
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

7 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2017 ெசப்ெதம்பர் 29 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 7 (4).] பாரா மன்றம் 

2017 ஒக்ேதாபர் 09, திங்கட்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

*  
மாநகர சைபகள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

*  
நகர சைபகள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

*  
பிரேதச சைபகள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 

2017 திெசம்பர் 04, திங்கட்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

135/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) பா 400 ேகா  வற் வாித் ெதாைகைய ேமாச  ெசய்தைம ெதாடர்பாக 
தவறாளிகளாகிய ஆட்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட தண்டைனகள் ஒவ்ெவா  ஆ க்கைமய 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இவர்க க்கு விதிக்கப்பட்ட அபராதத் ெதாைக இவர்களால் 
ெச த்தப்பட்டதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  வற் வாி ேமாச டன் ெதாடர் ைடய பலர் இ க்கின்றார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (ii) உண்ணாட்  இைறவாித் திைணக்களத்ைதச் ேசர்ந்த உயர் அ வலர்கள் இம் 
ேமாச டன் ெதாடர் பட் க்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) சிலர் ஏற்கனேவ நாட்ைட விட்  தப்பிேயா ள்ளனர் என்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 
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(இ) (i) வற் வாி ேமாச டன் ெதாடர் ைடய அைனத்  ஆட்கள் ெதாடர்பாக ம் 
லனாய்  நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதன் லம் ெவௗிப்ப த்தப்பட்ட ஆட்களின் ெபயர்கள், 
கவாிகள், ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் மற் ம் அந்தஸ் கள் யாைவ 

என்பைத ம்; 

 (iii) இவர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

அவர் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1219/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மன்னார் 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? 

1471/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 இல் தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் அதிகாரத் க்கு வந்ததன் 
பின்னர் இ வைர ப ைள மாவட்டத்தில் நைட ைறப்ப த்தி ள்ள நீர் 
வழங்கல் க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ஒவ்ெவா  நீர் வழங்கல் க த்திட்டத்தின ம் ெபயர், பயன் 
ெப ேவார்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ெசலவிடப்பட்ட ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ப ைள மாவட்ட மக்களின் கு நீர் பிரச்சிைனைய தீர்ப்பதற்கு எ க்க 
எதிர்பார்க்கும் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1624/ ’17 
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) ேதசிய வ மானத்திற்கு ெப ம் சக்தியாக ள்ள இரத்தினக்கல் ைகத்ெதாழில் 
பிரதானமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் 
மர வழியிலான இரத்தினக்கல் ைகத்ெதாழிலாளர்கள் தற்ேபா  
அக்ைகத்ெதாழிைல இழந் வ கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ைகத்ெதாழி ல் பாாிய அளவில் ஈ பட் ள்ள சில வியாபாாிக க்கு 
மத்தியில் மர வழியிலான இரத்தினக்கல் ைகத்ெதாழிலாளர்கள் 
கூ யாட்களாகி ள்ள நிைலைம உ வாகி ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  ெபக்ேகா இயந்திரங்கைள பயன்ப த்தி அகழ் கைள ேமற்ெகாள்ள 
பாாிய அளவிலான சுரங்கக் ைகத்ெதாழி க்கு உாிமப்பத்திரங்கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், உாிமப்பத்திரம் ெபற்றவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) பாரம்பாிய சுரங்கக் ைகத்ெதாழி க்கு ெபக்ேகா இயந்திரங்கள் 
பயன்ப த்தப்ப வதன் லம் மர வழியிலான சுரங்க ெதாழிலாளர்க க்கு 
அநீதி ம் அேதேபான் , பாாிய சுற்றாடல் ேசத ம் ஏற்ப கின்றெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த நிைலைமைய த ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய நடவ க்ைககள் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1710/’17 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அரசாங்கத்தினால் ெதங்குச் ெசய்ைகயாள க்கு ஒ  மரத்திற்கு பா 52/- 
தம், 8 மரங்கள் ெதாடக்கம் 5 ஏக்கர் வைர “கப் க் ரவர” எ ம் ெபயாில் 

மானியம் வழங்கப்பட்ட  என்பைத ம்; ேமற்ப  மானியம் தற்ேபா  
கிைடப்பதில்ைல என்பைத ம் அறிவாரா; 

 (ii) மானியம் கிைடக்காத ெதங்குச் ெசய்ைகயாளர்கள், ேமற்ப  மானியத்ைதக் 
ேகாாி 2016 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் மாதம் இரத்தின ாி ெதங்குப் பயிர்ச் 
ெசய்ைக சைபயின் அ வலகத்திற்கு விண்ணப்பங்கைளக் ைகயளித் ள்ள 
ேபாதி ம், இ வைர அதற்கு எவ்விதப் பதி ம் கிைடக்கவில்ைல என்பைத 
அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இ  ெதாடர்பாக ஆராய்ந்  ெதங்குச் ெசய்ைகயாள க்கு ன்னைரப் ேபான்  
ேமற்ப  மானியத்ைதப் ெபற் க் ெகா க்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1754/ ’17 
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) உ வர பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள 
கடலாெதணிய, லங்காதிலக்க மற் ம் அம்ெபக்க எ ம் வழிபாட் த்தலங்கள் 
உலக பிரசித்தி ெபற் ள்ள மிக க்கியமான ராதன இடங்கெளன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்கைள பார்ைவயிட நாள்ேதா ம் ஆயிரக்கணக்கான உள்நாட்  
மற் ம் ெவௗிநாட்  சுற் லாப் பயணிகள் வ கின்றனெரன்பைத அறிவாரா; 

 (iii) ேமற்ப  இடங்களில் ெபா  வசதிகள் இல்லாைமயின் காரணமாக 
உள்நாட்  மற் ம் ெவௗிநாட்  சுற் லாப் பயணிகள் க ம் 
அெசௗகாியங்க க்கு உள்ளாகின்றனர் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  இடங்களில் குைறபாடாக உள்ள  ெபா  வசதிகைள ாிதமாக 

ெபற் க்ெகா க்க தங்கள  அைமச்சின் கீழ் ாிதமாக ேவைலத் 
திட்டெமான்ைற தயாாிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1799/ ’17 
ெகளரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,—  காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) காணிப் பிரச்சிைனகைள தீர்க்கும் ேநாக்கத் டன் “பிம் சவிய” என்ற ெபயாில் 
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  நைட ைறயில் இ க்கிறதா என்பைத ம்; 

 (ii) அ  தற்ேபா  இலங்ைகயின் அைனத்  மாவட்டங்களி ம் நைட ைறயில் 
உள்ளதா  என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், “பிம் சவிய” நிகழ்ச்சித்திட்டம் நைட ைறயி க்கும் மாவட்டங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) தற்ெபா  ேமற்ப  “பிம் சவிய” நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைதத் ாிதப்ப த் வதற்கான 

ன்ெமாழிெவான்  ன்ைவக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (ii) அந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத ாிதப்ப த் வதற்காக ெவளிநாட்  உதவிகள் 

ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அ  ஒ  ெவளிநாட்  உதவியா அல்ல  ஒ  கடனா என்பைத ம்; 
 (iv) அந்த உதவியின் நிதி ாீதியான ெப மதி எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (v) “பிம் சவிய” நிகழ்ச்சித்திட்டத் க்காக மதிப்பிடப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக 

எவ்வள  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் 

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

(அ) அரசியலைமப் க்கான பத்ெதான்பதாம் தி த்தத்ைத வைர  ெசய்வதற்கும் 
எண்ணக்க  பத்திரங்கைளத் தயாாிப்பதற்கும் பிரதம அைமச்சாின் 
அ வலகத்தினால் ெகா ப்பன கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆட்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் அவர்கள் ஒவ்ெவா வ க்கும் ெச த்தப்பட்ட பணத் ெதாைக 
யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 


