் , மீள் கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக்  
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1987 ஆம் ஆண் ல் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் னங்கு ச்சி கிராம 
அ வலர் பிாிைவச் ேசர்ந்த ஏறா ர் ன்னகுடா மீனவக் கிராமத்தில் 
கு யி ந்த தி . டபிள் . ஹாிசன் பர்னாந்  உள்ளிட்ட கிராமவாசிகள் மீ  

ப் பயங்கரவாதிகளால் க ம் தாக்குதல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்   பலர் 
ெகால்லப்பட்டார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) அச் சம்பவத்தினால் இவ க்குச் ெசாந்தமான வர்த்தக நிைலயம், வாகனங்கள் 
மற் ம் இவ க்குச் ெசாந்தமான அைனத்ைத ம் இழந் ள்ளாெரன்பைத ம்; 

 (iii) ஆட்கள், ெசாத் க்கள் மற் ம் ைகத்ெதாழில் னர்வாழ்வளிப்  
அதிகாரசைபயினால் 1996.03.14 ஆம் திகதிய க தம் லம் ேமற்ப  விடயம் 
உ திப்ப த்தப்பட் ள்ள ேபாதி ம் இ வைர இவர் உள்ளிட்ட ேமற்ப  
கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க க்ேகற்பட்ட ேசதம் ெதாடர்பாக எந்தெவா  
நிவாரண ம் அளிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெமாணறாகல மாவட்டத்தின் ெவல்லவாய , வ ணகம எனப்ப ம் 
கிராமத்தில் தற்ேபா  கு யி க்கும் தி . ஹாிசன் பர்னாந் விற்கு ஏற்பட்ட 
ேசதத் க்கு இழப்பீட் த் ெதாைகெயான்ைற ெச த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இழப்பீட் த் ெதாைக ெச த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1689/ ’17 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— மைல நாட்  திய கிராமங்கள்,  உட்கட்டைமப்  
வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ல் மத் கம, ேவாகன் ேதாட்டத்தின், கீழ்பகுதியில் ஏற்பட்ட 
மண்சாிவின் பின்னர் 14 கு ம்பங்கள் க ம் இடர்காண் நிைலைமயில் 
இன்ன ேம அங்கு கு யி க்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்விடத்தி ந்  இம்மக்களின் கு யி ப் கைள அகற்ற ேவண் மெமன 
2014 ன் மாதத்தில் ேதசிய கட் ட ஆராய்ச்சி அைமப்பினால் ேதாட்ட 

காைமத் வத் க்கு அறி ைர வழங்கப்பட் ள்ள   என்பைத ம்; 

 (iii) மாற்  இடங்கைள ஒ க்குதல் ெதாடர்பில் ேதாட்ட காைமத் வத் க்கும்  
இம்மக்க க்கும் இைடயில் ஏற்பட் ள்ள ேமாதல் காரணமாக மாற் க் 
காணிகைள வழங்குதல் தாமதமாகி ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv) இதைனெயாத்த மண்சாி  ஆபத்  காணப்ப கின்ற அகலவத்த, ெடல்கித் 
ேதாட்டத்தில், இ ப் வத்த பகுதியி ம் 21 கு ம்பங்கள் கடந்த  சுமார் 2  

வ ட காலமாக வசிக்கின்றனர் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிட்டவா  பாதிப் க்குள்ளாகி, உயிர் ஆபத் க்கு 
கம்ெகா த் ள்ள மக்க க்காக ஏேத ம் டைமப் த் திட்டெமான்ைற 

ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அதன் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1693/ ’17 

ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித்  ெசாய்சா,—  ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) (i) அபிவி த்தி ெலாத்தர் சைபயின் தைலவர் உள்ளிட்ட பணிப்பாளர் சைபயின் 
ெமாத்த எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தைலவாின ம் பணிப்பாளர் சைபயினாின ம் மாதாந்த சம்பளங்கள் மற் ம் 
ெகா ப்பன கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அபிவி த்தி ெலாத்தர் சைபயின் தைலவாின் ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பதவிைய வகிப்பதற்கு இவர் ர்த்தி ெசய் ள்ள கல்வித் தைகைமகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 47 ) 

 

1694/ ’17 
ெகௗரவ  இம்ரான் மஹ் ப்,— ைகத்ெதழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ல்ேமாட்ைட, இலங்ைக கனிய மணல் கம்பனியின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
பணியாட்ெடாகுதியினர் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கம்பனியின் தற்ேபாைதய ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) கடந்த ஆண் ல் இக் கமபனி ஈட் க்ெகாண் ள்ள இலாபம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) இக்கம்பனியின் கீழ் இயங்குகின்ற பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ஒவ்ெவா  பிாிவி ம் கடைமயாற் கின்ற ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கம்பனிக்கு திதாக ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்காக பின்பற்றி ள்ள ஆட்ேசர்ப்  ைறயியல் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1696/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தில், உலபைன பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள தி . ேராஹண 
விேஜ ரவினால் பயன்ப த்தப்பட்ட காணி மற் ம்  தற்சமயம் 
அரசாங்கத்தினால் ஏேத ெமா  அ வ க்கு பயன்ப த்தப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், ேமற்ப  காணி மற் ம்  அரசாங்கத்தின் அ வ க்காக 
சு காிக்கப்பட் ப்ப  இவர  கு ம்பத்திற்கு அல்ல  ேவ  
நி வனெமான் க்கு இழப்பீட் த் ெதாைகெயான்  ெச த்தப்பட்டதன் 
பின்னரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், ெச த்தப்பட்ட இழப்பீட் த் ெதாைக மற் ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், ேமற்ப  காணி மற் ம்  அரசாங்கத்தினால் சு காிக்கப்பட்ட 
அ ப்பைட மற் ம் தற்சமயம் உாிைம ேகா ம் அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 ஓகஸ்ட் 25, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

116/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— பல்கைலக்கழக கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெவளிவாாி மாணவர்க க்காக ஆரம்பப் பட்டப் பாடெநறிகைள நடாத் கின்ற 
இலங்ைகயின் அரச பல்கைலக்கழகங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பல்கைலக்கழகங்களால் நடத்தப்ப கின்ற பாடெநறிகள் ஒவ்ெவா  
பல்கைலக்கழகத்தின்ப  தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  
பல்கைலக்கழகத்தின்ப  தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பல்கைலக்கழகங்களில் ெவௗிவாாிப் பட்டப்ப ப் க்காக இ தியாக 
மாணவர்கள் பதி  ெசய்யப்பட்ட திகதி ஒவ்ெவா  பல்கைலக்கழகத்தின்ப  
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) மாணவர்கைளப் பதி  ெசய்தல் ைறசார்ந்த கால இைடெவளியின்ப  
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்ப ெவளிவாாிப் பட்டத்திற்கான மாணவர் பதிைவ மட் ப்ப த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1202/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல 

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் வ னியா மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 

 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் 

அள ; 
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 1983 தல் 2009  ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள், 
குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர ஒட் ெமாத்த 
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் 

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1418/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச 
வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 198 இல் 
காட்டப்பட் ள்ளவா  2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் பின்வ ம் 
ஒவ்ெவா  ைற சார்பாக ம் இலங்ைகக்குக் கிைடக்கப்ெபற்ற ேநர  
ெவளிநாட்  தலீ கள் யாைவ  

 (i) எண்ெணய் சுத்திகாிப் ; 

 (ii) ப்பிக்கதக்க வ சக்தி; 

 (iii) ஒ ங்கிைணந்த ேமாட்டார் வாகன உற்பத்தி; 

 (iv) வலயத்தின் ெபா ட்  உ க்குப் பாலங்கைள உற்பத்தி ெசய்தல்; 

 (v) உரம், ட்ாிபல் சுப்பர் ெபாசுேபற்  உற்பத்தி; 

 (vi) ெசய்மதித் ெதாழில் ட்பம்; 

 (vii) விமானங்க க்கான தி த்தங்கள் மற் ம் அதற்கு உதவியான 
ெசயற்பா கள்; 

 (viii) ஒ ங்கிைணந்த சீனி உற்பத்தி; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) (i) 2015.01.01 ஆம் திகதி உள்ளவா  இலங்ைக அரச பிைணயங்களில் 
ெவளிநாட்  தலீ களின் அள  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2017.01.01 ஆம் திகதி உள்ளவா  அரச பிைணயங்களில் ெவளிநாட்  
தலீ களின் அள  யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பிச் ேரட் ங் மற் ம் ேமாச்சி நி வனங்களால் 2014, 2015, 2016 ஆம் 
ஆண் களில் இலங்ைகக்குப் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள சர்வேதச கடன் 
தரப்ப த்தல்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1511/ ’17 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் அறிக்ைகயிடப்பட்ட வாகன விபத் க்களின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் வாகன விபத் க்களின் காரணமாக நிகழ்ந்த மரணங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் க க்கு ஒப்பீட்டளவில், 2016 ஆம் ஆண் ல் 
இடம்ெபற்ற வாகன விபத் க்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் வாகன 
விபத் க்களின் காரணமாக நிகழ்ந்த மரணங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
ெதாைகயால் அதிகாித் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1540/ '17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— நகரத்  திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டம் காரணமாக நீர் லங்கள் 
வற்றியைமயால் உடேப வ, அராவத்த,  மக்குல் எல்ல, எெகாடகம 
உள்ளிட்ட  ப ைள மாவட்ட மக்கள் பாாிய பாதிப் க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் 
என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) ேமற்ப  மக்க க்கு கு நீர் மற் ம் ஏைனய நீர் வசதிகைள 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு அைமச்சு எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பார; 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1620/ ’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— த்த சாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) எம்பி ப்பிட் ய நகரத்தில் வர்த்தக நிைலயங்கைளக் ெகாண் ள்ள 
வர்த்தகர்கள் தம  வர்த்தக நிைலயங்க க்காக ெபௗத்த அ வல்கள் 
திைணக்களத் க்கு வாி ெச த்த ேநாிட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இதற்கான வாி அறவிடப்ப வ  உாிய காணிப்பகுதிக்காகவா ; இன்ேறல், 
வர்த்தகர்கள் தம  ெசலவில் நிர்மாணித் ள்ள கட் டங்க க்காகவா 
என்பைத குறிப்பி வாரா; 

 (iii) ேமற்ப  வாி அற ட் டன் ெதாடர் ைடயதாக, ெபௗத்த அ வல்கள் 
ஆைணயாளாினால் சிபாாிசு ெசய்யப்பட் ள்ள ஆவணங்கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iv) இத்தைகய வர்த்தக நிைலயெமான்ைற ேவெரா  ஆ க்கு விற்பைன 
ெசய் ம்ேபா  கிைடக்கும் பணத்தில் 25% ஏற் ைடய விகாைரக்கு ெச த்த 
ேவண் ெமன ெபௗத்த அ வல்கள் ஆைணயாளாின் கட்டைளெயான்  
உள்ளதா; 

 (v) ஆெமனில், தம  தனிப்பட்ட பணத்தினால்  நிர்மாணிக்கப்பட்ட  பாாிய 
கட் டங்க டன் தம  வர்த்தக நிைலயங்கைள விற்பைன ெசய் ம்ேபா  
இவர்க க்கு ெப ம் அநீதி ஏற்ப கின்ற  என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1637/ ’17 
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) யாழ்ப்பாணம்  மாவட்டத்தின், நகாி பிரேதசத்தில் ப்பிக்கத்தக்க வ சக்திப் 
ேபட்ைடெயான்ைற நி மாணிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ப்பிக்கத்தக்க வ சக்தி ேபட்ைடயில் உற்பத்தி ெசய்வதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் சூாிய மின்சக்தியின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வ சக்திப் ேபட்ைடயில் உற்பத்தி ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
காற்  மின்சக்தியின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1669/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் த்தளம் மாவட்டத்தில் இயங்கி வ ம் 
உள் ராட்சி நி வனங்களால் கழி ப் ெபா ட்க ம் குப்ைப கூளங்க ம் 
அகற்றப்ப கின்ற இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) திண்மக் கழி ப்ெபா ள் காைமத் வத் க்கான க த்திட்டெமான்  
ேமற்ப  உள் ராட்சி நி வனங்க க்காக அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இன்  வைர ேமற்ப  
க த்திட்டத்திற்ெகன, உள் ராட்சி நி வனம் ஒவ்ெவான் க்கும் வழங்கி ள்ள 
வசதிகள் மற் ம் பணத்ெதாைக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1684/ ’17 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தில், ெபாத் வில் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்த ன் பிரதிெயான்ைற 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் உள்ளடங்குகின்ற ெமாத்த நிலப்பரப்  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அதன் கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) அக் கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்கள் மற் ம் 
ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  தாபிக்கப்ப ைகயில் உத்திேயாக ர்வமாக 
எல்ைல நிர்ணய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பான விபரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலகத் க்குாிய கிராம அ வலர் பிாி களில் ஏேத ம் 
பிாிவின்/பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  வழிநடத்தல் 
நடவ க்ைககள் ேவ  பிரேதச ெசயலகங்களின் லம் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்றதா என்பைத ம்; 

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

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1690/ ’17 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2000.05.05 ஆம் திகதிய 1130/22 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்த ன் 
லம்  ஐக்கிய நா கள் அைமப்பின் நிபந்தைனக டனான உலக மர ாிைம 

அந்தஸ்  நக்கல்ஸ்  மைலத்ெதாட க்கு கிைடத்தெதன்பைத ம்; 
 (ii) குறிப்பிட்ட நிபந்தைனகளி ள்ள பிரதான நிபந்தைனயின்ப , நக்கல்ஸ் 

மைலத்ெதாட க்கு  மிக அண்ைமயில் அைமந் ள்ள மினிப்ேப, பன்வில, 
பாத்த ம்பர, லக்கல, வில்க வ, ரத்ெதாட்ட, உக்குெவல மற் ம் மாத்தைள 
ஆகிய 8 பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்குாிய 2000 ஏக்கர் பரப்பள  ெகாண்ட 
நிலப்பகுதி குறிப்பிட்ட மைலத்ெதாட டன் ஒன்றிைணக்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) எனேவ,  நக்கல்ஸ் மைலத்ெதாடர்  உலக மர ாிைம அந்தஸ்தி ந்  
நீக்கப்ப ம் ஆபத் க்கு உள்ளாகி ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நக்கல்ஸ் மைலத்ெதாடர்  உலக மர ாிைம அந்தஸ்தி ந்  நீக்கப்ப வைத 
தவிர்ப்பதற்காக ேமேல குறிப்பட்ட  2000 ஏக்கர் நிலப்பரப்ைப நக்கல்ஸ் 
மைலத்ெதாட டன் ஒன்றிைணக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அதன் தற்ேபாைதய நிைலைம யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1697/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் நைட ைறப்ப த்த உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த “கூகல் ன்” 
க த்திட்டம் ெதாடர்பில் கூகல் நி வனத்திற்கும் இலங்ைக 
அரசாங்கத்திற்கும் இைடயில் ஏற்ப த்திக்ெகாள்ளப்பட்ட உடன்ப க்ைக 
அல்ல  இணக்கப்பாட்  ஆவணெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்காக கூகல் நி வனத்ைத ெதாி  ெசய்வதற்கு இலங்ைக அரசாங்கம் 
தீர்மானித்ததன் அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இக்க த்திட்டத்திற்ெகன இலங்ைக அரசாங்கம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
இணங்கிய மற் ம் ெபற் க்ெகா த்த வசதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்காக இலங்ைக அரசாங்கத்திற்கு ெசலவான பணத் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) கூகல் நி வனம் ஆகாயத் க்கு ஏவிய ப ன் கீேழ ழ்ந்தைமக்கான 
காரணம் என்னெவன்பைத ம்; 

 (vi) இ  பற்றி விசாரைண நடத்தப்பட்  அறிக்ைகெயான்  ெவளியிடப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (vii) கூகல் நி வனம் இக்க த்திட்டத்ைத ைகவிட்டதாக அறிவித் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (viii) ஆெமனின், குறித்த உடன்ப க்ைக மற் ம் இணக்கப்பா  றிந்தைமயால் 
ஏற்பட்ட நிதி ாீதியான மற் ம் ஏைனய ேசதங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ix) ேமற்ப  ேசதங்க க்காக ெபா ப்ைப ஏற்க ேவண் யவர்கள் யாவர் 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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118/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திரன,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) (i) ெதஹிவைள மி கக் காட்சிச்சாைலயில் மி கங்க க்கு சிகிச்ைசயளிப்பதற்கு 
ேதைவயான வசதிகள் குைறந்த மட்டத்தில் காணப்ப வைத ம்; 

 (ii) மி க ைவத்தியர்க க்கான பற்றாக்குைற நில வைத ம்; 

 (iii) இந்த நிைலயில் மி கங்கள் சில உயிாிழந்தி ப்பைத ம்; 

 (iv) ேம ம் சில மி கங்கள் ேநாய்வாய்ப்பட் ப்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) 2013.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2015.06.30 ஆம் திகதி வைரயிலான 

காலப்பகுதிக்குள் ெதஹிவைள மி கக்காட்சிச்சாைலயில் உயிாிழந்த 

மி கங்களின் வைககள், வய  மற் ம் உயிாிழப்பதற்கான காரணங்கள் 

ெவவ்ேவறாக  யாைவ என்பைத அவர்  இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ெதஹிவைள மி கக் காட்சிச்சாைலக்கு இைணக்கப்பட் க்க ேவண் ய 
குைறந்தபட்ச மி க ைவத்தியர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ெதஹிவைள மி கக் காட்சிச்சாைலயில் பணியாற் ம் மி க 
ைவத்தியர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) ெதஹிவைள மி கக் காட்சிச்சாைலயில் மி கங்களின் சுகாதார நிைலைமைய 
ேமம்ப த்த எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர்  இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1203/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல 
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 

 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் 
அள ; 

எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 1983 தல் 2009  ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள், 
குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர ஒட் ெமாத்த 
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் 

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1420/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் 

கலாசார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்தின் 187 ஆம் இலக்க 

ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் அறி கப்ப த் வதற்கு ன்ெமாழியப்பட்ட 

ஜிட்ெடல் அைடயாள அட்ைடயின் ப மட்டான வ வைமப்ைப 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அைடயாள அட்ைடைய விநிேயாகிக்கும் அதிகாாி யாெரன்பைத ம்; 

 (iii) பிரைசக க்கு அைடயாள அட்ைடகைள விநிேயாகிப்பதற்காக மதிப்பீ  

ெசய்யப்பட் ள்ள ெசலவினம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அச்ெசலவினம் யாரால் ஏற்கப்ப ெமன்பைத ம்; 

 (v) 2017 ஆம் ஆண் ல் ஜிட்ெடல் அைடயாள அட்ைட திட்டத்ைத 

நைட ைறப்ப த் வதற்காக அரசாங்க வர  ெசல த்திட்டத்தி ந்  

ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி ஏற்பா  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1512/ ’17 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ெபா  நி வாக மற் ம் காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016.12.31 ஆம் திகதியில் உள்ளவா  அரச மற் ம் அரசசார் ைறகளின் 

ெமாத்த ெதாழில்நிைல யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2016.12.31 ஆம் திகதியில் உள்ளவா  அரச மற் ம் அரசசார் ைறகளின் 

ெதாழில்நிைல தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2016.12.31 ஆம் திகதியில் உள்ளவா  அரச மற் ம் அரசசார் ைறகளின் 

ெதாழில்நிைல ஆண்/ெபண்  பால்நிைலக்ேகற்ப தனித்தனியாக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) 2014.12.31 மற் ம் 2015.12.31 ஆம் திகதிக்கு ஒப்பீட்டளவில் 2016.12.31 ஆம் 

திகதி உள்ளவா  அரச மற் ம் அரசசார் ைறகளின் ெதாழில்நிைல 

அதிகாித் ள்ள அள  தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 ெசப்ெதம்பர் 06, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

119/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திரன,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2013.06.30 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2015.06.30 ஆம் திகதி வைரயான 

காலப்பகுதியில் ஒ க்காற்  நடவ க்ைகயாக, மாணவத் தகுதி நிைல 
இரத் ச் ெசய்யப்பட்ட வகுப் கள் தைடெசய்யப்பட்ட மற் ம் நீதிமன்ற 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட்ட பல்கைலக்கழக மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
பல்கைலக்கழக ாீதியாக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறான ஒவ்ெவா  மாணவாின ம் ெபயர், கவாி மற் ம் 
ெதாைலேபசி இலக்கம் பல்கைலக்கழக ாீதியாக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மாணவர்க க்கு எதிராக ஒ க்காற்  நடவ க்ைக எ க்கக் 
காரணம், ஒவ்ெவா  மாணவர்  ாீதியாக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) மாணவர் ேபாராட்டங்க க்கான தீர்  ஒ க்காற்  நடவ க்ைக அல்ல 

என்பைத ம்; 
 (ii) மாணவர்கள  ேகாாிக்ைககள் பற்றிக் கவனமாக ெசவிசாய்க்க ேவண் ம் 

என்பைத ம்; 
 (iii) பல்கைலக்கழகங்களில் வசதிகைள அதிகாிக்க ேவண் ம் என்பைத ம்; 
 (iv) மாணவர்களின் எதிர்கால ெதாழில் எதிர்பார்ப்பிைன பா காகக்க ேவண் ம் 

என்பைத ம் 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) பல்கைலக்கழகங்களில் உ வாகும் மாணவர் ேபாராட்டங்கைளக் 
குைறப்பதற்கு நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) அவ்வாறான நடவ க்ைககள் ஊடாக மாணவர் ேபாராட்டங்கள் 

குைறந் ள்ளனவா என்பைத ம் 
அவர்  இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1043/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் ஐக்கிய நா கள் அைமப்பின் ெபா ச் சைபயின் 

வ டாந்த அமர் க்கான சனாதிபதி அவர்களின் விஜயத்தின்ேபா  கலந்  
ெகாண்ட க் கு வினர் எத்தைன ேபர்; 

 (ii) ேமற்ப  விஜயத்தில் கலந்  ெகாண்ட ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
இவர்கள் க் கு வில் உள்ளடங்கிய அ ப்பைட ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  விஜயத் க்காக அரசு, அரச கூட் த்தாபனங்கள் நியதிச்சட்ட 
சைபகள்  மற் ம் அரச கம்பனிகளில் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெமாத்தச் 
ெசல கள் எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1622/’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயின் சீனித் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்ைகயில் ெசவனகல சீனித் 

ெதாழிற்சாைல மிக க்கியமான   என்பைத ம்; 
 (ii) அதன் லம் ெப ந்ெதாைகயான ேநர  மற் ம் மைற க ெதாழில் 

வாய்ப் க்கள் உ வாகி ள்ளன என்பைத ம்; 
 (iii) தற்ேபா  இத்ெதாழிற்சாைலைய சார்ந்ததாக வழங்கப்பட் ள்ள காணிகளில் 

விவசாயிகள் க ம் ச் ெசய்ைகைய ேமற்ெகாள்ளா  ேவ  
பயிர்ச்ெசய்ைககளில் ஈ பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ெசவனகல சீனித் ெதாழிற்சாைல சார்ந்ததாக க ம் ச் ெசய்ைகக்ெகன 
விவசாயிக க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள காணியின் ெஹக்டயார் பரப்பள  
எவ்வள ; 

 (ii) தற்ேபா  க ம் ச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற காணியின் ெஹக்டயார் 
பரப்பள  எவ்வள ; 

 (iii) நா க்கு நாள் க ம்  விவசாயி  ேவ  பயிர்ச் ெசய்ைககளில் 
ஈ பட் வ வதால்  இத்ெதாழிற்சாைலயி ந்  எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
உற்பத்திையப் ெபற் க்காள்ள யா  ேபாகலாம் என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், இத்ெதாழிற்சாைலயி ந்  அதிக உற்பத்திையப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1639/ ’17 
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ேநாபல் ாிேசாசஸ் மிட்டட் எ ம் கம்பனியினால் இலங்ைக மின்சார 

சைபக்கு இைடக்கிைட வழங்கப்பட் ள்ள ெமாத்த நிலக் காியின் அள  
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிலக்காி சார்பாக குறிப்பிட்ட கம்பனிக்குச் ெச த்தப்பட் ள்ள 
ெமாத்த பணத் ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) குறித்த கம்பனியான  உாிய ேநரத்திற்கு நிலக்காி வழங்குவதற்கு 
தவறியதன் காரணமாக ைரச்ேசாைல நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயத்தின் 
ெதாழிற்பாட் ைன இைடநி த்த ேவண் ேயற்பட்ட காலப்பகுதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வா  மின் பிறப்பாக்கி இயந்திரங்களின் ெதாழிற்பா  
இைடநி த்தப்பட்டதன் விைளவாக இலங்ைக மின்சார சைபக்கு 
ஏற்பட் ள்ள நட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ேநாபல் ாிேசாசஸ் மிட்டட் நி வனத்தினால் ெபறப்பட் ள்ள இலக்கம் 

LCC/09/T/02, LCC/01 மற் ம் LCC/13/T/01 ேகள்விப்பத்திரங்க க்கு 
ஏற் ைடயதான இலங்ைகயின் உள் ர் பிரதிநிதிகள் ெவவ்ேவறாக யார் 
என்பைத ம்; 

 (ii) ெப ைக ெசயல் நைட ைறையக் க த்திற்ெகாள்ளா  ேமற்ப  நிலக்காி 
வழங்கல் குறிப்பிட்ட கம்பனிக்குப் ெபற் க்ெகா க்கப்ப வதற்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1642/ ’17 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஊவா மாகாணத்தில் காணப்ப கின்ற ெமாத்த பான்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் அவற்றில் வசிக்கும் ெமாத்த பிக்குமார்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஏகாதிபத்தியவாதிகளின் ெசயற்பா கள் காரணமாக ஊவா மாகாணத்தின் 
பான்சாைல ைறைமயான  பாாிய ழ்ச்சிக்கு உள்ளாகிய  என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) வரலாற்  ாீதியாக ஊவா மாகாணத்திற்கு ஏற்பட்ட பாாிய அநீதியின் 
காரணமாக ழ்ச்சிக்கு உள்ளாகி ள்ள பான்சாைல ைறைமைய மீளக் 
கட் ெய ப் வதற்கு எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1670/ ’17 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் இயங்கி வ ம் மாறவில ம த் வமைனயில் 
இன்றளவில் கடைமயாற் ம் பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
பதவிக க்கைமய தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ம த் வமைனைய ேம ம் அபிவி த்தி ெசய்ய அைமச்சு 
எ க்கவி க்கும் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1685/ ’17 

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தில், லாஹுகல பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  தாபிக்கப்பட்ட 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்த ன் 
பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் உள்ளடங்குகின்ற ெமாத்த நிலப்பரப்  
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 (iv) அதன் கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) அக் கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்கள் மற் ம் 
ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 58 ) 

 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  தாபிக்கப்ப ைகயில் உத்திேயாக ர்வமாக 
எல்ைல நிர்ணய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பான விபரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலகத் க்குாிய கிராம அ வலர் பிாி களில் ஏேத ம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின்/பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  
வழிநடத்தல் நடவ க்ைககள் ேவ  பிரேதச ெசயலகங்களின் லம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

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

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1691/ ’17 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெநற் ெசய்ைகயில் ஈ பட் ள்ள விவசாயிக க்கு கடந்த காலத்தில் மானிய 
விைலயில் உரம் வழங்கும்ேபா , விவசாயிகள் ஒ  அந்தர் உரத்திற்கு வயல் 
காப் திக்காக பா 150/- தம் ெச த்தி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காப் திப் பணத்ைத ெச த்தி ள்ள விவசாயிகள், வயல்கள் 
ேசதமைடந்த ேபா  அதற்கான இழப்பீட் த் ெதாைகைய இலகுவாகேவ 
ெபற் க்ெகாண்டனர் என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  காப் திப் பணத்ெதாைகைய அறவி ம் ைறயியல் 
ெசயற்ப த்தப்ப வதில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) அண்ைமக்காலமாக ெதாடர்ந்  ஏற்ப கின்ற காலநிைல மாற்றம் காரணமாக 
ெநற் ெசய்ைகக்கு ஏற்ப கின்ற பாாிய ேசதங்கள் ெதாடர்பில் 
விவசாயிக க்கு இழப்பீட் த் ெதாைககைள வழங்குவதில் தாமதம் 
ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு இழப்பீட் த் ெதாைககைள 
ெச த் வதற்கு ஏேத ம் ைறயியல் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ன்னர் காணப்பட்ட விதத்தில் வயல் காணிகள் காப் தி ேபான்ற 
க த்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் வதற்கான இய ைம உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 


