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மன்றம்
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பந்தம்

2018 ஆகஸ்ட் 10 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட
2018 ஆகஸ்ட் 23, வியாழக்கிழைம

பிேரரைண
*

ன்னறிவித்தல்க

ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன

(தி த்தச்) சட்ட

ம் தினப்பணிக

ம்

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ஏப்ரல் 12 ஆம் திகதிய 2066/40
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.08.07
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ஏப்ரல் 24 ஆம் திகதிய 2068/9
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.08.07
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.3),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ேம 15 ஆம் திகதிய 2071/16
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.08.07
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ேசர்ெப மதி வாிச் சட்டத்தின் கீழ்
ஒ ங்குவிதிகள்,— 2016 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க, ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தச்)
சட்டத்தின்
லம் இ தியாகத் தி த்தப்பட்ட, 2002 ஆம் ஆண் ன் 14 ஆம் இலக்க,
ேசர்ெப மதி வாிச் சட்டத்தின் 5(15) ஆம் பிாிவின் கீழ் ேசர்ெப மதி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ைல 02 ஆம் திகதிய 2078/6
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.08.10
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(2)
*

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,— இராஜதந்திர சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின் கீழ்
கட்டைளகள்,— 1996 ஆம் ஆண் ன் 9 ஆம் இலக்க, இராஜதந்திர சிறப் ாிைமகள்
சட்டத்தின் 4 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018
ன் 05 ஆம் திகதிய 2074/13 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.08.10 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைளகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

2018 ெசப்ெதம்பர் 07, ெவள்ளிக்கிழைம

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

பா. 3/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ெமாறட் வ பல்கைலக்கழகத்திற்காக
ன்ெமாழியப்பட் ள்ள ம த் வ பீடத்திற்கான ேபாதனா ைவத்தியாசாைலயாக நாெகாைட
ெபா
ைவத்தியசாைலைய அபிவி த்தி ெசய்தல்,— 2018 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த்திட்டம் லம் ெமாறட் வ பல்கைலக்கழகத் டன் இைணந்த ம த் வ பீடெமான்ைற
நிர்மாணிக்க
ன்ெமாழியப்பட் ள்ளேதா
ேமற்ப
ன்ெமாழியப்பட் ள்ள ம த் வ
பீடத்திற்கான ேபாதனா ைவத்தியாசாைலயாக நாெகாைட ெபா
ைவத்தியசாைலைய
அபிவி த்தி ெசய்யப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 4/ '18
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்விைய கட்டாயப்ப த்தல்,—
நாகாீகமான ஒ ச கத் க்கு ஒவ்வாத வைகயில் நாட்
ள் பரவி வ கின்ற குற்றச்
ெசயல்கள் மற் ம் சி வர் குற்றச்ெசயல்கைள ஒழிப்பதற்கும் சுய ஒ க்கக் கட் ப்பாட்ைட
ஏற்ப த் வதற்குமாக சகல பிள்ைளக க்கும் 9 ஆம் தரம் வைர அவர்கள சமயங்களின்
அ ப்பைடயில் ஞாயிற் க்கிழைம அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்விையக் கட்டாயப்ப த்தல்
உகந்தெதன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 16/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கிராமியப் பிரேதசங்களில் ெபௗத்த விஹாைரகளில்
தங்கியி க்கும் வேயாதிப பிக்குமார்கைளப் பா காப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற
அைமத்தல்,— இலங்ைகயின் அேநகமான கிராமியப் பிரேதசங்களில் ெபௗத்த விஹாைரகள்
மிகக் குைறந்த ெபா ளாதார நிைலயி ள்ளதால், அத்தைகய விஹாைரகளில்
தங்கியி க்கும் வேயாதிப பிக்குமார்கைளப் பா காப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்
தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
பா. 21/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— இைணயத் தளங்களில் ஆபாச
காெனாளிகள் உலா வைத த க்கும் ெபா ட் சிறப் நி வனெமான்ைற தாபித்தல்,—
தற்ேபா
அதிகளவில் இைணயத் தளங்கள் ஊடாக பல்ேவ
ஆபாச காெனாளிக்
காட்சிகள் உலா வதன்
லம் ஆட்களின் அந்தரங்கத் க்கு பாதிப்ேபற்ப வேதா
குறிப்பாக ெபண்கள் அதன்
லம் ெப ம் அெசௗகாியங்கைள எதிர்ெகாள்வதால்,
இவ்வாறான காெனாளிக் காட்சிகைள தன் வசம் ைவத் ள்ள, விநிேயாகிக்கின்ற மற் ம்
உ வாக்குகின்ற ஆட்கள் ெதாடர்பாக
லனாய்
ெசய்வதற்கு பயன்மிக்க சிறப்
பிாிெவான்
குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற .

(3)
பா. 22/ ‘18
ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் ஏைனய
அைனத் உயர்கல்வி நி வனங்க க்கும் சிறப் ப் பயிற்சி ெபற்ற உளநல ஆேலாகர்கைள
அல்ல
ேபாசகர்கைள நியமித்தல்,— தற்ேபா
பரவலாக காணக்கூ யதாக உள்ள
இைளஞர் வதிகள், மாணவ மாணவியர்கள் தற்ெகாைல ெசய் ெகாள் ம் ேபாக்கிைன
த ப்பதற்கு அைனத்
அரச கல்வி நி வனங்க க்கும் பயிற்சி ெபற்ற உளநல
ஆேலாசகர்கள், ேபாசகர்கள் நியமிப்பட ேவண் ெமன அல்ல
ேமற்ப
கல்வி
நி வனங்களில் தற்ேபா
பணியாற் கின்ற ஆசிாியர்க க்கு உளநல ஆேலாசைன
ெதாடர்பான சிறப் ப் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற .
பா. 24/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத் க்குாித்தாக இ ந்த கரப்பந்தாட்ட
விைளயாட் ன் ெப ைமைய மீண் ம் கட் ெய ப் வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற
நைட ைறப்ப த்தல்,— இற்ைறக்கு ஏறத்தாழ ஒ
தசாப்தத் க்கு
ன்னர்
த்தளம்
மாவட்டத்தின் பாடசாைலகளி
ந்
உ வாகிய திறைமவாய்ந்த கரப்பந்தாட்ட
விைளயாட்
ரர்க ம்
ராங்கைனக ம் ேதசிய மற் ம் சர்வேதச ேபாட் களில்
ெவளிப்ப த்திய திைறைமகளின் காரணமாக த்தளம் மாவட்டத் க்கு கரப்பந்தாட்ட
விைளயாட்
லம் ெப ைமயானேதார் இடம் கிைடத்தி ந்த ேபாதி ம், இன்றளவில்
அந்த நிைலைமயில் ஓரள
ழ்ச்சி ஏற்பட் ள்ளதனால், மீண் ம் அந்தப் ெப ைமைய
த்தளம் மாவட்டத் க்கு ெகாண் வ வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான் நைட ைறப்
ப த்தப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
பா. 25/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத்தில் ாின் மீன் ெதாழிற்சாைல
ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— மக்களின் ேபாஷாக்குத் ேதைவகைள
ர்த்தி ெசய்வதற்குத்
ேதைவயான ரதச்சத்ைத ெபற் க் ெகா க்க ம், வ டாந்தம் ாின் மீன் இறக்குமதிக்காக
ெவௗிநாட் க்கு பாய்ச்சப்ப கின்ற ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய பா காத் க்
ெகாள்வதற்காக ம், ேம ம் ாின் மீன் ெதாழிற்சாைலெயான்ைற ஆரம்பிக்கத் ேதைவயான
அைனத் வளங்க ம் த்தளம் மாவட்டத்தில் இ ப்பதா ம், அம்மாவட்டத்தில் ாின் மீன்
ெதாழிற்சாைலெயான்ைற ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
பா. 26/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— ெகா ம் – கட் நாயக்க அதிேவக ெந ஞ்சாைலைய
சிலாபம் வைர நீ த்தல்,— ஒ நாட் ன் அபிவி த்தியில் அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் மிக
க்கியமானைவயாக உள்ளதா ம், தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் த்தளம்
மாவட்டம் மிக ாிதமாக அபிவி த்தியைடந் வ வதா ம், அந்த அபிவி த்தி ேவகத்ைத
ேம ம் அதிகாிக்கச் ெசய் ம் ெபா ட்
தற்ேபா
ெகா ம்பி
ந்
கட் நாயக்க
வைர ள்ள அதிேவக ெந ஞ்சாைல சிலாபம் வைர நீ க்கப்பட ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
பா 27/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— வடேமல் மாகாணத்தில் குளங்கள், ஆ கள் மற் ம்
கால்வாய்கைள சார்ந்ததாக ம த மர ந ைகக் க த்திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,—
மண்ணில் உள்ள நீைரப் பா காக்கும் ஆற்றைலப்ேபான்ேற மண்ணாிப்பிைன குைறக்கும்
பண் ைடய நீண்ட ஆ ட்காலத்ைதக்ெகாண்ட ம த மரத்ைத வடேமல் மாகாணத்தின்
குளங்கள், ஆ கள் மற் ம் கால்வாய்கைள சார்ந்ததாக ந ைகெசய் ம் க த்திட்டெமான்
ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா 28/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— பத்தலங்குண் தீ வாசிகளான மீனவர்களின் அ ப்பைடத்
ேதைவப்பா கைள நிைறேவற் வதற்கான
ாித நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல்,—
வடேமல் மாகாணத்தின் த்தளம் மாவட்டத்தின் கற்பிட் க் குடாநாட் க்கு அ கில் உள்ள
பிரதான தீ களிெலான்றான பத்தலங்குண் தீைவச்ேசர்ந்த மீனவர்களின் அ ப்பைடத்
ேதைவப்பா கள் இற்ைறவைர
ைறயான கவனத்திற்கு இலக்காகவில்ைல என்பதால்,
நிகழ்கால நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் அம்மக்களின் அ ப்பைடத் ேதைவப்பா கைள
நிைற ெசய் அவர்களின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த் வதற்கான ாித நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் பிேராிக்கின்ற .

(4)
பா.29/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— ேகாழிப் பண்ைண உாிைமயாளர்களினால்
பயன்ப த்தப்ப கின்ற ‘பற்றாி ேகஜ்’ ைறைமைய நி த் தல்,— இலங்ைக பண்ைடய
காலந்ெதாட்
உயிாினங்கள் மீ
அன் ெச த் கின்ற ெபௗத்த நாடாக விளங்கிய
ேபாதி ம், இன்றளவில் சில ேகாழிப் பண்ைணயாளர்கள் பயன்ப த் கின்ற பற்றாி ேகஜ்
ைறைம காரணமாக விலங்குகள் ெப ம் சித்திரவைதக்குள்ளாவதனா ம், அதிக ட்ைட
உற்பத்தியின்
லம் சிறிய அளவிலான ேகாழிப் பண்ைணயாளர்களின் ெதாழில்கள்
ஆபத்தான நிைலக்கு உள்ளாகி ள்ளதன் காரணத்தினா ம், ேமற்ப மனிதாபிமானமற்ற
ைறைமைய நி த் வதற்கு ேதைவயான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன
இப் பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற .
பா.30/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— பால் உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள
உள்நாட் ப் பாற் பண்ைணயாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு ாித நிகழ்ச்சித்
திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் தல்,— வ டாந்தம் எம
நாட் ற்கான பால் மா
இறக்குமதிக்காக ெப ந்ெதாைகப் பணம் ெசலவிடப்ப வ டன், இப்பணத்ைத எம
நாட் ற்குள்ேளேய ேசமித் க்ெகாள்ள
ெமனில் அ நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திற்கு
ெப ம் உந் சக்தியாக அைம ெமன்பதால் பால் உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள
உள்நாட்
பாற் பண்ைணயாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு
ாிதமான
நிகழ்ச்சித் திட்டெமான் நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
பா. 31/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— வடேமல் மாகாணத்தி ள் அைமந் ள்ள
ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் ெப மதிவாய்ந்த இடங்கைள ேப வதற்காக
ாிதமான
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற
நைட ைறப்ப த் தல்,— வடேமல்
மாகாணத்தி ள்ள
கு ணாகல் மாவட்டம் மிக ம் ெப ைமவாய்ந்த வரலாற்றிக்கு உாிைம ேகா ம்
ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் ெப மதிவாய்ந்த பல இடங்கைளக் ெகாண்டெதா
மாவட்டமாக இ ப்ப டன், பண்ைடய காலத்தில் கு ணாகல், தம்பெதனிய மற் ம்
யாப்பகுவ ேபான்ற இராச்சியங்க ம் இம்மாவட்டத்திேலேய அைமந்தி ந்தெதனி ம்
தற்ேபா
இந்த ராதன இடங்களின் பா காப் சம்பந்தமாக பாாிய பிரச்சிைனகள்
ேதான்றி ள்ளதால் ேமற்ப ெதால்ெபா ளியல் இடங்கைள ேப வதற்காக ாிதமான
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்
நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
பா. 32/ ’18
ெகௗரவ ஷா இந் னில் அமரேசன,— சகல ைறகைள ம் உள்ளடக்கும் வைகயில்
விாிவான ச க பா காப் வைலயைமப்ெபான்ைற நைட ைறப்ப த்தல்,— எந்தெவா
நாட்
ம் ெவற்றிகரமான ச க பா காப் வைலயைமப்ெபான் காணப்ப வ அந்த
நாட் ல் வா ம் பிரைசக க்கு
க்கியமாகும் என்ப டன், இலங்ைகயில் அரச ைற
மற் ம் தனியார் ைற ஊழியர்க க்காக ஓய் திய
ைறெயான்
அல்ல
ேசமலாப
நிதிய
ைறெயான்
நைட ைறயில் இ ந்த ேபாதி ம், நாட் ல்
ைறசாரா
ைறயி ள்ள ஊழியர்க க்காக அத்தைகய ச க பா காப்
ைறெயான்
நைட ைறயில் இல்லாைமயால், அைனத்
ைறகைள ம் உள்ளடக்கும் வைகயில்
விாிவான
ச க
பா காப்
வைலயைமப்ெபான்
நைட ைறப்ப த்தப்படல்
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் கிற .
பா. 33/ ’18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கண்
மாவட்டத்தில் நன்னீர் மீன் வளர்ப் க்
ைகத்ெதாழிைல ேமம்ப த்தல்,— கண் மாவட்டத்ைத வியியல் ாீதியில் ேநாக்குைகயில்
கடல் பிரேதசத்தி
ந்
ரமாக அைமந்தி ப்பதனால் இம்மாவட்டத்தில் வாழ்கின்ற
மக்களின் ரதத் ேதைவைய நிைற ெசய்வதற்காக கண் மாவட்டத்தி ள்ள அைனத்
குளங்கள் மற் ம் நீர்த்ேதக்கங்களில் நன்னீர் மீன் வளர்ப் க் ைகத்ெதாழிைல ேமம்ப த்த
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .

(5)
பா. 34/ ’18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கண் மாவட்டத்தில் ைபனஸ் மர வளர்ப்பினால்
ஏற்பட் ள்ள சுற்றாடல் பாதிப்ைபக் குைறத்தல்,— கண் மாவட்டத்தில் ைபனஸ் மர
வளர்ப் காரணமாக சூழ க்கு பலத்த ேசதம் ஏற்பட் ள்ளைமயால் இந்த சூழல் பாதிப்ைப
குைறப்பதற்கான
ாித
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற
ன்ென க்க
ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா.35/ ’18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கண் ைவத்தியசாைல வளவில் உள்ள அங்கீகாரமற்ற
நிர்மாணிப் கைள அகற் தல்,— தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் கண்
ைவத்தியசாைலைய இரண்டாவ ேதசிய ைவத்தியசாைலயாக ன்ேனற்ற நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ வதால், ேமற்ப ைவத்தியசாைல வளவில் உள்ள அங்கீகாரமற்ற
நிர்மாணிப் கள் அைனத்ைத ம் அகற்றத் ாித நடவ க்ைக எ க்கப்படல் ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 36/ ’18
ெகளரவ சமிந்த விேஜசிறி,— பிராந்திய ஊடகவியலாளர்களின் ெதாழில்கள்
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கான ெபாறி ைற ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— ஒ
நாட் ன்
அபிவி த்திக்கு தகவல்கள் க்கிய காரணிகளாக இ ப்ப டன் இவ்வாறான தகவல்கைள
அளிப்பதில் க்கிய பங்காற்றி வ ம் பிராந்திய ஊடகவியலாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத்
தீர்ப்பதற்கான ெபாறி ைற ஒன்ைற தாபிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
பிேராிக்கின்ற .
பா.37/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— த்தளம் மாவட்டத்தில் நீர்வாழ் தாவர வளர்ப்
க த்திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— தற்ெபா
உலகில் நீர்வாழ் தாவரங்க க்கு
ெப ங் ேகள்வி நில வேதா , அதன்
லம் எம நாட் க்கு ெப மளவில் அன்னிய
ெசலாவணிைய ஈட்டக்கூ ய பரந் பட்ட வாய்ப் உ வாகி ள்ளேதா , அண்ைமயில்
ஜப்பான் நாட்
நி ணர்களால் தம
ஆராய்ச்சி அறிக்ைகெயான்றில் நீர்வாழ் தாவர
வளர்ப் க்கு த்தளம் மாவட்டத்தின் கைரேயாரம் சார்ந்த பிரேதசம் மிக ம் உகந்தெதனச்
சுட் காட்
ள்ள பின்னணியில் நீர் வாழ் தாவர வளர்ப் க த்திட்டெமான்ைற த்தளம்
மாவட்டத்தில் ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா.38/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— வட ேமல் மாகாணத்தில் ற் ேநாய் ைவத்தியசாைல
ஒன்ைற நி
தல்,— வடேமல் மாகாணத்தில் தற்ேபா
ற் ேநாயாளர்களின்
எண்ணிக்ைக ெப மள அதிகாித் ள்ளைமயினால் அந்த ேநாயாளிக க்காக வடேமல்
மாகாணத்தில்
ற் ேநாய் ைவத்தியசாைலெயான்ைற நி வ ேவண் ெமன இப்
பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா 39/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— வட ேமல் மாகாணத்தில் சி வர் ைவத்தியசாைல
ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— இலங்ைகயின் பிரதான சி வர் ைவத்தியசாைலயாகிய றிட்ஜ்ேவ
சீமாட்
சி வர் ைவத்தியசாைலயில் காணப்ப கின்ற பாாிய இட ெந க்க ையக்
குைறப்பதற்காக ம் வட ேமல், வட மத்திய மாகாணங்கைளச் ேசர்ந்த மக்க க்குப்
பயன்த ம் வைகயி ம் வட ேமல் மாகாணத்தில் சி வர் ைவத்தியசாைலெயான்
தாபிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
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பா 40/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,—
த்தளம் மாவட்டத்தில் ேஹாட்டல் பாடசாைல
ஒன்ைறத் தாபித்தல்,— தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் த்தளம் மாவட்டத்திைன
ஒ
சுற் லா வலயமாக
ன்ேனற் வதற்கு எதிர்பார்ப்பதால் இக்ைகத்ெதாழி ன்
ன்ேனற்றத்திற்கு ேதைவயான மனித வளத்ைத பயிற் விப்பதற்காக த்தளம் மாவட்டத்தில்
ேஹாட்டல்
பாடசாைலெயான்ைறத்
தாபிக்க
ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம்
பிேராிக்கின்ற .
பா. 41/ ’18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— வடேமல் மாகாணத்தில் சி நீரக
ேநாயாளிக க்காக ைவத்தியசாைலெயான்ைற நிர்மாணித்தல்,— வடேமல் மாகாணத்தில்,
கு ணாகைல மாவட்டத்தில் அண்ைமக்காலமாக சி நீரக ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக
பாாியளவில் அதிகாித் ள்ளைமயால், சி நீரக ேநாயாளர்க க்காக வடேமல் மாகாணத்தில்
ைவத்தியசாைலெயான்ைற நிர்மாணிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 42/ ’18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— வடேமல் மாகாணத்தின் கு நாகல்
மாவட்டத்தில் தலசீமியா ேநாயாளர்க க்ெகன ைவத்தியசாைலெயான்ைறத் தாபித்தல்,—
அண்ைமக் காலத்தில் இலங்ைகயில் அதிக எண்ணிக்ைகயான தலசீமியா ேநாயாளர்கள்
அறிக்ைகயிடப்பட்
ப்ப கு நாகல் மாவட்டத்திலாகும் என்ப டன் இ வைர ேமற்ப
ேநாயாளிக க்கு சிகிச்ைச ெபற் க் ெகாள்வதற்கான தனியான ைவத்தியசாைலெயான்ைற
தாபிக்கப்படாைமயினால் ேமற்ப ேநாயாளிக க்கு தனியான ைவத்தியசாைலெயான்ைற
கு நாகல் மாவட்டத்தில் தாபிக்க ேவண் ம் என் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா.43/ ’18
ெகௗரவ எஸ்.எம்.மாிக்கார்,— ெகாெலான்னாவ மாநகரசைபைய நி
தல்,—
ெகா ம் நகரத்ைத ம் அண் ய நகரங்கைள ம் நிர்வகிப்பதற்காக ெகா ம் , க ெவல
மற் ம் ேகாட்ேட
எ ம்
ன்
மாநகரசைபகள் நிலவியேபாதி ம், இந்த
ன்
மாநகரசைப ஆ ைகப் பிரேதசங்களின ம் எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ெகாெலான்னாவ
ேதர்தல் ெதாகுதி இரண்
நிர்வாக அலகுகளான ெகாெலான்னாவ நகரசைப மற் ம்
ெகாட் காவத்த –
ல்ேலாியாவ பிரேதச சைபயினால் நி்ர்வகிக்கப்பட்
வ வதால்
ஒட் ெமாத்த ெகாெலான்னாவ ேதர்தல் ெதாகுதியின ம் ெபா ளாதார, ச க மற் ம்
கலாசார
ேவ பா கைளத் ேதாற் விக்க இ
காரணமாக அைமந் ள்ளேதா
சுற் ப் றத்தில் நில கின்ற மாநகரசைபகள் நிர்வாகத்தின் விைனத்திறனின்ேபாில் ாித
அபிவி த்திைய இன்றளவில் அைடந் ள்ளைமயால், ஒட் ெமாத்த ெகாெலான்னாவ
ேதர்தல் ெதாகுதியின ம் அபிவி த்திைய ேநாக்கமாகக்ெகாண்
ெகாெலான்னாவ
நகரசைபைய ம் ெகாட் காவத்த –
ல்ேலாியா பிரேதச சைபைய ம் ஒ ங்கிைணத்
ெகாெலான்னாவ
மாநகரசைப
நி வப்படல்
ேவண் ெமன
இப்பாரா மன்றம்
பிேராிக்கின்ற .
பா.44/ ’18
ெகௗரவ ஹம்ம நசீர்,— ஹஜ் யாத்திைரச் சட்டெமான்ைற அறி கப்ப த்தல்,—
வ டாந்தம்
ஹஜ்
யாத்திைரயில்
ஈ ப கின்ற
பக்தர்கள்
எதிர்ேநாக்குகின்ற
பிரச்சிைனக க்கு
தீர்
காண்பதற்காக ம்,
அ
ெதாடர்பான
நி வாக
அைமப்ெபான்ைற தாபித் சட்ட ைறயான ஏற்பா கைள வகுக்க ம், அரசாங்கத்தால்
“ஹஜ் யாத்திைரச் சட்டெமான் ” அறி கப்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
பிேராிக்கின்ற .
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பா.45/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— உமா ஒய அபிவி த்தி க த்திட்டத்தின் விைளவாக
பண்டாரவைள,
யன்கஹெவல பிரேதசத்தில்
கள், காணிகள் உள்ளிட்ட
ெசாத் க்கைள இழந் ள்ள கு ம்பங்க க்கு நிவாரணம் வழங்குதல்,— உமா ஒய
அபிவி த்தி க த்திட்டத்திற்காக நிலக்கீழ் சுரங்கங்கள் அகழப்ப வதால் பண்டாவைள,
யன்கஹெவல பிரேதசத்தி ள்ள மக்கள் தங்கள
கைள ம் காணிகைள ம் இழந்
தற்ேபா
ன் வ ட காலம் கடந் ள்ள நிைலயில், இடம்ெபயர்ந் ள்ள இம்மக்க க்கு
இற்ைறவைர எவ்வித இழப்பீட் த் ெதாைகேயா அல்ல
ேவ
நிவாரணேமா
கிைடக்கவில்ைல என்பதால் இம்மக்க க்கு நிவாரணம் வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 46/’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— ைகயிரதம் லம் காய்கறிகைள எ த் ச்ெசல்வதற்கான
திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தல்,— ப ைள மாவட்டம் உள்ளிட்ட காய்கறி உற்பத்தி
ெசய்யப்ப ம் மாவட்டங்களி
ந்
காய்கறி உற்பத்தியாளர்களின் உற்பத்திகைள
குைறந்த ெசலவி ம் விரயத்திைன இயன்றள
குைறக்கும் வைகயி ம் ைகயிரதம்
லமாக நாட் ன் ஏைனய பிரேதசங்க க்கு எ த்
ெசல்வதற்கான திட்டெமான்ைற
ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 47/18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— உமா ஓயா அபிவி த்தித்திட்டம் காரணமாக நீர்த்
தட் ப்பாட்ைட எதிர்ேநாக்கி ள்ள மக்க க்கு வசதிகைளச் ெசய் ெகா த்தல்,— உமா
ஓயா அபிவி த்தித்திட்டம் காரணமாக தற்ேபா ஏ
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில்
உள்ள 8394 கு ம்பங்கள் நீர் பற்றாக்குைறைய எதிர்ேநாக்கி ள்ளதனால் அந்த
மக்க க்கான நீர் வசதிைய வழங்குவதற்காக
ாித ேவைலத்திட்டெமான்ைற
நட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .
பா. 48/18
ெகளரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— வடேமல் மாகாணத்தில்
ழ்ச்சியைடந்
ெசல் ம் விகாைரகைள அபிவி த்தி ெசய்தல்,— இலங்ைகயில் அதிக எண்ணிக்ைகயிலான
விகாைரகள் காணப்ப வ ம், அதிகப யான பிக்குமார் வசிப்ப ம், கூ தலான
ெபளத்தர்கள் வாழ்வ ம் மற் ம் அதிகளவான சாசன பா காப் அதிகார மன்றங்கள்
நைட ைறயில் உள்ள மான வடேமல் மாகாணத்தில்
ழ்ச்சியைடந்
ெசல் ம்
விகாைரகைள
அபிவி த்தி
ெசய்வதற்கு
ாித
நிகழ்ச்சித்
திட்டெமான்ைற
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கிற .
பா. 49/’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,- கல்பிட் சார்ந்த பிரேதசங்களில் பைனக் ைகத்ெதாழிைல
ஊக்குவித்தல்,- வட ேமல் மாகாணத்தின் கல்பிட்
பிரேதசத்தில் பைன சார்ந்த
ைகத்ெதாழில் கடந்த சில வ டங்களாக ெப ம் சாிைவ சந்தித் ள்ளதால், தற்ேபாைதய
அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைககளின் பிரகாரம், எதிர்காலத்தில் கல்பிட்
பிரேதசத்ைத
சுற் லா நகரமாக அபிவி த்தி ெசய் ம் ேவைலத்திட்டத்திற்கு ேநர் ஒத்ததாக அப்
பிரேதசத்தில்
பைனக்
ைகத்ெதாழிைல
ஊக்குவிக்கும்
ேவைலத்திட்டெமான் ம்
ன்ென க்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .

(8)

2018 ஒக்ேடாபர் 09, ெசவ்வாய்க்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
22/ ’18

ெகௗரவ ஆனந்த அ
(அ) (i)

கண்

த்கமேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

மாவட்டத்தில் உள்ள மாகாணப் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக

எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) அந்தப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) அந்த ஒவ்ெவா

பாடசாைலயி

ம் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக

எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iv) அந்தப் பாடசாைலகளில் நில ம் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(v) கண்

மாவட்டத்தில் நில ம் ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்ட ஆசிாியர்

ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
48/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

2016 ஆம் ஆண் க்கான வர

ெசல த்திட்ட பிேரரைண 181 இற்ேகற்ப

தங்கம் இறக்குமதி ெசய்வதற்காக 50 உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத்தைகய உாிமப்பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்டவர்களின்
ெபயர்கள்,

கவாிகள் மற் ம் அவர்களினால் ெச

கட்டணங்கள்

பற்றிய

விபரங்கள்

த்தப்பட்ட உாிமப்பத்திரக்

அடங்கிய

அறிக்ைகெயான்ைற

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iii) 1977 ஆம் ஆண்

தல் இற்ைறவைர உலக சந்ைதயில் தங்கத்தின்

விைலயிலான ேபாக்குகைளப் பற்றிய அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா
என்ைபைத ம்;
(iv) வாி இன்றி இலங்ைகக்கு தங்கம் இறக்குமதி ெசய்கின்ற ஆட்களின் ெபயர்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
(v) இலங்ைக தங்கம் இறக்குமதி ெசய் ம் பிரதான வழங்குனர்கள் மற் ம்
நா கள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(9)
136/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— மாகாண சைபகள், உள்
மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

ராட்சி

(அ) (i) மத்திய மாகாணசைபக்குச் ெசாந்தமான மாத்தைள மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள
நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நீர்ப்பாசன திட்டத்தி
ந் ம் பயன்ெப கின்ற
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நீர்ப்பாசன திட்டத்தின்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற காணிகளின் ஏக்கர் அள
என்பைத ம்;

ல ம் பயிர்ெசய்ைக
தனித்தனியாக எவ்வள

(v) 2010 ஆம் ஆண்
ந் இற்ைறவைர மத்திய மாகாணசைபயினால் மாத்தைள
மாவட்டத்தில் நீர்ப்பாசன அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்காக ெசலவிடப்
பட் ள்ள பணத்ெதாைக வ டவாாியாக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
165/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2006 – 2015 ஆண் காலப்பகுதியில் சனாதிபதியின் விேஷட மன்னிப்பின்
கீழ் வி தைல ெசய்யப்பட்ட சிைறக் ைகதிகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) இவர்களின் ெபயர் பட் யைல ம் சிைறயி டப்ப வதற்கு
குற்றங்கைள ம் குறிப்பி வாரா என்பைத ம்;

ஏ வான

(iii) அவ்வா வி தைல ெபற்றவர்களில் ெகாைலக் குற்றச்சாட் க க்கு, கற்பழிப்
குற்றச்சாட் க க்கு மற் ம் சி வர்
ஷ்பிரேயாக குற்றச்சாட் க க்கு
உள்ளானவர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
202/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2015.01.09 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.11.30 ஆம் திகதி வைர ஐக்கிய
அெமாிக்க ெடால க்கு ஒப்பீட்டளவில் இலங்ைக
பாயின் மதிப்பிறக்கப்
ெப மதி யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்குறித்த காலப் பகுதியில்
பாவின் மதிப்பிறக்கம் காரணமாக
அரசாங்கத்தின் ெவளிநாட் ப் ப கடன் சுைம அதிகாித் ள்ள அள எத்தைன
பா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 10 )
236/ ’18
ெகளரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

உள்

ராட்சி

மற் ம்

(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
ேவைலத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

ஏேத

ெமா

(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
அதன் ன்ேனற்றம் யா என்பைத ம்;

ஆரம்பிக்கப்பட்

ப்பின்,

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
385/ ’18
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

(அ) (i) கிராமிய பாடசாைலகளின் கல்வியில் வளர்ச்சி ஏற்பட் ள்ள ேபாதி ம்,
ெப ந்ேதாட்டங்களில்
வாழ்கின்ற
மக்களின்
பிள்ைளகளின்
கல்வி
ழ்ச்சியைடந் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) 2010 ஆம் ஆண்
ந்
2014 ஆம் ஆண்
வைர ெப ந்ேதாட்டப்
பாடசாைலகைள ேமம்ப த் வதற்காக கடந்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) அதற்காக எவ்வள

பணம் ெசலவிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;

(iv) அதற்காக
அக்காலப்பகுதியி ள் ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ள ஆசிாியர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(v) 2015 ஆம் ஆண் ன் சனவாி தல் இற்ைறவைர அரசாங்கம் ெப ந்ேதாட்டப்
பாடசாைலக க்காக ெசலவிட் ள்ள பணத் ெதாைக மற் ம் ஆட்ேசர்க்கப்
பட் ள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக கண் , வெர ய, ப ைள மற் ம்
இரத்தின ாி மாவட்டங்க க்கைமய தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 11 )
395/ ‘18
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ

வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

(அ) (i) இலங்ைக சனாதிபதியின் பணியாட்ெடாகுதிக்காக அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள
இைணப் ச் ெசயலாளர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) 2016.01.02 ஆம் திகதி

தல் இன்ைறய சனாதிபதியின் கீழ் நியமிக்கப்பட் ள்ள

இைணப் ச் ெசயலாளர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப

இைணப் ச்

ெசயலாளர்கள்

நியமிக்கப்பட் ள்ள

ைறகள்

யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப

ஒவ்ெவா

இைணப் ச் ெசயலாளாின் ெபயர், கல்வித் தைகைமகள்

மற் ம் ஏைனய தைகைமகள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) இைணப் ச்

ெசயலாளெரா வ க்கு

ெச

த்தப்ப கின்ற

சம்பளம்

எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) அதற்கைமய
ெசயலாளர்க

கடந்த

இரண்

ஆண் களி

ள்

ேமற்ப

இைணப் ச்

க்காக ஏற்கப்பட் ள்ள ெமாத்த ெசலவினம் எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv) இச் ெசலவினத் க்கு ஒப்பீட்டளவில் ேமற்ப
ேபா மான அள

இைணப் ச் ெசயலாளர்கள்

கடைமைய நிைறேவற்றி ள்ளனரா என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
456/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெதாைலத்ெதாடர் கள்,

ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்

வசதிகள் மற் ம் ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) ெதாைலத்ெதாடர் கள்,

ஜிட்டல்

உட்கட்டைமப்

வசதிகள்

மற் ம்

ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணிக்கு
இைணக்கப்பட் ள்ள

உத்திேயாக ர்வ

வாகனங்கள்

வழங்கப்பட் ள்ள

ஒவ்ேவார் உத்திேயாத்தர ம் ெபயர், பதவி, ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனத்தின்
வைக, பதிவிலக்கம் மற் ம் அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய
யார் என்பைத ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
476/ ’18
ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) 2006 ஆம் ஆண் ன் 27 ஆம் இலக்க
ேதசிய

அதிகாரசைபச்

சட்டத்தின்ப

ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் ெதாடர்பான
ம பானம்

மற் ம்

ைக

பி த்தல்

காட்சிகைளக்ெகாண்ட ெதாைலக்காட்சி நாடகங்கள், திைரப்படங்கள் அல்ல
விளம்பரப் பிரசாரங்கள் தைடெசய்யப்பட் ள்ளன என்பைத அவர் அறிவாரா?

( 12 )
(ஆ) (i) ஆெமனில், ெவகுசன ஊடக அைமச்சினால் நி வகிக்கப்ப ம் சுயாதீன
ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசயில் 2017.02.11 ஆம் திகதி பி.ப. 7.30 க்கும்
8.00

மணிக்கும்

இைடயில்

ஒளிபரப்பப்பட்ட

ெதாைலக்காட்சி நாடகத்தின் ஒ

காட்சியில் ஒ

ெதளிவாகக் காட்சிப்ப த்தப்பட்ட

என்பைத ம்;

(ii) குறிப்பாக, ஒ
காரணமாக இ
(iii) பாரா

ெபண்

ைகப்பி க்கின்ற

ைகபி த்த

“சுேவத்த
ந ைக

காட்சி

கங்தீர”

ைக பி ப்ப

ஒளிபரப்பப்ப வதன்

க்கு ஊக்குவிப்பாக அைமயலாம் என்பைத ம்;

மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்பட்ட சட்ட ஏற்பா கள் அரச ெவகுசன

ஊடக நி வனெமான்றினால் மீறப்பட் ள்ள

என்பைத ம்;

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(இ) இந்த ஒளிபரப்

ெதாடர்பாக

ைறசார்ந்த விசாரைணெயான்ைற நடாத்தி

இனிேமல் இவ்வாறான சம்பவங்கைளத் தவிர்க்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?
494/ ’18

ெகௗரவ

சமிந்த

விேஜசிறி,—

மாகாண

சைபகள்,

உள்

ராட்சி

மற் ம்

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீழ் நிர்வகிக்கப்ப ம் ஆ ர்ேவத ைவத்தியசாைலகள்
மற் ம் ஆ ர்ேவத ம த் வ நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) அந்த ைவத்தியாசைலகள் மற் ம் ம த் வ நிைலயங்களின் ெபயர்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
(iii) தற்ேபா

அந்த ைவத்தியசாைலகள் மற் ம் ம த் வ நிைலயங்களில் பணி

ாி ம் ெமாத்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv) ஊவா மாகாணசைபயின் தற்ேபாைதய
ெபற்றதன் பின்னர் மாகாணத்தி
ம த் வ நிைலயங்க

தலைமச்சர் அந்தப் பதவிக்கு நியமனம்

ள்ள ஆ ர்ேவத ைவத்தியசாைலகள் மற் ம்

க்கு ெதாழில்வாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட்டவர்களின்

எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(v) அவ்வா

ெதாழில் வாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள்,

மற் ம் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

கவாிகள்

( 13 )
520/ ’18
ெகௗரவ இந்திக அ
ேகட்பதற்கு,— (2)

த்த ேஹரத்,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் ம வாி வ மானம் ெமாத்த உள்நாட்
சத தமாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

உற்பத்தியின்

(ii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ைகயிைல மற் ம் சிகரட் உற்பத்தி மீ விதிக்கப்பட்ட
வாியின் லம் ஈட் க்ெகாண்ட வ மானம் ெமாத்த உள்நாட் உற்பத்தியின்
சத தமாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) கடந்த வ டத் டன் ஒப்பி ைகயில், ேமற்ப (i) மற் ம் (ii) இன் வ மானம்
ைறேய பா மில் யன்களில் எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண்

ேமால்ட் ம சார உற்பத்தி எத்தைன லீற்றர்கள் என்பைத ம்;

(ii) 2016 ஆம் ஆண் க்காக ம சார உற்பத்திைய திதாக ஆரம்பிப்பதற்கு
கம்பனிக க்கு திய உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அவ்வாறான உாிமப்பத்திரங்களின்
அக்கம்பனிகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

எண்ணிக்ைக

மற் ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

ம வாிச் சட்டத்தின் கீழ் சுற்றிவைளப் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கான
தத் வ ள்ள நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம் அதற்கான அதிகார
தத் வம் யா க்கு உள்ளெதன்பைத ம்;

(ii) ைகப்பற்றப்ப கின்ற சட்டவிேராதமான ம பானம் சம்பந்தமாக சட்ட
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதற்கு யா க்கு அதிகார தத் வம் உள்ளெதன்பைத ம்;
(iii) அவர்களின் கடைமப்ெபா ப் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?
530/ ’18

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) நாட் ன்
ெமாத்த
வாிகளில்
அறவிடப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
(ii) இதில் அதிக வாி

57%

இலங்ைக

சுங்கத்தினால்

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?

( 14 )
(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 த்தியைமயினால்
நா
ெப ந்ெதாைகயான
வ மானத்ைத
இழந் ள்ள என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(இ) ஆெமனில், ஆ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட கட்டைளைய ெசல் ப யற்றதாக்குவதற்கு
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?
555/ ’18

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

த்தளம் மாவட்டத்தி
எவ்வள ;

(ii) ேமற்ப

பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ;

(iii) தற்ேபா ஒவ்ெவா
எண்ணிக்ைக யா ;
(iv)

ள்ள தமிழ் ெமாழிப் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக

பாடசாைலயி

ம் ேசைவயாற்றி வ ம் ஆசிாியர்களின்

த்தளம் மாவட்டத்தி ள்ள தமிழ் ெமாழிப் பாடசாைலகளில் பாாிய ஆசிாியர்
பற்றாக்குைற நில கின்ற என்பைத ஏற் க்ெகள்வாரா;

(v) ஆெமனில், ேமற்ப ஆசிாியர் பற்றாக்குைறையக் குைறப்பதற்கு அைமச்சு
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

578/ ’18
வல்கள்

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைறவைர இலங்ைகக்கு பால்மா
இறக்குமதி ெசய்யப்ப வதற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா
ஆண் அ ப்பைடயில், தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) இலங்ைகக்கு பால்மா இறக்குமதி ெசய் ம் நி வனங்களின் ெபயர்கள்
மற் ம் அவர்களின் உற்பத்திகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 15 )

2018 ஒக்ேடாபர் 10,

வாய்

தன்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்
49/ ’18

ெகௗரவ

(கலாநிதி)

உட்கட்டைமப்

பந் ல

குணவர்தன,—

ெதாைலத்ெதாடர் கள்,

ஜிட்டல்

வசதிகள் மற் ம் ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ன்ெமாழிவின்
ஜிட்ெடல்

பிரகாரம்

ெசல த்திட்டத்தின் 187 ஆம் இலக்க

அறி கப்ப த் வதற்கு

அைடயாள

அட்ைடயின்

ன்ெமாழியப்பட்ட

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

நைட ைறப்ப த் வதற்காக

அரசாங்க

ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி ஏற்பா

எவ்வளெவன்பைத ம்;

வர

அட்ைட

திட்டத்ைத

ெசல த்திட்டத்தி

ந்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
137/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— ச

க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக்

ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) கேலெவல பிரேதசத்தில் இஹல

க்கல எ

ம் ெபயாில் கிராமெமான்

உள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) இக்கிராமத்தில்

ெப ம்பான்ைமயான

கு ம்பங்கள்

ெசங்கல்

தயாாித்

வாழ்க்ைகைய ெகாண் நடாத் கின்றனர் என்பைத ம்;
(iii) நில கின்ற க ம் வறட்சி,

லப்ெபா ட்களின் விைல அதிகாிப்

மற் ம்

ேபாக்குவரத் க் கட்டணம் அதிகாித்தல் ஆகியன காரணமாக தற்ேபா
இக்கிராமத்தின் மக்கள் ேமற்ப
சிரமங்க

ைகத்ெதாழிைல ேமற்ெகாள்வதில் க ம்

க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ஆெமனில்,

ேமற்ப

கிராமத்தில்

வாழ்கின்ற

மக்களின்

பிரச்சிைனகைள

தீர்ப்பதற்கு அைமச்சு எ க்கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 16 )
396/ ’18
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) சிைறச்சாைல காவலாளி பதவிக்கு ஆட்ேசர்ப் ெசய்வதற்காக சிைறச்சாைலகள்
திைணக்களத்தினால் 2016 ஆம் ஆண்
ேநர் கப் பாீட்ைசெயான்
நடாத்தப்பட்டெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், 2016.10.19 ஆம் திகதி
தல் 2016.10.27 ஆம் திகதி வைர
நைடெபற்ற ேநர் கப் பாீட்ைச மற் ம் 2016.11.03 ஆம் திகதி
தல்
2016.11.12 ஆம் திகதி வைர நடாத்தப்பட்ட கட்டைமக்கப்பட்ட ேநர் கப்
பாீட்ைச ெப ேப களின் அ ப்பைடயில் சம்பந்தப்பட்ட பதவிக க்கு
ெதாி ெசய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாாிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
பதவிக க்கு
ஆட்ேசர்ப்
ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்
சம்பந்தப்பட்ட உடன்ப க்ைகயில் 2016.11.24 ஆம் திகதி ைகெயாப்பமி மா
தைகைம
ெபற்றவர்க க்கு
சிைறச்சாைலகள்
திைணக்களத்தினால்
அறிவிக்கப்பட்
மீண் ம் அ
ஒத்திைவக்கப்பட்டைமக்கான காரணம்
யாெதன்பைத ம்;
(iv) அவ்வா ஒத்திைவக்கப்பட்ட நியமனங்கள் இற்ைறவைர வழங்கப்படாைமக்கான
காரணம் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) நியமனம் வழங்குவதில் சிக்கல்மிகு நிைல உள்ளேபா நியமனம் ெப பவர்
கைள அெசௗகாியப்ப த் ம் வைகயில் இவர்க க்கு உடன்ப க்ைகக்
க தம் வழங்கப்பட்டைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்;
(ii) தைகைமகைள ர்த்திெசய் ள்ள நியமனப்ெப னர்க க்கு நியமனங்கைள
வழங்காததன் லம் இவர்கள் ெப ம் அெசௗகாியத்திற்கு உள்ளாகி ள்ளார்கள்
என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், நியமனங்கைள மீள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
495/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ஊவா மாகாண
திப் பயணிகள் ேபாக்குவரத்
அதிகாரசைபயின்
கட் ப்பாட் ன் கீழ் ஓட்டத்தில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ள பஸ் வண் களின்
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(ii) இன்றளவில் திப் பயணிகள் ேபாக்குவரத் அதிகாரசைபயில் கடைமயாற் ம்
பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(iii) அங்கு இன்றளவில் கடைமயாற் ம் அ வலர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ஊவா
மாகாணத்தின்
தற்ேபாைதய
தலைமச்சர்
அப்பதவிக்குத்
நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர், இற்ைறவைர குறித்த அதிகாரசைபயில்
வழங்கப்பட் ள்ள ெதாழில் வாய்ப் களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அந்த
ெதாழில்ெப நர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(v) தற்ேபாைதய
தலைமச்சர் அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர்
வழங்கி ள்ள பஸ் வண்
அ மதிப்பத்திரங்கள் (Permits) மற் ம் அந்த
அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள திகள் மற் ம் நபர்களின் ெபயர்கள்
தனித்தனியாக யா என்பைத ம்;
(vi) அதற்ெகன பின்பற்றப்பட்ட ைறயியல் யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 17 )
521/ ’18
ெகளரவ இந்திக அ
த்த ேஹரத்,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2017 வர ெசல த்திட்டத்தின் லம் சி நீரக ேநாயாளர்க க்கான கு தி
மாற் ட்டல்
இயந்திரங்கைள
ைவத்தியசாைலக க்குப்
ெபற் க்
ெகா ப்பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைக யா என்பைத ம்;
(ii) 2017 ஆம் ஆண் ன் ந ப்பகுதியளவில் அரசாங்க ைவத்தியசாைலக க்கு
வழங்கப்பட்ட கு தி மாற் ட்டல் இயந்திரங்களின் எண்ணிக்ைக யா
என்பைத ம்;
(iii) மீதி இயந்திரங்கைள வழங்கும் திகதி யா

என்பைத ம்;

(iv) அதற்காக ைறசார்ந்ததாக ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரல் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில், வழங்குநர்கள் மற் ம் அவர்களின் விைலம
என்பைத ம்;

க்கள் யாைவ

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அத்தியாவசிய ம ந் கைள நாட்
ள் உற்பத்தி ெசய் ெகாள் ம்
க த்திட்டத்ைத ஆரம்பிக்கெவன 2017 ஆம் ஆண் ல் ஒ க்கப்பட்ட பணத்
ெதாைக யா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ேவைலத்திட்டத்ைத
ன்ென ப்பதற்காக
தற்ேபா
அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள திட்டங்கள் / கற்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
602/ ’18
ெகளரவ அேசாக்க பிாியந்த,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இ வைர வடேமல் மாகாணத்தில்
அறிவிக்கப்பட் ள்ள எச்.ஐ.வி ெதாற் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக யா
என்பைத ம்;

(ii) எச்.ஐ.வி ெதாற் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக அதிகாித்தி ப்பின், அதில்
தாக்கம் ெச த்திய காரணிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) வடேமல் மாகாணத்தில் எச்.ஐ.வி ெதாற்
உள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக
அதிகாிக்கப்ப வைதக் கட் ப்ப த்த அைமச்சு எ க்கவி க்கும் நடவ க்ைக
யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ச

கவ

608/ ’18
ட்டல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

(அ) (i) இன்றளவில் ச ர்த்தி
என்பைத ம்;

வங்கி

வச ள்ள

ெசாத் க்களின்

அள

யா

(ii) நாெடங்கி
ள்ள ச ர்த்தி வங்கிக் கிைளகள் மற் ம் ச ர்த்தி மகா
சங்கங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா என்பைத ம்;
(iii) இன்றளவில் அைனத்
யா என்பைத ம்;

ச ர்த்தி சங்கங்கள் வச ள்ள ெசாத் க்களின் அள

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

( 18 )
(ஆ) (i) 2018 ேம தினக் ெகாண்டாட்டத்தின் ேபா பிரதம அைமச்சர் குறிப்பிட்டதன்ப ,
ச ர்த்தி (வாழ்வின் எ ச்சி) வங்கி இலங்ைக மத்திய வங்கியின் கீழ்
ெகாண் வரப்ப மா என்பைத ம்;
(ii) 2013 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க வாழ்வின் எ ச்சிச் சட்டத்தின்ப ,
இலங்ைக மத்திய வங்கியி
ந் வி விக்கப்பட் ள்ள ேமற்ப வங்கிைய
மீண் ம் ெபா ப்ேபற்பதற்கு வாய்ப் உள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) அவ்வா ெபா ப்ேபற்கப்ப ன், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?
1129/ ’18
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ
மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ெகரவலபிட்
பிரேதசத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள கன எாிெபா ள்
எண்ெணய் (HFO)
லம் தற்சமயம் இயங்கும் மின் ற்பத்தி நிைலயத்ைத
ஓராண் க்குள் நீர்ம இயற்ைக வா (LNG)
லம் இயங்க ைவப்பதற்கு
இணக்கப்பா காணப்பட்டதா என்பைத ம்;
(ii) இவ்விணக்கப்பா
றிந் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
இணக்கப்பா
றிந்தைமயால் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு
ஏற்பட்ட நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப மின் ற்பத்தி நிைலயத்தினால் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ெபற் க்
ெகா க்கப்ப ம் மின்சார அலெகான்றின் விைலைய தீர்மானிப்பதற்காக
ஏற்ப த்தப்பட்ட
இணக்கப்பாட் க்கு
ரணாக
நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(v) ஒப்பந்தத்தின்
பிரகாரம்
மின்சாரத்ைத
விநிேயாகிக்கும்
நி வனம்
ெசயற்ப வைத உ திப த் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைககள்
யாைவ என்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப
இணக்கப்பாட் ன் பிரகாரம் நடவ க்ைக எ க்காைமயால்
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ஏற்பட் ள்ள நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2018 ஒக்ேடாபர் 11, வியாழக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

13/ ’18
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ேம மாதத்தில் ஏற்பட்ட சீரற்ற காலநிைல காரணமாக ேககாைல
மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட மண்சாிவினால் இடம்ெபயர்ந் ள்ள ேதாட்டக்
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) இ
வைர இடம்ெபயர்ந் ள்ள ேதாட்டக் கு ம்பங்க க்கு
கள்
வழங்கப்பட் ள்ளனவா;
(iii) ஆெமனில்,
கள் வழங்கப்பட் ள்ள ேதாட்டக் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக
யா ;
(iv) இ வைர
கள் வழங்கப்படாத ேதாட்டக் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(v) ேமற்ப
வழங்கல் தாமதமைடவதற்கான காரணங்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 19 )
181/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அரச நி வாக
காைமத் வ மற் ம்
சட்ட ம் ஒ ங்கும் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2010 ஆம் வ டம் தல் இ வைர ைகப்பற்றப்பட் ள்ள,
(i) ேகரளா கங்ஜா
(ii) ெஹெராயின்
(iii) ெகாேகன்
உட்பட்ட ேபாைதவஸ் க்களின் அள , வ ட வாாியாக
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

தனித்தனியாக

(ஆ) (i) ைகப்பற்றப்பட் ள்ள
ேமற்ப
ேபாைதவஸ் க்கள்
ெதாடர்பாக
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ேபாைதவஸ் க்க டன் ைக ெசய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(iii) அவர்க டன் இ க்கின்ற ெவௗிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
214/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017.09.30 ஆம் திகதி உள்ளவா இராஜதந்திர நியமனங்கைள ெபற் ள்ள
இலங்ைகயின் பிரைசகள் அல்லாத ஆட்கள் யாவர் என்பைத ம்;
(ii) 2017.09.30 ஆம் திகதி உள்ளவா இராஜதந்திர நியமனங்கைள ெபற் ள்ள
இரட்ைட பிரசா ாிைம ைடய ஆட்கள் யாவர் என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
222/ ’18
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(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?

( 20 )
261/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)
விச்சாிதவியல் அளைவ மற் ம் சுரங்கப் பணியகம்
லமாக உாிமங்கள்
விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ள ெகாடக்கெவல, ெவ ெகெபால மற் ம் ஓப்பநாயக்க
ஆகிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களின் பல்ேவ க த்திட்டங்கள் மற் ம்
சம்பந்தப்பட்ட உாிமம் ெப னர்கள் பற்றிய விபரங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ;
(ii) ேமாச யாக தயாாிக்கப்பட்ட உாிமங்கைள ஈ ப த்தி பல்ேவ அ மதி
ெபறாத மணல் அகழ் , கல் ைடத்தல் ேபான்ற ெசயற்பா கள்
இடம்ெப கின்றனெவன்பைத அறிவரா;
(iii) இத்தைகய க த்திட்டங்கைள ம் ெசயற்பா கைள ம் த த்
நி த்த
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
496/ ’18
ெகௗரவ
சமிந்த
விேஜசிறி,— மாகாண
சைபகள்,
உள் ராட்சி
மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ஊவா
மாகாண
சைபயினால்
காணி
உ திகைள
வழங்கும்
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ஊவா மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய
தலைமச்சர் அந்தப்
பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் 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
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
544/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— மின்வ
மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு ,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயின் மத்திய, வடேமல், வடக்கு, வடமத்திய மற் ம்
கிழக்கு அைழப்
நிைலயங்களில் 83 மனிதவ
ஊழியர்கள் அைழப்
உத்திேயாகத்தர்களாக 03 வ டங்க க்கு ேமலாக 24 மணிேநர ம் 03
கடைமச்சுற் களின் கீழ் ெபா சன ேசைவயில் ஈ பட் ள்ளனெரன்பைத ம்;
(ii) மனிதவ
கம்ெபனிகள் ஊடாக ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் ேசைவயாற்றிய
6700 இற்கு ேமற்பட்ட கு வினர் இலங்ைக மின்சார சைபயின் நிரந்தர
மற் ம் அமயப் பதவியணியில் 2016.01.01 மற் ம் 2016.10.18 ஆகிய
திகதிகளில் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட ேபாதி ம், ேமற்ப 83 ேபர்களின்
ேசைவ நிரந்தரமாக்கப்படாமல் இன்ன ேம மனிதவ கம்ெபனிகள் ஊடாக
ெதாடர்ச்சியாக ேசைவயாற்றி வ கின்றனெரன்பைத ம்;
(iii) இலங்ைக மின்சார சைபயின் நிர்வாக ேமலாண்ைம இவர்கைள
ேசைவயி
ந் நீக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் வ கின்றெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) இவர்களின் ேசைவ பற்றி க த்திற்ெகாண்
அவர்கைள இலங்ைக மின்சார
சைபயின் நிரந்தர அல்ல
தற்கா க ேசைவயில் உள்ளீர்க்க நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 21 )

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2010 ஆம் ஆண்

ெதாடக்கம் இன்

(i) வடேமல் மாகாண சைபக்கு
யாைவெயன்பைத ம்;

உள்

ராட்சி

569/ ’18
மற் ம்

வைர,
வ மானம்

கிைடக்கப்ெபற்ற

(ii) வடேமல் மாகாண சைபயின் வ மானம் மற் ம்
ஆண் ன் பிரகாரம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;

ெசல

லங்கள்
ஒவ்ெவா

(iii) வடேமல் மாகாண சைபயின் வ டாந்த மீண்ெட ம் ெசலவினம் மற் ம்
லதனச் ெசலவினம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(iv) மீண்ெட ம் ெசலவினம் மற் ம்
லதனச் ெசலவினத்தின் கீழ் பணம்
ெசலவிடப்பட்ட ைறகள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் சிறந்த நிதி காைமத் வக் ெகாள்ைகயின் பிரகாரம்
வடேமல்
மாகாண
சைபைய
வழிநடாத் வதற்காக
அைமச்சினால்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், என்?

ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மற் ம்

588/ ’18
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

(அ) (i) 1 ெமகா ெவாட் (1 MW) ப யான 90 சூாிய சக்தி மின் நிைலயங்கைள
நிர்மாணிப்பதற்கான ேகள்விப்பத்திரங்கைள ேகா வதற்கு நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்ப ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
க த்திட்டத்தின் கீழ் ேதசிய
மின்சாரத்தின் அள யாெதன்பைத ம்;

ைறைமக்கு ேசர்க்கப்பட் ள்ள

(iii) ேபாட்
ாீதியிலான விைலம க்கள் ேகாரப்பட்டைமயின் காரணமாக
க த்திட்டம் தாமதமைடவதாக சுமத்தப்ப ம் குற்றச்சாட்ைட ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
609/ ’18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசக்கர,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) 2015 ஆம் ஆண்

ெதாடக்கம் இன்

வைர,

(i) இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட தங்கத்தின் அள
ெப மதி;
(ii) ேமற்ப தங்கத்தில் ஆபரண உற்பத்திக்காக உள்நாட்
வழங்கப்பட் ள்ள அள ;

மற் ம் அதன்

உற்பத்தியாளர்க

க்கு

(iii) ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட தங்கத்தின் அள ;
(iv) வ டாந்த ஏற் மதி ெப மதி;
ஒவ்ெவா வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத அவர் இச் சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?

( 22 )
(ஆ) (i) இன்றளவில் இனங்காணப்பட் ள்ள தங்க உற்பத்திக் ைகத்ெதாழி ல்
ஈ பட் ள்ள உள்நாட் த் ெதாழில்
யற்சியாளர்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) 2015 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இ வைர தங்கத்தின் மீ விதிக்கப்பட்ட வாி
வைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) அவ்வா
விதிக்கப்பட்ட இறக்குமதி வாிகளின் வ டாந்த சத தங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
(iv) உள்நாட் தங்கம் சார்ந்த ைகத்ெதாழிைல பா காப்பதற்கு அரசாங்கத்தினால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககைளக் குறிப்பி வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
971/ ‘18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— மீள்கு ேயற்றம்,
னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு
அபிவி த்தி மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)
த்தம்
த்தப்பட் இற்ைறக்கு பல வ டங்கள் கடந் ள்ள ேபாதி ம்
த்தத்தினால் இடம்ெபயர்ந் ள்ள நிர்க்கதியான ஆட்கள் தற்ேபா கூட
அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் உள்ளனெரன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், இ ெதாடர்பாக ஆராய்ந் சாியான ள்ளிவிபரங்க க்கைமய
ேமற்ப இடம்ெபயர்ந்ேதா க்கு நிரந்தர வசிப்பிடங்கைள அல்ல
கைள
ெபற் க்ெகா க்கும் திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1107/ ’ 18
ெகௗரவ விஜித ேஹரத்,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2018 ஆண் ல் வைரய க்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கன் எயார்ைலன் விமானக்
கம்பனியின் விமானப் ெபாறியியலாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள்
ேகாரப்பட்டனவா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப
பதவிக்காக கிைடக்கப்ெபற்ற விண்ணப்பங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
பதவிக்காக
ேதர்ந்ெத க்கபட்ட
நபர்களின்
எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அதற்காக
ேதாற்றிய 35 விண்ணப்பதாாிகளில்
இலங்ைக விமானப்
பைடயி
ந்
வந்
தற்ேபா
ஸ்ரீலங்கன் எயார்ைலன் விமானக்
கம்பனியில் கடைமயாற் கின்ற விண்ணப்பதாரர்கள்
வர் எந்த
அ ப்பைடயில் ெதாி ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
பதவி வழங்கப்பட்டவர்களின் ேசைவக்காலம் மற் ம் அ பவம்
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ஐந் வ டங்க க்கும் குைறவான ேசைவக்காலம் உள்ள பயிற்சி ெபறாத
நபர்க க்கு அப்பதவி வழங்கப்பட்டைமயினால் 20 வ டங்க க்கும்
அதிகமான ேசைவக் கால ம் அ பவ ம் உள்ளவர்க க்கு அநீதி
ேநர்ந் ள்ள என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
அநீதி ஏற்பட்டவர்க க்கு நியாயமான அ ப்பைடயில் பதவி
உயர் கள் வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 23 )
1130/ ’18
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தற்ேபா
106 ஆண் கைளப்
ர்த்திெசய் ள்ள இலங்ைக சாரணியர்
இயக்கத்தில் 75000 இற்கு ேமற்பட்ட சி வர்க ம் சி மியர்க ம் ேசைவ
வழங்குகின்றார்கள் என்பைத ம்;
(ii) சாரணியர்களின்
“ேவைல
வாரம்”
நிகழ்வின்
லம்
வ டாந்தம்
ஈட் க்ெகாள்ளப்பட் சாரணியர் தைலைமயகத்திற்கு கிைடக்கின்ற பா 8
மில் யன் பணத்ெதாைக கடந்த ஐந் வ டங்களில் உாிய நைட ைறகள்
பின்பற்றப்படாமல் ெசல ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iii) தைலைம அ வலகக் கட் டத்ைத நி மாணிக்கும் ேபா சாரணியர் கு
அங்கத்தவர்களின்
அ மதியின்றி
ன்னாள்
தைலைம
சாரணியர்
ஆைணயாளர் தி . நிமல் த சில்வா தன நட் க்குாியெதா கம்பனிக்கு
மதி ைரக் கட்டணமாக
பா 8 மில் யன் பணத் ெதாைகைய ம்
உாிய ைறயில் நி மாணிக்கப்படாத கட் டத்திற்கு பா 14 மில் யைன ம்
ெச த்தி ள்ளாெரன்பைத ம்;
(iv) சாரணியர் “ேவைல வாரம்” நிகழ்வின்
லம் ஈட் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற
பணத்ைத பயன்ப த்தி வனப் ேப ைக திைணக்களத்தின் உாிய
அ மதியின்றி
வெர யா பிரேதசத்தில் சாரணியர்
காெமான்றிற்காக
நி மாணிக்கப்பட்ட சீெமந் கூடங்கள் தைடெசய்யப்பட்டதன் விைளவாக
ெப ந்ெதாைகயான நிதிசார் நட்டம் எற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) தற்ேபா
இந்நிதியிைன
தவறாக
பயன்ப த்தியைம
சம்பந்தமாக
ைறயானெதா விசாரைண ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்,
(ii) அதன்

ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்,

(iii) இல்ைலெயனில், எதிர்வ ம் காலத்தில் இவ்விடயம் சம்பந்தமாக
விசாரைணெயான் நடாத்தப்ப மா என்பைத ம்,

ைமயான

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1143/ ’18
ெகௗரவ
ஹம்ம
நசீர்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக மகாவ
அதிகாரசைபயின், ”சீ” வலயத்தில் சந் ன் ர
பிாி க்குாிய 142-1 ஆம் இலக்க, மாவனாகம கிராம அ வலர் பிாிவில்,
எல்ைல கல்த ெகாட காணியில் பல ஆண் களாக நிரந்தரமாக
கு யி க்கும் கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த கு ம்பத் தைலவர்கள் ெதாடர்பாக
ஆய்ெவான் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப காணிகளில் வாழ்வாதாரத் ெதாழிலாக விவசாய நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாண் ள்ள
கு யி ப்பாளர்க க்கு
இலங்ைக
மகாவ
அதிகாரசைபயின்
லம் சட்டாீதியாக காணி உாிமங்கைள அளிப்பதற்கு
எதிர்பார்க்கப்ப ம் திட்டவட்டமான திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iii) 279, 228, 229, 282, 283, 280, 300, 290, 341, 323, 334, 133, 143, 275, 366, 302, 390,
281, 292, 318 மற் ம் 289 ஆம் இலக்க காணித் ண் கள் உள்ளிட்ட இதர
காணித்
ண் களில் நீண்ட காலமாக கு யி ந்
பயிர்ச்ெசய்ைக
நடவ க்ைககளில் ஈ பட் வ ம் ஆட்க க்கு ாிதமாக காணி உாிமங்கைள
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 24 )
1181/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணிக்கு
இைணக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ேவார்
உத்திேயாத்தர ம் ெபயர், பதவி, ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனத்தின் வைக,
பதிவிலக்கம் மற் ம் அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய
யார்
என்பைத ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2018 ஒக்ேடாபர் 12, ெவள்ளிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

27/ ’18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு.— (1)
(அ) (i) கண் மாவட்டத்தி ள்ள வ/ப லங்கா செதாச கிைளகளின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) அவற்றின் கவாிகள் யாைவ;
(iii) 2010 ஆம் ஆண்
தல் இற்ைறவைர இக்கிைளகளி
ந் ஈட் க்ெகாண்ட
வ மானம் எவ்வள ;
(iv) கண் மாவட்டத்தில் வ/ப லங்கா செதாசவிற்கு ஊழியர்கள் ஆட்ேசர்க்கப்
பட்
ப்பார்களாயின் இவர்களின் ெபயர், பதவி மற் ம் கல்வித் தைகைமகள்
யாைவெயன்பைத ம்;
(v) எதிர்வ ம் காலத்தில் கண் வ/ப லங்கா செதாச நி வனத்ைத வ
ட் வதற்கு
அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல். ஏன்?
63/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட
ன்ெமாழி இலக்கம் 292 க்கு
அைமய,
ெடாலர்
றிக க்கு
ேமலதிகமாக
ன்ேனாக்கியெதா
நடவ க்ைகயாக, சீன ஆன் மற் ம் சூகுன் றிகைள வழங்க எ த்த யற்சி
ெவற்றியளித்ததா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இலங்ைக அரசாங்கத்தினால் இற்ைறவைர வழங்கப்பட் ள்ள ெடாலர்
றிகள்; வழங்கப்பட்ட திகதி, ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
ெடாலர்களின்
அள , வட்
தம், திர்ச்சியைட ம் திகதி ஆகிய தர கைளக் ெகாண்ட
தர அட்டவைணெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) அதிக
வட் க்கு
சர்வேதச
சந்ைதயி
ந்
கடன்
ெப வதாகக்
குறிப்பிடப்பட்ட ெடாலர் றிகள் வழங்க ன் லம், இலங்ைக வரலாற்றில்
ஆகக் கூ தலான கடன் ெதாைக ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஆண் மற் ம்
வட் யின் அள யாெதன்பைத ம்;
(iii) சீன
ஆன்
றிகள் மற் ம் சூகுன்
றிகள் ெதாடர்பில்
திய நிதி
அைமச்சாின் அ கு ைற எத்தைகயதா ள்ள என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 25 )
182/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) க
கங்ைகக்கு உவர் நீர் கலப்பதன் காரணமாக ஒவ்ெவா வ டத்தி ம்
ெபப் வாி மற் ம் மார்ச் மாதங்களில் ேமற்ப
கங்ைகயின் நீைர
பயன்ப த் கின்ற மக்கள் பாதிக்கப்ப கின்றனர் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
பிரச்சிைனையத்
யாெதன்பைத ம்;

தீர்ப்பதற்கு

(iii) உத்ேதச உவர் த ப் நிர்மாணிப்பின்

ேமற்ெகாள்ளப் ம்

நடவ க்ைக

ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்;

(iv) குடா கங்ைகயில்
திய நீர் சுத்திகாிப்
நிைலயெமான்ைற அைமக்கும்
திட்டத்தின் ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
230/ ’18
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக கல்வி நிர்வாகச் ேசைவயின் சிேரஷ்ட உத்திேயாகத்தர்க க்கு
இலங்ைக கல்வி நிர்வாகச் ேசைவயின் தலாம் வகுப் க்கான பதவி யர்
வழங்கப்பட்ட இ தித் திகதி யா ;
(ii)

தலாம் வகுப் க்கான பதவி யர்
வழங்குவதற்காக இந்த ேசைவயின்
இரண்டாம் வகுப்ைபச் ேசர்ந்த சிேரஷ்ட உத்திேயாகத்தர்களிடமி ந் கல்வி
அைமச்சினால் 2016 ஆம் ஆண் ல் ர்வாங்கத் தகவல்கள் ேகாரப்பட் ந்தனவா;

(iii) ேமற்ப பதவி யர் கைள இந்த ேசைவயின் உத்திேயாகத்தர்கள் ஓய் ெபற்ற
பின்னர் வழங்குகின்ற ைறயியெலான் உள்ளதா;
(iv) ஆெமனில், அந்த

ைறயியல் யா ;

(v) இன்ேறல், ேமற்ப

பதவி யர் கள் வழங்கப்ப ம் திகதி யா ;

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

ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— மாநகர
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மற் ம்

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் அ க்க
என்பைத ம்;

ேமல்

மாகாண

262/ ’18
அபிவி த்தி

ெவள்ளப்ெப க்கு ஏற்ப கின்ற

(ii) இந்நிைலைம காரணமாக இரத்தின ாி நகரம் ெபாி ம் அழி க்கு உள்ளாகி
வ கின்ற என்பைத ம்;
(iii) இதற்காக க
கங்ைக டன் ெதாடர் ைடய ஒ திட்டத்ைத ெசயற்ப த்த
உத்ேதசிக்கப்பட்
ந்த டன் பலவித காரணங்களினால் அ
தற்ேபா
ைகவிடப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
(iv) அ
ெதாடர்பிலான
என்பைத ம்;

மாற் த் திட்டெமான்

ன்ெமாழியப்படவில்ைல

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) அரசாங்கத்தினால் இ
ெதாடர்பாக மாற் த் தீர்ெவான்
ன்ெமாழியப்
பட்
ப்பின், அத்தீர் யா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

( 26 )
403/ '18
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண் நகர
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு.— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில் வ டாந்த சீனி கர் ெமட்ாிக் ெதான் எவ்வள ;
(ii) இதற்காக ெசலவிடப்ப ம் ெமாத்த நிதித்ெதாைக யா ;
(iii) சீனி உற்பத்திக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஹிங்குரான ெதாழிற்சாைலயின்
வ டாந்த சீனி உற்பத்தி யா ;
(iv) ேமற்ப
ைகத்ெதாழிற்சாைலைய
அண்மித்ததாக
சூழல்
மாசைட
இடம்ெப கின்றதா;
(v) ஆெமனில், இ ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
497/ ’18
ெகௗரவ
சமிந்த
விேஜசிறி,— மாகாண
சைபகள்,
உள் ராட்சி
மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் க க்கு ஏற் ைடயதாக, ஊவா மாகாண
கல்வித் திைணக்களம் ெதாடர்பாக 2016.10.18 ஆம் திகதிய கணக்காய்
வினாெவான் ெவளியிடப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா;
(ii) ஆெமனில், அக்கணக்காய்
வினாவில் பாடசாைல அ ப்பைடயிலான
காைமத் வம் மற் ம் பாடசாைல அ ப்பைடயிலான ஆசிாியர் அபிவி த்தி
ெதாடர்பாக தாய்லாந்தி ம் பி ப்ைபனி ம் நைடெபற்ற ஆசிாியர் பயிற்சி
ெசயலமர் க க்கு ஏற் ைடயதாக, இலக்கம் 2, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ ஆகிய
பிாி களி ள்ள விடயங்கள் மற் ம் 03 ஆம் இலக்க பந்தியி ள்ள
விடயங்கைள இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா;
(iii) அதன்ேபா நைடெபற் ள்ள ஏேத ம் ைறேக கள், ஊழல்கள் மற் ம்
சட்ட விேராத ெசயல்க டன் ெதாடர் ைடய உத்திேயாகத்தர்க க்கு
எதிராக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;
(iv) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
545/ '18
ெகௗரவ வாசுேவ நாணாயக்கார,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெகா ம் , கா , யாழ்ப்பாணம், கண் , ப ைள, அ ராத ரம்
மற் ம்
அம்பாைற ஆகிய பிரதானமான அரசாங்க ைவத்தியசாைலகளில் அ ைவச்
சிகிச்ைசக்காக காத்தி ப்ேபார் பட் ய ல் காத்தி க்கும் ேநாயாளர்களின்
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ;
(ii) ேமற்ப ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக கடந்த 3 வ ட காலப்பகுதியில் எந்த
அள அதிகாித் ள்ள அல்ல குைறவைடந் ள்ள ;
(iii) 2017.11.30 ஆம் திகதிய சுகாதாரம் மற் ம் மானிட நலேனாம் ைக, ச க
வ
ட்டல் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு
அறிக்ைகயின்
விதப் ைரகள் குறித் அறிவாரா;
(iv) ஆெமனில், இ ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் மற் ம்
காலவைரயைற யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) '
ல் ஹாட்' க த்திட்டத் க்குத் ேதைவயாக ள்ள நிதி ஏற்பா கள் 2018 ஆம்
ஆண் க்கான வர
ெசல த்திட்டத்தின் லம் வழங்கப்ப மா என்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 27 )
952/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கு நாகல் மாவட்டத்தி ள்ள குளங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
குளங்களின் ெபயர்கள் ஒவ்ெவா
யாைவ என்பைத ம்;

ேதர்தல் ெதாகுதி வாாியாக

(iii) நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் இ வைர மாவட்டத்தில்
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட குளங்கள் மற் ம் அதற்காக ெசலவிடப்பட்ட
ெதாைக யா என்பைத ம்;
(iv) நிரல் அைமச்சின்
லம் வடேமல் மாகாண நீர்ப்பாசன அபிவி த்திக்காக
இந்த ஆண் ற்கு
பா 400 மில் யன் வி விக்கப்பட் ள்ள ேபாதி ம்,
குறித்த அபிவி த்திப் பணிகள் இ வைர ஆரம்பிக்கப்படாத காரணத்தினால்,
குறித்த பணத் ெதாைக திைறேசாிக்கு தி ம்பிச் ெசல் ம் ஆபத்
ேதான்றி ள்ளைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனின், ேமற்ப பணத்ைத மாவட்டத்தி ள்ள குளங்கைள அபிவி த்தி
ெசய்வதற்குப் பயன்ப த்த அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
960/ ’18
ெகௗரவ மயந்த திசாநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) மைலநாட் ப் பிரேதசங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட
மைலநாட் க்
கிராமிய
னர்வாழ்வளிப் த்
திைணக்களம்
கடந்த
அரசாங்கத்தினால்
ஒழிக்கப்பட்டைம காரணமாக மைலநாட் ப் பிரேதச
மக்க க்கு அநீதி ேநர்ந் ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா?
(ஆ) (i) மைலநாட்
அபிவி த்தி
அதிகாரசைபயின்
லம்
பிரேதசத்திற்கு உாித்தான அபிவி த்தி நன்ைமகள் யாைவ;
(ii) ேமற்ப

மைலநாட் ப்

அதிகாரசைபக்கு ஒ க்கிய பணத்ெதாைக எவ்வள ;

(iii) ேமற்ப
அதிகாரசைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
அ லாக்கப்பட்ட க த்திட்டங்கள் யாைவ ;

பணிகள்

மற் ம்

(iv) மைலநாட்
அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் தைலைமத் வம்
தாபனப் ெபா ப்பிைன வகிக்கின்ற ஆட்கள் யார் ;

மற் ம்

(v) மைலநாட் அபிவி த்தி அதிகாரசைப
வறிய
கிராமங்களின்
மக்க க்கு
ெதாழில்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

லமாக மைலநாட் ப் பிரேதசத்தின்
வழங்கிய
ெதாழில்கள்
மற் ம்

(vi) மைலநாட் அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் வறிய கிராமங்ைளச் ேசர்ந்த
மக்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத ேமம்ப த் வதற்காக
ஆரம்பிக்கப்பட்ட
க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள , மற் ம் க த்திட்டங்களின்
ெபயர்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) மைலநாட் க் கிராமிய
னர்வாழ்வளிப் த்
ஆரம்பிக்க க தி ள்ளாரா;
(ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா

;

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

திைணக்களத்ைத

மீண் ம்

( 28 )
972/ ’18
ெகௗரவ

இஷாக்

ரஹுமான்,—

நீர்ப்பாசன,

நீர்

வளங்கள்

மற் ம்

அனர்த்த

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அ

ராத ரம்

மாவட்டத்தில்

வடமத்திய மாகாணத்தி
(ii) தற்ெபா

அைமந் ள்ள

இராஜாங்கணக்

ள்ள பாாிய குளங்களில் ஒன்

ேமற்ப

குளம்,

என்பைத ம்;

குளத்தின் குளக்கைர மற் ம் கால்வாய் அைண

ேபான்றன உள்ளடங்கலான நீர்ப்பாசனக் கட்டைமப் கள் யா ம் ஒ

நீண்ட

காலமாக

அைவ

பராமாிப் ச்

ெசய்யப்படாைமயின்

காரணமாக

ேசதமைடந் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ேமற்ப

குளத்ைத

ாிதமாக

ணர்நிர்மாணம்

ெசய்

விவசாயிகளின்

பயன்பாட் ற்கு ைகயளிக்கப்ப ம் தினம் யாெதன்பைத இச்சைபக்கு அவர்
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
996/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்

நகர

அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கந்தளாய் சீனித் ெதாழிற்சாைல ஆரம்பிக்கப்பட்ட வ டம் யா ;
(ii) ேமற்ப

ெதாழிற்சாைலக்காக ஒ க்கப்பட்ட காணிகளின் எக்கரள

(iii) ேமற்ப

ெதாழிற்சாைலக்கான

காணிகளின் ஏக்கரள

க ம் ச்

ெசய்ைகக்காக

யா ;

ஒ க்கப்பட்ட

யா ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) கடந்த 5 வ ட காலப்பகுதிக்குள்,
(i) க ம் ச்

ெசய்ைகக்காக

ஒ க்கப்பட்ட

காணிகளின்

அளவில்

க ம் ச்

ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட காணிகளின் அள ;
(ii) பயிர்ச்

ெசய்ைக

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட

ெமாத்த

ெபற் க்ெகாண்ட ெமாத்த க ம் ெதான்களின் அள

காணிகளி

ந்

;

(iii) பிழியப்பட்ட க ம் ெதான்களின் அள ;
(iv) உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த சீனியின் அள ;
(v) சீனி விற்பைனயின்
ஒவ்ெவா

லம் கிைடத்த இலாபம்;

வ டத்திற்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள

இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

என்பைத ம் அவர்

( 29 )
1117/ ’18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ேபாக்குவரத்
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) எாிெபா ள் விைல தளம்பல் அைட ம் ேபா ெபா மக்கள் ேபாக்குவரத்
ேசைவகளின் பயணக் கட்டண ம் தளம்பல் அைடயக் கூ ய விதத்தில்
விைல சூத்திரெமான் அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அவ்விைல சூத்திரம் அறி கம் ெசய்யப்பட்ட
வ டம்
யாெதன்பைத ம்;
(iii) அவ்விைல சூத்திரத்ைத இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) ெபா ப் பிரயாணிகள் ேசைவக டன் சம்பந்தப்பட்ட சங்கங்கள்/ சைபகளிடம்
ேமற்ப விைல சூத்திரத்ைத சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) எாிெபா ள் விைல தளம்பல் அைட ம் சந்தர்ப்பங்களின் ேபா அவ் விைல
சூத்திரத்திற்கைமய ெபா
ேபாக்குவரத்
கட்டணம் குைறக்கப்பட் /
அதிகாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப
சந்தர்பங்கள் பற்றிய தகவல்கைள சமர்ப்பிப்பாரா
என்பைத ம்;
(iii) விைல சூத்திரெமான்
அறி கப்ப த்தவில்ைல எனில், எதிர்காலத்தில்
அதற்கான நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) விைல
சூத்திரெமான்
அறி கப்ப த்த
எதிர்பார்க்கின்ற
திகதி
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1144/ ’18
ெகௗரவ
ஹம்ம
நசீர்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வனப் பா காப்
கட்டைளச் சட்டத்தின் பிரகாரம், ஏேத ம் காணிப்
பிரேதசத்ைத பா காப்
வனமாக வர்த்தமானி அறிவித்தல்
லம்
பிரகடனப்ப த் வதற்கு
ர்த்தியாகேவண் ய அ ப்பைட ேதைவகள்
யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) வனப் பா காப்
கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் இற்ைறவைர பிரகடனப்
ப த்தப்பட் ள்ள பா காப் வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) ஒவ்ெவா
பா காப்
வனத்ைத ம் பிரகடனப்ப த்திய திகதி, அதற்கு
உள்ளடக்கப்பட்ட காணியின் அள
மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட வைரபடம்
உள்ளிட்ட அைனத் விபரங்கைள ம் சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1182/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம்
ஸ் ம் சமய
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம்
ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சாின்
பிரத்திேயக பதவியணிக்கு இைணக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள்
வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ேவார் உத்திேயாத்தர ம் ெபயர், பதவி, ஒ க்கப்பட் ள்ள
வாகனத்தின் வைக, பதிவிலக்கம் மற் ம் அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம்
வழங்கிய யார் என்பைத ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 30 )
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14/ ’18
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— மைலநாட்
திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப் வசதிகள்
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) பைழய ெப ந்ேதாட்ட
க க்கு (லயன் அைறகள்) பதிலாக
திய
கைள வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ்
கள் வழங்கப்பட் ள்ள
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) இற்ைறவைர
கள் வழங்கப்படாத ெப ந்ேதாட்டக் கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

கைள வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்ேகற்ப ேககாைல மாவட்டத்தில்
கள்
வழங்கப்படேவண் ய ெப ந்ேதாட்டக் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) இற்ைறவைர
கள் வழங்கப்பட் ள்ள ெப ந்ேதாட்டக் கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;
(iii)
கள் வழங்கப்படாத ெப ந்ேதாட்டக் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

(இ) (i) ஒ
ெப ந்ேதாட்ட
ட் ல் (லயன் அைறயில்) தற்ேபா
எத்தைன
கு ம்பங்கள் ஒன்றாக வாழ்கின்றார்கள் என்பைத அறிவாரா;
(ii) ஆெமனில், திய
கைள வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத ாிதமாக்குவாரா
என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அ எப்ேபா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

64/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட
ன்ெமாழி இலக்கம் 290
இற்கைமய, பட் ய டப்பட்ட ஆதன வியாபார நம்பிக்ைகப் ெபா ப்ெபான்
(Real Estate Trusts) தாபிக்கப்பட்டதா; இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்;
(ii) அத்தைகய நம்பிக்ைகப் ெபா ப்ெபான்ைற ஆரம்பிப்பதற்கான ஆரம்பப்
பணிகள் பற்றிய ெபா ப் ஒப்பைடக்கப்பட்ட தரப்பினர் யாவெரன்பைத ம்;
(iii) பட் ய டப்பட்ட அலகு நம்பிக்ைகப் ெபா ப்ெபான் தாபிக்கப்படாமேல,
அரசாங்க காணிகள் பாாிய அளவிலான டைமப் க் க த்திட்டங்க க்காக
தனியார் ெதாழில் யற்சியாளர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில்,
அதற்கான
நிபந்தைனகள்
மற் ம்
ெகா ப்பன கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
(v) அரசாங்க காணிகள், பாாிய அளவிலான
டைமப்
அபிவி த்திக்
க த்திட்டங்க க்காக
தனியார்
ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு
ஒப்பைடக்கப்ப ைகயில், அதற்கு உாியவா
அைமச்சரைவ அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனில், தனியார் ெதாழில் யற்சியாளர்கைள ெதாி ெசய் ம் ேபா
பின்பற்றப்ப கின்ற ைறயியல் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 31 )
183/ ’18
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017ஆம் ஆண்
ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கின்ேபா
க
கங்ைகயின்
கழி கத்ைத திய இடத்தில் ைறயற்ற விதமாக ெவட்டப்பட்டதன் காரணமாக
பாாியளவில் கடலாிப் ஏற்பட் வ கிற என்பைத அவர் அறிவாரா;
(ii) அதன் காரணமாக க த் ைற வடக்கு ைகயிரத நிைலயம் மாத்திரமன்றி
க த் ைற நகர ம்கூட ஆபத்ைதச் சந்தித் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா;
(iii) இப்பிரச்சைனையத் தீர்க்க நைட ைறப்ப த் ம் தீர் யா என்பைத ம்;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
263/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) கூரகல ெதால்ெபா ளியல் இடத்ைதப் ேபணிப்பா காப்பதற்காக அரசாங்கம்
இ வைரயில் எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபயில்
அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
404/ '18
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில் சுமார்
ஒ
வ டத்திற்கு அறிக்ைகயிடப்ப ம் சி வர்
ஷ்பிரேயாகம் மற் ம் சி வர் ன்
த்தல்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) 2015, 2016 மற் ம் 2017ஆம் ஆண் களில் இடம்ெபற் ள்ள சி வர்
ஷ்பிரேயாக மற் ம் சி வர் ன்
த்தல் சம்பவங்களின் எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா வ டத் க்கும் ஏற்ப யா ;
(iii) இ
ெதாடர்பான விசாரைண நடவ க்ைககைள விைர ப த் வதற்கும்
குற்றவாளிக க்கு
தண்டைண
வழங்குவதற்குமான
நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா;
(iv) இ
ெதாடர்பில் அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் குறித்
தி ப்தியைடய
மா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
505/ ’18
ெகௗரவ
சமிந்த
விேஜசிறி,— மாகாண
சைபகள்,
உள் ராட்சி
மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்ப ம் பாடசாைலகள் யாைவ
என்பைத ம்;
(ii) ஊவா மாகாணத்தின்
தலைமச்சர் அந்த பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டதன்
பின்னர் ேமற்ப பாடசாைலக க்கு மாகாண சைபயின் நிதி ஏற்பாட் ல்
வழங்கப்பட்ட கட்டடங்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(iii) கட்டடங்கள் வழங்கப்பட்ட பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள்
யாைவ என்பைத ம்;
(iv) குறித்த நிர்மாணிப் கள் வழங்கப்பட்ட ஆட்களின ம் கம்பனிகளின ம்
ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
நிர்மாணிப் க க்காக
மாகாண
சைப
ெசலவிட் ள்ள
பணத்ெதாைக தனித்தனியாக யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 32 )
546/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கல்வி அைமச்சைரச் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெதன் மாகாண தலைமச்சர் அறிந்தி ந்த நிைலயில் அம்பலாங்ெகாட தம்ம
குசல வித்தியாலயத்தி
ந்த சுமார் ஒ ேகா
பா ெப மதியான மிக
ந னமான
கட் டெமான்
சட்டவிேராதமாக
உைடத்
அகற்றப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
சம்பவத்ைத
மைறப்பதற்காக அச்சந்தர்ப்பத்தில் பதில்
கடைமயாற்றிய அதிபர், ேசைவயி
ந் நீக்கப்பட் ள்ளார் என்பைத ம்;
(iii) ேசைவயி
ந்
நீக்கப்பட்டைம சம்பந்தமாக பக்கச்சார்பற்ற விசாரைண
ஒன்ைற
நடாத் மா
ேவண் ேகாள்
வி க்கப்பட் ள்ளெதனி ம்
இற்ைறவைர அவ்வாறானெதா விசாரைண இடம்ெபறவில்ைலெயன்பைத
அறிவாாரா என்பைத ம்;
(iv) அவ்வா
ேசைவயி
ந்
அகற்றப்பட்டைமக்கு எதிராக ம் மீண் ம்
ேசைவயில் அமர்த் மா ம் ேகாாி சம்பந்தப்பட்ட அதிபர் ெதன் மாகாண
அரச ேசைவகள் ஆைணக்கு விற்கு சமர்ப்பித் ள்ள
ைறப்பாட் ைன
ஆராய்ந்
இவைர மீண் ம் ேசைவயில் அமர்த் வதற்கு நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
570/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) நல்லாட்சி அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்த பின்னர் இ வைர ெவளிநா க க்குச்
ெசன் ள்ள வடேமல் மாகாணசைப அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) அவ்வா
ெவளிநா
ெசன்ற அ வலர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
பதவிப்ெபயர்கள் யாைவ;
(iii) அவர்கள் ெசன்ற நா கள் யாைவ;
(iv) அதற்காக ெசல ெசய்யப்பட்ட நிதித் ெதாைக எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) ெவளிநாட் ப் பிரயாணங்க க்கு அ வலர்கைளத் ெதாி ெசய்ைகயில் வடேமல்
மாகாண சைப கைடப்பி த்த
ைறயியல் யா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
593/ ’18
ெகளரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) சனாதிபதி பதவியணியின் ன்னாள் தைலைம அதிகாாி கலாநிதி ஐ.எச்.ேக. மஹானாம
மற் ம் அரச மரக் கூட் த்தாபனத்தின்
ன்னாள் தைலவர் பீ. திசாநாயக்க
ஆகிேயார் அரச மற் ம் நியதிச் சட்ட நி வனங்களில் ேசைவயாற்றத்
ெதாடங்கிய
தல் இன் வைர,
வகித் ள்ள பதவிகைள ம்;
அப்பதவிகைள வகித் ள்ள காலப்பகுதிகைள ம்;
குறித்த பதவிகளில் பணியாற்றி ள்ள நி வனங்கைள ம்; மற் ம்
ேமற்ப
ேசைவக்காலத்தில் இவர்க க்கு எதிராக ஒ க்காற்
அல்ல
ேவ ஏேத ம் குற்றச்சாட் க்கள் ன்ைவக்கப்பட்
ப்பின், அவ்வாறான
குற்றச்சாட் க்கள் மற் ம் அவற் க்கு எதிராக எ த் ள்ள நடவ க்ைககள்
யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
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(ஆ) தி . (கலாநிதி) ஐ.எச்.ேக. மஹானாம சனாதிபதி பதவியணி தைலைம அதிகாாி
பதவியி ம், தி . பீ. திசாநாயக்க அரச மரக் கூட் த்தாபனத்தின் தைலவர்
பதவியி ம் நியமிக்கப்ப வதற்கு யாரால் விதப் ைர வழங்கப்பட்
ந்த
என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?
953/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) நிக்கவரட் ய, மாகல்ேல குளத்தின் கீழ் பயிர்ச்ெசய்ைக ெசய்யப்ப ம் ெமாத்த
வயல் காணியின் பரப்பள எவ்வள ;
(ii) இக்குளத்தின்,
குள
ஒ க்கத்தில்
அ
கு யி க்கின்றனர் என்பைத அறிவாரா;

மதியற்ற

கு யி ப்பாளர்கள்

(iii) ஆெமனில், ேமற்ப கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iv) இவ்வா அ மதியற்ற கு யி ப்பாளர்கள் தங்கியி ப்பதனால் குளத் க்கு
ெப ம் ேசதம் ஏற்ப கின்ற என்பைத அறிவாரா;
(v) ஆெமனில், ேமற்ப அ மதியற்ற கு யி ப்பாளர்கைள அகற்றி இக்குளத்ைத
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— அரச நி வாக
ஒ ங்கும் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

973/ ’18
காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம்

(அ) (i) பாாியெதா பிரேதசத்ைத உள்ளடக்குகின்ற மதவாச்சி ெபா ஸ் நிைலயமான
மிகப் பைழய கட்டடெமான்றில் தாபிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
கட்டடத்ைத
ப்பித்தல் அல்ல
தியெதா
கட்டடத்ைத
நிர்மாணித்தல் ெதாடர்பாக ஏேத ம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அதைன நைட ைறப்ப த் ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
997/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015 , 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் ெமாணறாகல மாவட்டத்தில்
னரைமக்கப்பட்ட சிறிய, மத்திய மற் ம் பாாிய அளவிலான நீர்ப்பாசனத்
திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ஒவ்ெவா
னரைமப் ப் பணிக்காக ம் மதிப்பிடப்பட்ட பணத்ெதாைக
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிக க்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா
என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அக் ேகள்விப் பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின்
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப ஒவ்ெவா வ டத் க்கும் ஏற் ைடயதான னரைமப் ப் பணிகளின்
ெபௗதீக மற் ம் நிதிசார் ன்ேனற்றம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
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(vi) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிக க்கான சாத்தியக்கூ
ஆய் , சுற்றாடல்
மற் ம் ெபாறியியல் அறிக்ைககைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிகளின் ேபா அகற்றப்பட்ட வண்டல் ப
,
மண் அல்ல
மண க்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா
என்பைத ம்;
(viii) ஆெமனில், அக் ேகள்விப் பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின்
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1120/ '18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்
தல் இ வைரயில் இலங்ைகயில் ெசல் ப யாகும்
நாணயத் தாள்கள் மற் ம் குற்றிகள் அச்சிடப்பட் ள்ளசந்தர்ப்பங்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) இவ்வா அச்சி வதற்கான காரணம் யா ;
(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
சந்தர்ப்பத்தி ம் அச்சிடப்பட்ட நாணயங்களின்
ெப மதிைய ெவவ்ேவறாக குறிப்பி வாரா;
(iv) இதனால் நாட் ன் ெபா ளாதாரத் க்கு ஏற்பட்ட சாதகம் அல்ல பாதகம்
குறித் விளக்கமளிப்பாரா;
(v) ேமற்ப
அச்சி வதன்
லம் அெமாிக்க ெடால டன் ஒப்பி ைகயில்
பாயின் ெப மதி உயர்வைடந் ள்ளதா அல்ல
ழ்ச்சியைடந் ள்ளதா;
(vi) 2018ஆம் ஆண்
ஏப்பிறல் அல்ல
ேம மாதத்தில்
பாவின் ெப மதி
ழ்ச்சியைடந்தைமக்கு திதாக நாணயங்கள் அச்சிடப்பட்டைம காரணமாக
அைமந் ள்ளதா;
(vii) இன்ேறல், இதற்கான காரணம் யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1145/ ’18
ெகௗரவ ஹம்ம நசீர்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) காணமற்ேபான ஆட்கள் சார்பாக பிறப்
மற் ம் இறப் ப் பதி
விேசட
ஏற்பா கள் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட் ள்ள மரணச் சான்றிதழ்களின்
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா
மாவட்டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைன
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1183/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு அபிவி த்தி
மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) மீள்கு ேயற்றம்,
னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு அபிவி த்தி மற் ம் இந் மத
அ வல்கள் அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணிக்கு இைணக்கப்பட் ள்ள
உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ேவார் உத்திேயாத்தர ம்
ெபயர், பதவி, ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனத்தின் வைக, பதிவிலக்கம் மற் ம்
அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய யார் என்பைத ெவவ்ேவறாக
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 35 )

2018 ஒக்ேடாபர் 25, வியாழக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
147/ ’18

ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— ேபாக்குவரத்

மற் ம் சிவில்

விமானச் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக

ைகயிரத

என்ஜின்கள் மற் ம்

திைணக்களத்திற்குச்

ெசாந்தமான

ைகயிரத

ைகயிரத ெபட் கள் தனியார் நி வனங்க

க்கு

வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில்,

அவ்வா

வழங்கப்பட் ள்ள

நி வனங்களின்

ெபயர்கள்

யாைவெயன்பைத ம்;
(iii)

ைகயிரத என்ஜின்கள் மற் ம்

ைகயிரத ெபட் கள் வழங்கும் ேபா

பின்பற்றப்பட் ள்ள நைட ைற யாெதன்பைத ம்;
(iv)

ைகயிரத

என்ஜின்கள்

நி வனங்க

மற் ம்

ைகயிரத

க்கு வழங்கப்பட்ட தினம்

ெபட் கள்

தல் இற்ைற வைர அதன்

தனியார்
லமாக

ைகயிரத திைணக்களத்திற்கு கிைடக்கப்ெபற் ள்ள வ டாந்த வ மானம்
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமற்ப

உடன்ப க்ைககள் காரணமாக

பாாிய

நிதிசார்

எ ப்பப்ப கின்ற
ேமற்ெகாள்

இழப்பீ

ைகயிரத திைணக்களத்திற்கு

ஏற்ப வதாக

குற்றச்சாட் கைள

பல்ேவ

நிவர்த்திச்

சாரார்களால்

ெசய்ய

அைமச்சு

ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
184/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017 ேம மாதம் இலங்ைகக்கு தாக்கம் ஏற்ப த்திய ெவள்ளம் காரணமாக
அனர்த்தத் க்கு உள்ளாகிய மக்க
கிைடக்கப்ெபற்ற ெவளிநாட்
(ii) அவ்வா

க்கு நிவாரணமளிப்பதற்காக இந்நாட் க்கு

உதவிகளின் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்;

இலங்ைகக்கு கிைடக்கப்ெபற்ற ெவளிநாட்

உதவிகள் மற் ம்

ெபா ட்கைள தனித்தனியாக வைகப்ப த்தி காட் வாரா என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப

ெவளிநாட்

உதவிகள்

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட

மாவட்டங்கள்

யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
அள

ஒவ்ெவா

மாவட்டத்திற்கும் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட ெபா ட்களின்

தனித்தனியாக எவ்வளெவன்ைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 36 )
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

264/ ’ 18
ராட்சி மற் ம்

(அ) (i) சபரக வ மாகாண சைபயின் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சினால் 2017 ஆம்
ஆண் ல் ெசயற்ப த்தப்பட்ட
திக் க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக,
ஒவ்ெவா
பிரேதச
ெசயலாளர்
பிாி
வாாியாக
தனித்தனியாக
யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப க த்திட்டங்கைள ெசயற்ப த் ைகயில் அரசியல் ேதைவப்பா களின்
ேபாில்
அனாவசியமாக
பணம்
ெசலவிடப்பட்ட
சில
திட்டங்கள்
உள்ளனெவன்பைத ம், அ
ெதாடர்பாக கணக்காய்
விசாரைணகள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன என்பைத ம் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(iii) அரசியல்வாதிகளின் ேதைவகளின்ேபாில் ெசயற்ப த்தப்ப ம் ஒ ங்கற்ற
க த்திட்டங்களின் ஊடாக ஏற்ப ம் இழப் கைள த ப்பதற்கு எ க்கப்ப ம்
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
506/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தம்பதிவ யாத்திைரகைள ஏற்பா ெசய்ய அ மதி ெபற் ள்ள நி வனங்கள்
மற் ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
நி வனங்களின் ெபயர்கள் மற் ம் ஆட்களின் ெபயர்கள்,
கவாிகள் மற் ம் ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) 2010 ஆம் ஆண்
தல் இன் வைர தம்பதிவ யாத்திைரகளின் ேபா
மரணித் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iv) அவ்வா
மரணித் ள்ள
யாைவெயன்பைத ம்;

ஆட்களின்

(v) ேமற்ப
ஆட்கைள தம்பதிவ க்கு
யாைவெயன்பைத ம்;

ெபயர்கள்

மற் ம்

அைழத் ச்ெசன்ற

(vi) இவ்வா
மரணித்தவர்களின் கு ம்பங்கள
எ த் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;

கவாிகள்
நி வனங்கள்

நலன் ாிக்காக

அைமச்சு

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
575/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கு நாகல் மாவட்டத்தில் வரட்சியால் பாதிக்கப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்ேகற்ப தனித்தனிேய
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ப சர்
லம்
நீர்
வழங்கப்பட்ட
மற் ம்
வரட்சி
நிதி தவி
ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா பிரேதச
ெசயலாளர் பிாிவிற்ேகற்ப தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) கு நாகல் மாவட்டத்தில் நில ம் க ம் வரட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு
ெதாடர்ந் ம் நிவாரணம் வழங்க அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள ள்ள வழி ைறகள்
யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 37 )
596/ '18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) உள் ர் ைகத்ெதாழிலாளர்கள்
கம் ெகா க்கும் பிரச்சிைனகள் மற் ம்
அவற் க்கு வழங்கக்கூ ய தீர் கள் பற்றிய கூட்டெமான் 2018.03.05 ஆம்
திகதி அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் தைலைமயில் கூட்டெமான்
நைடெபற்ற என்பைத ம்;
(ii) இக்கூட்டத்தின்ேபா
ேமற்ப
விடயம் சார்ந்த காரணிகள் குறித்
ஆராய்ந்
தீர்
வழங்குவதற்ெகன கு ெவான்
அைமக்கப்பட்ட
என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i) இ வைரயில் ேமற்ப கு கூ
ள்ள தடைவகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம்
எ க்கப்பட் ள்ள க்கியமான தீர்மானங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ெவளிநாட்டவர்கள் இலங்ைகயில் சில்லைற வர்த்தகத்தில் ஈ ப வைத
த ப்ப
ெதாடர்பில் ஜனாதிபதியினால் ெசய்யப்பட்ட விதப் ைரகள்
குறித்
தற்ேபா
எ க்கப்பட் ள்ள ெகாள்ைக ாீதியான தீர்மானங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
(iii) உள்நாட்
ைகத்ெதாழில், ேசைவகள் மற் ம் ஏைனய வர்த்தகங்க க்கு
அச்சு த்தலாக அைமயக்கூ ய எட்கா ஒப்பந்தத்ைத தாமதப்ப த் வதற்கு
அல்ல
இைடநி த் வதற்கு குறிப்பிட்ட கூட்டத்தில் ஆேலாசைன
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப கூட்டத்தின் பின்னர் ெபறப்பட் ள்ள ெசயலாற் ைக ெதாடர்பில்
சு க்கமான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
599/’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)
த்தளம் மாவட்டத்தில் உள்ள குளங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) அந்த குளங்களின் ெபயர்கள் யாைவ;
(iii) அந்த ஒவ்ெவா
குளங்க க்குாிய காணிகளில் அ மதியில்லாமல்
தங்கியி க்கும் மற் ம் பயிர்ெசய்ைக நடவ க்ைககளில் ஈ பட் ள்ள
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv) இந்த குளங்க க்குாிய காணிகளில் அ மதியில்லாமல் தங்கியி க்கும்
மற் ம் பயிர்ச்ெசய்ைகயில் ஈ பட் ள்ள கு ம்பங்கைன அகற்ற அைமச்சு
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
974/ ’18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) சில வ டங்களாக பலாகல பிரேதச ெசயலகத்தில் பிரேதச ெசயலாளர் பதவி
ெவற்றிடமாக உள்ள என்பைத ம்;
(ii) ெகக்கிராவ பிரேதச ெசயலாளர் பலாகல பிரேதச ெசயலகத்தின்
கடைமகைள ம் ேமற்ெகாள்வதனால் பிரேதச ெசயலகங்கள் இரண் ன ம்
மக்கள் தம
ேசைவகைள நிைறேவற்றிக் ெகாள்வதில் சிரமங்கைள
எதிர்ெகாள்கிறார்கள் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

( 38 )
(ஆ) ேமற்ப
பிரேதச ெசயலாளர் பதவியின் ெவற்றிடத்ைத நிரப்பி மக்கள
ேதைவகைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்காக நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் திகதி
யா என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
998/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் ப ைள மாவட்டத்தில்
னரைமக்கப்பட்ட சிறிய, மத்திய மற் ம் பாாிய அளவிலான நீர்ப்பாசனத்
திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ஒவ்ெவா
னரைமப் ப் பணிக்காக ம் மதிப்பிடப்பட்ட பணத்ெதாைக
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிக
என்பைத ம்;

க்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா

(iv) ஆெமனில், அக் ேகள்விப் பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின்
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப ஒவ்ெவா வ டத் க்கும் ஏற் ைடயதான னரைமப் ப் பணிகளின்
ெபௗதீக மற் ம் நிதிசார் ன்ேனற்றம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிக க்கான சாத்தியக்கூ
ஆய் , சுற்றாடல்
மற் ம் ெபாறியியல் அறிக்ைககைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிகளின் ேபா
மண் அல்ல
மண க்காக ேகள்விப்
என்பைத ம்;

அகற்றப்பட்ட வண்டல் ப
,
பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா

(viii) ஆெமனில், அக் ேகள்விப் பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின்
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1131/ ’18
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக சாரணியர் இயக்கத்தின் தற்ேபாைதய தைலைம ஆைணயாளர்
தி . ெமாில் குணதிலகவின் நியமனத்தின்
லம் 1957 ஆம் ஆண் ன் 13
ஆம் இலக்க சாரணியர் இயக்க சட்டத்தின் 2 ஆம் பகுதியின் 8 ஆம் பிாி
மீறப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(ii)

திய நியமனம் ன்னாள் தைலைம ஆைணயாளர் தி . நிமல் த சில்வாவின்
நட் ற அ ப்பைடயில் மாத்திரம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள என்பைத ம்;

(iii)

திய தைலைம ஆைணயாளர் 2010 ஆம் ஆண் மார்ச் மாதம் சாரணியர்
தைலைமயகத்தில் ஆைணயாளராக இ ந்தேபா
உாியவா
பணிகைள
நிைறேவற்றாைமயினால் பணியி
ந் அகன் ெசல் மா இயக்கத்தின்
நிைறேவற் க் கு எ த்தில் அறிவித் ள்ளெதன்பைத ம்;

(iv) இ
சம்பந்தமாக
நிைறேவற் க்
கு வினா ம்
தைலவாினா ம்
பல
சந்தர்ப்பங்களில்
சனாதிபதி
ைறப்பா ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

இயக்கத்தின்
ெசயலகத்திற்கு

( 39 )
(ஆ) (i) இந்நியமனத்ைத ன்மாதிாியாகக் ெகாண் எதிர்வ ம் காலத்தில் ெபா த்தமற்ற
ஆட்கள் இப்பதவியில் நியமனம் ெப வதற்கு வாய்ப் ள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) உலக சாரணியர் ெகாள்ைகக்கு அைமவாக சட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்
படாவி ன் அங்கத் வத்ைத இழக்க ேநாி வதற்கான வாய்ப் கள்
உள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(இ) (i) ேமற்ப அ (1) இன் பிரகாரம் இந்நியமனம் ெசல் ப யாகுமா என்பைத ம்;
(ii) இ சம்பந்தமாக லன்விசாரைணெயான் நடாத்தப்ப மா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அதன் ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்;
(iv) இன்ேறல், எதிர்வ ம் காலத்தில் லனாய் நடாத்தப்ப மா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

1133/ ’18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இ ைவைர ெச த்தப்படா ள்ள அரச
ப கடன் ெதாைகயான ஒவ்ெவா வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) அவற்றி ள்ள உள்நாட் க் கடனின் அள யாெதன்பைத ம்;
(iii) அந்த அளவான விகிதாசாரமாக காட்டப்ப மா என்பைத ம்;
(iv) ெவளிநாட் க் கடனின் அள யாெதன்பைத ம்;
(v) அந்த அளவான விகிதாசாரமாக காட்டப்ப மா என்பைத ம்;
(vi) கடனின் அளவான
வ டம்ேதா ம் அதிகாித்தி க்கும் பட்சத்தில்
அதற்கான காரணங்கள் ெதாிவிக்கப்ப மா என்பைத ம்;
(vii) இந்த நிைலைமையக் கட் ப்ப த் வதற்காக அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைக யாெதன்ப ெதாிவிக்கப்ப மா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
1146/ ’18
ெகளரவ ஹம்ம நசீர்,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 1940 ஆம் ஆண் ன் 9 ஆம் இலக்க, ெதால்ெபா ளியல் கட்டைள (தி த்தச்)
சட்டத்தின் கீழ் கிளிெநாச்சி மற் ம் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டங்களில் ராதன
நிைன த் பிகள், பா காப் நிைன த் பிகள் மற் ம் ெதால்ெபா ளியல்
பா காப் ப் பிரேதசங்கள் என்றவா
பிரகடனம் ெசய்யப்பட் ள்ள
இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(ii) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட சட்டத்தின் ஏற்பா க க்கு அைமய அவ்வாறான
நிைன த் பிகள் மற் ம் பா காப் ப் பிரேதசங்கள் அைமந் ள்ள ஒவ்ெவா
கிராம அ வலர் பிாி
மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவ
என்பைத ம்;
(iii) அைவ பிரகடனம் ெசய்யப்பட் ள்ள வர்த்தமானப் பத்திாிக்ைகயின்
இலக்கங்கள் மற் ம் திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) வர்த்தமானப் பத்திாிக்ைக லம் பிரகடனம் ெசய்யப்பட்ட ேமற்ப ஒவ்ெவா
நிைன த் பிக்கும் உாித்தான காணியின் அள யாெதன்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 40 )
1148/ ’18
ெகௗரவ எஸ்.சி.

த் குமாரண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) சிவில் பா காப் ப் பைடயினால் ஒவ்ெவா
ேபாகத்தி
பயிர்ச்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப் ம் காணியின் அள எவ்வள

ம்
;

(ii) அவ்வா
பயிாிடப்ப ம்
மரக்கறிைய
விற்பைனக்காக
அ ப் வதனால்
ேதைவயான
அளைவ
விட
சந்ைத
அதிகாிக்கின்ற என்பைத அவர் அறிவாரா;
(iii) இதனால் மரக்கறி விவசாயிகளின் ெபா ளாதாரம்
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா;

மரக்கறிப்
சந்ைதக்கு
வழங்கல்

ழ்ச்சி அைடந் ள்ள

(iv) எனேவ சிவில் பா காப் ப் பைட டன் கலந்தாேலாசித்
கட் ப்ப த்த நடவடக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா;

இந்த நிலைமைய

என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா;
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
1152/ ’18
ெகளரவ பந் ல லால் பண்டாாிெகாட,— மாகாண சைபகள், உள்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ராட்சி மற் ம்

(அ) (i) ெவ விட் ய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
ெதாடக்கம் பத்ேதகம பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி டன் ெதாடர் ப த் ம் அக ய
ல்கட வைர
இைணப்பதற்கு
ெப ம்
நிதி
ெசலவிடப்பட்
ஒ
பாலம்
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ளைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப பாலத்தி
ந் நாெகாட பத்ேதகம பிரதான தி வைர ெசல் ம்
பாைத நிர்மாணிக்கப்படாைமயினால் பயணிகளான மக்கள் ெப ம்
அெசௗகாியங்க க்கு ஆளாகி ள்ளனர் என்பைத அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
(iii) இந்த
திைய நிர்மாணிக்குமா
ேகாாி நான் 2016 மற் ம் 2017 ஆம்
ஆண் களில் மதிப்பீ க டன் ேகாாிக்ைககைள சமர்ப்பித்த ேபாதி ம், இ
வைர நிதி ஏற்பா கள் கிைடக்கவில்ைல என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(iv) 2018 ஆம் ஆண் ல் இந்த திைய நிர்மாணிக்க உங்கள் அைமச்சின் கீழ் நிதி
ஒ க்கப்ப மா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1184/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) கல்வி
அைமச்சாின்
பிரத்திேயக
பதவியணிக்கு
இைணக்கப்பட் ள்ள
உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ேவார் உத்திேயாத்தர ம்
ெபயர், பதவி, ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனத்தின் வைக, பதிவிலக்கம் மற் ம்
அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய யாவர் என்பைத ெவவ்ேவறாக
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 41 )

2018 ஒக்ேடாபர் 26, ெவள்ளிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

28/ ’ 18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கண் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபக்குாிய
ப்ேபாக்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) அந்த ப்ேபாக்களின் ெபயர்கள் யாைவ;
(iii) அந்த
ஒவ்ெவா
ப்ேபாவி
ந் ம்
தற்ெபா
ஓட்டத்தில்
ஈ ப த்தப்ப கின்ற ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ேசைவயில்
ஈ பட் ள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iv) ேமற்ப
ப்ேபாக்க க்கு மத்தியில் இலாபம் மற் ம் நட்டம் ெப கின்ற
ப்ேபாக்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ;
(v) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைறவைர ஒவ்ெவா
ப்ேபா க்காக
ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக, அவர்கள
ெபயர்கள் மற் ம் பதவிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ;
(vi) கண் மாவட்டத்தில் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபக்கான ப்ேபாக்கைள
வ
ட் வதற்காக அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
185/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) 2005 - 2014 மற் ம் 2016 - 2017 ஆம் ஆண் களில் க.ெபா.த. (உயர் தர)
பாீட்ைசக்கு உயிாியல் பாடத்
ைறயில் மன்னார்,
கிளிெநாச்சி,
ல்ைலத்தீ
மற் ம் வன்னி மாவட்டங்களி
ந்
ேதாற்றி ள்ள
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
எண்ணிக்ைகயில், பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமைய
ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ம த் வ
பீடத்திற்கான
தைகைமைய
ெபற் ள்ள
மாணவர்களின்
எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவன் அல்ல
மாணவியின் ஆகக்குைறந்த ெப ேப , Z ெப மதி, கல்வி கற்ற பாடசாைல
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ம த் வ பீடம் யாெதன்பைத ம்;
ஒவ்ெவா மாவட்டத்தின்ப தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
250/ ‘18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி
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
அைமய பணியாட்ெடாகுதியினர் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப ெதாழிற்சாைலயின் உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய கடந்த சில
ஆண் களில் எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

( 42 )
(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 அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
405/ ’18
ெகளரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

வல்கள்

(அ) (i) விைலச் சூத்திரத்திற்கு அைமய எாிவா வின் விைலையக் கட் ப்ப த்த
எாிவா கம்பனிகள் மற் ம் கர்ேவார் ேசைவகள் அதிகார சைபயினால்
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில்
ட்ேரா எாிவா கம்பனி
மற் ம் லாவ் எாிவா கம்பனியின் விைலத் தளம்பல்கள் ெதாடர்பிலான
தகவல்கள் தனித்தனிேய சமர்ப்பிக்கப்ப மா என்பைத ம்;
(iii) வ டாந்த எாிவா பயன்பாட் ல், நாட்
ள் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற
மற் ம் இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற எாிவா அள கள் தனித்தனிேய யா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
507/ ’18
ெகௗரவ
சமிந்த
விேஜசிறி,— மாகாண
சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

மற் ம்

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற ஊவா மாகாண திப்
பயணிகள் ேபாக்குவரத் அதிகாரசைபயில் 2010 ஆம் ஆண் ல் இ ந்
இற்ைறவைர ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ெமாத்த ஊழியர் எண்ணிக்ைக
ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ;
(ii) நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் ேமற்ப அதிகாரசைபயில்
இற்ைறவைர வழங்கப்பட் ள்ள ெதாழில்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iii) இவ்விதமாக ெதாழில் வழங்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள்,
பதவிப் ெபயர்கள் யாைவ;

கவாிகள் மற் ம்

(iv) ேமற்ப பதவிக க்காக ஆட்ேசர்ப் ெசய்த ேவைளயில் கைடப்பி க்கப்பட்ட
ைறயியல் யா ;
(v) ஊவா மாகாண திப் பயணிகள் ேபாக்குவரத் அதிகாரசைப ஊழியர்களின்
நலேனாம்ப க்காக ஊவா மாகாணசைப ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள்
யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 43 )
547/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,—
டைமப்
மற் ம் நிர்மாணத் ைற
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2018 ஆம் ஆண் இரண் இலட்சம் பா தம் டைமப் கடன்கைள
வழங்குவதற்கு
எஹ யெகாைட
பிரேதச
ெசயலகத் க்கு
ெபயர்
பட் யெலான் அ ப்பிைவக்கப்பட் ள்ளதா;
(ii) அல்ல
பிரேதச
ெசயலகத்தினால்
அவ்வாறான
பட் யெலான்
தயாாிக்கப்பட ள்ளதா;
(iii) அந்த பட் ய ல் ெபயர் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அைனவ ம் எவ்வா ஐக்கிய
ேதசியக் கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் ஆனார்கள்;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா ?
(ஆ) (i) அவ்வாறான நபர்களின் அரசியல் ஆதரவிைன அறிந் ெகாள்வதற்காக
பிரேதச ெசயலகத் டன் சம்பந்தப்பட்ட ெவளிக்கள உத்திேயாகத்தர்கள்
லம் ஆராய்ந் ப் பார்க்க
ம் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா;
(ii) அவ்வாறான ஓர் ஆய்விைன ேமற்ெகாள்ள அவர் உடன்ப வாரா;
(iii) இன்ேறல் அரசியல் பக்கச்சார் க்கைமய
டைமப் க் கடன் வழங்குவைத
அ மதிப்பாரா;
என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
576/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) பயிர்ச்
ெசய்ைக
ேசதமைடந்ததால்
கு நாகல்
மாவட்டத்தில்
பாதிக்கப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) இழப்பீட் க்காக தற்சமயம் விவசாய மற் ம் கமநலச் ேசைவக் காப்
திச்
சைபயிடம்
விண்ணப்பித் ள்ள
கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
கு ம்பங்களில்
இழப்பீ
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) இக்கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்கு ஏற்ப
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
விவசாய கு ம்பங்க க்கு விைரவில் இழப்பீட்ைட ெபற் க்
ெகா ப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் வழி ைறகள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
597/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச்
ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக ைகயிரதத் திைணக்களத் க்கு சட்ட ாீதியாக உாித்தாகி ள்ள
க்
காணிகளின் அள ஒவ்ெவா மாவட்டத் க்கைமய எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) 1977 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர் இ வைர ேமற்ப காணிகளில் அரச ைறக்கு
அல்ல தனியார் ைறக்கு விற்கப்பட் ள்ள காணி எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
காணிகைள ெகாள்வன
ெசய்தவர்களின் ெபயர் பட் யைல
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) ைகயிரதத் திைணக்களத் க்கு ெசாந்தமான காணிகளில் நீண்ட கால
அல்ல
கு கிய கால குத்தைக அ ப்பைடயில் ேவ
தரப் க க்கு
குத்தைகக்கு அளிக்கப்பட் ள்ள காணிகளின் அள எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ஒவ்ெவா மாவட்டத் க்கைமய ேமற்ப குத்தைக/வாடைக கு யி ப்பாளர்
களின் ெபயர்கைள ம் அவர்களால் ெச த் வதற்கு இணங்கி ள்ள வாடைக
விபரங்கைள ம் ெகாண்ட ஆவணெமான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 44 )
600/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தில் உள்ள கமத்ெதாழில் ேசைவகள் வலயங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ;
(iii) மாகாணத்தில் நில ம் ெப ம் உரத்தட் ப்பா காரணமாக இம் ைற சி
ேபாகத்தில் பயிர்ச்ெசய்ைக நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள
யாமல்
ேபானைத அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா;
(iv) அவ்வாெறனின் இப்பிரச்சிைனைய
நடவ க்ைக யா ;

தீர்க்க

அைமச்சு

ேமற்ெகாள்

ம்

என்பைத அவர் இச் சைபயில் குநிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
975/ ’18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,—

த்த சாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) அ ராத ரம் மாவட்டத்தின் இப்பேலாகம பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்
அைமந் ள்ள இஹலகாகம
ரான விகாைரைய அபிவி த்தி ெசய்ய
அவசியமான நடவ க்ைககைள எ ப்பாரா;
(ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
999/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் அம்பாைற மாவட்டத்தில்
னரைமக்கப்பட்ட சிறிய, மத்திய மற் ம் பாாிய அளவிலான நீர்ப்பாசனத்
திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ஒவ்ெவா
னரைமப் ப் பணிக்காக ம் மதிப்பிடப்பட்ட பணத்ெதாைக
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிக
என்பைத ம்;

க்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா

(iv) ஆெமனில், அக் ேகள்விப் பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின்
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப ஒவ்ெவா வ டத் க்கும் ஏற் ைடயதான னரைமப் ப் பணிகளின்
ெபௗதீக மற் ம் நிதிசார் ன்ேனற்றம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிக க்கான சாத்தியக்கூ
ஆய் , சுற்றாடல்
மற் ம் ெபாறியியல் அறிக்ைககைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப
னரைமப் ப் பணிகளின் ேபா
மண் அல்ல
மண க்காக ேகள்விப்
என்பைத ம்;

அகற்றப்பட்ட வண்டல் ப
,
பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா

(viii) ஆெமனில், அக் ேகள்விப் பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின்
பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 45 )
1135/ ’18
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அ ராத ரம் வரலாற்
க்கியத் வமிக்க ஸ்ரீ மஹாேபாதியான ,
ைரச்ேசாைல
அனல்
மின்
உற்பத்தி
நிைலயத்தி
ந்
ெவளிேயற்றப்ப கின்ற சாம்ப னால் பாதிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதன்
லம் ஸ்ரீ மஹாேபாதிக்கு ஏற்படக்கூ ய தாக்கங்கள்
பற்றிய விசாரைண நடாத்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், ேமற்ப அறிக்ைக சபாபீடத்தில் ைவக்கப்ப மா என்பைத ம்;
(iv) தற்ேபா அபாயம் எ
ம் இல்ைல எனி ம், எதிர்காலத்தில் அபாயகரமான
நிைலைம ஏற்ப வதற்கான வாய்ப் உள்ளதா என்பைத ம்;
(v) இவ்வாறான நிைலைம ஏற்ப ம் பட்சடத்தில் அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
நடவ க்ைககைள அவர் குறிப்பி வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1149/ ’18
ராட்சி மற் ம்

ெகௗரவ எஸ்.சி.
த் குமாரண,— மாகாண சைபகள், உள்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்
வைர வட மத்திய
மாகாணத்தில் கார்பட் இடப்பட் ள்ள கிராம
திகளின் நீளம் ஒவ்ெவா
வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக கிேலாமீற்றர் எவ்வள ;
(ii) அந்த
திகள் பராமாிக்கப்ப வ
மத்திய அரசாங்கத்தினாலா அல்ல
மாகாண சைபயினாலா;
(iii) கார்பட் இடப்பட்ட சில பைதகளின் ஓரங்கள் ப தைடந் ள்ளதால் அந்த
பாைதகள் மிக விைரவாக ேசதமைடவைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா ;
(iv) பராமாிப் நடவ க்ைகக க்காக குறிப்பிட்ட நி வனங்க க்கு வ டாந்தம்
நிதி ஒ க்கப்ப கின்றதா:
(v) அந்த பணத்தின் லம் இந்த பாைதகள் பராமாிக்கப கின்றனவா என்ப
ெதாடர்பாக விசாாிக்கப்ப கின்றதா;
என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
1174/ ’18
ெகௗரவ வி ர விக்ரமநாயக்க,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம்
கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெஹாரண ேதர்தல் ெதாகுதியில் பாற் பண்ைணயாளர்களினால் வழங்கப்ப ம்
பசும்பா க்காக மில்ேகா நி வனத்தினால் ஒவ்ெவா மாத ம் 01 ஆந் திகதி
ெதாடக்கம் 15 ஆந் திகதி வைரயிலான நாட்க க்காக அ த் வ ம் 06
நாட்க க்குள் ம் 16 ஆந் திகதி ெதாடக்கம் இ தித் திகதி வைரயிலான
நாட்க க்கு அ த் வ ம் மாதத்தின்
தல் 06 நாட்க க்குள் ம் பணம்
ெச த்தப்பட்டைத ம்;
(ii) எனி ம், கடந்த சில மாதங்கள் ெதாடக்கம் ெச த்தல்கள் தாமதமைடந்த டன்
2018.05.01 ெதாடக்கம் 2018.05.15 ஆந் திகதிவைரயிலான நாட்க க்கு ேம
மாதம் 31 ஆந் திகதி வைர ெச த்தல்கள் ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(iii) இந்த நிைலைம காரணமாக பாற்பண்ைணயாளர்க க்கு கறைவப் பசுக்க க்கு
ேதைவயான உண கைள வழங்குதல் கறைவப் பசுக்கைள ெகாள்வன
ெசய்வதற்காக வாங்கிய கடன்களின் தவைணப் பணத்ைத ெச த்தல் மற் ம்
தம அன்றாட ெசல கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு
யா ள்ள என்பைத ம்;
(iv) பால் உற்பத்தி குைறந் ள்ளதனால் நாட் ன் உற்பத்திகள் மீ ம் தாக்கம்
ஏற்பட்டதன் லம் ெந க்க நிைலைம ஏற்பட் ள்ள என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

( 46 )
(ஆ) இந்த நிைலைம பாற்பண்ைணயாளர்களின் வாழ்க்ைக மீ ம் அேதேபால்
உள்நாட்
பால் உற்பத்தி ெசயற்பா
பல னமைடவதற்கும் ஓர் பிரபல
காரணியாக அைமயக்கூ ம் என்பதனால்
ன்னைரப் ேபான்
ைறயாக
ெச த்தல்கைளச் ெசய்வதற்கான நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத அவர்
இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— மகளிர் மற் ம் சி வர் அ
ேகட்பதற்கு,— (1)

1186/ ’18
வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணிக்கு
இைணக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வாகனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ேவார்
உத்திேயாத்தர ம் ெபயர், பதவி, ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனத்தின் வைக,
பதிவிலக்கம் மற் ம் அவ்விதம் ஒ க்குவதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய
யார்
என்பைத ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

திகதி குறிக்கப்படாத பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்
பா. 50/ ’18

ெகௗரவ ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி
ெகௗரவ ல

மன் கிாிஎல்ல

ெகௗரவ கயந்த க ணாதிலக்க
ெகௗரவ (தி மதி) தலதா அ ேகாரல
ெகௗரவ

வன் விேஜவர்தன

ெகௗரவ ேவ

குமார்

ெகௗரவ ஆர். எம். ரஞ்சித் மத் மபண்டார
ெகௗரவ எம்.ஏ. சுமந்திரன்
ெகௗரவ ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா
ெகௗரவ

.எம். சுவாமிநாதன்

ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன
ெகௗரவ ரஊப் ஹகீம்
ெகௗரவ (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ
ெகௗரவ மேனா கேணசன்
ெகௗரவ ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்
ெகௗரவ ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த
ெகௗரவ ேஜான் அமர ங்க,— இலங்ைகயில் இன மற் ம் மத ஒற் ைமைய
உ திெசய்வைத
ஆராய்ந்
அதன்
விதப் ைரகைள
பாரா மன்றத் க்கு
அறிக்ைகயி வதற்கான
பாரா மன்ற ெதாிகு ,— இந்த வ டத்தின் மார்ச் மாத
ஆரம்பத்தில் கண் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் அண்ைமக்கால
ரதிஷ்டவசமான
சம்பவங்கள் அறிக்ைகயிடப்பட்டதனா ம்;
2014 ஜூன் மாதத்தில் ேப வைளத் ேதர்தல் ெதாகுதியி ம், 2018 ெபப்ரவாி மாதத்தில்
அம்பாைற மாவட்டத்தி ம் ரதிஷ்டவசமான சம்பவங்கள் அறிக்ைகயிடப்பட்டதனா ம்;

( 47 )
அண்ைமக்காலத்தில் ேவ பட்ட இன ச கங்க க்கிைடயில் இன ெவ ப் ணர்
வளர்ச்சியைடவ உக்கிரமைடந் ள்ளெதன அவதானிக்கப்பட் ள்ளதனா ம்;
அத்தைகய சம்பவங்கள் பற்றி ஆராய்வதற்காக எதிர்காலத்தில் ச கங்க க்கிைடயில்
அவ்வாறான குற்றங்கள் மீண் ம் நிகழ்வைதத் த ப்பதற்குப் ெபா த்தமான ெபாறி ைற
ஒன்றிைன ஏற்ப த் ம் ேதைவெயான் எ ந் ள்ளதனா ம்;
2018 மார்ச் 10 ஆம் திகதி கண் பிரேதசத்தில், இவ்வாறான நிகழ் கள் இடம்ெபற்ற
பிரேதசங்க க்கு விஜயம் ெசய் இடம்ெபற்ற சம்பவங்கள் பற்றிய தகவல்கைள ஆரா ம்
ெசயற்பாெடான் அரசாங்கத்தின ம் எதிர்க்கட்சியின ம்
ைமயான ஆதர மற் ம்
ஒத் ைழப் டன் பாரா மன்றத்தின் ெகௗரவ சபாநாயகாினால் தைலைமத் வம்
வழங்கப்பட் ள்ளைமயினா ம்;
குறிப்பிடப்பட்ட விஜயத்தின் விைளவாக, அைனத் நாயக்க ேதரர்கைள ம் ஏைனய
மதிப் க்குாிய மதத் தைலவர்கைள ம் சகல பாரா மன்றத்தி ள்ள அரசியல் கட்சிகளின்
தைலவர்கள்/பிரதிநிதிகள்; உாிய அரசாங்க நி வனங்களின் தைலவர்கள்; சிவில் ச க
அைமப் களின் பிரதிநிதிகள், அரச மற் ம் தனியார் ஊடக நி வனங்கள் மற் ம்
பா காப் ப் பைடகளின் தளபதிகள் ஆகியவர்கள் உள்ளடங்கலாக மாநா ஒன்றிைனக்
கூட் வதற்கு ெகௗரவ சபாநாயகாினால் எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைகக்கு ஏற்ப 2018
ஏப்பிறல் 19 ஆந் திகதி ம் அதற்குப் பின்னர் 2018 ஜூன் 29 ஆம் திகதி ம் உச்சி
மாநா கைள நடாத்தி ள்ளதனா ம்;
சகல இனக் கு க்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் வைகயில் பாரா மன்றத்தின்
ஆ ம் கட்சி/ எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கைள உள்ளடக்கிய, ெகௗரவ சபாநாயகாினால்
தைலைமத் வம் வகித்த “பாரா மன்றத்தின் விேசட ெதாிகு ” ஒன்ைறத் தாபிப்பதற்கான
இய ைம பற்றி ஆராய்தல் ேவண் ெமன 2018 மாதம் 29 ஆம் திகதி நைடெபற்ற
மாநாட் ல் ஒ தைலப்பட்சமாக தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதனா ம்;
கு

2018 ஜூைல 05 ஆம் திகதி நைடெபற்ற கூட்டத்தில் பாரா மன்ற அ வல் பற்றிய
ம் குறிப்பிடப்பட்ட பாரா மன்ற ெதாிகு நியமிப்பைத சான் ைரத் ள்ளதனா ம்;

இலங்ைகயில் இன மற் ம் மத ஒற் ைமைய பின்வ ம் விடயப் பரப் களில்
உ திெசய்வைத ஆராய்ந் அதன் விதப் ைரகைள பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைகயி வதற்கு
ஒ
பாரா மன்ற ெதாிகு
நியமிக்கப்பட ேவண் ம் என்
இப்பாரா மன்றம்
தீர்மானிக்கிற :—
(அ)

அத்தைகய ெசயற்பா களில் ேதசிய ஒற் ைமைய அல்ல
ஈ பாட்ைட
குைலக்கும் அவ றான க த் /க த் க்கள் பர வைதத் த த்தல் மற் ம்
அத்தைகய நடவ க்ைககளில் ஈ ப ம் தனியாட்க க்கு எதிராக க ைமயான
சட்ட நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதன் அவசியம்;
அதாவ , ெவ ப் ணர்ைவ ஏற்ப த் ம் ேபச்சிைனத் தண்டைனச் சட்டக்
ேகாைவயில் உள்ளடக்குவ
ெபா த்தமானதாெவன கலந் ைரயா த்
தீர்மானித்தல்;

(ஆ)

கடந்த காலத்தில் நிலவிய ேவற் ைமக டன் உ வாக்கப்பட்ட ேமாசமான
விைள கைள எதிர்கால சந்ததியினர் அைடவைதத் தவிர்த்தல் மற் ம்
அைவ ெதாடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினைர அறி
த்தல்;

(இ)

மத மற் ம் ேதசிய நல் ணக்கத்ைத உ திெசய்வதற்கு உாிய அைனத்
தரப் களின ம் ேநர யான மற் ம் ேநர்ைமயான தைலயீட் க்கும்
பங்களிப் க்கும் மதிப்பளித்தல்;

(ஈ)

பாடசாைல
ைறைமைய
இனத்ைதேயா
அ ப்பைடயாகக்ெகாள்ளா வைகப்ப த்தல்;

(உ)

வடக்கு மற் ம் கிழக்குப் பிரேதசங்களி ம் மற் ம் ஏைனய பிரேதசங்களி ம்
வா ம் சி பான்ைம இனத் வக் கு மங்களின் பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பில்
ைறப்பா கைளப் ெபா ப்ேபற்பதற்கும் கலந் ைரயாடல் ஊடாக
அப்பிரச்சிைனகைளத்
தீர்ப்பதற்கு
வ
ட்டப்பட்ட
பாரா மன்றக்
கு விைன நி
தல்;

அல்ல

மதத்ைதேயா
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(ஊ)

தம்ம பாடசாைலகைள நடத் வதற்குத் தைடயாகவி க்கின்ற தனியார்
ேமலதிக வகுப் க்கைள ஞாயிற் க் கிழைமகளில் காைலயில் நடத் வைதத்
தைடெசய்தல்;

(எ)

சமய வழிபாட் த் தலங்கைள நிர்மாணிக்கும் ேபா ம் உ வங்கைள ம்
சிைலகைள ம்
தாபிக்கும்
ேபா ம்
சட்டத்தின்
ெபா வான
அ ல்ப த்த க்குத் ேதைவயான சம்பந்தப்பட்ட சட்ட ஏற்பா கைள
உ வாக்குதல் மற் ம் அதற்கான ெபா வான சட்டக் ேகாைவயின் அவசியம்;

(ஏ)

இன
ஒற் ைம
ெதாடர்பாக
மாணவர்களின்
உள்ளங்கள்
பாழ்ப த்தப்பட்
க்கும் உண்ைமயிைன அவர்க க்குத் ெதாியப்ப த்தி
இனங்க க்கு மத்தியில் ேதசிய நல் ணக்கத்ைத ம் ஒத் ைழப்பிைன ம்
உ வாக்குவதற்காக
ஒ
விேசட
பாடத்திைன
பாடசாைலப்
பாடவிதானத்தி ள் அறி கப்ப த்தல்;

(ஐ)

ெபா மக்களின்
அங்கீகாரத்திைன ம்
மாியாைதயிைன ம்
ெபற்ற
கல்வியியலாளர்கள், லைமயாளர்கள் மற் ம் நபர்களின் பங்களிப்பிைன
இந்த
இன
மற் ம்
சமய
நல் ணக்க
நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்குப்
ெபற் க்ெகா த்தல்;

(ஒ)

சகல சமயங்களினா ம் ேதசிய ாீதியில் பிரதிநிதித் வம் ெசய்யப்ப ம்
நி ணர் குழாம் ஒன்றிைன நி
வதற்கும் ேம ம் ெபா மக்களின்
அங்கீகாரத்ைத ம்
மாியாைதைய ம்
ெபற்ற
கல்வியியலாளர்கள்,
லைமயாளர்கள் மற் ம் கீர்த்திமிக்க ஆட்கைளத் திரட் வதன் க்கிய ம்;

(ஓ)

உள் ர் மட்டத்தில் நில ம் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்காக பிரேதச
ெசயலாளர் அல்ல
மாவட்டச் ெசயலாளாின் அ சரைணயின் கீ ம்
ெகௗரவ
அைமச்சர்கள்
மற் ம்
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்களின்
ஒத் ைழப் ட ம் பா காப் ப் பைடகள், ெபா ஸ் மற் ம் சமய
வழிபாட் த்தலங்கள் ஆகியவற்றின் பங்களிப்பிைனப் ெப வதற்குப்
ெபாறி ைற ஒன்றிைன நி
தல்; அத் டன் குைறந்த
ன்
மாதங்க க்ெகா
தடைவ
மாவட்ட
மட்டத்தில்
ேமற்குறிப்பிட்ட
கு க்களின் கலந் ைரயாடைல நடத் தல்;

(ஔ) ச க இைணயத்தளங்கள், பல்ேவ
ஊடக வைலயைமப் கள், அச்சு/
இலத்திரனியல்
ஊடகங்கள்
ஆகியவற்றின்
லம்
க த் க்கைள
ெவளியி வதற்கு பின்பற்றப்பட ேவண் ய விதிகைள உ வாக்குதல்;
(க)

ேதசிய ஒற் ைமையக் குைலக்கும் ெசய்திகைள ெவளியி வைதத்
தைடெசய்வதற்கும் அ ெதாடர்பாக எவ்வா சட்டங்கைள உ வாக்குவ
என்ப
ம்;

(ங)

அச்சு மற் ம் இலத்திரனியல் ஊடகங்கள்
லம் தம
க த் க்கைளச்
சமர்ப்பிப்பதில் ஒவ்ெவா
சமய ம் ஒவ்ெவா
இன ம் சமமான
உாிைமகைளக் ெகாண் ள்ளன என்பைத உ திப்ப த்தல்;

(ச)

ெபாய்யான மற் ம் ெவ ப் க் கூற் க்கள்
லம் ேதசிய நல் ணக்கம்
குைலக்கப்ப வைதத் த ப்பதற்கும் சமயத் தைலவர்கள், அறிஞர்கள்
மற் ம் ஏைனய உயர் கு யினர் ேபான்றவர்களின் பங்குபற்ற டன்
நடக்கும் ஊடக நிகழ்ச்சித்திட்டங்களி டாக அவ்வாறான சூழ்நிைலகள்
நிகழ்வைதத் த த்தல் ஊடாக நி வனங்க க்கு விதிகைள உ வாக்குதல்;

(ஞ)

ேதசிய ெமாழிக் ெகாள்ைக டன் ெதாடர் ைடய பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்தல்;

(ய)

ேதசிய இணக்கத்திைன
ஏற்ப த்தல் ெதாடர்பில்
ெபா மக்களின்
மேனாநிைலயிைன
சாதகமான
விதத்தில்
மாற் வதற்கும்
அதன்
க்கியத் வம் பற்றி உாிய அைமச்சு மற் ம் ேதசிய இைளஞர் மன்றம்
ேபான்ற
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
நி வனங்களி டாக
ெபாறி ைற
ஒன்றிைன ஏற்ப த்தி அதைன அரசாங்கத்தினால் நி வகித்தல்;
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(2)

(3)

(ர)

இன விேராத நிகழ்ெவான்றின் ப
ஏற்பட்ட குேராத நிைலைமயின்
காரணமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ெசயற்பாட் ன் அ த்தநிைலைம,
நிவாரணத்திைன
எதிர்பார்க்கின்ற
இனக்கு வின்
ஏேத ம்
நபர்
ஒ வாினால் சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற
ைறப்பாட் ைனப் ெபா ப்ேபற்
நடவ க்ைக எ ப்ப ெதாடர்பாக ேதைவயான அதிகாரம், நிதி ஏற்பா
மற் ம் தீர்மானம் எ க்கும் அதிகாரத் டன் கூ ய “ இன உற கள் சைப”
உ வாக்குதல் ெதாடர்பாக ேதைவயான சட்டங்கைள உ வாக்குதல்;

(ல)

ேதசிய ெபா ஸ் திைணக்களம் மீதான சிறந்த ெபா மக்கள் நம்பிக்ைகைய
உ திப்ப த் வதற்காக, ெபா ஸ் கட்டைளச் சட்டம் மற் ம் ெபா வாகப்
ெபா ஸ் ைறைம என்பவற்ைறப் பாிசீ த் மாற்றங்கைளப் பாிந் ைரத்தல்.

(அ)

கு
ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகரால் ெபயர் குறித்
ேவண் ம்.

நியமிக்கப்ப தல்

(ஆ)

பாரா மன்ற நிைலயியல்
தைடெபறாமல், கு வான
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்

ஏற்பா களினால்
(25) ேமற்படாத

அக்கு வான ,
(அ)

அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்;

(ஆ)

ஆட்கைள ம் பத்திரங்கைள ம் பதிேவ கைள ம் வரவைழப்பதற்கும்
எவேர ம் ஆைள பாரா மன்றத்தின்
ன்னிைலயில் அல்ல கு வின்
ன்னிைலயில் ச கமளிக்குமா ம் அத்தைகய ஆளிடம் அல்ல அவாின்
கட் ப்பாட் ன் கீழ் இ க்கும் ஏேத ம் பத்திரத்ைத,
த்தகத்ைத,
பதிேவட்ைட அல்ல ஆவணத்ைதச் சமர்ப்பிக்குமா கட்டைளயி வதற்கும்;

(இ)

கு வின் தவிசாளாினால் அல்ல
அந்ேநாக்கத்திற்காக விேசடமாக
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட
ஆள்
ஒ வாினால்
ெசய் ைவக்கப்ப ம்
சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல
உ தி ைரயின் கீழ் சாட்சி வழங்கும்
சாட்சிகைள வாய்ெமாழி லப் பாிசீலைன லம் சாிபார்ப்பதற்கு அல்ல
ேவ வைகயில் உ திப்ப த் வதற்கும்;

(ஈ)

கு விற்கு உத வதற்கு சம்பந்தப்பட்ட ைறகைளச் ேசா்ந்த நி ணர்கள ம்
வல் னர்கள ம் ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ம்;

(உ)

காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைகையத்
பாரா மன்றத்தின்
ஒத்திைவப்பினால்
தைடப்படா
நடத் வதற்கும்;

தத் வத்ைதக் ெகாண்
(4)

கட்டைள 101 இன்
இ பத்
ஐந்திற்கும்
த்தல் ேவண் ம்.

தயாாிப்பதற்கும்
அமர் கைள

த்தல் ேவண் ம்.

கு வான , அதன் தல் அமர் த் திகதியி
ந் ஆ மாதங்களி ள் அல்ல
பாரா மன்றத்தினால் ேமலதிகமாக வழங்கப்ப கின்ற ேவ கால எல்ைலயி ள்
அதன் அறிக்ைகைய சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம்.

