
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

7 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2017 ெசப்ெதம்பர் 22 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 7 (3).] பாரா மன்றம் 

2017 ஒக்ேதாபர் 03, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
மாகாண சைப ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 

நீதித் ைற (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ .  
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

2017 ஒக்ேதாபர் 09, திங்கட்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

124/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) இலங்ைகயில் நகர்ப் றங்களில் ெப ம் எண்ணிக்ைகயான பிச்ைசக்காரர்கள் 
இ க்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களில் சிலர் பல்ேவ  சட்டவிேராத ெசயல்களில் ெதாடர் பட் ள்ளனர் 
என்பைத ம்; 

 (iii) சிலர் பிச்ைசக்கார ேவடம் தாித்த ேமாச க்காரர்கள் என்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் இ க்கும் பிச்ைசக்காரர்கள் பற்றிய ெதாைக மதிப்பீ  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெதாைக மதிப்பீட் ற்கு அைமவாக இலங்ைகயில் இ க்கும் 
பிச்ைசக்காரா்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இவ்ெவண்ணிக்ைக ெபண்கள், ஆண்கள் மற் ம் சி வர் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) பிச்ைசக்காரர்கள் பற்றி ெதாைக மதிப்பீ  ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைலெயனில் 
ெதாைக மதிப்பீட்ைட ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

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

(இ) (i) பிச்ைசக்காரர்க க்கு னர்வாழ்வளிப்பதற்கு அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள 
வழி ைறகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயில் உள்ள பிச்ைசக்காரர்க க்கான னர்வாழ்வளிப்  
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  னர்வாழ்வளிப்  பணிக க்கு வ டெமான் க்கு அரசாங்கம் 
ெசலவி ம் பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் ேம ம் அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

1217/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் 1983 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர் அழிக்கப்பட் ள்ள 
அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (iii) அழிவைடந் ள்ள ேமற்ப  ெசாத் கள் பற்றி அரசாங்கத்தினால் ஏற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அச்ெசாத் க்களின் ெமாத்த ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அழிக்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  ெசாத்  ெதாடர்பாக ம் ெபா ப் க்கூற 
ேவண் ய பயங்கரவாதிக க்கு எதிராக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  (i) - (vi) வைர விசாாிக்கப்பட் ள்ள தகவல்கள் ெதாடர்பான ைமயான 
அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1294/ ’ 16 
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) சட்ட ாீதியிலான உாிைமயின்றி மாத்தைற மாவட்டத்தில் இற்ைறவைர அரச 
காணிகளில் வசிக்கும் அல்ல  பயிர் ெசய்ைக ேமற்ெகாள் ம் ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கும் ஏற்ப 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைகயில் 
எத்தைனேப க்கு காணி உ திகள் அல்ல  உாிமப் பத்திரங்கைள வழங்க 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைக  ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் மாத்தைற மாவட்டத்தில் அரச 
காணிக க்கு வழங்கப்பட் ள்ள உ திகள் அல்ல  உாிமப்பத்திரங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) ேமேல (v) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;  

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

1385/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் 145 ஆம் இலக்க 
ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் மீனவ மக்களின் பா காப்பிைன ேநாக்கமாகக் 

ெகாண் , கட ல் ஏற்ப ம் விபத் க்க க்கு பா ஒ  மில் யன் ஆ ட் 
காப் தித் திட்டெமான்  ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த காப் திக் காப்பீட்ைட ெபற் க்ெகா க்கும் நி வனம் 
மற் ம் அதன் ெபா ட்  ெச த்தப்ப ம் காப் தித் தவைணத் ெதாைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காப் தித் திட்டத்தின் லம் இழப்பீ  ெசய்யப்பட்ட அள  
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) குறித்த காப் தித் திட்டத்தின் பிரகாரம் ஆ ட் காப் திக் காப்பீட்ைட 
ெபற்ற மீனவர்களின் ெபயர்ப் பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1470/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட வ டம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனியின் ஆரம்ப 
ேநாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட திகதி 
ெதாடக்கம் இ தி பணிப்பாளர் சைப வைர அதன் பணிப்பாளர் சைபயி ந்த 
ஆட்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், கல்வித் தைகைமகள் மற் ம் ெபற் ள்ள 
சம்பளங்கள் மற் ம் ஏைனய அ கூலங்கள் தனித்தனியாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி ஆரம்பம் ெதாடக்கம் 
அைடந் ள்ள நட்டமான  வ டாந்தம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) வைரய க்கப்பட்ட மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனியான  கடன் 
ெபற் ள்ள மற் ம் கடன் ெச த்த ள்ள அரச நி வனங்கள் மற் ம் 
அக்கடன் ெதாைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) மிஹின் லங்கா விமான ேசைவயின் எதிர்காலம் ெதாடர்பாக அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

1623/ ’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் வித்தானேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெசவனகல சீனித் ெதாழிற்சாைல கடந்த 10 ஆண் களில் ெபற் ள்ள இலாபம் 
அல்ல  நட்டம் வ ட வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலயில் கடைமயாற் கின்ற நிரந்தர மற் ம் 
அமய பணியாட்ெடாகுதியினர் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலயின் உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய கடந்த சில 
ஆண் களில் எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப   ெதாழிற்சாைலயி ந்   இைத விட அதிகமான உற்பத்திைய 
அைடயப்ெப வதற்காக  தைகைமமிக்க உாிய காைமத் வெமான்றின்  
ேதைவைய ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ள உத்ேதசித் ள்ள 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1709/’17 

ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் ேதயிைல –  உர மானியம் வழங்கப்பட் ள்ள பிரேதசங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) நாட் ல் சகல சிறிய ேதயிைல பயிர்ச் ெசய்ைகயாளர்க க்கும் ேதயிைல - உர 
மானியம் வழங்கத் ேதைவயான பணத்ெதாைக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் அரசாங்கத்தினால் ேதயிைல –  உர 
மானியத்திற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் ேதயிைல –  உர மானியம் வழங்கப்பட் ள்ள 
மற் ம் இ வைர வழங்கப்படா ள்ள சிறிய ேதயிைலக் காணிச் 
ெசாந்தக்காரர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயி ள்ள ேதயிைல –  உர மானியம் ெப வதற்கு தகுதிெபற் ள்ள 
சிறிய ேதயிைல காணிச் ெசாந்தக்காரர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) இவர்களில் 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ேதயிைல –  உர மானியம் 
ெபற் க் ெகாண்டவர்களின் எண்ணிக்ைக ஆண்  வாாியாக தனித்தனிேய 
யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

1725/ ’17 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2013ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்  வைர, 

 (i) இந்நாட் க்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேகா ைம மாவின் அள ; 

 (ii) அதற்ெகன ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக; 

 (iii) இலங்ைகயில் தலா ேகா ைம மா கர் ; 

ஒவ்ேவாராண்  வாாியாக, தனித்தனியாக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபயில் 
 அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2013 மற் ம் 2014 ஆம் ஆண் களில் இந்நாட் க்கு ேகா ைம மா 
இறக்குமதி ெசய்யப்ப வைத குைறப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட்ட  
என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அரசாங்கம் இன்றளவில் ேகா ைம மா இறக்குமதிையக் கட் ப்ப த்த 
நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1751/ ’17 

ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நா  வதி ம் தற்ேபா  நடாத்தப்பட்  வ கின்ற சினிமாக் ெகாட்டைககள் 
யாைவ; 

 (ii) அைவ அைமந் ள்ள இடங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (iii) இச்சினிமா ெகாட்டைககளின் உாிைமயாளர்கள் மற் ம் அைவ 
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள திகதிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

என்பைத அவர் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) நா  வதி ம் அைமந் ள்ள சினிமாக் ெகாட்டைககள் 
வைகப்ப த்தப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 

 (iii) இச்சினிமா ெகாட்டைககைள ஒ ங்கு ைறப்ப த் வ  யார்; 

 (iv) மிகக்குைறந்த வசதிக ட ம் பல னமான ெசயற்பாட் ட ம் கூ யதாக 
நடாத்தப்பட்  வ ம் சினிமாக் ெகாட்டைககள்  காணப்ப கின்றன  
என்பைத அறிவாரா; 

 (v) ஆெமனில், சினிமாக் ெகாட்டைககைள ைறசார்ந்ததாக நடாத்திச் 
ெசல்வதற்காக, சினிமாக் ெகாட்டைககைள ஒ ங்கு ைறப் ப த்தப்ப வதற்கு 

ைறசார்ந்த ைறயியெலான்ைற ாிதமாக அைமப்பாரா; 

 (vi) ஆெமனில் , அ  எவ்வா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

1788/ ’17 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1990.12.31 ஆந் திகதி அல்ல  அதற்கு அண்மித்த காலகட்டத்தில் வடக்கு 
மாகாணம் மன்னார் மாவட்டத்தில் மத்திய அைமச்சு மற் ம் 
மாகாணசைபயின்கீழ் இயங்கிக்ெகாண் ந்த தமிழ் ெமாழி ல ஸ் ம் 
பாடசாைலகளின்  எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் மற் ம் அைவ அைமந்தி ந்த இடங்கள் 
யாைவ; 

 (iii) அப்பாடசாைலகள் உள்ளடங்குகின்ற கல்வி வலயங்கள் மற் ம் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பாடசாைல ம் அரசாங்கப் பாடசாைலயாக  பிரகடனஞ் 
ெசய்யப்பட்ட  வர்த்தமானப் பத்திாிைக இலக்கங்கள் மற் ம் திகதிகைள 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1798/ ’17 
ெகளரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,—  நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் சராசாியாக வ டாந்தம் இடம்ெப ம் குற்றச் ெசயல்களில் 
உள்ளடங்கும் சம்பவங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) குற்றவியல் வழக்குகளின் ேபா  நீதிமன்ற நடவ க்ைககள் லம் 
குற்றவாளிகளாகத் தீர்மானிக்கப்ப பவர்களின் சத தம் என்னெவன்பைத ம்; 

 (iii) அந்தப் ெப மானம் ஆசியாவின் ஏைனய நா க டன் ஒப்பி ம் ேபா  
விகிதாசாரப்ப  அதிக ெப மானத்ைதக் ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  சம்பந்தமாக அரசு பிரேயாகிக்கும் வழி ைறகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1812/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான 

ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாத்தைற - ெப அத்த ைகயிரத தியின் சமிக்ைஞ ைறைமைய 
ெபா த் வதற்காக ெசலவாகும் பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்ைத ேமற்ெகாள் ம் கம்பனி யா  என்பைத ம்;  
 (iii) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்காக ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்;  
 (iv) ஆெமனின், அதற்காக ன்வந்த கம்பனிகள் மற் ம் ன்ைவக்கப்பட்ட 

விைலகள் தனித்தனியாக யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்கான நிதிையப் ெபற் க்ெகாள் ம் ைற யா  

என்பைத ம்; 
 (vi) ேமற்ப  சமிக்ைஞகைளப் ெபா த் வதற்காக ைகயிரதத் திைணக்களத்தால் 

விைலகள் ன்ைவக்கப்பட் ந்தனவா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 7 ) 

 

1815/ ’17 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,—  த்தசாசன   அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தசாசன அைமச்சு மற் ம் ெபௗத்த அ வல்கள் திைணக்களத்தின் லம் 
விஹாைரக க்கு நிதி வழங்கும் ெசயற்பாெடான்  உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  நிதி வழங்குைகயில் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட விஹாைரக க்கு 
மாத்திரம் நிதி வழங்கப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ)  (i) இவ்வா  விஹாைரக க்கு நிதி வழங்கும் ெசயற்பாெடான்  உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக இச் சைபயில் ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1865/ ’17 

ெகளரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மீெதாட்ட ல்ைலக்கு ேமலதிகமாக, உள் ராட்சி மன்றங்களினால் 
அகற்றப்பட்  தற்ேபா  உ வாகி ள்ள குப்ைப ேம கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அைவ உாித்தான உள் ராட்சி மன்றங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  குப்ைப ேம களில் காணப்ப கின்ற குப்ைபகளின் அள  
யா  என்பைத ம்; 

 (iv) இவற்றில் தற்ேபா  ஆபத்தான நிைலயில் காணப்ப கின்ற குப்ைப ேம கள் 
உள்ளனவா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இவ்வாறான குப்ைப ேம க க்கு ெமன்ேம ம் குப்ைபகைள அகற்றி அைவ 
வளர்ச்சியைடவதற்கு நடவ க்ைகெய க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், அதற்காக உள் ராட்சி அைமச்சின் கீழ் ஏேத ெமா  
ேவைலத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்காக உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  ாீதியில் தலீ கைளப் ெபற் க் 
ெகாள் ம் ேவைலத்திட்டெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அைவ யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) தற்ேபா  ஏேத ம் ேவைலத்திட்டெமான்  ஆரம்பிக்கப்பட் ப்பின், 
அதன் ன்ேனற்றம் யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 8 ) 

 

1869/ ’17 
ெகௗரவ நாமல் ராஜபக்ஷ,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015.02.26 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிதிக் குற்றவியல் லனாய் ப் 
பிாிவில் (F.C.I.D) ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ெமாத்த பதவியணி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதி ள்ள பதவிநிைல தரத்திற்கான பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) அப்பதவிக க்கு நியமிக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள், 

கவாிகள், ெகா ப்பன கள் மற் ம் ேமலதிகமாக ெச த்தப்ப ம் விேசட 
ெகா ப்பன கள் உள்ளிட்ட ெமாத்த சம்பளத்ைத தனித்தனியாகக் ெகாண்ட 
ஆவணெமான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015.02.26 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் இற்ைறவைர விசாரைண 
நடவ க்ைகக க்காக ெவளிநாட்  விஜயங்களில் பங்ேகற்கச் ெசய்யப்பட்ட 
ெமாத்த உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக, அவர்கள் விஜயங்கைள 
ேமற்ெகாண்ட ெவளிநா களின் எண்ணிக்ைக, ெவளிநா கள் மற் ம் 
அவ்விஜயங்க க்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தப் பணத் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்காக பங்ேகற்ற உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள், கவாி, விஜயம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெவளிநா  மற் ம் ேமற்ப  விஜயங்க க்காக 
ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக தனித்தனியாக உள்ளடங்கிய ஆவணெமான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2017 நவம்பர் 10, ெவள்ளிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

157/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வனப் பா காப் த் திைணக்களத்திற்குச் ெசாந்தமான வனாந்தரக் காணிகளின் 

பரப்பள  எவ்வள ; 
 (ii) இவ்வனாந்தரங்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) ஒவ்ெவா   வனாந்தரத்தின ம் பரப்பள  ஏக்கர்களில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) குறிப்பிட்ட வனாந்தரங்களின் எல்ைலகள் அைடயாளமிடப்பட் ள்ளனவா; 
 (ii) ஆெமனில், இவ்ெவல்ைல நிர்ணயம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திகதி யா ; 
 (iii) இன்ேறல், எல்ைலகைள நிர்ணயிப்பதற்கு  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 
 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமேல அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட வனாந்தரங்களி ள்  தற்ேபா  கள், 
சுற் லாக் ைகத்ெதாழி டன் ெதாடர் ைடய ேஹாட்டல்கள் அல்ல  ேவ  
நிர்மாணிப் கள் உள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நிர்மாணிப் கள் காரணமாக வனாந்தரத் க்கு ஏற்ப ம் 
தாக்கங்கள் பற்றி ஆய்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 9 ) 

 

1223/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் 1983 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர் அழிக்கப்பட் ள்ள 
அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (iii) அழிவைடந் ள்ள ேமற்ப  ெசாத் கள் பற்றி அரசாங்கத்தினால் ஏற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அச்ெசாத் களின் ெமாத்த ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 
 (v) அழிக்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  ெசாத்  ெதாடர்பாக ம் ெபா ப் க்கூற 

ேவண் ய பயங்கரவாதிக க்கு எதிராக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (vii) ேமற்ப  (i) - (vi) வைர வினவப்பட் ள்ள தகவல்கள் ெதாடர்பான ைமயான 

அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1387/ '16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டப் பிேரரைண இலக்கம் 142 
இற்கு ஏற்ப, பால் உற்பத்திக்குத் ேதைவயான  இயந்திர சாதனங்கைள ஒேர 
தடைவயில் ேதய்மானம் அளிப்பதற்கான  ெகா ப்பனவிைன 
ெபற் க்ெகாண்ட தரப்பினர்கள் யார்; 

 (ii) ஒேர தடைவயிலான ேதய்மானக் ெகா ப்பனவாக, ேமற்ப  ஒவ்ெவா  
நி வன ம் ெபற் க்ெகாண்ட  பண ாீதியான நன்ைமகளின் அள  யா ; 

 (iii) உள்நாட்  பால் உற்பத்தியின் வளர்ச்சிக்குத் ேதைவயான இயந்திர 
சாதனங்கைள இறக்குமதி ெசய்ைகயில், 2015 சனவாி 01ஆம் திகதிக்கு 

ன்னர் மற் ம் 2015 சனவாி 01ஆம் திகதிக்குப் பின்னர்  வழங்கப்பட்ட 
இறக்குமதி வாிக் குைறப் கள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1475/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) இலங்ைக மத்திய ேபாக்குவரத் ச் சைபயினால் இலவச ேப ந்  பயண 
அ மதிச் சீட் க்கள் வழங்கப்பட் ள்ள அரச அ வலர்கள் மற் ம் பிற 
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் பணியாற் ம் நி வனங்கள் மற் ம் வதி ம் மாவட்டங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 



( 10 ) 

 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  அரச நி வனத்தா ம் இதற்ெகன இலங்ைக 
ேபாக்குவரத் ச் சைபக்கு மாதாந்தம் ெச த் ம் ெதாைக ஒவ்ெவா  
நி வனத்தின்ப  தனித்தனியாக யாெதன்ன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  இலவச பயண அ மதிச்சீட் க்கள் பயன்ப த்தப்ப ம் பயண 
வழிக்கு ஏற் ைடயதாக பஸ் வண் கைள ேசைவயில் ஈ ப த்தி ள்ள 

ப்ேபாக்க க்கு குறித்த பணத்ைத ேநர யாக வழங்கக்கூ ய 
வழி ைறெயான்  ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) இ.ேபா.ச. பஸ் வண் கைளத் தாித்  ைவத்தல், ஓட்டத்தில் ஈ ப த்தல் 
மற் ம் ஏைனய பணியாளர்களின் பிரச்சிைனகளின் ேபா  இலங்ைக 
ேபாக்குவரத் ச் சைப ெமௗனம் காக்கும் ெகாள்ைகைய பின்பற் வைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (vi) இ.ேபா.ச. பணியாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு இலங்ைக மத்திய 
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் பங்களிப்ைப அதிகளவில் ெபற் க்ெகாள்ள 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் அரசாங்கம் ெபற் க்ெகாண்ட ெமாத்தக் கடன்களின் 

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

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

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) அ ராத ரத்தில் வசிக்கும், ன்  பிள்ைளகளின் தாயான சுஜானி என்ற 

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

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

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

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

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

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 11 ) 

 

1782/ ’17 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 1990 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி அல்ல  அதற்கு 
அண்மித்தெதா  காலத்தில் வட மாகாணத்தின் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 

ஸ் ம் விவாக மற் ம் விவாகரத்  சட்டத்தின் கீழ் காதி நீதிபதிகளாக 
நியமிக்கப்பட் ந்தவர்கள் யாவெரன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  காதி நீதிமன்ற வலயத்தில் உள்ளடங்குகின்ற கிராம அ வலர் 

பிாி கள் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  காதி நீதிமன்ற வலயங்கள் பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட வர்த்தமானப் 

பத்திாிைக இலக்கங்கள் மற் ம் திகதிகள் யாைவெயன்பைத ம்; அவற்ைற 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1858/ ’17 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சினால் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் மாநகர திட்டத்தின் (Megapolis Plan) கீழ் 2017 
ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ன்ேனாக்கி ள்ள 03 ஆண் கள் வைரயில் 
மஹரகம பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்காக திட்டமிடப்பட் ள்ள அபிவி த்தி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்கனேவ ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதாயின், 
அைவ யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் திட்டவட்டமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்ெகன அரச மற் ம் தனியார் தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அம் தலீ கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள அல்ல  ஆரம்பிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்சமயம் ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iii) இதற்காக கடன் ெதாைககள் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், கடன் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் நி வனங்கள் மற் ம் கடன் 

ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) இன்ேறல், அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 12 ) 

 

1877/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் “கங்ேக வா ய” என்ற ெபயாில் கிராமம் ஒன்  

இ ப்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அந்தக் கிராமத்தில் வா ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 

எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (iii) அந்தக் கிராமத்தில் வா ம் மீனவர்வர்கள் மீன் அ வைட குைறந்தி ப்பதனால் 

ெப ம் சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி ள்ளைத அவர் அறிவாரான என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அந்தக் கிராமத்  மக்க க்கு ஏேத ம் நிவாரணம் வழங்க 

அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 

1878/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016.04.01ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.05.31 ஆம் திகதி வைர கமத்ெதாழில் 

அைமச்சு ேபணிவந் ள்ள கட்டடங்களின் ெமாத்த மின் கட்டணம் எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) அக்காலப்பகுதியில் ராஜகிாியவில் அைமந் ள்ள கமத்ெதாழில் அைமச்சினால் 
குத்தைகக்குப் ெபறப்பட்ட .பீ. ஜயசிங்ஹ கட்டடத்தின் ெமாத்த மின் 
கட்டணம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1955/ ’17 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் கிராம 

அ வலர்களின் கடைமகைள இலகுவாக்குவதற்காக வழங்குவதாக 
உ தியளிக்கப்பட்ட கணினிகைள வழங்குதல் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  கிராம அ வலர்க க்கு கணினிகள் வழங்கப்பட் ள்ள மாவட்டங்கள் 
மற் ம் வழங்கப்பட் ள்ள கணினிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இ வைர கிராம அ வலர்க க்கு கணினிகள் வழங்கப்படா ள்ள 
மாவட்டங்கள் மற் ம் வழங்கப்பட ள்ள கணினிகளின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கணினிகள் வழங்கப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) கிராம அ வலர்களின் அ வலகங்கள் ேபணிவரப்ப கின்ற கட் டங்க க்கான 

வாடைகயாக அரசாங்கத்தினால் ெச த்தப்ப கின்ற ெகா ப்பன  கிராமிய 
மற் ம் நகர பிரேதசங்க க்கைமவாக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ெச த்தப்ப கின்ற இக்ெகா ப்பன  காலத் க்ேகற்றவா  ேபா மானதாக 
அைமகின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) ேபா மானதாக இல்லாவி ன் இக்ெகா ப்பனைவ அதிகாிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

1978/ ’17 
ெகௗரவ அ ர சிட்னி ஜயரத்ன,— நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) உலகின் தலாவ  ெபளத்த தா ேகா ரமாக க தப்ப கின்ற கிாிஹண்  
ேசய னித தலம் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வ ைக த ம் ேதசிய 

க்கியத் வம் வாய்ந்தெதா  னித தலமாகும் என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  வணக்கஸ்தலத்தில் வசிக்கும் ேதரர்க க்கு மற் ம் இவ்விடத்ைத 

பார்ைவயிட வ கின்ற உள்நாட்  மற் ம் ெவௗிநாட்  சுற் லாப் 
பயணிக க்கு ேபாதியள  நீர் வசதிகள் இங்கு இல்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) கிாிஹண்  ேசய னித தலத்தின் நீர் பிரச்சிைனக்கு நிரந்தர தீர்ெவான்ைற 
வழங்குவதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) னித தலத்தி ள்ள கு நீர் பிரச்சிைனைய தீர்ப்பதற்காக அப் னித தலத்தில் 
ேதசிய நீர்வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயினால் ேபணிவரப்ப ம் 
சில நீ்ர் ப சர்கைள  தினந்ேதா ம் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  ப சர் லம் வழங்கப்ப ம் நீைர உாிய ைறயில் 
களஞ்சியப்ப த்தி குழாய்கள் லம் விநிேயாகிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1981/ ’17 
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹிணீ குமாாி விேஜரத்ன,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல 

காைமத் வ அைமச்சைரக் ே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  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? 



( 14 ) 

 

1988/ ’17 

ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) பல்ேவ பட்ட மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த மாணவர்கள் குைறந்த ெவட் ப் 
ள்ளிகைளக் ெகாண்ட மாவட்டங்களி ள்ள பாடசாைலகளில் ேசர்ந்  பிற 

மாவட்டங்களில் அைமந் ள்ள உயர் தரத்திலான கல்வி நிைலயங்களில் 
கல்வி பயின்  க.ெபா.த (உயர்தரம்) பாீட்ைசக்கு தாம் ேசர்ந் ள்ள 
பாடசாைலகளின் லம் ேதாற்றி குறிப்பிட்ட மாவட்டத்திற்காக 
அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள பல்கைலக்கழக அ மதிக்குாிய இட ஒ க்கீட் ல் 
(Quota) ேசர்ந் ெகாள்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயத்தின் காரணமாக குைறந்த 
ெவட் ப் ள்ளிகைளக் ெகாண்ட மாவட்டங்களில் வாழ்ந்  அங்ேகேய கல்வி 
பயி ம் மாணவர்க க்கு பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான இட ஒ க்கீட் ல் 
அ மதிக்கான வாய்ப்  இழக்கப்ப வதன் லம் இவர்கள் உள ாீதியாக 
பாதிப் க்கு உள்ளாகின்றனர் என்பைத ம்; 

 (iii) பல்கைலக்கழக அ மதியின்ேபா  மாவட்ட மட்டத்தில் மாணவர்கைள 
தரப்ப த் ம் அ ப்பைடயில் மாணவர்கைள பல்கைலக்கழகங்க க்கு 
இைணத் க்ெகாண்டதன் பின்னர், அந்த வாிைசக்கிரமத்தில் மாற்றத்ைத 
ஏற்ப த் வ  ெதாடர்பாக ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், இவ்வா  குைறந்த ெவட் ப் ள்ளிகைளக் ெகாண்ட மாவட்டங்களில் 
கல்வி பயி ம் மாணவர்களின் மனநிைலையக் க த்திற்ெகாண்  பிற 
மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த மாணவர்களின் வ ைகையத் த ப்பதற்கும், அவ்வா  
மாணவர்கைள ேசர்த் க்ெகாள் ம் பாடசாைலக க்ெகதிராக நடவ க்ைக 
எ ப்பதற்கும் நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1990/ ’17 

ெகௗரவ மயில்வாகனம் திலகராஜா,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வெர யா மாவட்டத்தின் மக்கள்ெதாைக மற் ம் வியியல் நிைல ஆகிய 
காரணிகைளக் க த்தி்ற்ெகாண்  பிரேதச ெசயலகங்களின் எண்ணிக்ைகைய 
அதிகாிப்பதற்கான பிேரரைண பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
சந்தர்ப்பத்தில் அவ்ெவண்ணிக்ைகைய ஐந்  ெதாடக்கம் பத்  வைர 
அதிகாிப்பதற்கு அைமச்சர் வாக்கு தியளித்தார் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அச்ெசயன் ைறயின் இன்ைறய நிைலைம யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதைன நைட ைறப்ப த் வதில் ஏேத ம் சவால்கள் உள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (iv) அப்பிேரரைண நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 15 ) 

 

2017 நவம்பர் 11, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

544/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்  வைட ம்ேபா  இலங்ைகயில் எ ைமப் பால் 
உற்பத்தியிைன தம  வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண் ந்தவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகயில் எ ைமப் பால் உற்பத்தியான  எத்தைன 
லீற்றர்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) 2015 ஆம் ஆண் ன் வில் இலங்ைகயில் காணப்பட்ட எ ைம மா களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) எ ைமப்பால் சார்ந்த ைகத்ெதாழி ல் ஈ ப கின்றவர்க க்கு 
அக்ைகத்ெதாழிைல ன்ேனற் வதற்குத் ேதைவாயான வசதிகள் 
அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்வசதிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) எ ைம மா களின் ெதாைகைய அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில் அந்நடவ க்ைககள் யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1224/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரச நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் 1983 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர் அழிக்கப்பட் ள்ள 
அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (iii) அழிவைடந் ள்ள ேமற்ப  ெசாத் கள் பற்றி அரசாங்கத்தினால் ஏற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அச்ெசாத் களின் ெமாத்த ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 
 (v) அழிக்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  ெசாத்  ெதாடர்பாக ம் ெபா ப் க்கூற 

ேவண் ய பயங்கரவாதிக க்கு எதிராக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (vii) ேமற்ப  (i) - (vi) வைர விசாாிக்கப்பட் ள்ள தகவல்கள் ெதாடர்பான ைமயான 

அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 16 ) 

 

1401/ ’16 

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

(அ) (i) 2016 வர  ெசல  திட்டத்தின் 173 ஆம் ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், கிராமிய 
கமத்ெதாழி க்கு உத ம் வைகயில், சி  குளங்கள் மற் ம் கால்வாய்கைள 

னரைமப்பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பா 2000 மில் யன் நிதி ஏற்பாட் ன் 
ஊடாக 2016 ஆம் ஆண் ல் னரைமக்கப்பட்ட சி  குளங்கள் மற் ம் 
கால்வாய்கள் மற் ம் இதற்ெகன ஏற்கப்பட்ட ெசலவினம் உள்ளடங்கிய 
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 

 (iii) சி  குளங்கள் மற் ம் கால்வாய்கைள னரைமத்தல் பற்றிய ெபா ப்  
ஒப்பைடக்கப்பட்ட அைமச்சு மற் ம் இவ்வைமச்சுக்கு 2016 ஆம் ஆண் ல் 
ெபா த் திைறேசாியினால் வி விக்கப்பட்ட பணத் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) பா 2000 மில் யன் ெப மதியான இப்பாாிய க த்திட்டத்ைத ேமற்பார்ைவ 
ெசய்வதற்கு பல்ேவ  மட்டத்தில் பங்களிப் ச் ெசய்த நி வனங்கள் அல்ல  
அைமப் க்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) க த்திட்டத்தின் ேமற்பார்ைவப் பணிக்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த பணத் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1476/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இன் வைர இலங்ைகயில் இயங்கும் தனியார் 
மின் ற்பத்தி கம்பனிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கம்பனிகளின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் பணிப்பாளர் சைப 
உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ேமற்ப  ஒவ்ெவா  கம்பனியினா ம் 
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட மின்சார அலகுகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்திற்கும் இலங்ைக 
மின்சார சைபயினால் ெச த்தப்பட்ட பணத் ெதாைக, ஒவ்ெவா  ஆண்  
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் இலங்ைக மின்சார 
சைபயி டாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் மின் ற்பத்திைய அதிகாிக்கச் 
ெசய்வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 17 ) 

 

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

ேகட்பதற்கு,— (2) 

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

 (ii) இதில் அதிக வாி தம் வாகன இறக்குமதி வாியாகும் என்பைத ம்; 
 (iii) வாி ெச த்தாம ப்பதற்கு வாகன இறக்குமதியாளர்கள் பலவித உபாயங்கைள 

பயன்ப த் கின்றனர் என்பைத ம்; 
 (iv) ஏற்ெகனேவ ெவளியிடப்பட் ள்ள அதிவிேசட வர்த்தமானி அறிவித்தல்க க்கு 

ேமலதிகமாக, 2015.02.10 ஆம் திகதிய 1901/3 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி 
அறிவித்த டாக ம், இந்நிைலைமையத் தவிர்ப்பதற்கான கட்டைளகள் 
விதிக்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா?  

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

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

 (iii) சுங்கப் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் கட்டைளயின் பிரகாரம் 2016.09.21 ஆம் 
திகதி அைனத்  சுங்கப் பாிேசாதைனகைள ம் தற்கா கமாக இைடநி த்தி 
தற்ேபா  04 மாதங்கள் கழிந் ள்ளதால் நா  ெப ந்ெதாைகயான 
வ மானத்ைத இழந் ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) ஆெமனில், அ (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்ட கட்டைளைய ெசல் ப யற்றதாக்குவதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1783/ ’17 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 1990 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி அல்ல  அதற்கு 
அண்மித்தெதா  காலத்தில் வட மாகாணத்தின் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 

ஸ் ம் விவாக மற் ம் விவாகரத்  சட்டத்தின் கீழ் காதி நீதிபதிகளாக 
நியமிக்கப்பட் ந்தவர்கள் யாவெரன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  காதி நீதிமன்ற வலயத்தில் உள்ளடங்குகின்ற கிராம அ வலர் 

பிாி கள் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  காதி நீதிமன்ற வலயங்கள் பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட வர்த்தமானப் 

பத்திாிைக இலக்கம் மற் ம் திகதிகைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 18 ) 

 

1859/ ’17 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சினால் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் மாநகர திட்டத்தின் (Megapolis Plan) கீழ் 2017 
ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ன்ேனாக்கி ள்ள 03 ஆண் கள் வைரயில் 
ெமாறட் ைவ பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்காக திட்டமிடப்பட் ள்ள 
அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்கனேவ ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதாயின், 
அைவ யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் திட்டவட்டமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்ெகன அரச மற் ம் தனியார் தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அம் தலீ கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள அல்ல  ஆரம்பிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்சமயம் ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்காக கடன் ெதாைககள் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், கடன் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் நி வனங்கள் மற் ம் கடன் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) இன்ேறல், அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1879/ ’17 
ெ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? 



( 19 ) 

 

1979/ ’17 
ெ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? 

1989/ ’17 
ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) இலக்கம் 11, ைகயிரத தி, மன்னார் எ ம் கவாியில் அைமந் ள்ள 
(உ தி இலக்கம் 16) 190 ேபச்சஸ் அளவிைனக் ெகாண்ட காணித் ண்டான  
1872.12.17 ஆம் திகதி மன்னார் காணிக் காாியாலத்தினால் ெமத ஸ்ட் 
தி ச்சைபக்குாிய காணியாக பதி  ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் 
(பதிவிலக்கம் B 1/53); 

 (ii) 1985 ஆம் ஆண்  நாட் ல் ஏற்பட்ட அைமதியின்ைம காரணமாக குறிப்பிட்ட 
காணிையப் பராமாிக்க யாமல்ேபான சந்தர்ப்பத்தில் இலங்ைக இரா வம் 
குறிப்பிட்ட காணியில் அ வலகெமான்ைற தாபித் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அ வலகத்திற்காக மன்னார் நக க்கு அ காைமயில் காணித் 
ண்ெடான்  ஒ க்கப்பட்  3 வ டங்க க்கு ேமலாகி ம் ெமத ஸ்ட் 

தி ச்சைபக்குச் ெசாந்தமான குறித்த காணியான  இ வைரயில் 
இரா வத்தினரால் வி விக்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) தற்ேபா  ெமத ஸ்ட் தி ச்சைபக்கு ெபாி ம் ேதைவப்பட் ள்ள ேமற்ப  
காணிைய ாிதமாக வி விப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1991/ ’17 
ெகௗரவ மயில்வாகனம் திலகராஜா,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) ெப ந்ேதாட்டங்கள் அைமந் ள்ள பிரேதசங்களி ள்ள பிரேதச சைபக க்கு 
தம  ேசைவகைள நிைறேவற்ற யாதவா  பிரேதச சைபச் சட்ட 
ஏற்பா கள் அைமந் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (ii) அவற்ைறத் தி த் வதற்கான ன்ெமாழி கள் ன்ைவக்கப்பட் ள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்காக அைமச்சரைவப் பத்திரெமான்  சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 



( 20 ) 

 

(ஆ) (i) ேமற்ப  சட்ட ஏற்பா க க்கான தி த்தங்களின் தற்ேபாைதய நிைலைம 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அத்தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வதில் ஏேத ம் தைடகள் உள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (iii) குறித்த சட்டத் தி த்தங்கள் பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1994/ ’17 
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,—  சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  ( 1 )  

(அ)  (i)  கண் , ேபாதனா ைவத்தியசாைலக்குாிய ெமாத்தக் காணியின் பரப்பள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அந்தப் பரப்பளவில் தற்ேபா  ைவத்தியசாைலயினால் பயன்ப த்தப்ப ம் 
காணியின் பரப்பள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ைவத்தியசாைலக்குாிய காணியில் ெப மள  நிப்பகுதி அ மதியின்றி 
பயன்ப த்தப்ப வைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iv) அந்த நிைலைம ைவத்தியசாைலயின் நடவ க்ைகக க்கு தைடயாகவி ப்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அந்த நிைலைமைய கட் ப்ப த்த எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 

1995/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  ஜூன் மாதம் 30 ஆம் திகதி 
வைர சனாதிபதியினால் சனாதிபதிச் சட்டத்தரணிகளாக ெபயாிடப்பட்ட 
ஆட்களின் ெபயர்ப்பட் யைல ஒவ்ெவா  வ டங்க க்கைமய 
ெவவ்ேவறாக சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) சனாதிபதிச் சட்டத்தரணிக்குப் ெபயாிடப்ப ம் ேபா  பின்பற்றப்ப ம் 
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2073/ ’17 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

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

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ல் வ னியா, ெந ங்ேகணி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின், 
மாங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவில் அைமந் ள்ள, விளாங்குளம், 

ட்குளம், குஞ்சுகுளம், மன்னகுளம், ெகால்லர் ளியங்குளம் ஆகிய 05 
கிராமங்களில் சுமார் 270 கு ம்பங்கள் மீளக் கு யமர்த்தப்பட்டார்கள் 
என்பைத ம்; 
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 (ii) இக் கிராமங்கள் ல்ைலத்தீ  மற் ம் வ னியா ஆகிய மாவட்டங்களின் 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) மீள்கு ேயற்றப்பட்ட காலத்தி ந்  இ வைரக்கும் இம் மக்கள் எவ்வித 
அ ப்பைட வசதிக மின்றி க ம் சிரமத்ைத எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (iv) A-9 திக்கு பிரேவசிப்பதற்கான பாைதகள் இல்லாைம மற் ம் 
கிராமங்க க்கு ஊடாக அைமந் ள்ள ைகயிரதப் பாைதக்கு கு க்காகச் 
ெசல்கின்ற திக க்கு பா காப்பான ைகயிரதக் கடைவகள் இல்லாத 
காரணத்தினால் இம் மக்கள் பல்ேவ  சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கிராமங்க க்கு ேதைவயான அ ப்பைட வசதிகைள வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ் வசதிகள் ெபற் க் ெகா க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2118/ ’17 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ (i) 2017.05.27 ஆந் திகதியன்  ஏற்பட்ட ெவௗள்ப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி  
அனர்த்தங்களினால் க த் ைற மாவட்டத்தில் உயிாிழந்த மற் ம் 
காணாமல்ேபான ஆட்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ெவௗ்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி  காரணமாக உயிாிழந்த ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  அனர்த்தத்தினால் உயிாிழந்த மற் ம் காணாமல்ேபான ஆட்களின், 

 (i) ெபயர், கவாி, வய , ெதாழில் மற் ம் ஆண்/ெபண் பால்நிைல; 

 (ii) கிராம அ வலர் பிாி  மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி ; 

 (iii) ெந ங்கிய உறவினாின் ெபயர் மற் ம் கவாி; 

யாைவ என்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) அவ்வா  உயிாிழந்த அல்ல  காணாமல்ேபான ஆட்க க்காக இன்றளவில் 
இழப்பீ  ெச த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஆட்களின் ெபயர்க ம் ெச த்தப்பட்ட பணத் 
ெதாைக ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இழப்பீ கள் ெச த்தி க்கப்பட ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 நவம்பர் 16, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

589/ ’16 
ெகௗரவ த்திக்க பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) இலங்ைகயின் வன ஒ க்கங்களி ள் ெகாண் நடாத்தப்ப ம் ேஹாட்டல் 
ெதாழில்க டன் ெதாடர் ைடய தனியார் நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெதாழில் யற்சிக க்கு வன பாிபாலனத் திைணக்களத்தினால் 
அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நி வனங்களினால் வனங்க க்கு ஏற்ப ம் பாதிப் க்கள் பற்றி 
நித்த ம் பாிேசாதிக்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அ  எந்த விதத்தில் என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  (i) மற் ம் (ii) ெதாடர்பாக ெசயற்பா களின்ேபா  வனங்களின் 

அழி க்கு ஏ வாகும் வைகயில் ெசயலாற் கின்ற நி வனங்க க்கு எதிராக 
சட்ட நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், அந்நி வனங்கள் மற் ம் வழங்கப்பட்ட தண்டைனகள் 
தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1226/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்ைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  பா காப்  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற இடங்கள் யாைவ; 

 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) L. T. T. E. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ப்பின், 
மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1402/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  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? 

1644/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தின் ஒவ்ெவா  உள் ராட்சி நி வனத்தின ம் நிலப் 

பரப் , மக்கள் ெதாைக, கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) உள் ராட்சி நி வனெமான்றின் நிலப்பரப்  பாாியதாகக் காணப்ப தல் 
மற் ம் மக்கள் ெதாைக அதிகாித் க் காணப்ப தல் ஆகிய காரணங்களின் 
அ ப்பைடயில் ப ைள மாவட்டத்தில் திதாக உள் ராட்சி 
நி வனங்கைளத் தாபிப்பதற்கு ன்ெமாழியப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திய உள் ராட்சி நி வனங்கள்  
மற் ம் அவற்றில் உள்ளடங்குகின்ற கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1784/ ’17 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) 1990 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி அல்ல  அதற்கு 

அண்மித்தெதா  காலத்தில் வட மாகாணத்தின் மன்னார் மாவட்டத்தில் 
ஸ் ம் விவாக மற் ம் விவாகரத்  சட்டத்தின் கீழ் காதி நீதிபதிகளாக 

நியமிக்கப்பட் ந்தவர்கள் யாவெரன்பைத ம்; 
 (ii) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  காதி நீதிமன்ற வலயத்தில் உள்ளடங்குகின்ற கிராம அ வலர் 

பிாி கள் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  காதி நீதிமன்ற வலயங்கள் பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட வர்த்தமானப் 

பத்திாிைக இலக்கங்கள் மற் ம் திகதிகைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1805/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக ைகயிரதத் திைணக்களத்திற்குச் ெசாந்தமான ைகயிரத 
என்ஜின்களில் தற்ேபா  பயன்பாட் க்கு எ க்கக் கூ யதான என்ஜின்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்;  

 (ii) அந்த என்ஜின்களின் வைககள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இன்றளவில் உலகத்தின் பல நா களில் M2 மற் ம் M4 வைக என்ஜின்கள் 
நீண்ட காலம் ஓ க்ெகாண் க்கின்றன என்பைத ம்: 

 (ii) இலங்ைக ைகயிரதத் திைணக்களத்திற்குச் ெசாந்தமான அந்த வைகையச் 
ேசர்ந்த 27 என்ஜின்கைள பயன்பாட் ந்  அகற் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட்  வ கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) அந்த என்ஜின்களின் உதிாிப் பாகங்கள் இறக்குமதி ெசய்யப்ப வைத 
நி த் மா  இரத்மலான எந்திரப் ெபாறியியல் திைணக்களத்திற்கு 
அறிவிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) இன் ம் பல வ டங்கள் ேசைவயில் ஈ ப த்தக் கூ யதான இந்த 
ைகயிரத என்ஜின்கைள பயன்பாட் க்கு உதவாததாக ஆக்கி அழிப்பதன் 

ேநாக்கம் யா  என்பைத ம்; 
 (ii) இதற்கு ன்னர் ைகயிரத பணியாளர்களின் எதிர்ப்ைப கவனத்திற்ெகாள்ளா  

பிரான்சி ந்  இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட M9 வைகையச் ேசர்ந்த 09 
ைகயிரத என்ஜின்களில் இன்றளவில் பயன்பாட் க்கு எ க்கக் கூ யதாக 

03 என்ஜின்கேள உள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆகேவ, M2 மற் ம் M3 வைக என்ஜின்கைள பயன்பாட் ந்  

அகற் வைத நி த்த நடவ க்ைக எ ப்பாரா எள்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1860/ ’17 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சினால் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் மாநகர திட்டத்தின் (Megapolis Plan) கீழ் 2017 
ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ன்ேனாக்கி ள்ள 03 ஆண் கள் வைரயில் 
இரத்மலாைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்காக திட்டமிடப்பட் ள்ள 
அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்கனேவ ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதாயின், 
அைவ யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் திட்டவட்டமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்ெகன அரச மற் ம் தனியார் தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அம் தலீ கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள அல்ல  ஆரம்பிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்சமயம் ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iii) இதற்காக கடன் ெதாைககள் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், கடன் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் நி வனங்கள் மற் ம் கடன் 

ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) இன்ேறல், அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1956/ ’17 
ெகளரவ கனக ேஹரத்,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இத்தடைவ சி ேபாகத்தின் ேபா  ேககாைல, இரத்தின ாி, க த் ைற, 

கா , மாத்தைற மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டங்களில் ெசய்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெநற்காணிகளின் ஏக்கர் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ெதன் ேமற்கு ப வப்ெபயர்ச்சி மைழ ெபய்யத்ெதாடங்கிய ம் ஏற்பட்ட 
சீரற்ற காலநிைல காரணமாக ேமற்கூறிய மாவட்டங்களில் அழிவைடந்த 
ெநற்காணிகளின் ஏக்கர் அள  ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ெநற் ெசய்ைக அழிந்ததால் நிர்க்கதிக்கு உள்ளாகி ள்ள விவசாயிக க்கு 
இழப்பீட் த் ெதாைகெயான்ைற வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2017 நவம்பர் 17, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
1227/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்ைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  பா காப்  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற இடங்கள் யாைவ; 

 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ப்பின், 
மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1337/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்  அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் இஸட் ள்ளிகள் ஒவ்ெவா  பல்கைலக்கழகத் க்கும் 
ஏற் ைடயதாக ெவளியிடப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணத்தினால் சில மாணவர்கள் பல்கைலக்கழக அ மதிைய 
இழந் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ைறயியல் காரணமாக இவர்க க்கு பாாிய அநீதி ஏற்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) அநீதிக்குள்ளான மாணவர்கைள பல்கைலக்கழகங்க க்கு அ மதிப்பதற்கு  
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த ைறயியல் யா ; 

 (iii) அ  ெசயற்ப த்தப்ப ம் திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1403/ ’16 

ெகளரவ பந் ல குணவர்த்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 வர  ெசல த்திட்டத்தின் 174 ஆம் ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், ேதசிய 
சுற்றாடல் பா காப்  நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் ேமலதிக 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க 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 க்கான ெபா ப்ைப வகிக்கின்ற 
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? 



( 27 ) 

 

1645/ ’17 

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

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீழ் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள ஒப்பந்தகாரர்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ஒப்பந்தகாரர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபாைதய ஊவா மாகாண சைப தலைமச்சர் அப்பதவிக்கு 
நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் இ வைர ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள 
ஒப்பந்தகாரர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் அவர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள 
ஒப்பந்தங்கள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஒப்பந்தம் சார்பாக ம் சம்பந்தப்பட்ட 
ஒப்பந்தகாரர்க க்கு  மாகாண சைபயினால் ெச த்தப்பட் ள்ள பணத் 
ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தகாரர்கைளத் ெதாி  ெசய் ம்ேபா  மாகாண 
சைபயினால் பின்பற்றப்பட்ட  ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1757/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதச நாணாயக்கார,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i)  வ/ப லங்கா ேசால்ட் கம்பனியின் பங்குகளில் 90% ஊழியர் நம்பிக்ைக 
ெபா ப்  நிதியத்திற்கு (ETF) ெசாந்தமாகின்றெதன்பைத ம்; இலங்ைகயின் 
ெமாத்த உப் ச் சந்ைதயில் 60% க்கு அதிகமான ெதாைகைய இக்கம்பனி 
ெகாண் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண் ன் ஆரம்பத்தில் கம்பனியில் இ ந்த 500 இற்கைமய மற் ம் 
நிரந்தர ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக தற்ேபா  1000 ஐ கடந் ள்ளெதனி ம், 
உப்  உற்பத்தியில் ெதௗிவானெதா  அதிகாிப்ைப காண யவில்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) கம்பனியில் பண்டங்கைள ம் ேசைவகைள ம் ெகாள்வன  ெசய்யவதற்ேகா 
அல்ல  உப்  விற்பைனக்ேகா  திட்டவட்டமான ெகாள்ைகெயான்  
இல்லாைமயினா ம் ஊழல் மற் ம் ேமாச  காரணமாக ம் தற்ேபா  
இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் பற்றிய சார்த் தல்கைள விசாரைண ெசய்வதற்கான 
ஆைணக்கு வினால் விசாரைணெயான்  ஆரம்பிக்கப்பட் ்ள்ளெதன்பைத 
அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அத்தியாவசிய உண ப் பண்டமாகிய உப்பின் விைல இவ்வா  
தாங்கிக்ெகாள்ள இயலாத அளவிற்கு உயர்வைடவைத நி த்தி, நியாயமான 
விைலக்கு உப்பிைன வழங்குவதற்கும் ஊழல் மற் ம் ேமாச கைள 
இல்லாெதாழிப்பதற்கும் உடன யாக நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 28 ) 

 

1785/ ’17 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,—  நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1990 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி அல்ல  அதற்கு 
அண்மித்தெதா  காலத்தில் வட மாகாணத்தின் வ னியா மாவட்டத்தில் 

ஸ் ம் விவாக மற் ம் விவாகரத்  சட்டத்தின் கீழ் காதி நீதிபதிகளாக 
நியமிக்கப்பட் ந்தவர்கள் யாவெரன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  காதி நீதிமன்ற வலயத்தில் உள்ளடங்குகின்ற கிராம அ வலர் 

பிாி கள் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  காதி நீதிமன்ற வலயங்கள் பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட வர்த்தமானப் 

பத்திாிைக இலக்கம் மற் ம் திகதிகைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1841/ ’17 
ெகௗரவ (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ேசவா லங்கா நி வனம் “பசுைமைய ேநாக்கிய” என் ம் திட்டத்தின் கீழ் 
ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் பண்ைணத் திட்டங்கைள ேமற்ெகாண்டைத 

அறிவாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், பிரேதச ெசயலக ாீதியாக திட்டங்களின் அைமவிடத்ைத 

ெவவ்ேவறாகத் ெதாிவிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iii) இத்திட்டங்க க்கான ெசல ட் த்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iv) இைவ தற்ேபா  பயன்ப த்தப்படாமல்  உள்ளெதன்பைத அறிவாரா 

என்பைத ம்; 
 (v) அப்பிரேதசத்தி ள்ள பதி  ெசய்யப்பட்ட அைமப் க்க க்கு இத்திட்டத்ைத 

ைகயளிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1861/ ’17 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சினால் நைட ைறப் 
ப த்தப்ப ம் மாநகர திட்டத்தின் (Megapolis Plan) கீழ் 2017 ஆம் ஆண்  
ெதாடக்கம் ன்ேனாக்கி ள்ள 03 ஆண் கள் வைரயில் பா க்க பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவிற்காக திட்டமிடப்பட் ள்ள அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்கனேவ ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதாயின், 
அைவ யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் திட்டவட்டமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்ெகன அரச மற் ம் தனியார் தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அம் தலீ கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 



( 29 ) 

 

(ஆ) (i) ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள அல்ல  ஆரம்பிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்சமயம் ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iii) இதற்காக கடன் ெதாைககள் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், கடன் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் நி வனங்கள் மற் ம் கடன் 

ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) இன்ேறல், அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2017 நவம்பர் 18, சனிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

100/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ெவௗிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) சட்ட விேராதமான ைறயில் படகுகள் லமாக அ ஸ்திேர யா ெசன் ள்ள 

இலங்ைகயர் பலர் அங்ேக ள்ள த ப்  காம்களில் உள்ளனர் என்பைத ம்; 
 (ii) அம்மக்க க்கு ேமற்ப  காம்களில் குைறந்தபட்ச  வசதிகேள ம் இல்ைல 

என்பைத ம்; 
 (iii) இவர்கைள மீண் ம் இந்த நாட் க்கு அைழத்  வர அரசாங்கம் இற்ைற 

வைர எத்தைகய நடவ க்ைகைய ம் எ க்கவில்ைல என்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

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

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

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

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைக  யாெதன்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் ஐக்கிய நா கள் அைமப்பின் ெபா ச் சைபயின் 

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

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

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1198/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 

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

அள ; 
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக; 
ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1278/ ’16 
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (5) 

(அ) (i) 2015.10.01 ஆம் திகதியாகின்றேபா  கல்விச் ேசைவ ஊழியர்களின் 
கூட் ற  சிக்கன மற் ம் கடன் வழங்கும் சங்கத்திற்கு ெசாந்தமாகவி ந்த 
ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2016.06.11 ஆம் திகதியாகின்றேபா  ேமற்ப  சங்கத்திற்கு ெசாந்தமாகவி ந்த 
நிைலயான ைவப் க்களின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  சங்கத்தி ந்  கடன் ெப வதற்காக 
விண்ணப்பித் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கடன் விண்ணப்பதாாிகளில், கடன் அங்கீகாிக்கப்பட் ந் ம் 
இற்ைறவைர கடன் ெதாைக வி விக்கப்படா ள்ள விண்ணப்பதாாிகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  கடன் விண்ணப்பதாாிக க்கு ெச த்த ேவண் ள்ள ெமாத்த 
கடன் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  கடன் விண்ணப்பதாாிக க்கு கடன் வி விக்கப்பட தாமதம் 
ஏற்பட் ள்ளைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  சங்கம் தன  அங்கத்தவர்க க்கு உாியவா  கடன் ெதாைகைய 
வி விப்பதற்கு இயலாத நிைலக்கு தள்ளப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (viii)  ஆெமனில், ேமற்ப  சங்கத்தின் நிதி நி வாகத்ைத ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்கு 
எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1388/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் 142 ஆம் இலக்க 
ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், உள்நாட்  பால் உற்பத்தியின் ெபா ட்  ஆகக் 

குைறந்த தலீடாகிய பா 25 மில் ய க்கு உட்பட்ட வைகயில் 
தனிப்பட்ட தலீட்டாளர்க க்கு குைறபயன்பாட்  அரச காணிகைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு க தப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் அரச காணிக க்காக விண்ணப்பித்த 
கம்பனிகளின் அல்ல  ஆட்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அவர்களின் 
ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பயன்ப த்தப்படாத மற் ம் குைறபயன்பாட்  அரச காணிகள் ெதாடர்பான 
பட் யெலான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ெவளி விவசாயிகைளக் ெகாண்  உயர் ஆக்கவிைள டனான ல் 
பயிாிட க்காக ேமற்ப  காணிகளி ந்  ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள 
ஏக்கர்களின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1545/ ’ 17 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  

மர ாிைமகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ல் வாழ்வின் எ ச்சி நிவாரண  உதவிைய ெப கின்ற 
பயனாளிகளின் கைளத் தி த்திக்ெகாள்வதற்காக பா 2,500/- ெதாைக 
அளிப்பாக வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெதாைகயான  திவிெநகும ச தாய அ ப்பைடயிலான 
வங்கிகளின் லம் வழங்கப்பட் ப்ப  திைறேசாியின் லம் மீளளிப் ச் 
ெசய்வதன் அ ப்பைடயிலா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இன்றளவில் ேமற்ப  பணத் ெதாைக மீளளிப் ச் 
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) கைளத் தி த் வதற்காக பணம் ெபற் க்ெகாண்டவர்களிடமி ந்  
ேமற்ப  பணத் ெதாைக மீளஅறவிடப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1549/ ’17 
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) கிண்ணியா, எழிலரங்கு விைளயாட்  ைமதானம் கடந்த சில வ டங்களாக 
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  வ கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் அபிவி த்தி பணிக க்காக ஒ க்கப்பட்ட பணம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) அத டாக ெசயற்ப த்தப்ப கின்ற பணிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) அப்பணிகள் பற்றி அங்ேக இ க்கின்ற அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்கள் 

அறிந்தி க்கவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) எழிலரங்கு விைளயாட்  ைமதானத்தின் அபிவி த்திப் பணிக க்காக 2011 
தல் 2015 ஆம் ஆண்  வைர ஒ க்கப்பட்ட நிதி ஏற்பா  ஆண்  வாாியாக 

தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் லமாக ெசயற்ப த்தப்பட்ட அபிவி த்திப் பணிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) தி ேகாணமைல மாவட்ட ெசயலகம் மற் ம் கிழக்கு மாகாண சைப அறியாத 
வைகயில் அைமச்சு ேநர யாகேவ ேமற்ப  அபிவி த்தி பணிகைள 
ெசயற்ப வதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அபிவி த்திப் பணிகைள ேமற்ெகாள்கின்ற ஒப்பந்தகாரர் யாெரன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஒப்பந்தகார க்கு ேவைலகள் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) நீண்ட காலமாகி ள்ள ேபாதி ம், அபிவி த்திப் பணிகள் இ வைர ர்த்தி 
ெசய்யப்படாைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற அைனத்  அபிவி த்திப் 
பணிகள் ெதாடர்பாக ம் ெவௗிப்பைடத்தன்ைம காணப்ப வைத 
உ திப்ப த் வாரா என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1640/ ’ 17 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) கமத்ெதாழில் அைமச்சுக்குாிய திைணக்களங்கள் மற் ம் நியதிச் சட்ட 
நி வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்நி வனங்கள் வாடைக அ ப்பைடயில் ெபறப்பட் ள்ள கட்டடங்களில் 
ேபணப்பட்  வ மாயின், அக்கட்டடங்களின் ெபயர்கள், அக்கட்டடங்க க்கான 
உாிைமயாளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

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

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

அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 நவம்பர் 20, திங்கட்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

112/ ’15 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) தம் த்ேதகம ைவத்தியசாைலயின் சிகிச்ைசக்கூடக் கட்டடத்தின் நிர்மாணப் 
பணிகள் ர்த்தியாக்கப்பட்  ைவத்தியசாைலக்குக் ைகயளிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அக்கட்டடத்திற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கட்டடத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாண்ட ஒப்பந்ததாராின் 
ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 

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

 (iii) ஆெமனில், ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஒப்பந்ததாராின் ஏேத ம் பணத்ெதாைக நி த்தி ைவக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், நி த்தி ைவக்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

 (iii) இற்ைறவைர இக்கட்டடம் தி த்தப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

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

 (ii) ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்; 

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1153/’16 
ெகௗரவ  (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ேஹாமாகம மற் ம் பண்டாரகம ஆகிய இரண்  பிரேதச சைப ஆ ைகப் 

பிரேதசங்க க்கும் ெசாந்தமான  98 ஏக்கர் பரப்பள  ெகாண்ட ப வில வத்த 
காணியில் சுற் லாத் ைற டைமப் க் க த்திட்டெமான்ைற ெசயற்ப த்த 
அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதா;  

 (ii) ஆெமனில், இக்க த்திட்டத்ைத ெசயற்ப த் ம் கம்பனியின் ெபயர் மற் ம் 
கவாி யா ; 

 (iii) இவ் டைமப் க் க த்திட்டம் காரணமாக  இப்பிரேதசத்தில் பலத்த 
சுற்றாடல் பாதிப்  ஏற்ப கின்றெதன்பைத  அறிவாரா; 

 (iv) இவ் டைமப் க் க த்திட்டத் க்கு இலங்ைக தலீட்  சைபயின் 
அங்கீகாரம் கிைடத் ள்ளதா;  

 (v) இக்க த்திட்டத் க்கு  சுற்றாடல் ஆய்வறிக்ைக தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1176/ ’ 16  
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(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? 

1199/’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) 1983 ஆண்டளவில் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 
 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட   விவசாய நிலங்களின் 

அள ; 
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

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

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் 199 ஆம் இலக்க 

ன்ெமாழி க்கைமவாக ெசலாவணிக் கட் ப்பாட் ச் சட்டத்ைத இரத் ச் 
ெசய்வதற்கு ன்ெமாழியப்பட்டதன் ேநாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேநாக்கங்கைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கு ஏற் ைடயதாக 
அைமகின்ற வைகயில் அறி கம் ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற 
ெசலாவணி காைமத் வச் சட்டத்தில் உள்ளடங்குகின்ற பிராதானமான 
மாற்றங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

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

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

அந்நா களில் ஏற்பட்ட ெவளிநாட்  நிதிப் பாய்ச்சல் ேபாக்குகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், என்? 

1540/ '17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— நகரத்  திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டம் காரணமாக நீர் லங்கள் 

வற்றியைமயால் உடேப வ, அராவத்த, மக்குல் எல்ல, எெகாடகம உள்ளிட்ட  
ப ைள மாவட்ட மக்கள் பாாிய பாதிப் க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத 
அறிவாரா; 

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பார; 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1595/ ’ 17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் தற்சமயம் இயங்கிவ ம் உள் ராட்சி நி வனங்களின் 

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

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

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

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

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1615/ ’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் வித்தானேக,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

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

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

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

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) இந்த மின்உற்பத்தி நிைலயம்  உாித்தா ள்ள கம்பனி யா ; 
 (ii) இக்கம்பனி டன் உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண் ள்ள கால எல்ைல யா ; 
 (iii) ேமற்ப  சுற்றாடல் ேசதத்ைதக் குைறத்  பிரேதச மக்கள் வாழ்ைகக்கு 

நிவாரணமளிப்பதற்கான ேவைலத்திட்டம் ஒன்  உள்ளதா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2017 நவம்பர் 21, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) நீர்ெகா ம்  கடனீேராிைய அண் யதாக அைமந் ள்ள வன பா காப் த் 

திைணக்களத்தின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற கண்டல் தாவர நிலப்பரப்பில் 
எட்  ஏக்கர் பிரேதசத்ைத டைமப் க் க த்திட்டம் உள்ளடங்கலான 
அபிவி த்தி நடவ க்ைககளின் ெபா ட்  பயன்ப த் வதற்காக 
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

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

அவர் அறிவாரா? 

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

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

 (iii) ஆெமனில், நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) நிர்மாணப் பணிக க்கான அ மதி சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கைள 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (v) இன்ேறல், இக்க த்திட்டத்தின் நைட ைறப்ப த்தைல ேமற்ெகாள் ம் சட்ட 

ாீதியான ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 37 ) 

 

1201/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல 

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 

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

அள ; 
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

ஆண்  வாாியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1418/’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச 

வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 198 இல் 
காட்டப்பட் ள்ளவா  2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில், 

 (i) எண்ெணய் சுத்திகாிப் ; 
 (ii) ப்பிக்கதக்க வ சக்தி; 
 (iii) ஒ ங்கிைணந்த ேமாட்டார் வாகன உற்பத்தி; 
 (iv) வலயத்தின் ெபா ட்  உ க்குப் பாலங்கைள உற்பத்தி ெசய்தல்; 
 (v) உரம், ட்ாிபல் சுப்பர் ெபாசுேபற்  உற்பத்தி; 
 (vi) ெசய்மதித் ெதாழில் ட்பம்; 
 (vii) விமானங்க க்கான தி த்தங்கள் மற் ம் அதற்கு உதவியான ெசயற்பா கள்; 
 (viii) ஒ ங்கிைணந்த சீனி உற்பத்தி; 

ஆகிய ஒவ்ெவா  ைற சார்பாக ம் இலங்ைகக்குக் கிைடக்கப்ெபற்ற ேநர  
ெவளிநாட்  தலீ கள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
  

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

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 38 ) 

 

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

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) Commonwealth Game என்ற ெபயாில் இலங்ைக வங்கியில் ஒ  கணக்கு 
ேபணப்பட்  வ கின்றதா என்பைத ம்; 

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

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

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

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

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

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 39 ) 

 

1630/ ’ 17 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)  

(அ) (i) சூாிய சக்தியி ந்  மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்தல் தற்ேபா  

உலகத்தி ள்ள உற்பத்திச் ெசல  மிகக் குைறந்த ப்பிக்கத்தக்க வ சக்தி 

லமாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், சூாிய சக்தியி ந்  மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்ய 

அரசாங்கத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2016.09.06 ஆம் திகதி அரசாங்கத்தால் ஆரம்பிக்கப்ட்ட “சூாிய பல சங்கிராமய” 

எ ம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் லம் தற்ேபா  ேதசிய மின்சார ைறைமக்கு 

ேசர்க்கப்பட் ள்ள மின்சாரத்தின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1636/ ’17 

ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட லங்கா நிலக்காி (தனியார்) கம்பனி (Lanka Coal Compa-

ny (Pvt.) Ltd.) தாபிக்கப்பட்டதன் ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம், 

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

யாெதன்பைத ம்; 

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

யாவெரன்பைத ம்; 

 (iv) 2016 ைல மாதத்திற்கு ஏற் ைடயதாக ேமற்ப  கம்பனியின் தைலவர், 

பணிப்பாளர் சைப மற் ம் ஊழியர்கள் ெபற் க்ெகாண் ள்ள சம்பளம் 

மற் ம் அைனத் க் ெகா ப்பன க ம் யாெதன்பைத ம்; 

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

 (vi) நிலக்காி ெகாள்வன  ெசய்தல் ேபான்ற பாாிய ெதாழில் யற்சி 

நடவ க்ைகெயான்ைற ேமற்ெகாள்வதற்கு ேமற்ப  கம்பனிக்கு ஆற்றல் 

உள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 நவம்பர் 22, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

116/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

 (iii) தற்ேபா  ெவளிவாாி பட்டப்ப ப்பிற்காக பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள மாணவர் 
களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பல்கைலக்கழகத்தின்ப  தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1215/ ’ 16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (4) 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரச நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் 1983 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர் அழிக்கப்பட் ள்ள 
அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (iii) அழிவைடந் ள்ள ேமற்ப  ெசாத் கள் பற்றி அரசாங்கத்தினால் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அச்ெசாத் களின் ெமாத்த ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 
 (v) அழிக்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  ெசாத்  ெதாடர்பாக ம் ெபா ப் க்கூற 

ேவண் ய பயங்கரவாதிக க்கு எதிராக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (vii) ேமற்ப  (i) - (vi) வைர விசாாிக்கப்பட் ள்ள தகவல்கள் ெதாடர்பான 

ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1420/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 

உட்கட்டைமப்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் அறி கப்ப த் வதற்கு ன்ெமாழியப்பட்ட 

ஜிட்ெடல் அைடயாள அட்ைடயின் ப மட்டான வ வைமப்ைப 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அைடயாள அட்ைடைய விநிேயாகிக்கும் அதிகாாி யாெரன்பைத ம்; 

 (iii) பிரைசக க்கு அைடயாள அட்ைடகைள விநிேயாகிப்பதற்காக மதிப்பீ  

ெசய்யப்பட் ள்ள ெசலவினம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அச்ெசலவினம் யாரால் ஏற்கப்ப ெமன்பைத ம்; 

 (v) 2017 ஆம் ஆண் ல் ஜிட்ெடல் அைடயாள அட்ைட திட்டத்ைத 

நைட ைறப்ப த் வதற்காக அரசாங்க வர  ெசல த்திட்டத்தி ந்  

ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி ஏற்பா  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1512/ ’17 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

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

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

ெமாத்த ெதாழில்நிைல யாெதன்பைத ம்; 

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

ெதாழில்நிைல தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

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

ெதாழில்நிைல ஆண்/ெபண்  பால்நிைலக்ேகற்ப தனித்தனியாக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 

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

திகதி உள்ளவா  அரச மற் ம் அரசசார் ைறகளின் ெதாழில்நிைல 

அதிகாித் ள்ள அள  தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1583/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட, வன் ர சுனாமி டைமப் த் ெதாகுதியில் ம ர ர, 
வன் ர, 35 ஆம் இலக்க  தி . எஸ்.எம். சிஜா தீ க்கு வழங்கப்பட்டதா 

என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவர் இவ் ட் ல் எவ்வள  காலம் கு யி ந்தார் என்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  ேமற்ப  ட் ல் கு யி ப்பவர் யாெரன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஆளிடமி ந்  இவ்  பலவந்தமாக பறிக்கப்பட் ள்ளைமைய 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (vi) 2010 திெசம்பர் மாதத்தில் இ  சம்பந்தமாக அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச 
ெசயலாள க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ைறப்பா  சம்பந்தமாக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1622/ ’17 

ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைகயின் சீனித் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்ைகயில் ெசவனகல சீனித் 
ெதாழிற்சாைல மிக க்கியமான   என்பைத ம்; 

 (ii) அதன் லம் ெப ந்ெதாைகயான ேநர  மற் ம் மைற க ெதாழில் 
வாய்ப் க்கள் உ வாகி ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  இத்ெதாழிற்சாைலைய சார்ந்ததாக வழங்கப்பட் ள்ள காணிகளில் 
விவசாயிகள் க ம் ச் ெசய்ைகைய ேமற்ெகாள்ளா  ேவ  
பயிர்ச்ெசய்ைககளில் ஈ பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

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

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

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

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1632/ ’ 17 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) மின்சாரம் ெதாடர்பாக ேகள்வி தரப்பிலான காைமத் வம் (Demand Side                

Management) பற்றி விேசட கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ெமன்பைத 

ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) மின்சாரம் ெதாடர்பாக ேகள்வி தரப்பிலான காைமத் வம் பற்றி மின்வ  

மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சினால் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிகழ்ச்சித்திட்டம் இற்ைறவைர அைடந் ள்ள ன்ேனற்றம் 

யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1641/ ’ 17 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) கடந்த சில மாதங்களாக நாட் ல் ஏற்பட் ள்ள க ைமயான வறட்சியின் 

காரணமாக விவசாயிகள் ெபாி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத 

ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வறட்சியின் காரணமாக க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள், 

பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் மற் ம் கலநல ேசைவ வலயங்கள் 

தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு விவசாய மற் ம் கமநல காப் திச் 

சைபயினால் ஏேத ம் நட்டஈ  ெச த்தல் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா 

என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அந்த விவசாயிகளின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 

யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) வறட்சியின் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு நட்டஈ  

வழங்கப்ப தைல விவசாய மற் ம் கமநல காப் திச் சைபயின் ஊடாகப் 

ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 நவம்பர் 23, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

118/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறன,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 

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

 (ii) மி க ைவத்தியர்க க்கான பற்றாக்குைற நில வைத ம்; 
 (iii) இந்த நிைலயில் மி கங்கள் சில உயிாிழந்தி ப்பைத ம்; 
 (iv) ேம ம் சில மி கங்கள் ேநாய்வாய்ப்பட் ப்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) 2013.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2015.06.30 ஆம் திகதி வைரயிலான 
காலப்பகுதிக்குள் ெதஹிவைள மி கக்காட்சிச்சாைலயில் உயிாிழந்த மி கங்களின் 
வைககள், வய  மற் ம் உயிாிழப்பதற்கான காரணங்கள் ெவவ்ேவறாக  யாைவ 
என்பைத அவர்  இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

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

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

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

அவர்  இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் வ னியா மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 

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

அள ; 
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1405/ ’16 
ெகளரவ பந் ல குணவர்த்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) 2016 வர  ெசல த்திட்டத்தின் 176 ஆம் இலக்கம் ன்ெமாழிவின் 

பிரகாரம், அலங்கார மீன்வளர்ப் க் ைகத்ெதாழிைல ஆரம்பிப்பதற்கு ச ைக 
அ ப்பைடயில் கடன் வசதிகள் வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்கள் அல்ல  
நி வனங்களின் பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) 1977 ஆம் ஆண்  தல் இன்  வைர அலங்கார மீன்கைள ஏற் மதி 
ெசய்வதன் லம் ஈட் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணியின் 
அள  ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் யா  என்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைகயின் அலங்கார மீன்கைள ஏற் மதி ெசய்ேவாாின் ெபயர்ப் 
பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், அலங்கார மீன் 
ஏற் மதியாளர்க க்கு கடன் வசதிகைள ெபற் க் ெகா க்கும் ேபா  
விேசடமாக வழங்கப்பட்ட ச ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) 2017 ஆம் ஆண் க்கு ேமற்ப  ச ைககள் ெதாடர்ந் ம் ெசல் ப யாகுமா 
என்பைத ம்; 

 (vi) அலங்கார மீன்கைள ஏற் மதி ெசய் ம் ைகத்ெதாழிைல ேமம்ப த் ம் 
ெபா ப்ைப ஏற் ள்ள அரச நி வனங்களின் நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக 
தி ப்தியைடய மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தின், நகாி பிரேதசத்தில் ப்பிக்கத்தக்க வ சக்திப் 

ேபட்ைடெயான்ைற நி மாணிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

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

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

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1642/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ஊவா மாகாணத்தில் காணப்ப கின்ற ெமாத்த ெபௗத்த விகாைரகளின் 

எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றில் வசிக்கும் ெமாத்த பிக்குமார்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

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

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

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

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் த்தளம் மாவட்டத்தில் இயங்கி வ ம் 

உள் ராட்சி நி வனங்களால் கழி ப் ெபா ட்க ம் குப்ைப கூளங்க ம் 
அகற்றப்ப கின்ற இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

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

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

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1675/ ’ 1 7 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) 2008 சம்பாில் மட்டக்களப் , ேகாப்பாய், ெகாட்டகைல ஆகிய ஆசிாியர் 

பயிற்சிக் கலாசாைலயி ந்  தம  பயிற்சியிைன நிைற  ெசய்ததன் பின்னர் 
வன்னி மாவட்ட பாடசாைலக க்கு நியமிக்கப்பட் ள்ள அேதேவைள பயிற்சி 
நிைற ெபற்ற டன் உடன யாக பாீட்ைசைய நடத் கின்ற ெசயன் ைறக்கு 

ரணாக, 2009 ஏப்ர ல் இ திப் பாீட்ைசக்கு ேதாற் ம் ப  ேகாரப்பட்ட 
பயி நர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ)  (i)  அந்த மாவட்டத்தில் நிலவிய த்த சூழ்நிைலயின் காரணமாக அந்த 
பயி நர்களினால் அந்த மாவட்டத்தி ந்  ெவளிேய வர யாத 
நிைலைம காணப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (ii)  இவர்கள் தம  கனிஷ்ட பிாிவின டன் பாீட்ைசக்கு ேதாற்றிய டன் 
கனிஷ்டப் பிாிவினர் விைடயளித்த அேத வினாக்க க்கு இவர்க ம் 
விைடயளித்தனர் என்ப டன்,  கனிஷ்ட பிாிவின க்கு சான்றிதழ் 
ெசல் ப யாகும் திகதி 2009.08.01 என ம் அேதேவைள இவர்க க்கான 
சான்றிதழ் ெசல் ப யாகும் திகதி 2011.01.01 என மா பட்ட 
ெசல் ப யாகும் திகதிகள் வழங்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 
(இ) கனிஷ்டப் பிாிவின க்கான சான்றிதழ் ெசல் ப யாகும் திகதியி ந்  

இவர்க க்கான சான்றித ம் ெசல் ப யாகும் வைகயில் நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல் ஏன்? 

1693/ ’ 17 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித்  த ெசாய்சா,—  நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,—  (2) 
(அ) (i) அபிவி த்தி ெலாத்தர் சைபயின் தைலவர் உள்ளிட்ட பணிப்பாளர் சைபயின் 

ெமாத்த எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) தைலவாின ம் பணிப்பாளர் சைபயினாின ம் மாதாந்த சம்பளங்கள் மற் ம் 

ெகா ப்பன கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) அபிவி த்தி ெலாத்தர் சைபயின் தைலவாின் ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  பதவிைய வகிப்பதற்கு இவர் ெபற் ள்ள கல்வித் தைகைமகள் 

யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 நவம்பர் 24, ெவள்ளிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

119/ ’ 1 5 
ெகளரவ த்திக பத்திறன,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2013.06.30 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2015.06.30 ஆம் திகதி வைரயான 

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

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

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

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

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

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

என்பைத ம் 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

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

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

குைறந் ள்ளனவா என்பைத ம் 
அவர்  இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1203/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல 

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 1983 ஆண்டளவில் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 
 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் அள ; 

எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) 1983 தல் 2009  ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள், 

குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

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

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1639/ ’17 
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ேநாபல் ாிேசாசஸ் மிட்டட் எ ம் கம்பனியினால் இலங்ைக மின்சார 
சைபக்கு இைடக்கிைட வழங்கப்பட் ள்ள ெமாத்த நிலக் காியின் அள  
யாெதன்பைத ம்; 

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

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேநாபல் ாிேசாசஸ் மிட்டட் நி வனத்தினால் ெபறப்பட் ள்ள இலக்கம் 
LCC/09/T/02, LCC/01 மற் ம் LCC/13/T/01 ேகள்விப்பத்திரங்க க்கு 
ஏற் ைடயதான இலங்ைகயின் உள் ர் பிரதிநிதிகள் ெவவ்ேவறாக யார் 
என்பைத ம்; 

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1646/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் உள்ள கல்விக் ேகாட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  கல்விக் ேகாட்டத்தின ம் ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  கல்விக் ேகாட்டத்தி ம் அைமந் ள்ள ேதசிய 

பாடசாைலகள் மற் ம் மாகாண பாடசாைலகள் என்பவற்றின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் அப்பாடசாைலகள் ஒவ்ெவான்றின ம் ெபயர்கள் தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பாடசாைலயி ம்  பணியாற் கின்ற ஆசிாியர்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் கல்வி பயி ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  கல்விக் ேகாட்டத்தி ம் நில கின்ற ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைறாயான  பாடத்தின் அ ப்பைடயில் தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (vi) அவ்வா  ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில கின்ற கல்விக் ேகாட்டங்களில் 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைறையக் குைறப்பதற்காக அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

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

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

 (iv) அதன் கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) அக் கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்கள் மற் ம் 

ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பான விபரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1690/’17 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

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

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

அவர் அறிவாரா? 

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

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1695/ ’ 1 7 
ெகளரவ ஹமட் நவவி,—  மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(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 அறிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்ேநாக்கத்திற்காக கிைடக்கப்ெபற்ற நிதி எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்நிதிையப் ெபற் க்ெகாண்டவர் யார் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

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

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

என்பைத ம்; 

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

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 நவம்பர் 25, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

892/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,—  உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) மதவாச்சி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், லா ெவல் ய கிராமத்ைத சார்ந்  
வா ம் “வன்னி சிங்கள” என்ற இனம் பற்றி ஆய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கிராமத்ைதத் தவிர இவ்வின மக்கள் வா ம் ேவ  கிராம அ வலர் 
பிாி கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) த்த காலத்தில் பல்ேவ  பாதிப் க்கைள சந்தித்த இம்மக்கள் வா ம் 
கிராமங்களில் அ ப்பைட ேதைவகள் குைறந்த மட்டத்தில் நில வைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இவ்வசதிகைள ாிதகதியில் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மக்களின் ெபா ளாதார நிைலைமைய உயர்த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், எவ்வா  என்பைத ம்; 
 (iii) இம்மக்களின் பாரம்பாிய மர ாிைமகைள பா காப்பதற்கு அரசாங்கம் 

நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1228/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்ைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மன்னார் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  ேபணல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
இடங்கள் யாைவ; 

 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ப்பின், 
மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1421/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல  திட்டத்தின் 189 ஆம் இலக்க 
பிேரரைணக்ேகற்ப விேசட ேநாக்கங்க க்கான கம்பனிெயான் (Special 
Purpose Company)  நி வப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கம்பனி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  கம்பனியின் அைமப்பக விதிகளில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 

குறிக்ேகாள்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  கம்பனியின் அைமப்பக விதிகளில் பிரதான நியதிகள் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  கம்பனியின் பணிப்பாளர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 

1647/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயினால் காணி உ திகைள வழங்கும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ஊவா மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அந்தப் 
பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டதன் இ வைர வழங்கி ள்ள உ திகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) காணி உ திகள் வழங்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் 
அவர்கள் வசிக்கும் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) இந்தக் காணி உ திகைள வழங்குவதற்கு ஊவா மாகாண சைப பின்பற்றிய 
ைறயில் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1730/ ’17 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உள்நாட்ட வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி 
மற் ம் கலாச்சார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல  திட்டத்தின் லம் 
பிேராிக்கப்பட்டவா  வாழ்க்ைகயில் தன  அந்திம காலத்ைத கழிக்கும் 
கைலஞர்க க்காக பங்களிப்  ஓய் திய ைறெயான்  தற்சமயம் 
அ ல்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இதற்கு பங்களிப் ச் ெசய் ள்ள கைலஞர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் அரசாங்கத்தினால் இதற்ெகன 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கு ஏற்ப தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1732/ ’17 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ)  (i)  வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களி ள்ள ஒவ்ெவா  கல்வி வலயத்தின் 

கீ ம் காணப்ப கின்ற ஸ் ம் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 
 (ii) இஸ்லாம், இஸ்லாமியக் கற்ைககள், அர  ஆகிய கற்பித்தல்கைள ேமற்ப  

வலயங்களில் ேமற்பார்ைவ ெசய்கின்ற உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்களின் 
(இஸ்லாம்) ெபயர்கைள ம்; 

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ)  (i) இலங்ைக கல்வி நிர்வாக ேசைவ (விேசட பதவியணி - இஸ்லாம்) 

ெதாடர்பான வர்த்தானி அறிவித்த ல் இதற்ெகன இரண்  ெவற்றிடங்கள் 
மாத்திரம் காணப்ப வதாக குறிப்பிடப்பட் ந்தைத ம்; 

 (ii) கைலத்திட்டத்தில் சமயப் பாடம் கட்டாயமானெதன்பைத ம்; 
 (iii) இஸ்லாம் பாடத்ைத ேமற்பார்ைவ ெசய்யாமல் வி வதான  ஸ் ம் மாணவர் 

க ைடய சமயக் கல்வியில் பாதகமான தாக்கத்ைத ஏற்ப த் ெமன்பைத ம் 
அவர் அறிவாரா? 

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

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

 (iii) அவ்வாெறனில், எப்ேபா  என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல் ஏன்? 

1758/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) இலங்ைகயர்களினால் உலகில் பல்ேவ  நா களி ம் ேபணிவரப்ப ம் 

வங்கிக் கணக்குகள் பற்றி 2016 ைல மாதம் 05 ஆம்  திகதி 
பாரா மன்றத்தில் நான் வினாெவான்ைற எ ப்பிேனன் என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வினாவிற்கான அைனத்  தகவல்கைள ம் ஆராய்ந்தறிந்  இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பதாக வாக்கு தி வழங்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(ஆ) (i) வினாைவ எ ப்பி தற்ேபா  அதிக காலம் கடந்த நிைலயி ம் அதற்கான 

விைடைய சமர்ப்பிப்பதற்கு இயலாமல் ேபா ள்ளெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) உலகின் பல்ேவ  நா களி ம் இலங்ைகயர்களினால் ேபணிவரப்ப கின்ற 
வங்கிக் கணக்குகள் பற்றி ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு அரசாங்கம் ராஜதந்திர மட்டத்தில் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்டதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) எந்தவித நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்படவில்ைலயாயின் அதற்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1980/ ’17 
ெகௗரவ அ ர சிட்னி ஜயரத்ன,— த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் திாியாயவில் அைமந் ள்ள, உலகத்தின் 
தலாவ  ெபளத்த பியாகக் க தப்ப ம் கிறிஹ  ேசய னித மிக்காக 

ஒ க்கப்பட்ட காணியின் நிலஅளைவப் பணிகள் ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;  

 (ii) ஆெமனின், ேமற்ப  னித மிைய பிரகடனப்ப த் வதற்கான 
வர்த்தமானப் பத்திாிைக தாமதமாவதற்கான காரணங்கள் யாைவ  
என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  கிறிஹ  ேசய னித மிக்ெகன ஒ க்கப்பட் ள்ள காணியின் 
அள  யா  என்பைத ம்; 

 (iv) கிறிஹ  ேசய னித மி அபிவி த்திக்காக தங்கள் அைமச்சின் ஊடாக 
எதிர்காலத்தில் எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2017 நவம்பர் 27, திங்கட்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

685/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் உண க்காக பயன்ப த்தப்ப ம் ட்ைட வைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ட்ைடக க்கான வ டாந்தத் ேதைவயான  தனித்தனியாக சராசாி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைக ட்ைடகைள இறக்குமதி ெசய்கின்றதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அந்த ட்ைட வைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) 2016 ஆம் ஆண் ல் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக 

தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ட்ைடகைள இறக்குமதி ெசய்வதற்காக 2016 ஆம் ஆண் ல் 

ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இலங்ைக ட்ைடகைள ஏற் மதி ெசய்கின்றதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அந்த ட்ைட வைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட ட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக 

தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) 2016 ஆம் ஆண் ல்  ட்ைட ஏற் மதியின் லம் இலங்ைக 

ெபற் க்ெகாண்ட வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1229/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  கல்வி அைமச்ைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மன்னார் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  ேபணல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
இடங்கள் யாைவ; 

 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ப்பின், 
மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1422/ ’16 

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

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்தின் ன்ெமாழி  இலக்கம் 
191 இன் பிரகாரம், 200 ஸ்மாட் ஜிட்டல் வகுப்பைறகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப  200 வகுப்பைறக க்காக ம் ெபா த் 
திைறேசாியி ந்  வி விக்கப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2017 ஆம் ஆண் ல் ேமேல கூறப்பட்ட 1000 வகுப்பைறகைள உ வாக்குவதன் 
ெபா ட்  தற்ேபா  ெதாி  ெசய்யப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின் ெபயர்ப் 
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  மிக ம் சிறந்த ைறயில் ஜிட்டல் ஸ்மாட் வகுப்பைறகள் 
இயங்கிவ கின்ற பாடசாைலகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் இந்த ந ன ெதாழில் ட்ப வசதிகள் சம்பந்தமாக 
ஆேலாசைன உதவிகைள வழங்கும் நி வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1648/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இரத்மலாைன ெதாழிற்பயிற்சி பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  இயங்கும் 
பீடங்கள் மற் ம் திைணக்களங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ஒவ்ெவா  பீடத்தினா ம் நடத்தப்ப ம் ெதாழிற்பயிற்சிப் 
பாடெநறிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  இங்கு பணி ாி ம் கல்வி மற் ம் கல்வி சாரா ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  திைணக்களத்திற்கைமய ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) இந்தப் பல்கைலக்கழகத்தில் நில ம் ஊழியர் ெவற்றிடங்கைள 
நிரப் வதற்காக அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1786/ ’17 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1990 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி அல்ல  அதற்கு 
அண்மித்தெதா  காலத்தில் வட மாகாணத்தின் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் 

ஸ் ம் விவாக மற் ம் விவாகரத்  சட்டத்தின் கீழ் காதி நீதிபதிகளாக 
நியமிக்கப்பட் ந்தவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காதி நீதிமன்ற வலயத்தில் உள்ளடங்குகின்ற கிராம அ வலர் 
பிாி கள் மற் ம் பிரேதச ெசயல◌ாளர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காதி நீதிமன்ற வலயங்கள் பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைக இலக்கம் மற் ம் திகதிகள் யாைவெயன்பைத ம்; அவற்ைற 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1813/ ’17 

ெகௗரவ  (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  
அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) (i) க த் ைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரசாங்கத் க்குச் ெசாந்தமான 
காணிகளின் பரப்பள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகளில் குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ள காணி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணிகைள குத்தைகக்கு ெபற்ற நி வனம், குத்தைகக்கு ெபற்ற திகதி, 
குத்தைகக் காலம் மற் ம் குத்தைகத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  காணிக க்கு நி ைவ குத்தைகத் ெதாைககைள ெச த்த 
ேவண் ள்ள நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ஒவ்ெவா  நி வனத்தினா ம் ெச த்த ேவண் ள்ள நி ைவக் குத்தைகத் 
ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1862/ ’17 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சினால் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் மாநகர திட்டத்தின் (Megapolis Plan) கீழ் 2017 
ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ன்ேனாக்கி ள்ள 03 ஆண் கள் வைரயில் 
சீத்தாவாக்ைகப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்காக திட்டமிடப்பட் ள்ள 
அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்கனேவ ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதாயின், 
அைவ யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் திட்டவட்டமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்ெகன அரச மற் ம் தனியார் தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அம் தலீ கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள அல்ல  ஆரம்பிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்சமயம் ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iii) இதற்காக கடன் ெதாைககள் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், கடன் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் நி வனங்கள் மற் ம் கடன் 

ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) இன்ேறல், அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1992/ ’17 
ெகளரவ மயில்வாகனம் திலகராஜா,— ெதாழில், ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம் 

சப்பிரக வ அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) பிரேதச ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் தற்ேபாைதய கூட்  உடன்ப க்ைக 
விதி ைறக்கு ரணாக “அ ட்குேராவர்” என்ற ைறைய ேதாட்ட 
நிர்வாகத்தி ள் நைட ைறப்ப த்தி வ வைத அவர் அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நைட ைறயி ள்ள பிரேதச 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அைவ சட்டத்திற்கு கீழ்ப்ப ந்  அல்ல  கூட்  உடன்ப க்ைகக்கு அைமய 
ெசயற்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (iv) எதிர்காலத்தில் “அ ட்குேராவர்” ைற அைமச்சு லம் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 நவம்பர் 28, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

686/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ரஹல் ெததஸ் நட் ற  ஒன்றியத்தினால் மாத்தைற, ெகாட் ேவெகாட 
வர்த்தக நிலப் பரப்பில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள சி வர் ங்காவிற்குாிய 
உபகரணங்கள் 2013.03.07 ஆம் திகதி இர  காணாமல் 
ேபா ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ வைர அவ் பகரணங்கள் கண் பி க்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இச்சம்பவம் ெதாடர்பாக விசாரைணெயான்  நடத்தப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதன் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) விசாரைணைய ாிதப்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1230/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்ைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  ேபணல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
இடங்கள் யாைவ; 

 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 
ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ப்பின், 
மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1423/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) உயர் ஜிட்டல்மயப்ப த்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நைட ைறப் 

ப த் வதற்காக 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல  திட்டத்தின் 193 ஆம் 
இலக்க பிேரரைணக்ேகற்ப ஒ க்கப்பட்ட பா 10,000 மில் யன் நிதி 
ஏற்பா  2016 ஆம் ஆண் ல் பயன்ப த்தப்பட்ட ைறைய சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வர  ெசல த்திட்ட பிேரரைணயின் லமாக நன்ைமகைள 
ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின் அல்ல  நி வனங்களின் ெபயர்ப்பட் யல் 
ஒன்ைற ம் ெபற் க்ெகாண்ட நிதி ஏற்பாட் த் ெதாைகைய ம் பற்றிய 
விபரமான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல திட்ட ஒ க்கீடாகிய பா 10,000 
மில் யன் பணத்ெதாைகயில் ெசலவிட யாமற்ேபான பணத்ெதாைக 
2017 ஆம் ஆண் ல் பயன்ப த்தப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 
அவர் இச்ைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1649/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இ வைர சி ேபாகம் மற் ம்ெப ம்ேபாகங்களில், 
 (i) ெநல் விைளச்சல்; 
 (ii) ெநல் உற்பத்தியில், ெநல் சந்ைதப்ப த் ம் சைப ெகாள்வன  ெசய்த அள ; 
 (iii) ெநல் சந்ைதப்ப த் ம் சைபயினால் ெநல் ஆைல உாிைமயாளர்க க்கு 

ெநல் விற்கப்பட் ப்பின், அந்த ெநல் ைன ெகாள்வன  ெசய்தவர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் ெநல் கிேலாெவான்றின் விற்பைன விைல; 

ஆகியன ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத அவர் 
 இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) தற்ேபா  ெநல் சந்ைதப்ப த் ம் சைப பா காப் க் ைகயி ப் த் ெதாைகயாக 
ேபணிவ ம் ெநல் ைகயி ப் த் ெதாைகயின் அள  எவ்வள  என்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1794/ ’17 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1990.12.31 ஆம் திகதி அல்ல  அதைன  அண்மித்த காலப்பகுதியில் வட 

மாகாணத்தின் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் ஸ் ம் விவாக மற் ம் 
விவாகரத் ச் சட்டத்தின் கீழ் பணியாற்றிக்ெகாண் ந்த ஸ் ம் விவாகப் 
பதிவாளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விவாகப் பதிவாளர் பிாி களின் லம் உள்ளடக்கப்ப கின்ற 
கிராம அ வலர் பிாி கள் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பதிவாளர் பிாி கள் பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைக 
இலக்கங்கள் மற் ம் திகதிகைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1863/ ’17 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சினால் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் மாநகர திட்டத்தின் (Megapolis Plan) கீழ் 2017 
ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ன்ேனாக்கி ள்ள 03 ஆண் கள் வைரயில் 
ெகாலன்னாைவப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்காக திட்டமிடப்பட் ள்ள 
அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்கனேவ ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதாயின், 
அைவ யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் திட்டவட்டமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்ெகன அரச மற் ம் தனியார் தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அம் தலீ கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள அல்ல  ஆரம்பிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்சமயம் ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iii) இதற்காக கடன் ெதாைககள் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், கடன் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் நி வனங்கள் மற் ம் கடன் 

ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) இன்ேறல், அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1957/ ’17 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சி  குழந்ைதகள் இ க்கின்ற இலங்ைக ெபண்க க்கு, ட் ப் பணிக்காக 
ெவளிநா  ெசல்வதற்கு அ மதி வழங்கப்பட் ந்த வயெதல்ைல 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2017/01/16 ஆம் திகதிய கு ம்ப பின்னணி அறிக்ைகைய 
ெபற் க்ெகா க்கும் சுற்றறிக்ைகயின் ப , ேமற்ப  வயெதல்ைல 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இச்சுற்றறிக்ைகயின் பி  இதற்காக கணவாின் அங்கீகாரத்ைத ெபற 
ேவண் ய ேதைவ நீக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  சுற்றறிக்ைகயின் ப  அனாதரவான மற் ம் அங்க ன பிள்ைளகள் 
இ க்கின்ற ெபண்க க்கு ெவளிநாட்  ட் ப் பணிக்கு ெசல்ல வாய்ப்  
கிைடத்தல் இப்பிள்ைளகளின் பா காப்பிற்கு அச்சு த்தலாக அைமயாதா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1993/ ’ 17 
ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்  விைளயாட் த் ைற அைமச்சினால் மன்னார் 
மாவட்டத்தில் க்கு யி ப் , உப் க்குளம், அல்பதா, காிசல், 
தைலமன்னார், காட்டாஸ்பத்திாி ஆகிய விைளயாட்  ைமதானங்க க்கு 

பா ஒ  மில் யன் தம் நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (ii) 2016 ஆம் ஆண்  விைளயாட்  ைமதானத்திற்கு நிதி ஒ க்கும் ேபா  

மன்னார் அல்-அஸார் மகா வித்தியாலய விைளயாட்  ைமதானத்திற்கு பா 
இரண்  மில் ய ம், மன்னார் எ க்கலம்பிட்  மகா வித்தியாலய 
விைளயாட்  ைமதானத்திற்கு பா ன்  மில் ய ம், காட்டாஸ்பத்திாி 
விைளாயட்  ைமதானத்திற்கு பா ஒ  மில் ய ம் ஒ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) 2017 ஆம் ஆண்  விைளயாட்  ைமதானங்க க்கு நிதி ஒ க்கும் ேபா  
மன்னார் எ க்கலம்பிட்  பாடசாைல விைளயாட்  ைமதானத்திற்கு பா 5 
மில் யன் நிதி ஒ க்கப்பட்டதன் அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

  இந்த நிதி ஒ க்கீ கள் ஒ  குறிப்பிட்ட இனக்கு மத் க்கு மாத்திரம் 
சாதகமான ைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள  என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

  ஆெமனில், எதிர்காலத்தில் இவ்வா  பக்கச்சார்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நிதி ஒ க்கீ கைள நி த்தி அைனவ க்கும் சமனாக நிதி ஒ க்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2017 நவம்பர் 29, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

687/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகப் ெபாலீஸ் திைணக்களத்திட ள்ள பாவைனக்குதவாத வாகனங்கள் 
ெதாடர்பாக ெதாைக மதிப்பீெடான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்வாகனங்களின் ெமாத்தப் ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இன்ேறல், ெதாைக மதிப்பீெடான்ைற ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ெபாலீஸ் திைணக்களத்திற்குாிய பாவைனக்குதவாத வாகனங்கள் 
இ தியாக ஏலவிற்பைன ெசய்யப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ஏலவிற்பைனயின் லம் கிைடக்கப்ெபற்ற வ மானம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) மீண் ம் ஏலவிற்பைனெயான்  நடத்தப்ப மா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1231/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்ைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வ னியா மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 

ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  ேபணல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 

இடங்கள் யாைவ; 
 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் 

ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ; 
 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ப்பின், 

மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  
 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க்ைககள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 
 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1425/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச 

வர்த்தக அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1)  
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் 200 ஆம் இலக்க 

பிேரரைணக்கு அைமய, ஏற் மதி தயாாிப்  வலயங்கைள ந னமயப் 
ப த் வதற்காக பின்பற்றப்பட்ட வழி ைறகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) எம  நாட் ல் தற்ேபா  நைட ைறயில் இ க்கும் ஏற் மதி தயாாிப்  
வலயங்களின் ன்ேனற்ற நிைலைம யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) திய ஏற் மதி தயாாிப்  வலயங்கைள ஆரம்பிப்பதற்கு இலங்ைக 
தலீட் ச் சைப தைலயிட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) 2000 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர இலங்ைக தலீட் ச் 
சைபயின் ெசயலாற் ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) இலங்ைக தலீட் ச் சைபயின் பணிப்பாளர் யார் என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1650/ ’17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கடந்த தினத்தில் நடத்தப்பட்ட பாடசாைல அதிபர் ேசைவயின் III ஆம் 

வகுப் க்கு ஆட்ேசா்ப்பதற்கான பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்தவர்களில் 
ெவளிநாட் ப் பயிற்சிக்காக ெதாி ெசய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ெவளிநாட்  பயிற்சிக்காக ெதாி ெசய்யப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ெவளிநாட் ப் பயிற்சிக்காக ெதாி ெசய்யப்ப ம் ேபா  பின்பற்றிய 
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ெப ம் ெசலவிைன ெசய்  பாீட்ைச நடத்தப்பட்  பயிற்சி ம் வழங்கப்பட்ட 
இவர்கள் இ வைர மாகாண சைபகளினால் உாிய இடங்க க்கு 
நியமிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (v) இந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 
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1795/ ’17 

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

(அ) (i) 1990.12.31 ஆம் திகதி அல்ல  அதைன  அண்மித்த காலப்பகுதியில் வட 
மாகாணத்தின் வ னியா மாவட்டத்தில் ஸ் ம் விவாக மற் ம் 
விவாகரத் ச் சட்டத்தின் கீழ் பணியாற்றிக்ெகாண் ந்த ஸ் ம் விவாகப் 
பதிவாளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விவாகப் பதிவாளர் பிாி களின் லம் உள்ளடக்கப்ப கின்ற 
கிராம அ வலர் பிாி கள் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பதிவாளர் பிாி கள் பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைக 
இலக்கங்கள் மற் ம் திகதிகைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1953/ ’17 

ெகௗரவ வாசுேதச நாணாயக்கார,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2007 ஆம் ஆண் ல் சப்ரக வ பல்கைலகைலக் கழகத்தில் ம த் வ 
பீடெமான்ைற ஆரம்பிப்பதற்கு பிேராிக்கப்பட் , 2010 ஆம் ஆண்  
இரத்தின ாி ெபா  ைவத்தியசாைலைய ெதாடர் ப த்திக் ெகாண்  3 
பட்டப்ப ப்  பாடெநறிகளின் கீழ் 125 மாணவர்கைள அ மதிப்பதற்காக 
திட்டம் தயாாிக்கப்பட்டெதன்பைத  ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்ேகற்ப, ம த் வ பட்டத்திற்காக 75 மாணவர்க ம், தாதி 
பட்டத்திற்காக 25 மாணவர்க ம், ைண ம த் வ பட்டத்திற்கு 25 
மாணவர்க ம் என்றவா  அ மதிக்கப்பட உத்ேதசமாயி ந்தெதன்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கு இரத்தின ாி ெபா  ைவத்தியசாைலக்கு அ கில் பல்கைலக்கழகத்திற்கு 
ெசாந்தமாக 21 ஏக்கர் காணிெயான் ம் உள்ளெதன்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  திட்டம் தயாாிக்கப்பட்  7 வ டங்கள் கடந்த நிைலயி ம் 
இற்ைறவைர சப்ரக வ பல்கைலக்கழகத்தின் ம த் வ பீடம் 
ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ம த் வ கல்வி சம்பந்தமாக தீர்க்கமானெதா  உைரயாடல் நாட் ல் உ வாகி 
இ க்கும் இத்த ணத்தில் பல வ டங்கள் தாமதாகியி க்கும் சப்ரக வ 
பல்கைலக்கழகத்தின் ம த் வ பீடத்ைத உடன யாக ஆரம்பிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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 1996/’17 

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

(அ) இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் குற்றச்சாட் க்கள் பற்றிய விசாரைணகள் 
ஆைணக்கு விற்கு 2014 ெதாடக்கம் 2017 ஜூன் 30 ஆம் திகதி வைர கிைடத்த 

ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக வ டாந்த அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) 2014 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  ஜூன் மாதம் 30 ஆம் திகதி 
வைர, 

 (i) விசாாித்  க்கப்பட்ட, விசாாிக்கப்பட்  வ கின்ற மற் ம் விசாரைணகள் 
ஆரம்பிக்கப்படாத ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட ைறப்பா களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) வழக்குத் ெதாடர அல்ல  சட்டமா அதிபாின் ஆேலாசைனக்காக 
ஆற் ப்ப த்தப்பட் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இ வைர சட்டமா அதிபாின் ஆேலாசைன கிைடக்காத ைறப்பா களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட வழக்குகளில் அரசியல்வாதிகள் ெதாடர் பட்ட 
வழக்குகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  வ டங்க க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2074/ ’17 

ெகௗரவ டக்லஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள் கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2008 ஆம் ஆண் ல் தி ேகாணமைல, கிண்ணியா பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவில், வட்டம  மற் ம் வரங்குளம் ஆகிய கிராமங்களில் 15 க்கு 
ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள் மீள கு யமர்த்தப்பட்டனெவன்பைத ம்; 

 (ii) அன்  ெதாடக்கம் இம்மக்கள் கள் அல்ல  ேவ  எவ்விதமான அ ப்பைட 
வசதிக ம் இன்றி ெப ம் கஷ்டத்திற்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மக்க க்கு ேதைவயான கள் மற் ம் ேவ  அ ப்பைட 
வசதிகைள ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 65 ) 

 

2017 நவம்பர் 30, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

688/ ’16 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) பிரபல பாடசாைலக க்கு இைடயில் நைடெப ம் வ டாந்த கிாிக்ெகட் 
ேபாட் க க்கு பியர் கம்பனிகள் அ சரைண வழங்குகின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ேபாட் கள் நைடெப ம் ேபா  பியர் கம்பனிகள் தம  பிரசார 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்கின்றன என்பைத ம்; 

 (iii) இதன் லம் பாடசாைல மாணவர்கள் ேபாைதப்ெபா ள் பாவைனக்கு 
ண்டப்ப கின்றார்கள் என்பைத ம் 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) பாடசாைலக க்கு இைடயில் நடத்தப்ப கின்ற வ டாந்த கிாிக்ெகட் 
ேபாட் க க்கு அ சரைணயாளர்கைள ேத க்ெகாள் ம் ேபா  பின்பற்ற 
ேவண் ய ைறயியல் மற் ம் பிரமாணங்கள் அைமச்சினால் சிபாாிசு 
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த ைறயியல் மற் ம் பிரமாணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) இன்ேறல், அதற்கான ைறயியல் மற் ம் பிரமாணங்கைள சிபாாிசு ெசய்ய 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இந்த கிாிக்ெகட் ேபாட் களின் ேபா  ேபாைதப் ெபா ள் பிரசார 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப வைத நி த்த நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில் அைவ யாைவ என்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1982/ ’17 
ெகளரவ கனக ேஹரத்,— திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கடந்த இரண்  வ டங்களில் பயிற்றப்பட் ள்ள பயி னர்களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) நிர்மாணிப்  மற் ம் ெதாழில் ட்பத் ைறயில் பயிற்சியளிக்கப்பட் ள்ள 
பயி னர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில் ெதாழி ல் ஈ ப த்தப்பட் ள்ளவர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) கடந்த இரண்  வ டங்களில் ெதாழில் ட்பத் ைற மற் ம் 
நிர்மாணத் ைறயில் பயிற்சி ெபற்ற எண்ணிக்ைக ெதாழிற்பைடயின் 
ேகள்விக்குப் ேபா மானதா என்பைத ம்; 

 (v) இன்ேறல், ேசர்த் க்ெகாள்ளப்ப ம் பயி னர்களின் எண்ணிக்ைகைய 
அதிகாிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1999/ ’17 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெதாழில், ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம் சப்பிரக வ 

அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெதாழில், ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம் சப்பிரக வ அபிவி த்தி 
அைமச்சாின் அைமச்சு அ வலகங்களின் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த அ வலகங்க க்காக வாடைக அல்ல  குத்தைக ெச த்தப்ப ன் 
அந்த மாதாந்த வாடைக/ குத்தைக ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

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

ஒவ்ெவா  அைமச்சுக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2075/17 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) யாழ்ப்பாண மாநகர சைப ஆ ைகப் பிரேதசத்தில், நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர் வழங்கல் அைமச்சின் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் கழி ப் ெபா ட்கைள 
அகற் ம் க த்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்த திட்டமிடப்பட் ந்ததா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்கான திட்டங்கள் மற் ம் க த்திட்டத்திற்கு ஏற் ைடய 
ேகள்விப்பத்திர நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;  

 (iii) அதன்ப , இக்க த்திட்டத்திற்காக நிதி வழங்க பிரான்ஸ் கவராண்ைம 
நி வனம் ன்வந் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் தற்ேபாைதய நிைலைம யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2119/ ’17 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) 2015.01.09 ஆம் திகதியளவில் மற் ம் 2017.06.30 ஆந் திகதியளவில், 

 (i) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் நி வப்பட் ந்த இலங்ைக விமானப் பைட 
காம்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) அம் காம்க க்கு இைணக்கப்பட்  பணியாற்றிய உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் சிப்பாய்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக; 

 (iii) ஒவ்ெவா  காமின ம் ெபயர், அைமந்தி ந்த பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
மற் ம் இைணக்கப்பட் ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் சிப்பாய்களின் 
எண்ணிக்ைக; 

ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) 2015.01.09 ஆந் திகதியி ந்  2017.06.30 ஆந் திகதி வைர யாழ்ப்பாண 
மாவட்டத்தி ந் , 

 (i) நீக்கப்பட்ட விமானப் பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) விமானப் பைட காம்களி ந்  வாபஸ் ெபறப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் சிப்பாய்களின் எண்ணிக்ைக; 

எவ்வளெவன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தி ந்  விமானப் பைட காம்கள், அவற்றில் 
பணியாற்றிய உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் சிப்பாய்கைள வாபஸ் ெபற்றைம 
ேதசிய பா காப் க்கு ெப ம் அச்சு த்தலாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத அவர் இச் சைபக்கு ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2124/ ’17 

ெகளரவ மயந்த திசாநாயக்க,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஈர வலயத்தில் வயல்கள் பாழைடந் ள்ளைம இலங்ைகயின் உண  உற்பத்தி 
குைறவைடவதற்கும் மற் ம் சுற்றாடல் பிரச்சிைனக்கும் காரணமாகி ள்ள  
என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) பாழைடந் ள்ள வயல்களில் பயிர் ெசய்வ  ெதாடர்பாக அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள 
பிேரரைணகள் யாைவ; 

 (iii) ெநற் ெசய்ைகயி ந்  விவசாயிகள் நீங்குவதற்குக் காரணமாகி ள்ள 
விடயங்கள் யாைவ; 

 (iv) அதற்காக வழங்கப்ப கின்ற தீர் கள் யாைவ; 

 (v) வயல்களில் பயிர்ெசய் ம் பணிைய ேமற்ெகாள்வதற்காக அைமச்சின் கீழ் 
பிரேதச மற் ம் கிராமிய மட்டத்தி ள்ள அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (vi) ேமற்ப  அ வலர்கள் யாவர்; 

 (vii) அண்ைமயில் ஒ  கிராமத்திற்கு 20 தம் மகளிர் கமத்ெதாழில் அைமப்ைபத் 
தாபித்ததன் லம் பாழைடந் ள்ள வயல்களில் பயிர்ெசய் ம் பணி 
நிைறேவற்றப்ப கின்றதா; 

 (viii) திய கமத்ெதாழில் ெகாள்ைகயில் பாழைடந்த வயல்களில் பயிர்ெசய் ம் 
ேவைலத்திட்டம் உள்ளதா; 

 (ix) பிரேதச மட்டத்தில் கமத்ெதாழில் ெகாள்ைகைய ெவற்றிகரமாக்கிக் 
ெகாள்வதற்காக ஒ  கமநல அபிவி த்தி நிைலயத்திற்கு பட்டதாாிகள் நான்கு 
ேபர் தம் ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதன் லம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட குறிக்ேகாள் 
நிைறேவறி ள்ளதா; 

 (x) பட்டதாாிக க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள கடைமகள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2126/ ’17 
ெகளரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

ைறயான அ மதியின்றி நிரப்பப்பட்  தனியார் திெயான்  
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

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

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

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

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

அவர் அறிவாரா? 

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2168/ ’17 
ெகளரவ ெஷஹான் ேசமசிங்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) அ ராத ரம் மாவட்டத்தின், மதவாச்சி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் இலக்கம் 43 
பிரேபாதாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் நாவற்குளம் கிராமத்தில் கல் 
ஆைலெயான்ைற ஆரம்பிப்பதற்கு அ மதி வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், 

 (i) கல் ஆைலயின் உாிமப்பத்திர இலக்கம் மற் ம் அ  வழங்கப்பட் ள்ள திகதி; 
 (ii) விண்ணப்பித்த ஆளின் ெபயர் மற் ம் விண்ணப்பித்த திகதி; 
 (iii) ேமற்ப  உாிமப்பத்திரத்ைத வழங்குவதற்காக சுற்றாடல் அறிக்ைக ெபற் க் 

ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  கல் ஆைலைய ஆரம்பிக்க ன்னர் மக்களின் க த் க்கள் 
கவனத்தில் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ேமற்ப  ஆைல ெதாடர்பில் மக்களின் எதிர்ப்  எ ந் ள்ள  என்பைத 
அறிவாரா; 

 (iii) இந்த ஆைல ஆரம்பிக்கப்ப வதன் லம் பிரேதச மக்க க்கு ஏற்படக்கூ ய 
சுகாதார மற் ம் சுற்றாடல் பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் ைவக்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

என்பைத ேம ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 


