
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - இரண்டாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 1(1).] 

1 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2018 ேம 17 வியாழக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

பாரா மன்றம் 

2018 ேம 25, ெவள்ளிக்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் 
வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2016),— பணச் 
சட்டத்தின் 35(3) பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) 
பிாிவின் கீழ் 2017.11.16 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக 
மர ந்திாிைகக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) 
பிாிவின் கீழ் 2017.11.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் 

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

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக 
வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2016),— பணச் 
சட்டத்தின் 35(3) பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) 
பிாிவின் கீழ் 2017.12.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப்  உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் 
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 



( 2 ) 

 

* 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— பிரேதச 
அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் 
(2015),— பணச் சட்டத்தின் 35(3) பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க 
நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 
ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— அரச ஈட்  
மற் ம் தலீட்  வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 1971 
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.06.23 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான அரச ஈட்  மற் ம் 

தலீட்  வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.21 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— அரச ஈட்  
மற் ம் தலீட்  வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— 1971 
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.11.11 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான அரச ஈட்  மற் ம் 

தலீட்  வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக 
ேசமிப்  வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 1971 ஆம் 
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.08.08 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
சுயாதீன கணக்காய்வாளர்களின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான இலங்ைக ேசமிப்  
வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.21 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 



( 3 ) 

 

* 

அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2012),— 1978 ஆம் 

ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம்  ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 
31 வ  வாசகத்தின் கீழ் 2017.10.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான இலங்ைக தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.11.10 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் 

ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம்  ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 
31 வ  வாசகத்தின் கீழ் 2017.12.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான இலங்ைக தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.20 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் 

ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம்  ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 
31 வ  வாசகத்தின் கீழ் 2017.12.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான இலங்ைக தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.20 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 

அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 
ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1979 
ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபச் சட்டத்தின் 16 
ஆம் பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் பிாி  
ஆகியவற்றின் கீழ் 2017.10.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப்  உள்ளடங்கலான, இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

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

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற .   
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2018 ன் 05, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1/ ’18 
ெ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 த்தப் 
பட்டதன் 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? 

6/ ’18 
ெகளரவ ஹமட் நவவி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண் ல் ைரச்ேசாைலக் கிராமத்தில் சி வர் ங்காெவான்றிைன 

அைமப்பதற்கான அங்கீகாரத்ைத த்தளம் மாவட்டத்தி ள்ள கல்பிட் ய 
பிரேதச சைப வழங்கியதா என்பைத ம்; 

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

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

அவர் இச்சைபயில் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

9/ '18 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) க க வ ேதர்தல் ெதாகுதியில், ெஹாெலாம் வ பிரேதசத்தில் 

நீர்த்ேதக்கெமான்  அைமக்கப்ப கின்றதா; 
 (ii) ேமற்ப  நீர்த்ேதக்கத்தில் ழ்கின்ற ெதால்ெபா ளியல் ெப மதி ைடய 

ெததிகம ெகாட்டெவஹர, ஸ்திாீ ர கற்குைக விகாைர உள்ளிட்ட ராதன 
விகாைரகள் மற் ம் மத ஸ்தலங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) ேமற்ப  நீர்த்ேதக்கத்தில் ழ்கின்ற க க வ மற் ம் ெததிகம ேதர்தல் 
ெதாகுதிகளி ள்ள கிராமங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் 
யாைவ; 

 (iv) குறித்த கிராமங்களில் காணிகைள இழக்கும் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;  
 (v) ெஹாலம் ைவயி ந்  சுரங்கப் பாைதயின் வழியாக மா ஓயா க்கு நீைரக் 

ெகாண்  ெசல் ம் ேவைலத்திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா; 
 (vi) எந்தெவா  இயற்ைக அனர்த்தத்திற்கும் உள்ளாகாத, சகல ைறகளி ம் 

ெப மதி ைடய இத்தைகய ஒ  பிரேதசத்தில் நீர்த்ேதக்கெமான்ைற 
அைமப்பதன் லம் அப்பிரேதசத்தின் மக்க க்கு பாாிய ேசதம் 
ஏற்ப ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

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

16/ ’18 
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ)  (i)  கண்  மாவட்டத்தி ள்ள மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சின் 

கீழ் நிர்வாகிக்கப்ப ம் ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (ii) அவற்றின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ன்பள்ளியின ம் ெபௗதீக மற் ம் மானிட வளங்கைள 

அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக அைமச்சு வழங்கிய உதவித் ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) கண்  மாவட்டத்தில் ன்பள்ளி ைறைமயின் அபிவி த்திக்கு அைமச்சு 
எ த் ள்ள மற் ம் எதிர்காலத்தில் எ க்க ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 

34/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட பிேரரைண இலக்கம் 130 

இற்கு இணங்க, அதிக விைளச்சைலப் ெபற் க்ெகா க்கின்ற விைதகைள 
அறி கப்ப த் ம் கம்பனிக க்கு பகுதியள  வாி விலக்களிப்  ெபற் க் 
ெகா க்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வாறான வாி ஊக்குவிப்ைப ெபற் க்ெகாண்ட நி வனங்களின் ெபயர் 
பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  தீர்மானத்திற்ேகற்ப, 2015 சனவாி 01 ஆம் திகதியளவில், 
இறக்குமதி வாியி ந்  வி விக்கப்பட் ந்த, இயந்திர சாதனங்களின் 
பட் யெலான்ைற ம்; 

 (ii) 2016 சனவாி 01 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர், இறக்குமதி வாியி ந்  
வி விக்கப்பட் ந்த, இயந்திர சாதனங்களின் பட் யெலான்ைற ம்; 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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129/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 

ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) மகாவ  “சுரக்சிததா” தலீட்  நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் நீர்ப்பாசனத் 

திைணக்களத்தினால் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் வயம்ப கால்வாய் 
க த்திட்டத்தின் பிரதான கால்வாய் ெசல் ம் தம் ள்ைள, கேலவல பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி களில் 20 கி.மீ. நீளமான கால்வாய்க்கு கீழாக அைமந் ள்ள 
தற்சமயம் மைழநீரால் மாத்திரம் வள ட்டப்ப ம் சி  குளங்கள், 
அைணகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  கிராம அ வலர் பிாி  
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சிறிய குளங்கள், அைணகள் ைறைம அைனத்ைத ம் வள ட் வதற்கு 
வயம்ப கால்வாய் ஊடாக நீர்ப்பாசன நீர் வழங்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்காக தற்சமயம் திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட குளங்களில் வயம்ப கால்வாய் 

க த்திட்டத்தினால் நீர் வழங்கப்ப ம் மற் ம் நீர் வழங்கப்படாத குளங்களின் 
ெபயர்கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) பிரதானமான கால்வாய்க்கு கீழாக உள்ள குளங்கள் அைணகைள வள ட்டா , 
வடேமல் மாகாணத்திற்கு நீைர வழங்குதல் தம் ள்ைள, கேலவல 
விவசாயிக க்கு இைழக்கப்ப ம் அநீதியாக அைமயாதா என்பைத ம்; 

 (vi) இதற்குத் தீர்வாக நீர் வழங்கப்படாத குளங்க க்கு நீைர வழங்குவதற்கான 
திட்டங்கைள வகுத்  நைட ைறப்ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (vii) ஆெமனின், எத்திகதியில் என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

156/ ’18 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அரச நி வாக காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம் 

ஒ ங்கும் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) நிதியியல் குற்றப் லனாய் ப் பிாி  (FCID) தாபிக்கப்பட்ட திகதி 

யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) 2017.08.01 ஆந் திகதியளவில் அப் பிாி க்கு (FCID) கிைடத்தி ந்த 

ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) அவற்றில் லனாய் கள் நிைற  ெசய்யப்பட்  சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதி 

திைணக்களத் க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ைறப்பா  மற் ம் சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதி 
திைணக்களத் க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட திகதி ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

191/ ’18 
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கடந்த அரசாங்க காலத்தில் தி ேகாணமைல – மட்டக்களப்  A15 தி  

னரைமக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 
 (ii) இந்த தி னரைமக்கப்ப ைகயில்  உப்பா  பிரேதசத்திற்கு பக்கத்தில் 

அைமந் ள்ள றிஞ்சா  பிரேதசத்தில் நிர்மாணிக்கப்படவி ந்த  மதகு 
நிர்மாணிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) இதனால் ெவள்ளம் வழிந்ேதாட இயலாமல்  கிண்ணியா பிரேதசம் 
ெவள்ளத்தில் ழ்குகின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த இடத்தில் ஒ  மதகிைன நிர்மாணிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 
 (ii) ஆெமனில், மதகிைன நிர்மாணிக்க எ க்கின்ற காலம் எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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193/ ’18 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2016 ஆம் ஆண்  ேம மாதத்தில் ெகா ம்  மாவட்டத்தில் ெவௗள்ப்ெப க்கினா ம் 

மைழநீாினா ம் ஏற்பட்ட நீர் ெப க்ெக ப்  காரணமாக, 
 (i) உயிாிழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) அங்க ன ற்ற ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) பாதிக்கப்பட்ட ஆட்க க்கு அரசாங்கத்தினால் ெச த்தப்பட்ட ெமாத்த 

இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) உயிாிழந்த ஆெளா வ க்கு அரசாங்கத்தினால் ெச த்தப்பட்ட இழப்பீட் த் 

ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) ேசதமைடந்த க க்கு ெச த்தப்பட்ட அதிக பட்ச மற் ம் குைறந்த பட்ச 

இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (vi) இடம்ெபயர்ந்த அைனவ க்கும் நிரந்தர கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா 

என்பைத ம்; 
  (vii) இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பெமான் க்கு நிரந்தர  வழங்கப்பட்ட 

அண்மித்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

231/’18 
ெகௗரவ எஸ். எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2012ஆம் ஆண் ல் மீெதாட்ட ல்ல குப்ைபேம  விாிவாக்கப்பட்டதன் 

காரணமாக கைள இழந்த 160 கு ம்பங்க க்கு 2014.12.01ஆம் திகதி 
சால ல்ல “லக்சந்த ெசவண” மா  ட் த் ெதாகுதியில் கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (ii) குறித்த கள் வழங்கப்பட்  இரண்  மாத காலத்தி ள் இவர்க க்கு நகர 
அபிவி த்தி அதிகார சைப லம் அ தி திகள் வழங்கப்ப ெமன 
வாக்கு தி அளிக்கப்பட் ந்த  என்பைத ம்; 

 (iii) இ வைர ேமற்ப  கு யி ப்பாளர்க க்கு உ திகள் கிைடக்கவில்ைல  
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அ தி திகள் வழங்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) ஏேத ம் சிக்கல் நிைல காணப்ப ன், அவற்ைறத் தீர்த்  இந்த க க்கு 

அ தி திகைள வழங்க மான திட்டவட்டமான காலப் பகுதி யா  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

238/ ’18 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் ாிதமாக அபிவி த்தி அைடந் வ ம் 

எம்பி ப்பிட் ய நகரத்தில் வர்த்தகக் காணிக க்கு உாித் கைள 
வழங்குவதில் பிரச்சிைன நில கின்ற  என்பைத  ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், சாியான ைறயில் காணி உாித் கைள வழங்குவதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 8 ) 

 

(ஆ) (i) இந்நகரத்தில் காணிகள் ெதாடர்பில் விஹாைரெயான்  உாிைம 
ேகா வதனால், வர்த்தகர்கள் தம  வர்த்தக நிைலயங்களில் கட் டங்கைள 
நிர்மாணிப்பதில்ைல என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இவ்விஹாைரக்கு குறிப்பிட்ட காணிகள் ெதாடர்பில் உண்ைமயிேலேய 
இ க்கின்ற உாித்  யா ; 

 (iii) பல வ ட காலமாக இந்நகரத்தில் குறிப்பிட்ட வர்த்தக நிைலயங்களின் ஆட்சிைய 
அ பவித்  வ கின்ற வர்த்தகர்க க்கு அவற்றின் உாித்ைத வழங்குவதற்கும், 
தம  வர்த்தக நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு வர்த்தக ச கத்தின க்கு 
வசதிகைள வழங்குவதற்கும் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;  

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

307/ '18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ரான்ஸ்ேபாமர் (LTL) கம்பனியின் உப 

கம்பனியான LTL ேராெஜக்ட்ஸ் கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட திகதி யா ; 
 (ii) LTL கம்பனிக்கு  இதன் 100% உாிைம உள்ளதா; 
 (iii) இதன் தற்ேபாைதய உாிைமயாளர்கள் யாவர்;  
 (iv) தற்ேபா  LTL கம்பனிக்கு LTL ெராெஜக்ட்ஸ் கம்பனியின் பங்குகள் 

உாித் ைடயதாகக் காணப்ப கின்றதா; 
 (v) LTL கம்பனிக்கு உாித்தான LTL ெராெஜக்ட்ஸ் கம்பனியின் பங்குகைள 

பராதீனப்ப த் வதற்கு அல்ல  உாிைம மாற்றம்  ெசய்வதற்கான 
உாிைமைய வழங்கியவர்கள் யார்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) LTL கம்பனிக்கு உாித்தான LTL ெராெஜக்ட்ஸ் (தனியார்) வைரய க்கப்பட்ட 
உப கம்பனியான  2006 ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர் கணக்காய்  அறிக்ைக 
களில் உள்ளடங்கவில்ைல என்பைத ம், இதன் காரணமாக இக்கம்பனியின் 
இலாபப் பங்குகள் அரசாங்கத் க்கு கிைடக்கப் ெப வதில்ைல என்பைத ம் 
அவர் அறிவாரா; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் விசாரைண நடத்தி, 2006ஆம் ஆண்  தல் இ வைர 
அரசாங்கம் இழந்த இலாபப் பங்குப் பணத்ெதாைகைய ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;  

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

380/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்  நகர 

அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ல்ைலதீ  மாவட்டத்தில், ஒட் சுட்டான் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 

அைமந் ள்ள ஓட் த் ெதாழிற்சாைல ெசயற்ப வதில்ைல என்பைத அறிவாரா; 
 (ii) இத்ெதாழிற்சாைலக்கு 2016 ஆம் ஆண்  வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் 

ஒ க்கப்பட்ட நிதி ஏற்பா  எவ்வள ; 
 (iii) ேமற்ப  பணத்ெதாைக யாாி டாக ெசல  ெசய்யப்பட்ட ; 
 (iv) ேமற்ப  ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைகயின் லம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

பணிகள் ெதாடர்பான விபரங்கள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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381/ ’18 
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர 

அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமான  மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி சைபக்கும் அரச 
ெப ந்ேதாட்ட கூட் த்தாபனத்திற்கும் ெசாந்தமான ேதாட்டங்களில் 
ேசைவயாற் கின்ற ெதாழிலாளர்களின் சம்பளத்தி ந்  கழிக்கப்ப கின்ற 
ஊழியர் ேசமலாப நிதியம், ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியம் மற் ம் 
பணிக்ெகாைட ெகா ப்பன   ஆகியன 2016 ஆம் ஆண்  இ தியளவி ம், 
பல வ டங்களாக ம் ேமற்ப  ஊழியர்க க்கு ெச த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேதாட்டங்களில்  ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ெதாழிலாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் இற்ைறவைர இவர்க க்கு ெச த்த ேவண் ய 
நி ைவப் பணத் ெதாைககள் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) நிதியங்கள் கிைடக்க ேவண் ய சில ெதாழிலாளர்கள் ஏற்கனேவ 
இறந் ள்ளனர் என்பேதா  இப்பணத் ெதாைககள் இவர்க க்கு 
ெச த்தப்படாைமயின் லம் இவர்கள  கு ம்ப அங்கத்தவர்க க்கு பாாிய 
அநீதி ேநர்ந் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இப்பணத் ெதாைககைள உடன யாக ெதாழிலாளர்க க்கு ெச த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

475/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) ஊவா மாகாணசைபயில் இடம்ெபற் ள்ள மற் ம் இடம்ெபற்  வ கின்ற 
ைறேக கள் சம்பந்தமாக கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியால் SIN/B/AG/

KI/2017/02 இலக்க ம் 2017.04.20 திகதி ம் ெகாண்ட லனாய்  அறிக்ைக 
ஒன்  ஊவா மாகாண பிரதம ெசயலாள க்கு அ ப்பிைவக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத 
அவர் றிவாரா? 

(ஆ) (i) அவ்வறிக்ைகயில் ஊவா மாகாணசைபயின் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற் ம் 
பதவிநிைல தரத்திலான உத்திேயாகத்தர்க க்கான ெவளிநாட் க் கற்ைக 
விஜயங்கள் சம்பந்தமாக ெவளிக்ெகாணரப்பட் ள்ள, பந்தி இலக்கம் 2 (அ)(i) 
ெதாடக்கம் (x)  வைரயான விடயங்கைள இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (ii) ேமற்ப  ெவளிக்ெகாணரல்கள் ெதாடர்பாக 2 (ஆ) (i) ெதாடக்கம் (xiii) வைர 
ேமற்ெகாண் ள்ள அவதானிப் கைள சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 ன் 06, தன்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

35/ ’18 
ெகளரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்த்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட பிேரரைண இலக்கம் 132 

இற்கு அைமய, ெபாலன்ன ைவ, கிளிெநாச்சி, இரத்தின ாி (எம்பி பிட் ) 
மாவட்டங்களில் ன்  பாாிய களஞ்சியங்கைள நிர்மாணிக்க மற் ம் 
மன்னார் மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட் வ ம் களஞ்சியத்தின் ேவைலகைள 

ர்த்தி ெசய்ய பா 1000 மில் யன் ஒ க்கப்பட்டைத அவர் ஏற் க் 
ெகாள்வாரா  என்பைத ம்; 

 (ii) மன்னார் மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்கப்ப கின்ற களஞ்சியத்தின் ஆரம்ப 
ெசலவின மதிப்பீட்ைட ம் மற் ம் இ வைரயான அதன் ன்ேனற்ற 
மீளாய்  அறிக்ைகைய ம் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) கிளிெநாச்சி, எம்பி பிட் ய மற் ம் ெபாலன்ன ைவயில் திய ன்  
களஞ்சியத் ெதாகுதிகைள நிர்மாணிக்கின்ற நடவ க்ைககளின் ன்ேனற்றம் 
யா  என்பைத ம்; 

 (iv) 2015 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட பிேரரைண இலக்கம் 132 
இற்காக ஒ க்கப்பட்ட பா 1000 மில் யன் ெதாைக ெசலவிடப்பட்ட 

ைற யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

239/ ’18 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் வசிக்கும் கு ம்பங்களில் வ ைமக் ேகாட் க்கு 

கீழ் வாழ்கின்ற கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அக் கு ம்பங்களின் வாழக்ைகத் தரத்ைத ேமம்ப த் வதற்கு அைமச்சு 
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

308/ ’18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) LTL Holdings (Pvt.) Ltd கம்பனிக்குச் ெசாந்தமான உபகம்பனிகளின் 

எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (ii) ேமற்ப  உபகம்பனிகள் தாபிக்கப்ப ம் ைறயியல் யா ; 
 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  கம்பனியினா ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் பணிகள் 

ெவவ்ேவறாக யாைவ; 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) குறிப்பிட்ட கம்பனிகளின் வ மானத்தி ந்   இலங்ைக மின்சார சைபக்கு 
கிைடக்கும் இலாபப் பங்கின் சத தம், ஒவ்ெவா  கம்பனியின் 
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) இந்த இலாபப் பங்கு சாியான  அல்ல என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 
 (iii) ஆெமனில், அதைனத் தி த் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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386/ ’18 
ெகளரவ ேக. காதர் மஸ்தான்,— மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு 

அபிவி த்தி மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2009-2012 காலப்பகுதியில் வ னியா மாவட்டத்தில் ெமனிக்பாம் 

இைடத்தங்கல் காம்களில் இ ந்த கு ம்பங்க க்கு உள் ர் மற் ம் 
சர்வேதச நி வனங்கள் ஊடாக பல்வைகப்பட்ட உதவிகள் கிைடக்கப் 
ெபற்ெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காலப்பகுதியில் ெமனிக்பாம் காமின் பணிகள் ெதாடர்பில் 
ெவளிநாட் , உள்நாட்  நி வனங்களிடமி ந் ம் ெவளிநா களி ந் ம் 
இனாமாக கிைடக்கப்ெபற்ற வாகனங்கள் எத்தைன என்பைத ம்; 

 (iii) அந்த வாகனங்களின் வைககள் மற் ம் பதிவிலக்கங்கள் எைவ என்பைத ம்; 
 (iv) அந்த வாகனங்கைள அப்ேபா  பயன்ப த்தியவர்கள் யார் என்பைத ம்; 
 (v) தற்ேபா  அந்த வாகனங்கள் யாரால் பயன்ப த்தப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

390/ ’18 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— ச க வ ட்டல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தற்ேபா  நாட் ள் ச ர்த்தி நிவாரணம் ெப ம் பயனாளிகளின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (ii) இதற்காக 2017 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தில் 

ஒ க்கப்பட் ள்ள ெமாத்த நிதித் ெதாைக எவ்வள ; 
 (iii) ேமற்ப  பயனாளிகள் ெதாடர்பாக நாடளாவிய ாீதியிலான மதிப்பாய்ெவான்  

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 
 (iv) ேமற்ப  மதிப்பாய்வில் கலந் ெகாண்ட உத்திேயாகத்தர்க க்கு ஏேத ம் 

ெகா ப்பன  வழங்கப்பட் ப்பின் அ  எந்த அ ப்பைடயில்; 
 (v) ேமற்ப  மதிப்பாய்வின் ேநாக்கம் யா ; 
 (vi) ேமற்ப  மதிப்பாய் க்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த நிதித் ெதாைக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

407/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் மன்னார் மாவட்டத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் 

வ காலைமப் ச் சைபயினால் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் வழங்கப்பட் ந்த 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

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

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

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

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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471/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) ஊவா மாகாணசைபயில் இடம்ெபற் ள்ள மற் ம் இடம்ெபற்  வ கின்ற 

ைறேக கள் சம்பந்தமாக கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியால் SIN/B/AG/
KI/2017/02 இலக்க ம் 2017.04.20 திகதி ம் ெகாண்ட லனாய்  அறிக்ைக 
ஒன்  ஊவா மாகாண பிரதம ெசயலாள க்கு அ ப்பிைவக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத 
அவர்அறிவாரா; 

(ஆ) (i) அவ்வறிக்ைகயில் ஊவா மாகாணசைபயின் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற் ம் 
பதவிநிைல தரத்திலான உத்திேயாகத்தர்க க்கான ெவளிநாட் க் கற்ைக 
விஜயங்கள் சம்பந்தமாக ெவளிக்ெகாணரப்பட் ள்ள, பந்தி இலக்கம் 3 (அ) 
(i) ெதாடக்கம் (x)  வைரயான விடயங்கைள இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (ii) ேமற்ப  ெவளிக்ெகாணரல்கள் ெதாடர்பான அறிக்ைகயில் (ஆ)(i) ெதாடக்கம் 
(iii) வைர ேமற்ெகாண் ள்ள அவதானிப் கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

491/ ’18 
ெகளரவ ெஷஹான் ேசமசிங்க,— அரச நி வாக காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம் 

ஒ ங்கும் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) இலங்ைக ெபா ன் வ டாந்த இடமாற்றக் ெகாள்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (ii) 2017 ைல தல் அக்ேடாபர் வைர இடமாற்றம் ெபற் ள்ள ெபா ஸ் 

நிைலயப் ெபா ப்பதிகாாிகளின் எண்ணிக்ைக, இவர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டைமக்கான காரணம் தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  இடமாற்றங்கள், ேதசிய ெபா ஸ் ஆைணக்கு வின் 2017/01 ஆம் 
இலக்க சுற்றறிக்ைகக்கு ரணாகாதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், இந்த இடமாற்றங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதன் ேதைவ யா  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2018 ன் 07, வியாழக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

2/ ’18 
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2017.09.06 ஆம் திகதியளவில் ேதசிய மின்சார ைறைமயி ள் 

காணப்ப ம் சூாிய சக்தியின் லம் பிறப்பிக்கப்ப ம் ெமாத்த  மின்வ வின் 
அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) சூாிய சக்தியின் லம் மின்சாரத்ைத பிறப்பிக்க ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
ெபா த் தல்கைள அைதாியப்ப த்த இலங்ைக மின்சார சைபயின் 
ஊழியர்கள் ெசயலாற் கின்றனெரன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) சூாிய சக்திப் ேபாராட்ட க த்திட்டம் ெதாடர்பாக இலங்ைக மின்சார 
சைபயின் ஊழியர்கைள விழிப் ணர் ட்ட அைமச்சு ேமற்ெகாண் ள்ள 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்குஅறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

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

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

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

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

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

36/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் 

ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 வர  ெசல  திட்டத்தின் 169 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 

க வா மற் ம் அ  சார்ந்த ஆராய்ச்சிக க்கு ஒ க்கப்பட்ட பா 5 மில் யன் 
நிதி ஏற்பா  ெசலவிடப்பட்ட விதம் பற்றிய ெசலவின விபரெமான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 2016 ஆண் ல் 
அரசாங்க நிதி ஏற்பாட்ைட பயன்ப த்தி ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் 
எண்ணிக்ைக, ேமற்ப  ஆராய்ச்சிகைள ேமற்ெகாண்ட ஆராய்ச்சியாளர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் இவற்றின் ெப ேப கள் பற்றிய அறிக்ைகைய 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) வாசைனத் திரவியங்கள் (மிளகு, கராம்  மற் ம் சாதிக்காய்) ஏற் மதிக்கான 
ெசஸ் வாி நீக்கப்பட்டைமயால் 2016 ஆம் ஆண் ல் ஏற்பட்ட ெசஸ் வாி 
வ மான இழப்பின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

130/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i)  மாத்தைள மாவட்டத்தில் மத்திய மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற 

பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) தற்ேபா  இப்பாடசாைலக க்கு மத்தியில் பதில் கடைமயாற் ம் அதிபர்கள் 

உள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iv) தற்ேபா  மாவட்டத்தில் நில கின்ற ஆசிாியர் ெவற்றிடங்களின் 

எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  கல்விக் ேகாட்டத்தின் ப  ெவவ்ேவறாக யாைவ; 
 (v) மாத்தைள மாவட்டத்தில் அதிபர் ெவற்றிடங்கள் மற் ம் ஆசிாியர் ெவற்றிடங் 

கைள நிரப் வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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157/ ’18 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (உயர் தர) பாீட்ைசக்கு உயிாியல்  பாடத் 

ைறயில் த்தளம் மற் ம் கு ணாகல் மாவட்டங்களி ந்  ேதாற்றி ள்ள 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில், பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமைய 
ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவன் அல்ல  
மாணவியின் ஆகக்குைறந்த ெப ேப , Z ெப மதி, கல்வி கற்ற பாடசாைல 
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ம த் வ பீடம் யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின்ப  தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ன் திெசம்பர் மாதத்தில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 

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

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

அவர் அறிவாரா? 

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

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

194/ ’18 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர 

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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215/ ’18 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு 

அபிவி த்தி மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கடந்த த்த சூழ்நிைல காரணமாக இடம்ெபயர்ந்த 150 கு ம்பங்கள் 25 

வ டங்களாக வ னியா ந்ேதாட்டம் நலன் ாி காமில் வசித்  
வ கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த 150 கு ம்பங்கைள ெந ங்ேகணி, சின்ன அடம்பன் பிரேதசத்தில் 
மீள்கு யமர்த் வதாக வ னியா மாவட்டச் ெசயலகம் அறிவித்தி ந்த 
நிைலயில், இக்கு ம்பங்க க்கான கள் இரண்  பகுதிகளாக 
பிாிக்கப்பட் , ெந ங்ேகணி சின்ன அடம்பன் பிரேசத்தில் 68 க ம் 

ளியங்குளம் பிரேதசத்தில் 82 க ம் “லயிகா ஞானம் அறக்ெகாைடத் 
தாபனத்தால்” நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்;  

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட 150 களில் அந்த மக்கள் மீள்கு ேயறி உள்ளனரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அ  எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

309/ '18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயின் கீழ் லங்கா ட்ரான்ஸ்ேபாமர்ஸ் எ ம் ெபயாில் 

நி வனெமான்  காணப்பட்டதா; 
 (ii) ேமற்ப  நி வனத்தின் ெபயர் மாற்றப்பட் ள்ளதா; 
 (iii) ஆெமனில், இதன் தற்ேபாைதய ெபயர் யா ; 
 (iv) வ/ப எல்ாீஎல் ேஹால் ங்ஸ் ( தனியார்) கம்பனிக்குச் ெசாந்தமான பங்குகள் 

பகிரப்பட் ள்ள விதம் யா ; 
 (v) ESOT (நம்பிக்ைகப் ெபா ப் ) பங்குதாரர்களிடம் காணப்ப ம் பங்குகைள 

நி வகிப்ப  யார்; 
 (vi) இதன் பங்குதாரர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் அவர்களிடம் காணப்ப ம் 

பங்குகளின் எண்ணிக்ைக பற்றிய பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 
 (vii) ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம், இ  தாபிக்கப்பட்  

எவ்வள  காலப்பகுதியில் அவர்கள  பங்குகள் குறித் ம் அவர்கள் 
பங்குதாரர்கள் என்ப  பற்றி ம் அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ESOT கம்பனியின் ஆரம்ப பங்குதாரர்கள் யார், அவர்க க்கு 
உாித்தானதாயி ந்த பங்குகளின் அள  யா ; 

 (ii) ேமற்ப  பங்குதாரர்களில் இலங்ைக மின்சார சைபயின் ஊழியர்கள் 
காணப்ப கின்றார்களா; 

 (iii) ஆெமனில், அவர்க க்கு பிைணப்  பற்றிய   ரண்பா  இ ப்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) COPE அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் வ/ப எல்ாீஎல் 
ேஹால் ங்ஸ் (தனியார்) கம்பனியினால் பா 232 மில் யன்  இலாபப்பங்கு 
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு வழங்கப்படவில்ைல என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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391/ ’18 
ெகளரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் உள்ள தமிழ் ெமாழி ல பாடசாைலகளின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் ஆரம்பநிைல மற் ம் இரண்டாம் நிைல 

பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் மத்திய அரசுக்குாிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வள ; 
 (iv) அந்த பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (v) தமிழ் ெமாழி லம் கல்வி கற்கும் ெமாத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில்,  
 (i) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைற வைர ஐந்தாம் ஆண்  லைமப்பாிசில் 

பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த மற் ம் சித்தியைடயாத மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர க.ெபா.த.(சாதாரண தர) மற் ம் 
க.ெபா.த (உயர் தர) பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த மற் ம் சித்தியைடயாத 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ெவறாக எவ்வள ; 

 (iii) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர ெபாறியியல் மற் ம் ம த் வ 
ைறயில் கற்பதற்கு பல்கைலக்கழகங்க க்கான தைகைமகைளப் ெபற்ற  

மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;  
 (iv) சிங்கள ெமாழி ல மற் ம் தமிழ் ெமாழி ல மாணவர்க க்கிைடேய 

ேமற்காண் பாீட்ைசகளில் சித்தியைடந்த மற் ம் சித்தியைடயாத 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக சத தமாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

406/ ’18 
ெகளரவ அ ர சிட்னி ஜயரத்ன,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் திாியாய பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள 

கிாிஹண் ேசய னித ஸ்தலத் க்குாிய காணிகள் நில அளைவ 
ெசய்யப்பட்  ர்த்திெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அளைவெசய்யப்பட்  இனங்காணப்பட் ள்ள நிலத்தின் மீ  
அைடயாளம் இடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) அளைவெசய்யப்பட்டதன் லம் இனங்காணப்பட் ள்ள னித ஸ்தலத்திற்குாிய 
காணியின் அள  எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட வைரப்படங்கைள த்த சாசன அைமச்சுக்கு வழங்குவதில் 
தாமதம் ஏற்படக் காரணம் என்னெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

408/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல் 

மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயினால் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் 
வழங்கப்பட் ந்த களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

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

 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் த்த நிைலைம வைட ம் வைர கு நீர் 
வழங்குவதற்காக ஒவ்ேவார் ஆண் ற்கும் அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக யா ; 
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 (iv) த்த நிைலைம வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர கு நீர் 
வழங்கல் க த்திட்டங்க க்காக அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்த பணத்ெதாைக 
ஆண்  வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

422/ ’18 
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தாத் ேசன ர, கலாெவவ, மஹஅக்கரய வத்த மற் ம் களணிவத்த ஆகிய 

பிரேதசங்களில் ஏறத்தாழ 100 ஏக்கர் வயற் காணி கு நாகல் ெப ந்ேதாட்ட 
கம்பனிக்கு குத்தைகக்கு விடப்படப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணியில் குத்தைக விவசாயிகளாக, விவசாயிகள் நீண்டகாமாக 
விவசாயத்தில் ஈ பட்  வ கின்றைமயால், ெப ந்ேதாட்ட கம்பனியி ந்  
இக்காணிகைள வி வித்  வாரக்கு  விவசாயிக க்கு அ தி தி உாிைமைய 
ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ க்குமா  இப்பேலாகம பிரேதச 
ெசயலாள க்கும் காணி அைமச்சுக்கும் அறி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  காணிகளின் அ தி தி உாிைமைய இவ்விவசாயிக க்கு 
ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

438/ ’18 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— ெதாைலத்ெதாடர் கள், ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 

மற் ம் ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2017.03.31 ஆந் திகதி உள்ளவா , ெவளிநா களில் பணி ாிகின்ற 

இலங்ைகையச் ேசர்ந்த பயிற் விக்கப்பட்ட  மற் ம் பயிற் விக்கப்படாத 
ஊழியர்களில் எண்ணிக்ைக, இவர்கள் பணி ாிகின்ற நாட் க்கைமய, 
ெதாழில் வைகப்ப த்தல்க க்கைமய மற் ம் ஆண் ெபண் பால்நிைலக்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பயிற் விக்கப்பட்ட மற் ம் பயிற் விக்கப்படாத ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்கைமய ம் சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் 
மற் ம் இதர இனங்க க்கைமய ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

472/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயில் நைடெபற் ள்ள மற் ம் நைடெபற் க் ெகாண் க்கும் 

ைறேக கள் ெதாடர்பாக கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியினால் SIN/
B/AG/KI/2017/02 ஆம் இலக்க மற் ம் 2017.04.20 ஆம் திகதிய லனாய்  
அறிக்ைக ஊவா மாகாண பிரதான ெசயலாள க்கு அ ப்பப்பட் ள்ள டன் 
இவ்வறிக்ைகயில் ஊவா மாகாண கல்வி அைமச்சினால் பாடசாைல த்தகப் 
ைபகள் வழங்கப்பட்டைம ெதாடர்பாக ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள 4 (ஆ) (i) 
ெதாடக்கம் (vii) வைரயான பந்திகளில் எ த் க்காட்டப்பட் ள்ள விடயங்கைள 
இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 ன் 08, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

37/ ’18 
ெகளரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்த்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

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

(அ) (i) 2016 வர  ெசல த்திட்டத்தின் 174 ஆம் ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், ேதசிய 
சுற்றாடல் பா காப்  நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் ேமலதிக நிகழ்ச்சித்திட்டங் 
க க்கு ஒ க்கப்பட்ட பா 2000 மில் யன் நிதி ஏற்பா  2016 ஆம் ஆண் ல் 
ெசலவிடப்பட்ட ைறைய ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், நிதி ஏற்பா கள் வழங்கப்பட்ட “ேமலதிக 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்” யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேமலதிக நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்குப் ெபா ப்பான நி வனங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 2016 ஆம் ஆண் ல், 

 (i) சுற்றாடல் சமநிைலைம பா காத்தல், நிைலேபறான காணி காைமத் வம்; 

 (ii) உயிர் வளங்களின் பா காப் ; 

 (iii) சுற்றாடல் மாசைடவைதக் கட் ப்ப த்தல்; 

 (iv) வன வளங்களின் பா காப் ; 

ஆகியவற் க்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைககள் தனித்தனிேய யாைவெயன்பைத 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

158/ ’18 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) 2015.01.08 ஆம் திகதியி ந்  இன்  வைர அைமச்சரைவ அைமச்சர்கள், 
இராஜாங்க அைமச்சர்கள் மற் ம் பிரதி அைமச்சர்க க்ெகன வாகனங்கள் 
ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  வாகனத்தின ம் வைக மற் ம் விைல யா   என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வாகனங்க க்ெகன ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த பணத் ெதாைக யா  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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195/ ’18 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2016 ஆம் ஆண் ல் ெகாஸ்கம, சாலாவ இரா வ ஆ த களஞ்சியம் 

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

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

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

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

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

ெகா க்கப்பட்ட அண்மித்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

216/ ’18 
ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம் 

கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் நகாி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் வைலப்பா  

கிராமத்தில் 300 இற்கும் ேமற்பட்ட மீனவக் கு ம்பங்கள் வாழ்ந் வ கின்றன 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கு ம்பங்களில் சுமார் 100 கு ம்பங்கள் ேநர யாக மீன்பி க் 
ைகத்ெதாழி ம், ஏைனய கு ம்பங்கள் ேவ  ெதாழில்களி ம் ஈ ப கின்ற 
ேபாதி ம், ேபாதியள  வ மானம் இன்றி வாழ்ந் வ கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மீன்பி த் ெதாழிலாளர்கள் நாளாந்தம் 1000 கிேலா கிறா க்கும் 
அதிகமான நண் கள் மற் ம் கடல் உண கைள பி த்  அவற்ைற ேவ  
இடங்க க்கு அ ப்பி பதனிட்  ெவளி மாகாணங்க க்கு அ ப் கின்றனர் 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மக்களின் வாழ்வாதாரம் பற்றிக் கவனம் ெச த்தி, ேமற்ப  
பிரேதசத்தில் கடல் உண கைளப் பதனி ம் ெதாழில்சாைலெயான்ைற 
நிர்மாணிக்கத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

232/ ’18  
ெகளரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) எதிர்வ ம் 03 வ டங்களி ள் ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள ெகா ம்  மாவட்டத்தின் 

நகர டைமப் க் க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  டைமப் க் க த்திட்டங்களில் நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள 

ட்  அலகுகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (iii) இந்த டைமப் க் க த்திட்டங்க க்ெகன திட்டவட்டமாக காணிகள் 

இனங்காணப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அக்காணிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  க த்திட்டங்க க்குச் ெசலவிட உத்ேதசித் ள்ள ெமாத்த பணத்ெதாைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்குத் தனியார் ைறயின் தலீ கள் காணப்ப மாயின், அைவ யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) அரச மற் ம் தனியார் தலீ களின் லம் நிர்மாணிக்கப்ப கின்ற 
களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  க த்திட்டங்கைள ர்த்தி ெசய்ய எதிர்பார்க்கின்ற தினங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  டைமப் க் க த்திட்டங்களி ள்ள ஒ  ட் ன் ெமாத்தப் 
ெப மதி யா  என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  கைள ெபா  மக்க க்குப் ெபற் க் ெகா க்கும் ேவைலத்திட்டம் 
யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

240/ ’18 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்திற்காக அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள, இலங்ைக கல்வி 

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

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

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

310/ ’18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வைகப்ப த்தாத குப்ைபகைள ேசகாிக்காதி ப்பதற்கு உள் ராட்சி 

நி வனங்கள் எ த் ள்ள ைவ பற்றி மக்கைள விழிப் ணர் ட்டத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 
 (iii) குப்ைபகைள வைகப்ப த்தி ேசகாிக்கத் ேதைவயான வசதிகள் மக்க க்குப் 

ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 
 (v) வைகப்ப த்தப்பட்ட குப்ைபகைள ேசகாிப்பதற்கு உள் ராட்சி 

நி வனங்க க்கு வசதிகள் ெசய் ெகா க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) குப்ைபகைள வைகப்ப த்தித் தராத ஆட்க க்ெகதிராக எ க்கப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) வைகப்ப த்தப்பட்ட குப்ைபகள் மீள்சுழற்சி ெசய்யப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அ  எந்த இடத்தில் என்பைத ம்; 
 (iv) அதற்காக தலீ  ெசய்யப்ப ம்  பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) மீள்சுழற்சி ெசய்யப்பட்ட குப்ைபகைள எத்தைகய பணிக க்கு பயன்ப த்தலாம் 

என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

382/ ’18 
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தின், பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் 

ெவஸ்ட்ேஹால் ேதாட்டத்தில் அைமந் ள்ள ம த் வ நிைலயம் அரசிற்கு 
ெபா ப்ேபற்கப்பட்  கிராமிய ைவத்தியசாைலயாக மாற்றப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கிராமிய ைவத்தியசாைலயின் லம் இப்பிரேதசத்தின் 3500 - 4000 
கு ம்பங்க க்கு ேசைவ வழங்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  சுமார் ஒ  வ டத்திற்கு ன்னர் ம த் வர்கள் மற் ம் உபகரணங்கள் 
பற்றாக்குைற காரணமாக இவ்ைவத்தியசாைல டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) ஆெமனில், இவ்ைவத்தியசாைலைய மீண் ம் திறந்  ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் 

சுகாதார ேதைவகைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

387/ ’18 
ெகளரவ ேக. காதர் மஸ்தான்,— மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு அபிவி த்தி 

மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(ஆ) (i) 2009-2012 காலப்பகுதி வைர பயங்கரவதத்திற்கு எதிரான இ தி த்தத்தின் 

ேபா  ெவளிேயற்றப்பட்ட கு ம்பங்கள் வ னியா மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள 
ெமனிக்பாம் இைடத்தங்கல் காம்களில் தங்கைவக்கப்பட் ந்தைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்தக் காலப்பகுதியில் அங்கு தங்கிய கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக மாதாந்த அ ப்பைடயில் எத்தைன என்பைத ம்; 

 (iii) அக்கு ம்பங்களின் ெமாத்த நபர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (iv) அவர்க க்கு அன்றாடம் சைமத்த உண  வழங்க அரசாங்கம் ஒ க்கிய நிதி 

எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (v) ஒ  நபாின் காைல உண , மதிய உண , இர  உண க்கு தலா 

ஒ க்கப்பட்ட ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அவ் உண  ெசலவிடப்பட்ட ெதாைகக்கு ஏற்ப தயார் ெசய்யப்பட் ந்ததா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அவர்க க்கு உண  வழங்குவதில் சர்வேதச, உள் ர் நி வனங்கள் மற் ம் 
தனி நபர்கள் வழங்கிய பங்களிப்  உள்ளடங்கிய  விபரங்கைள ம்; 

 (iii) வழங்கப்பட்ட உணவின் தரம் ெதாடர்பில் நைடெபற்ற ைறேக கள் 
ெதாடர்பாக கிைடக்கப்ெபற்ற ைறப்பா கள் மற் ம் அைவ ெதாடர்பாக 
எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 
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409/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் த்தளம் மாவட்டத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் 

வ காலைமப் ச் சைபயினால் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் வழங்கப்பட் ந்த 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

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

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

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

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

423/ ’18 
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இப்பேலாகம பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், கலாெவவ கிராமத்தில் சுமார் 

2500 கு ம்பங்கள் வசிக்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 
 (ii) இக் கிராமம், மாவட்டத்தில் சன ெநாிசல் மிக்க ாிதமாக 

நகரமயமாகிக்ெகாண் க்கும் ஒ  கிராமம் என்பதால் இதன் கிைள திகள் 
மற் ம் வ காண் ெதாகுதிகைள ைறயாக அைமக்க ேவண் ய  
இன்றியைமயாத  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இக் குைறகைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு ேதைவயான நிதி ஏற்பாட்ைட 
வழங்குவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

439/ ’18 
ெகளரவ ஜயந்த சமர ர,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) டீசல் இறக்குமதி ெசய் ம் ேபா  ஒ  லீற்றர் டீச க்கு அரசாங்கம் 

அறவி கின்ற இறக்குமதி வாி எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (ii) ஒ  லீற்றர் டீச க்கு அரசாங்கம் இறக்குமதி வாி தவிர ேவ  வாிகைள 

அறவி கின்றதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  வாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) ஒ  லீற்ற க்கு அறவிடப்ப கின்ற வாித் ெதாைக, ஒவ்ெவா  வாி 

வைகக்கும் அைமய எவ்வள  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ஒ  லீற்றர் டீச க்கு அரசாங்கம் அறவி கின்ற ெமாத்த வாித் 
ெதாைகயான , ஒ  லீற்றர் டீச ன் சில்லைற விற்பைன விைலயில் 
எத்தைன சத தமாகும் என்பைத ம்; 

 (ii) டீச க்கு அரசாங்கம் அறவி கின்ற சகல வாிகைள ம் நீக்கும் பட்சத்தில், 
வா க்ைகயாள க்கு ஒ  லீற்றர் டீசைல ெபற் க் ெகா க்கக்கூ ய 
சில்லைற விைல யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) டீச க்கு அரசாங்கம் பல்ேவ  வைகயிலான வாிகைள அறவி வதான  
பண்டங்கள் மற் ம் பணிகளின் விைலகள் அதிகாிப்பதற்கு ஏ வாக 
அைமந் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) டீச க்கு அரசாங்கம் அறவி கின்ற சகல வாிகைள ம் நீக்கும் பட்சத்தில், 
பண்டங்கள் மற் ம் பணிகளின் விைலகைளக் குைறக்க ம் 
என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

451/ ’18 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சாின் பிரத்திேயக 

பதவியணிக்கு இைணக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் 

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

473/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயில் நைடெபற் ள்ள மற் ம் நைடெபற் க் 

ெகாண் க்கும் ைறேக கள் ெதாடர்பாக கணக்காய்வாளர் 
தைலைமயதிபதியினால் SIN/B/AG/KI/2017/02 ஆம் இலக்க மற் ம் 
2017.04.20 ஆம் திகதிய லனாய்  அறிக்ைக  ஊவா மாகாண பிரதான 
ெசயலாள க்கு அ ப்பப்பட் ள்ள டன், இவ்வறிக்ைகயில் பாலர் 
பாடசாைலக க்கு த்தகப் ைபகைளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு நிதி 
அ சரைண ெபற் க்ெகாண்டைம  ெதாடர்பாக ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள 5 
(அ) (i) ெதாடக்கம்  (v) வைரயான பந்திகளில்  எ த் க்காட்டப்பட் ள்ள 
விடயங்கைள இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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476/ ’18 
ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க,— நிதி மற் ம் ெவகுசனஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2006 ஆம் ஆண் ன் 27 ஆம் இலக்க ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் ெதாடர்பான 

ேதசிய அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்ப  ம பானம் மற் ம் ைக பி த்தல் 
காட்சிகைளக்ெகாண்ட ெதாைலக்காட்சி நாடகங்கள், திைரப்படங்கள் அல்ல  
விளம்பரப் பிரசாரங்கள்  தைடெசய்யப்பட் ள்ளன என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஆெமனில், ெவகுசன ஊடக அைமச்சினால் நி வகிக்கப்ப ம் சுயாதீன 
ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசயில் 2017.02.11 ஆம் திகதி பி.ப. 7.30 க்கும் 
8.00 மணிக்கும் இைடயில் ஒளிபரப்பப்பட்ட “சுேவத்த கங்தீர” 
ெதாைலக்காட்சி நாடகத்தின் ஒ  காட்சியில் ஒ  ந ைக ைக பி ப்ப  
ெதளிவாகக் காட்சிப்ப த்தப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (ii) குறிப்பாக, ஒ  ெபண் ைகப்பி க்கின்ற காட்சி ஒளிபரப்பப்ப வதன் 
காரணமாக இ  ைகபி த்த க்கு ஊக்குவிப்பாக அைமயலாம் என்பைத ம்; 

 (iii) பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்பட்ட சட்ட ஏற்பா கள் அரச ெவகுசன 
ஊடக நி வனெமான்றினால் மீறப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) இந்த ஒளிபரப்  ெதாடர்பாக ைறசார்ந்த விசாரைணெயான்ைற நடாத்தி 
இனிேமல் இவ்வாறான சம்பவங்கைளத் தவிர்க்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2018 ன் 19, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

3/ ’18 
ெகௗரவ நளின் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) நகாியில் நி மாணிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள 1040 ெம.ெவா. (1040mw) 

காற் ச்சக்தி மற் ம் சூாியசக்தி ப்பிக்கத்தக்க வ சக்திப் ங்காைவ 
நி வதற்காக காணி அளைவ நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிைய இலங்ைக மின்சார சைபக்கு சு காித்தல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) மின்சார உற்பத்திக்காக ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  மின் உற்பத்தி நிைலயத்தில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற மின்சாரத்ைத 

ேதசிய ைறைமயில் ேசர்ப்பதற்கான மின்மாற்  ைறைமைய 
நி மாணிப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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18/ ’18 
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தில் உள்ள இலங்ைக ேபாக்குவரத்  சைப ப்ேபாக்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ப்ேபாக்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ப்ேபா லமாக ம் இன்றளவில் ேபாக்குவரத்தில் 
ஈ ப த்தப்ப கின்ற ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ப்ேபாக்களில் இலாபமீட் கின்ற மற் ம் நட்டத்தில் இயங்கும் 
ப்ேபாக்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ப்ேபாவி ம் நில ம் ெவற்றிடங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (vi) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் பதவிேயற்றைத அ த் , இற்ைறவைர 
ப்ேபாக்களில் வழங்கப்பட் ள்ள ெதாழில்களின் எண்ணிக்ைக ம் ேமற்ப  

ெதாழில்கைள ெபற்ற ஆட்களின் ெபயர்க ம் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vii) கண்  மாவட்டத்தில் இேபாச ப்ேபாக்களின் ேப ந் களின் எண்ணிக்ைகைய 
அதிகாிப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

38/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் 

அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல  திட்டத்தின் 182 ஆம் இலக்க 
பிேரரைணக்கைமவாக, ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் ேபரைவெயான்  (Primary 
Industry Council) தாபிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ேததி மற் ம் இடம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வர ெசல திட்டப் பிேரரைணயி ள்ள ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் 
ேபரைவெயான்ைற தாபிப்பதன் ேநாக்கம் மற் ம் அதற்கான 
ேவைலத்திட்டத்ைதப் பற்றி சு க்கமாக ெதளிப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த ேபரைவ டன் ெதாடர் ைடய நி ணர்களின் ெபயர் பட் யைல 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பிேரரைணயில் குறிப்பிடப்ப கின்ற இலங்ைகயில் தற்ேபா  
இயங்கும் நிைலயி ள்ள ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்கள் பற்றிய பட் யெலான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vi) 2009 இல் த்தம் வைடந்த பின்னர் வடக்கு, கிழக்கு உள்ளிட்ட 
இலங்ைகயில் திதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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132/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 

ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) க கங்ைக, ெமாரகஹகந்த  க த்திட்டம் காரணமாக மாத்தைள மாவட்டத்தில், 

லக்கல ேதர்தல் ெதாகுதியில் இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்கைள, லக்கல ேதர்தல் 
ெதாகுதியிேலேய கு யமர்த் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகள்ளப்பட் ள்ள  
என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) ஆெமனில், இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் வழங்கப்பட்ட 
காணிகளின் பரப்பள  எவ்வள ; 

 (iii) அவ்வா  வழங்ஙப்பட்ட காணிகள், தற்ேபாைதய சந்ததியின க்கு ேபாதியதாக 
இ ப்பி ம், அ த்த சந்ததியின க்கு ேபாதியதாக இல்ைல என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், ெமாரகஹகந்த  க த்திட்டம் காரணமாக மீள கு யமர்த்தப்பட்ட 
கு ம்பங்கள் எதிர்ெகாள் ம் காணிப் பிரச்சிைனகள் மற் ம் அவர்களின் 
அ த்த சந்ததியினர் எதிர்ெகாள்வதற்கு ேநாி கின்ற காணிப் பிரச்சிைனகைள 
தீர்ப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

159/ ’18 
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) தற்ேபா  இலங்ைகயில் இயங்கிவ கின்ற பட்டமளிக்கும் நி வனங்களின் 

எண்ணிக்ைக யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்தின ம், 
 (i) கவாி; 
 (ii) பட்டமளிப்பதற்காக பல்கைலக்கழக மானிய ஆைணக்கு வின் அங்கீகாரம் 

ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட திகதி; 
 (iii) அளிக்கப்ப கின்ற பட்டங்கள்; 
 (iv) கல்வி பயி ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (v) ஒவ்ெவா  பட்டப் பாடெநறிக்கும் அறவிடப்ப கின்ற பணத் ெதாைக; 

தனித்தனியாக யா  என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

196/ ’18 
ெ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 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? 



( 27 ) 

 

217/ ’18 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம் 

கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு ,— (1) 
(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள 11 குளங்கைளச் சார்ந்ததாக 

ஏறக்குைறய 750 கு ம்பங்கள் நன்னீர் மீன்பி க் ைகத்ெதாழி ல்  
ஈ பட் ள்ளனெரன்பைத ம்; 

 (ii) அண்ைமயி ந்  நிலவிவ கின்ற க ம் வறட்சி காரணமாக இந்த 
கு ம்பங்களின் வாழ்வாதாரம் ற்றாகேவ இழக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த மக்களின் வாழ்வாதாரம் பற்றிக் கவனம்ெச த்தி ஏேத ம் நட்டஈட் ைன 
வழங்கக்கூ ய இய ைம உள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில் வழங்கக்கூ ய நிவாரணம் யா  
 (iii) அந்த நிவாரணம் வழங்கப்ப ம் திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

233/ ’18 
ெகளரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெகாலன்னாவ கல்விக் ேகாட்டத்தில் அைமந் ள்ள ஒேரெயா  மகளிர் 

ேதசிய பாடசாைல, ெகாலன்னாவ  மகளிர் கல் ாியாகும் என்பைத ம்; 
 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  கல் ாியில் பல குைறபா கள் காணப்ப கின்றன 

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

ெவற்றிடங்க ம் காணப்ப கின்றன என்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

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

உள்ளெதன்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்குள்ள திட்டம் யா  என்பைத ம்; 
 (iii) அதற்காக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 
 (iv) 2017 ஆம் ஆண் ல் இந்தக் கல் ாியின் ெபௗதீக மற் ம் மனித வள 

அபிவி த்திக்காக வழங்கப்பட் ள்ள நிதி ஏற்பா கள் தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

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

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

 (vii) ஆெமனில், அந் நிதி ஏற்பா கள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

241/ ’18 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— ச க வ ட்டல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் ச ர்த்தி நிவாரணங்கள் ெப கின்ற கு ம்பங்களின் 

எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  ேதர்தல் ெதாகுதிக்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) ச ர்த்தி திட்டத் க்கு திதாக கு ம்பங்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள்வதற்கு 
அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம்  நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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311/ ’18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெகா ம்  நகரத்தின் மத்திய ேப ந்  தாிப்  நிைலயம், குணசிங்க ர 

தனியார் ேப ந்  தாிப்  நிைலயம்  மற் ம் பஸ்தியன் மாவத்ைதயில் 
அைமந் ள்ள தனியார்  ேப ந்  தாிப்  நிைலயம்  ஆகிய இடங்களில் 
ேப ந் களி ந்  கப்பம் ெபறப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேபாைதப் ெபா ட்கள் மற் ம் பிற ைறதகாத தீத்ெதாழில்க டன் 
ெதாடர் ைடய ஆட்கள் தம  வியாபார நடவ க்ைகக க்காக இந்த 
இடங்கைள பயன்ப த் கின்றனெரன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த இடங்களில் உள்நாட்  மற் ம் ெவௗிநாட் ப் பயணிக க்கு 
ேபாதியள  வசதிகள் இல்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ைறதகாத ெசயல்களில் ஈ ப கின்ற ஆட்கைள ஒழிப்பதற்காக 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில் 2016 ஆம் ஆண் ல் ைக ெசய்யப்பட்ட மற் ம் சட்ட 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) இந்த இடங்களின் பா காப் க்காக ெபாலீஸார் ஈ ப த்தப்பட் ள்ளனரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இந்த ேப ந்  தாிப்  நிைலயங்களில் மலசலகூடங்கள் உள்ளிட்ட 
உட்கட்டைமப்  வசதிகைள வி த்திெசய்ய நடவ க்ைககள்  
எ க்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

383/ ’18 
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  

வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெப ந்ேதாட்டங்களில் வசிக்கின்ற சுமார் 08 இலட்சம் தமிழ் ெதாழிலாளர்கள் 

கு ம்பங்கள் இற்ைறவைர 10x12 அ கைளக் ெகாண்ட லயன் அைறகளில் 
வாழ்கின்றனெரன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு கைள வழங்குவதற்காக கடந்த அரசாங்கத்தினால் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேவைலத்திட்டத்திற்கைமய 2014.12.31 ஆம் திகதியளவில் 
நிர்மாணிக்கப்பட் ந்த களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (ii) இல் குறிப்பிட் ள்ள கள் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள 
ெப ந்ேதாட்டங்கள் மற் ம் மாவட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) 2015, 2016 மற் ம் 2017  ஆம் ஆண் களில் இக் க த்திட்டத்திற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட  நிதி ஏற்பாட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள 
களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  ஆண்  மற் ம் மாவட்டத் க்கைமய 

தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (vi) ெப ந்ேதாட்டங்களில் வாழ்கின்ற மக்க க்கு ன்ைனய அரசாங்கங்களால் 

வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிைக யாெதன்பைத ம்; 
 (vii) ேமற்ப   ட் ப் பிரச்சிைனைய ைமயாக தீர்த் ைவப்பதற்கு எவ்வள  

காலம் எ க்கும் என்பைத ம்; 
 (viii) ேமற்ப  ேவைலத்திட்டம் பற்றிய தகவல்கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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388/ '18 
ெகௗரவ ேக. காதர் மஸ்தான்,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) மன்னார் மாவட்ட ச  பிரேதச  சைபக்கு உட்பட்ட ேவப்பங்குளம் 

ெதாடக்கம் சிலாபத் ைற வைரயிலான உள்ளக தி 2010 ஆம் ஆண்  
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சினால் 
நி மாணிக்கப்பட்ட  குறித்  அறிவாரா; 

 (ii) அதன் நி மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மற் ம் த்தப்பட்ட 
திகதிகள் எைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அவ் தியின் நீளம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) அ  ஊட த் ச் ெசல் ம் கிராமங்கள் எைவெயன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) அதற்கான ஒப்பந்த ேவைல ெகா க்கப்பட்ட நி வனம் எ  என்ைத ம்; 
 (ii) அப்ேபா  அதன் உாிைமயாளர்கள் (பங்காளர்கள்) யார் என்பைத ம்; 
 (iii) அதற்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதி எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iv) தற்ேபா  அவ் தி பயன்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

392/ ’18 
ெகௗரவ ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண் ல் இடம்ெபற்ற திடீர் அனர்த்த நிைலைமகளின் எண்ணிக்ைக 

யா ; 
 (ii) ேமற்ப  அனர்த்தங்களால் இடம்ெபயர்ந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  

மாவட்டத்தின்ப  எவ்வள ; 
 (iii) ெசாத் ச் ேசதங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின்ப  எவ்வள ; 
 (iv) இடம்ெபயர்ந்தவர்க க்கு நட்டஈ  ெச த் வதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள 

நிதிேயற்பா களின் அள  யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

410/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் மன்னார் மாவட்டத்தில் இலங்ைக மின்சார 

சைபயினால் மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

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

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

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 30 ) 

 

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

பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2012 ஆம் ஆண்  பலாகல பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், பலாகல-ேநகம்பஹ 

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

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

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

அவர் அறிவாரா? 

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

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2018 ன் 20, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல திட்டத்தின் 204 ஆம் இலக்க 

பிேரரைணக்கு அைமவாக, தார் இற்கான சந்ைத வாய்ப் கள் 
தளர்த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக பின்பற்றப்பட்ட வழி ைறகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  வர  ெசல திட்ட பிேரரைணக்ேகற்ப தார் சந்ைதயில் பிரேவசித்த 

பிரதானமான வழங்குனர்கள் யாவெரன்பைத ம்; 
 (iv) 2003 ஆம் ஆண்  தல் 2016 ஆம் ஆண்  வைர இலங்ைக ெபற்ேறா யக் 

கூட் த்தாபனத்தின் தார் உற்பத்தி மற் ம் ஒவ்ெவா  வ ட இ தியி ம் 
நிலவிய ைகயி ப்பின் அள  யாைவெயன்பைத ம்; 

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 31 ) 

 

242/ ’18 
ெகௗரவ ேஹசான் விதானேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் கு விட்டவில் ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடெயான்  

உள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ைகத்ெதாழில் ேபட்ைட ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி மற் ம் 

அதன் ஆரம்ப ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) தற்ேபா  இக்ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடயில் இயங்கும் ெதாழிற்சாைலகளின் 

எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ெதாழிற்சாைலயி ம் ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ளவர்களின் 

எண்ணிக்ைகைய ெவவ்ேவறாக குறிப்பி வாரா என்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  காலகட்டத்தில் டப்பட்ட ெதாழிற்சாைலகள் உள்ளதாயின் 

அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (vi) இந்த ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடைய ேம ம் வி த்தி ெசய்வதற்கு அைமச்சு 

ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

312/ ’18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ரப்பயணச் ேசைவ ேப ந்  வண் கள் ஓய் க்காக நி த்தப்ப கின்ற  

இடங்களில் அைமந் ள்ள சிற் ண் ச்சாைலகளில் அேநகமானைவ மிக ம் 
அசுத்தமான நிைலயில் உள்ளன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் கழிவைற வசதிகள் ஒ ங்காக இல்ைல என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  சிற் ண் ச்சாைலகளில் தரக்குைறவான உண  பானங்கள் அதிக 

விைலக்கு விற்கப்ப கின்றன என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப   (i) மற் ம்  (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நிைலைமகள் ேப ந் ப் 

பயணிகளின் சுகாதாரத்தில் தாக்கத்ைத ஏற்ப த் ெமன்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  சிற் ண் ச்சாைலகளின் ஒ ங்கு ைறயாக்க க்காக தற்ேபா ள்ள 
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

  (ii) ேமற்ப  ைறயியல் தி த்தப்பட ேவண் ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்தத் தி த்தங்கள் எவ்வா  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

411/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல் 

மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயினால் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் 
வழங்கப்பட் ந்த களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

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

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

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

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 32 ) 

 

440/ ’18 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வாத் வ சந்தியில் இ ந்  ெமாறன் வ சந்தி வைர ெசல்கின்ற வாத் வ 

ெமாறன் வ திைய விஸ்தாித்  அபிவி த்தி ெசய் ம் க த்திட்டத்ைத 
ஆரம்பிக்க மற் ம் நிைற ெசய்ய உத்ேதசித் ள்ள திகதிகள் யாைவ; 

 (ii) அந்த தியின் நீளம், தற்ேபா  தார் இடப்பட் ள்ள அளவின் அகலம் 
மற் ம் ெமாத்த அகலம் எவ்வள ; 

 (iii) காபற் இ வதற்கு எதிர்பார்த் ள்ள அகலம் மற் ம் அபிவி த்திக்குப் 
பின்னரான தியின்  ெமாத்த அகலம் எவ்வள ; 

 (iv) அபிவி த்தி ெசய்யப்ப கின்ற பாலங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
மதகுகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திக் க த்திட்டத்திற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ள ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  பணத்ெதாைகயில் காணிகள் மற் ம் ஆதனங்களின் 
இழப்பீட் க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள  பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

 (iii) நிர்மாணப் பணிக க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள  பணத்ெதாைக எவ்வள ; 
 (iv) நிர்மாணப் பணிகள் யாரால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்;   

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

447/ ’18 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சாின் பிரத்திேயக 

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயில் நைடெபற் ள்ள மற் ம் நைடெபற் க் 

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

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 33 ) 

 

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

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்ைத தனியார் மயப த் வதற்காக இரண்  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

482/ ’18 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ேமட் க் காணிகளில்லாத ஆட்க க்கு தம  வயல் காணியில் 10 பர்சஸ் 

அளைவ நிரப்பி ெடான்ைற அைமத் க்ெகாள்ள அ மதி வழங்குதல் 
நீண்ட காலமாக நைட ைறயி ந்ெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேமட் க் காணிகளில்லாத ஆட்க க்கு தம  வயல் காணியில் 10 
பர்சஸ் அளைவ நிரப்பி ெடான்ைற அைமத் க்ெகாள்ள வழங்கப்பட் ந்த  
வாய்ப்  இழக்கச் ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆைகயால் நாட் ன் பல்ேவ  பிரேதசங்களில் காணியில்லாத ெப ம் 
ெதாைகயான மக்கள் நிர்க்கதி நிைலைமக்கு உள்ளாகி ள்ளனெரன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வயல் காணியில் 10 பர்சஸ் அளைவ நிரப் வதற்காக இன்றளவில் கமநல 
ேசைவகள் திைணக்களத்திற்கு விண்ணப்பித் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆட்க க்கு மிகத் ாிதமாக ேமற்ப 10 பர்சஸ் வயல் காணிைய 
நிரப்பிக்ெகாள்ள வாய்ப்பளிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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486/ ’18 
ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்குச் ெசாந்தமான கிளிெநாச்சி - ல்ைலத்தீ  

A-50 பிரதான தியில் அைமந் ள்ள பிரதான பாலமான 402 மீற்றர் 
நீள ைடய வட் வாகல் பாலம் ஒ  வாகனம் மாத்திரம் ெசல்லக்கூ ய 
அள க்கு ஒ ங்கியதாக அைமதல் மற் ம் எவ்விதமான னரைமப் ம் 
ெசய்யாைம காரணமாக ேபாக்குவரத் க்கு இைட றாக  
அைமந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இந்த வட் வாகல் பாலத்ைத னரைமத்தல் ெதாடர்பாக என்னால் 
2017.07.31 ஆம் திகதியிடப்பட்  எ த் லமான ஒ  ேவண் ேகாள் 
வி க்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், வட் வாகல் பாலத்ைத திட்டவட்டமான ஒ  காலப்பகுதிக்குள் 
இரண்  வாகனங்கள் ெசல்லத்தக்கதாக விஸ்தாித்  னரைமக்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

488/ ’18 
ெகௗரவ ெஹக்டர் அப் ஹாமி,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ைரச்ேசாைல, லக்விஜய நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயத்தினால் ஏற்ப கின்ற 

சுற்றாடல் மாசைடவைத குைறக்க உத்ேதச காற் த் த ப்ைப நிர்மாணிக்க 
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) காற் த் த ப்  இன்ைமயினால் மின் உற்பத்தி நிைலயத்ைத சூழ ள்ள 
பிரேதசத்தில் வாழ்கின்ற விவசாயிகள் பாாிய சிரமங்க க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் 
என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) காற் த் த ப்ைப நிர்மாணித்தல் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப   மின் உற்பத்தி நிைலய வளவி ள் சாம்பல் குவிக்கப் வைத த க்க 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) மின் உற்பத்தி நிைலயத்தி ந்  ெவௗிேய ம் சாம்பல் காரணமாக 
பயிர்கள் அழிவைடந் ள்ள விவசாயிக க்கு ெச த்தப்பட்ட இழப்பீட் த் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  மின் உற்பத்தி நிைலயத்திற்கு ெசல் ப யான சுற்றாடல் பா காப்  
உாிமப்பத்திரம் இ க்கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ் ாிமப்பத்திரம் வழங்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) அவ் ாிமப்பத்திரத்தின் காலம் வைட ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) குறித்த உாிமப்பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நிபந்தைனகைள நிைறேவற்றத் 

தவறியைமக்கான ெபா ப்ைப இலங்ைக மின்சார சைப ஏற் க்ெகாள்கின்றதா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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508/ ’18 
ெகளரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) ேபாட்  அ ப்பைடயிலான ேகள்விப் பத்திரம் ேகாரல் லம் குைறந்த 

விைலயில் சூாிய சக்தி மின்வ ைவப் ெப வதற்கு வாய்ப்பி க்கும் ேபா , 
உாிமப்பத்திரத்ைத மாத்திரம் ெபற் , 2016 ஆம் ஆண்  வைர பணிகைள 
ஆரம்பிக்காமல் இ ந்த கம்பனிகளி ந்  அலெகான்  பா 23.00 
ேபான்ற அதிக விைலயில் மின்சாரத்ைதக் ெகாள்வன  ெசய்தல் நியாயமான  
என ஏற் க்ெகாள்கின்றீரா என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக நைலெப தகு சக்தி அதிகாரசைபயின் தைலவர் தங்கள  
அைமச்சின் ெகாள்ைகக்கு ரணாகச் ெசன்  ேமற்கூறிய ேமாச கள் 
ெதாடர்பாக கவனம் ெச த்தமாட்டாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ேபாட்  அ ப்பைடயிலான ேகள்விப் பத்திரம் ேகாரல் ெசயற்பாட் ற்காக 
நிைலெப தகு சக்தி அதிகாரசபயின் தைலவர் நடவ க்ைக எ த் ள்ளாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  நிைலெப தகு சக்தி அதிகாரசைபயின் தைலவர் பதவிைய 
வகிப்பவ க்கு அந்தப் பதவிைய ஏற்பதற்கான தைகைம யாெதன்பைத ம்; 

 (v) 2015.01.08 ஆம் திகதியின் பின்னர் நிைலெப தகு சக்தி அதிகாரசைபயினால் 
மின் பிறப்பாக்க உாிமப் பத்திரங்கள் (Energy Permits) வழங்கப்பட் ள்ள 
நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) மின் பிறப்பாக்க உாிமப் பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  
நி வனத்தின ம் பணிப்பாளர்கள் மற் ம் அத்தைகய ஒவ்ெவா  
நி வனத் க்கும் வழங்கப்பட் ள்ள உாிமப்பத்திரங்களின் ெகாள்ளள  
ஆகியன ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) நிைலெப தகு சக்தி அதிகாரசைபயினால் மின் பிறப்பாக்க உாிமப்பத்திரங்கள் 
வழங்கப்ப ம் ேபா  அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகக க்கு ரணாக 
ெசயற்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

512/ ’18 
ெகளரவ ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெகா ம்  ேமல் நீதிமன்றத்தில் விசாாிக்கப்பட்ட H.C/4648/2009 ஆம் இலக்க 

(சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதியின் இலக்கம் சீ.ஆர். 2/26/2009) வழக்கின் 
பிரதிவாதிகள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (ii) அந்தக் குற்றப்பகர் ப் பத்திரத்தில் ன்ைவக்கப்பட் ந்த குற்றப் பகர் கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அந்த குற்றப் பகர் களி ந்  சகல பிரதிவாதிகள ம் குற்றம் மற்றவர்கள் 
என வி தைல ெசய்யப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அவ்வா  வி விக்கப்பட்ட ேபாதி ம் சட்டமா அதிபரால் மீண் ம் குற்றச் 
சாட் க்கைள உாியவா  மீள ஸ்தாபிக்க ெமன தீர்ப்பில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ப , சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதி குற்றாட் க்கைள உாியவா  மீள 
ஸ்தாபித்  பிரதிவாதிக க்கு எதிராக மீண் ம் வழக்குத் தாக்கல் ெசய்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாெறனில், மீண் ம் எக்காலத் க்குள் வழக்கு தாக்கல் ெசய்யப்ப ம் 
என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வா  வழக்கு தாக்கல் ெசய்யப்படாவி ன், அந்தத் தீர்மானத் க்கு 
ஏ வான காரணங்கள் ெதாடர்பாக அறி ட்டப்ப மா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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513/ ’18 

ெகௗரவ பிேரமலால் ஜயேசகர,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தின், நிவித்திகல ேதர்தல் ெதாகுதியில், “அய்-ேராட்” 
க த்திட்டதின் கீழ் 05 திக் க த்திட்டங்க க்குாிய ேவைலகள் 2015 
திெசம்பர் மாதத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதில் 02 க த்திட்டங்களின் ேவைலகள் இ திக் கட்டத்தில் 
உள்ளெதன்ப டன் 03 க த்திட்டங்களின் ேவைலகள் இைடந ேவ 
நி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நி த்தப்பட் ள்ள க த்திட்டங்கள் மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2017 ஆம் ஆண் ல் ேவைலகள் நிைற  ெசய்யப்படவி ந்த 
இக்க த்திட்டங்களின் ேவைலகள் நிைற  ெசய்யப்ப ம் காலகட்டம் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

515/ ’18 

ெகௗரவ இந்திக அ த்த ேஹரத்,— மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நாட் ள்ள ெபண்கள், சி வர்கள், இைளஞர்கள் மற் ம் திேயாாின் 
சனத்ெதாைக ைறேய தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) மகளிர் ெதாடர்பான ேதசிய கு ைவ ேபணிவ வதற்கு 2017ஆம் 
ஆண் க்காக வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அதன் தற்ேபாைதய ெசயற்ப நிைல யா  என்பைத ம்; 

 (iv) வன் ைறகள் காரணமாக நிர்க்கதிக்குள்ளாகி வாழ்ந் ெகாண் க்கும் 
ெபண்க க்கு கள் மற் ம் ஏைனய நிவாரணங்கைள வழங்க 2017ஆம் 
ஆண் ற்காக வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (v) குறித்த நிவாரணங்கைள வழங்குதல் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் திகதி யா  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2018 ன் 21, வியாழக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

40/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 157 இன் 

பிரகாரம், ேதயிைலக் ைகத்ெதாழில் எதிர்ேநாக்கி ள்ள பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்ப்பதற்காக அரச மற் ம் தனியார் ைறைய உள்ளடக்கிய  ெசயற்பாட் க் 
கு ெவான்  நியமிக்கப்பட்டதா; 

 (ii) ஆெமனில், அதன் அங்கத்தவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) 2016 ஆம் ஆண் ல் அக்கு வினால் இனங்காணப்பட்ட ேதயிைலக் 

ைகத்ெதாழில் எதிர்ேநாக்கி ள்ள பிரதான பிரச்சிைனகள் யாைவ; 
 (iv) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேதயிைலக் ைகத்ெதாழி ன் பிரச்சிைனகைளத் 

தீர்ப்பதற்காக அரசாங்கத்தினால் கைடப்பி க்கப்பட்ட வழி ைறகள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

243/ ’18 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் நிவித்திகல கல்விக் ேகாட்டத்தில் ேதல தமிழ் 

மகா வித்தியாலயம் என்ற ெபயாில் பாடசாைலெயான்  உள்ளெதன்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அப்பாடசாைலயில் தற்ேபா  கல்வி பயி ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  அப்பாடசாைலயில் தீவிர ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 
நில கின்றெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iv) அந்த ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு அைமச்சினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

313/ ’18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,—  நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2014.01.01 ஆம் திகதியி ந்  2015.06.30 ஆம் திகதி வைரயான 

காலப்பகுதியில், சட்ட விேராதமாக இலங்ைகக்கு ெகாண்  வரப்பட்  
ைகப்பற்றப்பட்ட சிகரட்களின் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சிகரட்க டன் ைக  ெசய்யப்பட்  தவறாளிகளான ஆட்களின் 
ெபயர்கள், கவாிகள், ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் மற் ம் 
ெவௗிநாட்டவெரனில் நா  யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்க க்கு வழங்கப்பட்ட 
தண்டைனகள் ஒவ்ெவா  ஆ க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ைகப்பற்றப்ப கின்ற சட்ட விேராதமான சிகரட்கள் சட்ட நடவ க்ைககைள 
ெதாடர்ந்  அழிக்கப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், சிகரட்கள் அழிக்கப்ப ம் ெசயல் நைட ைற யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இன்ேறல், ேமற்ப  சிகரட்கள் அரச வாிக க்குட்ப த்தப்பட்  சந்ைதக்கு 

விநிேயாகிக்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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412/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல் 

மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயினால் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் 
வழங்கப்பட் ந்த களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

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

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

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

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

448/ ’18 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  கல்வி நடவ க்ைகக க்காக இலங்ைகயர் 

க க்கு சனாதிபதி நிதியத்தின் லம் ைமயான அல்ல  பகுதியள  
லைமப் பாிசில் வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்  காணப்ப கின்றதா 

என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனின், ேமற்ப  ேவைலத்திட்டத்திற்கு அைமவாக இதற்காக தைகைம 

ெபற்றவர்கள் ெதாி  ெசய்யப்ப ம் அ ப்பைட மற் ம் ைறயியல் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) க.ெபா.த. (உயர் தரம்) அதிகூ ய ள்ளிகைள ெபற் க்ெகாள் ம் மாணவர் 
க க்கு லைமப்பாிசில் வழங்கும் ைறயியெலான்  காணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) பட்டப்பின் ப ப்  கல்விக்காக பட்டதாாிக க்கு லைமப்பாிசில் வழங்கும் 
ைறயியெலான்  காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iii) மற் ம் (iv) தவிர ேவ  உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  லைமப் 
பாிசில்கைள ெபற் க்ெகா க்கும் ைறயியெலான்  காணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், ேமற்ப  ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 
 (vii) 2005 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  வைர ேமற்ப  (iii) மற் ம் 

(iv) இல் குறிப்பிடப்பட்ட ைறயியல்க க்கு றம்பாக, உள்நாட்  அல்ல  
ெவளிநாட்  லைமப்பாிசில்கைள ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் ெபயர், நிதித் 
ெதாைக, நி வனம் மற் ம் ெவளிநாெடனில், அந்நாட் ன் ெபயர் 
ஆண் வாாியாக தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 39 ) 

 

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

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்ைத தனியார்மயப்ப த் ம் உடன்ப க்ைகயின் 

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

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

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

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

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

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

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

என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

483/ ’18 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இன்றளவில் இலங்ைகயில் ேபணிவரப்ப கின்ற வாெனா  அைலவாிைசகளின் 

எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ேமற்ப  வாெனா  அைலவாிைசகைள ேபணிவ கின்ற நி வனங்கள் யாைவ; 
 (iii) ேமற்ப  வாெனா  அைலவாிைசகளின் உாிைமயாளர்கள் யார் மற் ம் ேமற்ப  

அைலவாிைசகள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள திகதிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ; 
 (iv) இன்றளவில் இலங்ைகயில் ஆரம்பிக்கப்பட்  ஒ பரப்  ேமற்ெகாள்ளப் 

பட் வராத வாெனா  அைலவாிைசகள் உள்ளனவா;  
 (v) ஆெமனில், அந்த அைலவாிைசகள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வாெனா  அைலவாிைசகைள ஒ ங்கு ைறப்ப த் கின்ற நி வனம் யா ; 
 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  வாெனா  அைலவாிைசகைள ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல் 

ைறசார்ந்த வைகயில் இடம்ெப வதில்ைல என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 
 (iii) ச கப் பாதிப்  ஏற்படக்கூ ய வைகயில்  ஒ சில வாெனா  அைலவாிைசகள் 

லமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற பிரச்சாரங்கள் ஒ பரப்பப்ப வைத 
த ப்பதற்காக வாெனா  அைலவாிைசகைள ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்காக 

ைறசார்ந்த ைறயியெலான்ைற  ாிதமாக தயாாிப்பாரா; 
 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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487/ ’18 
ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் இயங்கிவந்த மாவட்ட தபால் அத்தியட்சகர் 

அ வலகம் த்த சமயத்தில் டப்பட்டெதன்பைத ம்; 
 (ii) மீளக் கு யமர்த் ம் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர் ஏைனய அைனத்  

அ வலகங்க ம் மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்பட்டேபாதி ம்  இவ்வ வலகம் 
மாத்திரம் இற்ைறவைர ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) எனேவ, ஏறக்குைறய 100 கிேலாமீற்றர் ெதாைலவில் அைமந் ள்ள 
வ னியா மாவட்ட தபால் அ வலகத்திற்குச் ெசன்  தம  தபால் 
சம்பந்தமான பிரச்சிைனகைள ன்ைவக்கின்ற மிக ம் சிரமமான  
நிைலைமைய ல்ைலத்தீ  மக்கள் எதிர்ேநாக்கி உள்ளனெரன்பைத ம்; 

 (iv) இந்த அ வலகத்ைத மீண் ம் ஆரம்பித்தல் சம்பந்தமாக என்னால் 2017.07.07 
ஆந் திகதி எ த்திலான ேகாாிக்ைகெயான்  ன்ைவக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், ல்ைலத்தீ  மாவட்ட தபால் அத்தியட்சகர்  அ வலகத்ைத மிக ம் 
ாிதமாக மீண் ம் திறந் ைவக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் 

இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயினால் மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள தீ களின் 

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

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

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

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

492/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) தி ேகாணமைல ைற கத்ைதச் சார்ந்ததாக ெபற்ேறா யக் 

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

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

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

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

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

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 41 ) 

 

509/ ’18 
ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) இலங்ைக நிைலெப தகு சக்தி அதிகாரசைபயினால் சூாியசக்தி மின் உற்பத்தி 

நிைலயங்கைள நி மாணிப்பதற்காக எயார் ஷீப் மார்ஷல் ஒ வர் ரணசிங்க 
என்ற ஒ வர் பணிப்பாளர் பதவிைய வகிக்கும் கம்பனிெயான் க்கு 
உாிமப்பத்திரெமான்  வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  உாிமப்பத்திரத்தின் பிரகாரம் ேமற்ப  கம்பனியினால் 
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்  ேதசிய ைறைமக்கு வழங்கப்பட ேவண் ய 
மின்சாரத்தின் அள  எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) Solar Thermal ெதாழில் ட்பத்திற்காக வழங்கப்பட் ள்ள ேமற்ப  
உாிமப்பத்திரம்  பின்னர், சட்டவிேராதமாக Solar PV ெதாழில் ட்பமாக 
மாற்றப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்கு பணிப் ைர வி த்தவர் யாெரன்பைத ம்; 
 (v) இவ்வாறாக ெதாழில் ட்பத்ைத மாற்றியதனால் ேம ம் பல 

விண்ணப்பதாாிக க்கு அநீதி இைழக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (vi) தற்ேபா  இக்க த்திட்டத்தின் நிைலைம யாெதன்பைத ம்; 
 (vii) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் லம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற மின் அலெகான்  

பா 23.10 தம் ெகாள்வன  ெசய்யப்ப வதன் லம் 20 வ டங்களில் 
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ஏற்ப ம் நட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

 (viii) மின் அலெகான்ைற குைறந்த விைலயில் ெகாள்வன  ெசய் ம் 
இய ைம இ ந் ம் அதிக விைலக்கு ெகாள்வன  ெசய்யப்ப வைத 
நியாயப்ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (ix) நிகழ்ந் ள்ள ஊழல் சம்பந்தமாக இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய 
சார்த் தல்கைள லனாய்  ெசய்வதற்கான ஆைணக்கு க்கு 
ஆற் ப்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

516/ ’18 
ெகௗரவ இந்திக அ த்த ேஹரத்,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைக ெபா ளாதாரத்தின் பிரதான ஆக்கக்கூ களான கமத்ெதாழில், 

ைகத்ெதாழில் ைற மற் ம் ேசைவ வழங்கல் ஆகியைவ 2016 ஆம் 
ஆண் ன் ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்திக்கு பங்களிப்  ெசய் ள்ள  அள  
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;  

 (ii) ேமற்ப  அள கள் சத த அ ப்பைடயில் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) 2016 ஆம் ஆண் ன் ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்திக்கு ேசைவத் ைறயின் 

பங்களிப்  எத்தைன மில் யன் பா என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  ேசைவ வகுதிக்குாித்தான திய ஆக்கக்கூ கள் யாைவ 

என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 



( 42 ) 

 

(ஆ) (i) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர பங்குச் சந்ைத விைலச் 
சுட்ெடண் ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சுட்ெடண் ெதாடர்ந் ம் ழ்ச்சி அைடவைத த ப்பதற்கு 2017 ஆம் 
ஆண் ல் ெசய்யப்பட் ள்ள ன்ெமாழி கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) 2016  ஆம் ஆண்  சனவாி, ன், ெசப்ெதம்பர் ஆகிய மாதங்களில் ேதசிய 
கர்ேவார் விைலச் சுட்ெடண்ணின் ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களின் தல்  பகுதியில் ெதாழிற்பைட 
பங்களிப்  தம்  யாெதன்பைத ம்; 

 (v) கமத்ெதாழில் ைறயில் ெதாழில் ாிேவார்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vi) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் அரச ைற மற் ம் சுய ெதாழில்களில் 
ஈ பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2017ஆம் ஆண் ல் ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண் சாிவினால் 
பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங் க்கு வழங்கப்ப ெமன அறிவிக்கப்பட்ட காப் தி 
இழப்பீ்ட் த் ெதாைக அக்கு ம்பங்க க்கு கிைடத் ள்ளதா  என்பைத ம்; 

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

 (iii) 2016 மற் ம் 2017ஆம் ஆண் களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ேசதமைடந்த 
கைள விைல மதிப் ச் ெசய்  காப் தி இழப்பீட் த் ெதாைகெயான்ைற 

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

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

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

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 43 ) 

 

551/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ப குவதற்கு சுத்தமான நீாின்ைமயால் த்தளம் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 

ெப மளவிலான மக்கள் க ம் பாதிப் க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

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

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

571/ ’18 
 ெகௗரவ மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  

நகர அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வ/ப மிஹின் லங்கா விமானக் கம்பனியினால் நடாத்தப்பட் வந்த விமானப் 

பயண நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள, 2016.10.30 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் ஸ்ரீ லங்கன் 
விமானக் கம்பனி ெபா ப்ேபற் க் ெகாண்ட  என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) அதற்கு சமாந்தரமாக ஸ்ரீ லங்கன் விமானக் கம்பனிக்கு ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
மிஹின் லங்கா ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்களின் ெபயர் 
மற் ம் பதவிகள் யாைவ; 

 (iii) இவ்வா  ேசர்த் க்ெகாள்ளப்படா  ேசைவ த்தப்பட்ட மிஹின் லங்கா 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்களின் ெபயர் மற் ம் பதவிகள் யாைவ; 

 (iv) ேசைவ த்தப்பட்ட ஒவ்ெவா  ஊழிய க்கும் ெச த்தப்பட்ட நட்ட 
ஈட் த் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (v) 2016.12.31ஆம் திகதியின் பின்னர் ேசைவயில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ளவர்களின்  
ெபயர் மற் ம் பதவிகள் யாைவ;  

 (vi) 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர ஆேலாசகர் பதவிகைள வகித் க் 
ெகாண் ந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (vii) ேமேல (vi) இல் குறிப்பிடப்பட்டவர்களில் எதிர்வ ம் மாதங்க க்காக சம்பளம் 
வழங்கப்பட் ள்ேளாாின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்க க்குச் ெச த்தப்பட்ட 
நட்டஈட் த்ெதாைக, சம்பளம் அல்ல  ெகா ப்பன  எவ்வள ;  

 (viii) ேபாதியள  நட்டஈ  கிைடக்காைமயால் ேமன் ைறயீ  ெசய் ள்ளவர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ;  

 (ix) இவர்க க்கு நி ைவ நட்டஈட் த் ெதாைக வழங்கப்ப மா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 



( 44 ) 

 

2018 ன் 22, ெவள்ளிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள விைளயாட்  ைமதானங்களின் 

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

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

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

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

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

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

41/ ’18 
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்  

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்டப் பிேரரைண இலக்கம் 156 

இன்ப , பிரேதச ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகைள ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயில் 
பட் ய டப்பட்ட கம்பனிகளாக மாற் ம் ேநாக்கத்ைத அைடவதற்காக 2016 
ஆம் ஆண் ல் பின்பற்றப்பட்ட வழி ைறகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) 1992 ஆம் ஆண் ல் நி வப்பட்ட பிரேதச ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் 
மற் ம் அவற்றின் உாிைம ெதாடர்பாக ைமயான ஓர் அறிக்ைகைய 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 1992 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர ேமற்கூறிய 
ஒவ்ெவா  பிரேதச ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின ம் இலாப நட்டம் 
ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்குறித்த ஒவ்ெவா  ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியினா ம் உாிைமயாக்கிக் 
ெகாண் ள்ள ஏக்கர் அள  மற் ம் அவற்றின் உற்பத்தித் திறன் 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

133/ ’18 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) மாத்தைள மாவட்டத்தில் ஒவ்ெவா  ேதர்தல் ஆ ைகப் பிரேதசத்தி ள்ள 

ேதசிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (ii) ேமற்ப  ேதசிய பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) மாத்தைள மாவட்டத்தில் ேதசிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைகைய 

அதிகாிப்பதற்கும் தற்ேபா ள்ள ேதசிய பாடசாைலகைள ேம ம் 
ன்ேனற் வதற்கும் அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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160/ ’18 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (உயர் தர) பாீட்ைசக்கு உயிாியல்  பாடத் 

ைறயில் மாத்தைள, வெர யா மற் ம் கண்  மாவட்டங்களி ந்  
ேதாற்றி ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில், பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமைய 
ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவன் அல்ல  
மாணவியின் ஆகக்குைறந்த ெப ேப , Z ெப மதி, கல்வி கற்ற பாடசாைல 
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ம த் வ பீடம் யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின்ப  தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

197/ ’18 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2017 ஆம் ஆண் ல் ஈர வலயத்தில் ெவௗ்ளப்ெப க்கு மற் ம் மைழயினால் 

ஏற்பட்ட நீர்ப்ெப க்கு காரணமாக, 
 (i) உயிாிழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) அங்க ன ற்றவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு அரசாங்கத்தின் சார்பில் ெச த்தப்பட்ட ெமாத்த 

இழப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) உயிாிழந்தவர்க க்காக அரசாங்கத்தின் சார்பில் ெச த்தப்பட்ட இழப்பீட் த் 

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

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

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

ெகா க்கப்பட்ட அண்மித்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

218/ ’18 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் கமநல அபிவி த்தி திைணக்களத்தில் கமத்ெதாழில் 

ஆராய்ச்சி உற்பத்தி உதவியாளர் பதவிகளி ள்ள பதவியணியினர் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  பதவியில் பணியாற் ம் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் நில ம் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  திைணக்களத்தில் நில ம் ெவற்றிடங்கள் நிரப்பப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பதவியில் பதிற் கடைமயாற் ம் உத்திேயாகத்தர்க க்கு பதில் கடைம 
நியமனங்கள் மற் ம் பதில் கடைம ெகா ப்பன கள் வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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314/ ’18 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகப் பாடசாைல மாணவர்கள் பல்ேவ  ேபாசாக்குக் குைறப்பா களால் 

பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 
 (ii) அதற்கு காரணம் உாிய ேநரத்தில் உண  உட்ெகாள்ளாைம மற் ம் 

உட்ெகாள் ம் உண கள் ேபாசாக்கற்றைவயாக இ க்கின்றைம ேமயாகும் 
என்பைத ம்; 

 (iii) இதனால் பாடசாைல மாணவர்கள் பல்ேவ  ேநாய்க க்குள்ளாகின்ற 
ேபாக்கு காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பாடசாைல மாணவர்களின் ேபாசாக்கு நிைலைமைய ேமம்ப த் வதற்கு 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பாடசாைல மாணவர்க க்கு ேபாசாக்கு மிக்க ஒ  ேவைள உணைவ 
ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் மாகாண அபிவி த்திக்காக மத்திய அரசாங்கத்தினால் 

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

ஏற்பாட் த் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

413/ ’18 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— ச க வ ட்டல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெமானறாகைல மாவட்டத்தில் ச ர்த்தி நிவாரணம் ெப ம் கு ம்பங்களின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) அக்கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக இவர்கள் ெப ம் ச ர்த்தி த்திைரகளின் 

ெப மதிக்ேகற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) கடந்த ச ர்த்தி மதிப்பாய்  லம் கிைடத்த அறிக்ைகக்ேகற்ப ஏேத ம் 

வைகப்ப த்தல் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  மதிப்பாய் க்குப் பின்னர் கிைடத்த ேமன் ைறயீ களின் 

எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்ேகற்ப தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ேமன் ைறயீ கள் சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் எதிர்கால 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 47 ) 

 

425/ ’18 
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ைரக் 

ேகட்பதற்கு,—  ( 1 )  

(அ) (i) கடந்த அரசாங்க காலத்தில் இப்பேலாகம பிேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
கலாெவவவின் ேமற்பகுதியில் நி வப்பட்ட தியவர கிராமத்தில் தற்ேபா  
ஏறக்குைறய  100  கு ம்பங்கள் நிரந்தர கைள அைமத் க்ெகாண்  
வசிக்கின்றனெரன்பைத ம்;  

 (ii)  இற்ைறவைர இவர்க க்கு காணிகளின் உாிைம கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா?  

(ஆ)  ஆெமனில் இவர்க க்கு ேமற்ப  காணிகளின் உாிைமைய வழங்க நடவ க்ைக 

எ க்கும் திகதி யாெதன்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

449/ ’18 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— வ வாதார அபிவி த்தி, வனசீவராசிகள் மற் ம் பிரேதச 

அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

493/ ’18 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ச க வ ட்டல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் இயங்கும் திவிெநகும ச க ைமய வங்கிகளின் 
(ச ர்த்தி வங்கிகள்) எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வங்கிகள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  வங்கிக் கிைளயி ந் ம் அ கூலங்கைள ெப ம் 
பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  (அ) (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  வங்கியி ம் 
பணியாற் கின்ற ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் இவர்களின் 
ெபயர்கள், பதவிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  வங்கிகளில் ஊழியர் ெவற்றிடங்கள் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெவற்றிடங்க க்கு ஊழியர்கைள ஆட்ேசர்க்கும் 
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 48 ) 

 

517/ ’18 
ெகௗரவ இந்திக்க அ த்த ேஹரத்,—  த்த சாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நாட் ள் அறெநறிக் கல்விைய ெப கின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அறெநறி பாடசாைல அபிவி த்திக்ெகன தாபிக்கப்பட் ள்ள நிதியத்தில் 
உள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) அந் நிதியத்ைத அதிகாிப்பதற்கு 2017 ஆம் ஆண் க்கு வர  ெசல  திட்டத்தின் 
லம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அறெநறி பாடசாைல ஆசிாியர்களினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ெகௗரவ 
ேசைவைய ஊக்குவித்தல், பாராட் தல் மற் ம் ஆசிாியர்கைள ேமற்ப  

ைறைமயி ள் தக்கைவத் க்ெகாள்வதற்கு அரசாங்கத்தினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ேமம்பாட்  நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ஞாயிற் க்கிழைமகளில் காைல ேவைளயில் ேமலதிக ேபாதனா வகுப் கைள 
நடாத் தல், பிள்ைளகள் அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்வி நடவ க்ைககளில் 
ஈ ப வதற்கு ெப ம் இைட றாக இ ப்பதால், அந் நிைலைமைய 
கட் ப்ப த் வதற்கும் த ப்பதற்கும் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் திய நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இல. 25/14, மரதான வத்த, ெஹந்தல, வத்தைள எ ம் கவாியில் வதி ம் 
தி . ஆர். ஜயபால், இலங்ைக மத்திய வங்கியில் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள 
வைரய க்கப்பட்ட ெச ங்ேகா றியல்ாி அன்ட் ெகான்ெசா ேடடட் கம்பனியில் 
ஒ  மில் யன் பாைவ, ன்  ஆண்  காலத்திற்கு ைவப்பி ட்  அதி ந்  
கிைடக்கும் வட்  வ மானத்தில் வாழ்க்ைக நடத்தி வந்தார் என்பைத ம்; 

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

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

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

அவர் அறிவாரா? 

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 49 ) 

 

552/ ’18 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயில் அைமச்சுப் பதவிைய வகிக்கும் அைமச்சர்களின் 

ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) இவர்கள் ஏற் ள்ள அைமச்சுக்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ஒவ்ெவா  அைமச்சாின் கீ ம் உள்ள நி வனங்கள் மற் ம் ஏைனய 

நியதிச்சட்ட நி வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் ஒவ்ெவா  

அைமச்சாினா ம் வழங்கப்பட் ள்ள நியமனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) நியமனம் ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், கல்வித் 
தைகைமகள் மற் ம் பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  நியமனங்கைள வழங்குகின்றேபா  பின்பற்றப்பட்ட ைறயியல் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) நியமனம் வழங்கும் விடயத்தில் ஏேத ம் ைறேக கள் நிகழ்ந்தி ப்பின் 
அைமச்சு அ  சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 


