(எட்டாவ

பாரா

மன்றம் - இரண்டாவ

பாரா

இல. 1(2).]

1 ஆம் ஒ

ங்குப்

கூட்டத்ெதாடர்)

மன்றம்

த்தகத்

க்கான அ

பந்தம்

2018 ேம 25 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட
2018

பிேரரைண
*

ன் 05, ெசவ்வாய்க்கிழைம

ன்னறிவித்தல்க

1990 சுவெசாிய மன்றம் சட்ட

ம் தினப்பணிக

ம்

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

காணி (பராதீனப்ப த்தல் மீதான மட் ப்பா கள்) (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம்
மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல் (இல. 1),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் ( 5 2 ஆம் அத்தியாயமான) 32(1)
ஆம் பிாிவின் கீழ், ம வாி ெதாடர்பாக நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால்
விதிக்கப்பட் , 2018 சனவாி 18 ஆம் திகதிய 2054/41 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.05.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 03/2018)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல் (இல. 2),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 25
ஆம் பிாிவின் கீழ், ம வாி ெதாடர்பாக நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால்
விதிக்கப்பட் , 2018 சனவாி 18 ஆம் திகதிய 2054/42 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.05.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 04/2018)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல்கள் (இல. 3),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 2
மற் ம் 22 ஆம் பிாி களின் கீழ், ம வாி ெதாடர்பாக நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக
அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2018 சனவாி 23 ஆம் திகதிய 2055/9 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.05.22 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கங்கள் 05/2018 மற் ம் 06/2018)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(2)
*
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல் (இல. 4),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம்
பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 2, 12, 22 மற் ம் 25 ஆம் பிாி களின் கீழ், ம வாி
ெதாடர்பாக நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2018 ெபப்ரவாி
21 ஆம் திகதிய 2059/32 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.05.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 07/2018)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்ற .

2018

வாய்

ைல 03, ெசவ்வாய்க்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்

ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

20/ ’18
மற் ம்

(அ) (i) கண்
மாவட்டத்தி ள்ள உள் ராட்சி நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
உள் ராட்சி நி வனத்திற்குாிய கிராம அ வலர்
பிாி களின்
எண்ணிக்ைக
மற் ம்
கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) கண்
மாவட்டத்திற்கு
திதாக நி
வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள
உள் ராட்சி நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(v) கண்
மாவட்டத்தின் உள் ராட்சி நி வனங்கைள வ
ட் வதற்கு
அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
42/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி
மற் ம் கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட அறிக்ைகயில், ேகாழி வளர்ப்
ெதாடர்பான ஒேரெயா
பிேரரைண, 155 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா;
(ii) இப்பிேரரைணயின் 2016 ஆம் ஆண் க்கான ன்ேனற்றம் யா ;
(iii) 1977 ெதாடக்கம் 2016 வைர இலங்ைகயி
ந்
ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட
மற் ம் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேகாழி இைறச்சியின் அள
மற் ம் அவற்றின் ெப மதி ஒவ்ெவா
வ டத்தின் அ ப்பைடயில்
ெவவ்ேவறாக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
134/ ’18
ெகௗரவ ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மாத்தைள மாவட்டத் க்கான இலங்ைக கல்வி நி வாக ேசைவயி ள்ள
பதவிகளின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) தற்ேபா இப்பதவிகளில் பணி ாி ம் அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iii) நில கின்ற
ெவற்றிடங்கைள
நிரப்ப
அைமச்சு
ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ;
(iv) இலங்ைக கல்வி நி வாக ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப்பதற்காக நடாத்தப்பட்ட
(வைரய க்கப்பட்ட/திறந்த) ேபாட் ப் பாீட்ைசகளில் சித்தியைடந்தவர்களின்
ெபயர், கவாி ஆகியைவ யாைவ;
(v) இவர்க க்கு குறித்த நியமனங்கைள வழங்க அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
161/ ’18
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017 ன் 30 ஆம் திகதியளவில் அரச ம த் வ பீடங்களில் ேசைவயாற் கின்ற
விாி ைரயாளர்கள் ஒவ்ெவா
பீடத்தின் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய
எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) தற்ெபா
அப் பீடங்களில் காணப்ப ம் விாி ைரயாளர்களின் ெவற்றிடங்
களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்;
(iii) வர ெசல த்திட்டப் பிேரரைணக க்கு அைமய பல்கைலக் கழகங்க க்கு
அ மதிக்கப்ப ம்
மாணவர்களின்
எண்ணிக்ைகைய
50,000
ஆக
அதிகாிக்கும் ேபா , ம த் வ பீடங்க க்கு அதிகாிக்க எதிர்பார்க்கின்ற
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(iv) அதிகாிக்கின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கு அவசியமாகின்ற விாி ைரயாளர்
களின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாித் க் ெகாள்வதற்காக அரசாங்கத்திட ள்ள
திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
198/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— அரச நி வாக காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம்
ஒ ங்கும் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2013 தல் 2017 ஆம் ஆண் வைர ெபா ஸ் திைணக்களத்தின் பயன்பாட் க்காக
கண்ணீர் ைகயிைன ெகாள்வன ெசய்வதற்காக ெசல ெசய்யப்பட்ட பணத்
ெதாைக ஒவ்ெவா
வ டத்திற்கும் ஏற்ப தனித் தனியாக எவ்வளெவன்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
219/ ’18
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— மின் வ
மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) விவசாயிக க்கு ச ைக அ ப்பைடயில் மின்சாரம் வழங்கும் க த்திட்டம்
தற்ேபா ெசயற்ப த்தப்ப கின்ற ைற யா ;
(ii) ேமற்ப க த்திட்டம் ெசயற்ப த்தப்ப கின்ற மாவட்டங்கள் யாைவ;
(iii) இத்ேதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் அங்குரார்ப்பண ைவபவம் நைடெபற்ற
யாழ்ப்பாணம்
உள்ளிட்ட
வட
மாகாணத்தில்
விவசாயிக க்கு
இக்க த்திட்டத்தின் நன்ைமகள் கிைடக்கும் திகதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
234/ ’18
ெகளரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெகாலன்னாவ கல்விக் ேகாட்டத்தில் அைமந் ள்ள ஒேரெயா கலவன் ேதசிய
பாடசாைல, குடா த்க வ ராஜசிங்க வித்தியாலயமாகும் என்பைத ம்;
(ii) தற்ேபா ேமற்ப வித்தியாலயம் ெபௗதீக மற் ம் மனித வளப் பற்றாக்குைற
காரணமாக நா க்கு நாள் ழ்ச்சியைடந் வ கின்ற என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ேதசிய பாடசாைலயில் கல்விசார் பணியாட்ெடாகுதியில் 26
ெவற்றிடங்க ம், கல்விசாரா பணியாட்ெடாகுதியில் 10 ெவற்றிடங்க ம்
காணப்ப கின்றன என்பைத ம்;
(iv) இதன் காரணமாக இக்கல் ாியின் மாணவர்கள் க.ெபா.த. (சாதாரண தரப்)
பாீட்ைசயின் பின்னர் க.ெபா.த. (உயர் தரம்) கற்பதற்காக ேவ
பாடசாைலக க்கு ெசல்கின்றார்கள் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப

ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்குள்ள திட்டம் யா

(ii) அதற்காக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்

ம் திகதி யா

என்பைத ம்;

என்பைத ம்;

(iii) 2017 ஆம் ஆண் ல் இந்த வித்தியாலயத்தின் ெபௗதீக மற் ம் மனித வள
அபிவி த்திக்காக வழங்கப்பட் ள்ள நிதி ஏற்பா கள் தனித்தனிேய யா
என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
நிதி ஏற்பா கள்
லம் தற்ேபா
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் ன்ேனற்றம் யா என்பைத ம்;
(v) 2018 ஆம் ஆண் ல் இந்த வித்தியாலயத்தின் ெபௗதீக மற் ம் மனித வள
அபிவி த்திக்காக நிதி ஏற்பா கைள வழங்க திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனில், அந் நிதி ஏற்பா கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
237/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத் க்காக அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள கமத்ெதாழில், ஆராய்ச்சி
உற்பத்தி உதவி உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) இன்றளவில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) இவர்கள் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் யாைவ
என்பைத ம்;
(iv) இன்றளவில் ேமற்ப பதவியில் நில கின்ற ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) அவ் ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள்
யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ம் நடவ க்ைககள்

(5)
315/ ’18
ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— ெதாைலத்ெதாடர் கள்,
ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்
வசதிகள் மற் ம் ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெவளிநா களில் ெதாழில் ாிகின்ற இலங்ைகயர்க க்கு எதிராக அவர்கள்
ேசைவயாற் கின்ற நா களில் தாக்குதல்கள், கற்பழிப் கள், பா யல்
ெதாந்தர கள் ஏற்ப த்தல், நிதி ேமாச கள் ெசய்தல், உயிர் ேசதங்கைள
ஏற்ப த்தல் மற் ம் விபச்சாரத் ெதாழி ல் ஈ ப த்தல் ஆகியன
இடம்ெப கின்றெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப அநீதிகளின் ேபா இவர்க க்காக ேபா மானள தைலயீ கைள
ேமற்ெகாள்வதற்கான ைறயியல் எ
ம் இல்ைல என்பைத ம்;
(iii) இதன் காரணமாக, ேமற்ப ஊழியர்க ம் இவர்க ைடய கு ம்பத்தவர்க ம்
சிரமங்க க்கு உள்ளாகின்றனர் என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா?
(ஆ) (i) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் அ (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
சிரமங்கைள எதிர்ெகாண்ட இலங்ைகயர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
இலங்ைகயர்க க்கு அவர்கைள சிரமங்க க்கு உள்ளாக்கிய
தரப்பினர்களிடமி ந்
இழப்பீ கைள ெப வதற்கான
ைறயியேல ம்
உள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அ எவ்வாெறன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) ெவளிநா
ெசன் ள்ள
இலங்ைக
ஊழியர்களின்
பா காப்ைப
உ திப்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ெவளிநா
ெசன் ள்ள
ஊழியர்களின்
பா காப்
ெதாடர்பாக
ேதாற் வதற்ேகற்ற சட்ட ாீதியான அதிகாரங்க டன் கூ ய பிாிெவான்ைற
தாபிப்ப
ெபா த்தமாக
இ க்குெமன்பைத
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா
என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

384/ ’18
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெப ந்ேதாட்டங்களில் வா ம் 08 இலட்சத்திற்கு ேமற்பட்ட மக்களின் சுகாதார
நிைலைமைய ேமம்ப த் ம் ேநாக்கத்தில் ெப ந்ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகைள
அரசாங்கத்திற்கு
ெபா ப்ேபற்கும்
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்
கடந்த
அரசாங்கத்தினால் நைட ைறப்ப த்தப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்ேகற்ப 2014 ஆம் ஆண் நிைற ெப ம் ேபா
அவ்வா
அரசிற்கு
ெபா ப்ேபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
ெப ந்ேதாட்ட
ைவத்தியசாைலகளின் எண்ணிக்ைக, ைவத்தியசாைலயின் ெபயர் மற் ம்
ெபா ப்ேபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட காலகட்டம் யாெதன்பைத ம்;
(iii) தற்ேபா இக்க த்திட்டம் நைட ைறயி ல்ைல என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
(iv) இக்க த்திட்டத்திற்காக அைமச்சினால் ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக
வ டாந்தம் எவ்வளெவன்பைத சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(v) ெப ந்ேதாட்ட சுகாதார நிைலைமைய ேமம்ப த் வதற்கு இக்க த்திட்டம்
ெப ம் உந் சக்தியாக இ ந்ததால் அதைன ாிதமாக மீள ஆரம்பிப்பாரா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(6)
394/ ’18
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக ேபாக்குவரத் சைபக்கு ெசாந்தமான பயணிகள் ேபாக்குவரத்
ேப ந் களில் அதிேவக
திகளில் ேசைவயில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ள
ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் அரசாங்கத்தினால் இலங்ைக
ேபாக்குவரத்
சைபக்கு வழங்கப்பட்ட ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(iii) 2014 ஆம் ஆண்
தல் இற்ைறவைர இலங்ைக ேபாக்குவரத்
சைபயி
ந்
அரசு ெபற் க்ெகாண்ட வ மானம் மற் ம் அதற்காக
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெசல கள் தனித் தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(iv) 2014 ஆம் ஆண்
தல் இற்ைறவைர அதிேவக
திகளில் ேசைவயில்
ஈ ப த்தப்பட் ள்ள ேப ந் களின் லம் அரசு ெபற் க்ெகாண்ட வ மானம்
மற் ம் அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெசல கள் தனித்தனியாக
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

இலங்ைக ேபாக்குவரத்
சைபயில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ெமாத்த
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) அந்த எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
தரத்திற்கும் ஏற்ப தனித்தனியாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
414/ ’18
ெகளரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெமாணறாகைல
மாவட்டத்தில்
ேசைவயாற் கின்ற
அதிபர்களின்
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா
வலயக் கல்வி அ வலக அ ப்பைடயில்
தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
(ii) 2015 சனவாி 08 ஆம் திகதியின் பின்னர் ேமற்ப அதிபர்கள் அல்ல அதிபர்
ேசைவயில்
இல்லாேதா க்கு
அதிபர்
ேசைவயில்
பதவி
உயர்
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், பதவி உயர்
வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்கள் மத்தியில் அரசியல்
பழிவாங்க க்கு ஆளானவர்கள் உள்ளனரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
441/ ’18
ெகளரவ ஜயந்த சமர ர,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017 ேம 27 ஆம் திகதி ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி
அனர்த்தம்
காரணமாக
க த் ைற
மாவட்டத்தில்
ைமயாக,
பகுதியளவில் மற் ம் சிறியளவில் ேசதம் ஏற்பட் ள்ள ெதாழில் யற்சிகளின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ெதாழில் யற்சி இடங்களின் எண்ணிக்ைக, பிரேதச ெசயலாளர்
பிாி க க்கு அைமய தனித்தனிேய எவ்வள என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ெதாழில் யற்சிகள் சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான
ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் சுயெதாழில்வாய்ப் க்கள் என்ற வைகயில்
தனித்தனிேய எவ்வள என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
ெதாழில் யற்சிகள் விலங்கு வளர்ப் , ைகத்ெதாழில், வர்த்தகம்
மற் ம் ஏைனயைவ என்ற வைகயில் தனித்தனிேய எவ்வள என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?

(7)
(ஆ) (i) அவ்வா
ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாிவினால் அழிவைடந்த
ெதாழில் யற்சிகள் உாித்தான ஆட்களின் ெபயர்,
கவாி, ேசததத்தின்
மதிப்பீட் ப் ெப மதி, ேமற்ப
ெதாழில் யற்சி அைமந் ள்ள கிராம
அ வலர் பிாி
மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
ஆகியவற்ைற
தனித்தனிேய சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) க த் ைற மாவட்டத்தில் அவ்வா
இற்ைறயாகின்றேபா அரசு நட்டஈ

ேசதமைடந்த ெதாழில் யற்சிக
ெச த்தி ள்ளதா என்பைத ம்;

க்கு

(iii) ஆெமனில், நட்டஈ
கிைடத்த ெதாழில் யற்சியாளாின் ெபயர்,
கவாி
ெதாழில் யற்சி மற் ம் ெச த்தப்பட்ட நட்டஈட் த் ெதாைக தனித்தனிேய
யா என்பைத ம்;
(iv) க த் ைற
மாவட்டத்தில்
தற்ேபா
நட்டஈ
ெச த்தப்பட் ள்ள
ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ெமாத்த நட்டஈட் த் ெதாைக
யா என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
452/ ’18
ெகௗரவ
பிமல்
ரத்நாயக்க,— மாகாண
சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

மற் ம்

(அ) மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 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?
467/ ’18
ெகளரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள க.ெபா.த. (உ./த.) ெதாழில் ட்பப்
பிாி க்கான வகுப் க்கள் நைடெப கின்ற பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக
யா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) தற்ேபா
ப ைள மாவட்டத்தில் உள்ள ெதாழில் ட்பப்
கற்பிக்கின்ற ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(iv) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் தற்ேபா
யாைவ என்பைத ம்;

பாடத்ைதக்

ேசைவயாற் கின்ற பாடசாைலகள்

(v) எதிர்வ ம் காலத்தில் ப ைள மாவட்டத்தில் மாணவர்க க்கு மத்தியில்
ெதாழில் ட்பப் பாடத்ைத பிரபல்யப்ப த் வதற்காக அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(8)

2018

வாய்

ைல 04,

தன்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்

43/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி
மற் ம் கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்டப் பிேரரைண இலக்கம் 154
இற்கைமய, ஆழ்கடல் மீன் பி ப்பதற்கு உாிமப்பத்திரங்ைள வழங்கும்
ைறயியெலான் அறி கம் ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii) அந்தப் பிேரரைணயின் ப 2016 ஆம் ஆண் ல் உாிமப் பத்திரங்கைளப்
ெபற்றவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) அத்தைகய உாிைமப்பத்திரம் ெபற்ற ஒ வாினால் குைறந்த பட்சம்
மீனவர்கள் 100 ேபைர அந்தக் காாியத்தில் ஈ ப த் ம் நிபந்தைன
நிைறேவற்றப்பட் ள்ளதா என்ப அவதானிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

316/ ’18
வல்கள் அைமச்சைரக்

இலங்ைகயில்
ங்கில், பிரம் , பன்
ல் மற் ம் சணல் சார்ந்த
உற்பத்திகைள ேமற்ெகாள்கின்ற கிராமங்கள் ெதாடர்பாக மதிப்பீெடான்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில்,
ேமற்ப
எவ்வளெவன்பைத ம்;

கிராமங்களின்

எண்ணிக்ைக,

(iii) ேமற்ப
ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள கு ம்பங்களின்
கிராமங்க க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

ெவவ்ேவறாக
எண்ணிக்ைக,

(iv) இவர்கள் எதிர்ெகாள்கின்ற பிரதானமான பிரச்சைனகள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு ேதைவயான திய ெதாழில் ட்பத்ைத
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அ
(iii)

எவ்வாெறன்பைத ம்;

ங்கில், பிரம் , பன் ல் மற் ம் சணல் சார்ந்த உற்பத்திக க்கான சந்ைதைய
விாி ப த் வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iv) ஆெமனில், அ

எவ்வாெறன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

தற்ேபா
ங்கில், பிரம் , பன் ல் மற் ம் சணல் சார்ந்த அலங்கார
ெபா ட்கள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றனவா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அந்த நா கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில்
ங்கில், பிரம் , பன் ல் மற் ம்
சணல் சார்ந்த ெபா ட்களின் ஏற் மதியின்
லம் கிைடத்த ெவளிநாட்
வ மானம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

(9)
415/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 1983 ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட,
(i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக;
(ii) சி குளங்கள், அைணக்கட் கள் மற் ம் கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவசாய நிலங்களின்
அள ;
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) 1983 தல் 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தம்
வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள்,
குளங்கள், அைணக்கட் கள் மற் ம் கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண் வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) த்த நிலவரம்
வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண் வைர ஒட் ெமாத்த
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள் மற் ம் கால்வாய்களின்
னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
426/ ’18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அ ராத ரம்,
வரகம்பலாத்த மத்தி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின்,
கம்பிாிஸ்ெவவ கிராமத்தில் அைமந் ள்ள கிராமிய ைவத்தியசாைல தற்ேபா
ஒ கட்டடத்திற்கு மாத்திரம் மட் ப்ப த்தப்பட்டதா ள்ள என்பைத ம்,
(ii) பகல் ேவைளகளில் மாத்திரம் ெவளிேநாயாளர் பிாிவிற்கு ஒ ம த் வர்
இைணக்கப்பட் ள்ள ேபாதி ம் இர ேநரங்களில் அவசர சந்தர்ப்பத்தி ம்கூட
சிகிச்ைச ெப வதற்கு ம த் வெரா வர் இல்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இ
சம்பந்தமாக கவனம் ெச த்தி
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

தீர்ெவான்ைற

ெபற் க்ெகா க்க

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
468/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தற்ேபா
கல்வி
நி வாக
ேசைவயில்
ஈ பட் ள்ள
ெமாத்த
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பபைத ம்;
(ii) அந்த உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள், பதவிப் ெபயர்கள், ேசைவ ாி ம்
இடங்கள் ஆகியன ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) தற்ேபா கல்வி நி வாகச் ேசைவயில் நில ம் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக
மற் ம் ெவற்றிடங்கள் நில ம் ேசைவ நிைலயங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) அந்த ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு கல்வி அைமச்சு ேபாட் ப்
பாீட்ைசகைள நடத்தி ள்ளதா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில், அந்தப் பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்தவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(vi) இவர்க க்கு நியமனம் வழங்க எ க்கப்பட ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 10 )
510/ ’18
ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) திரவ இயற்ைக வா
(LNG)
லம் மின் பிறப்பாக்கம் ெசய்வதற்காக
இலங்ைக மின்சார சைபயிட ள்ள திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) அதற்காக ெசலவாகும் பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) டீச க்குப் பதிலாக திரவ இயற்ைக வா
பயன்ப த்தப்ப மாயின்
“இரட்ைட சுழற்சி” மின் உற்பத்தி நிைலயங்க க்கு ஏற் ைடயதாக
இலாபத்தின் சத தம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) எாி எண்ெணய்க்குப் பதிலாக திரவ இயற்ைக வா பயன்ப த்தப்ப மாயின்
“இரட்ைட சுழற்சி” மின் உற்பத்தி நிைலயங்க க்கு ஏற் ைடயதாக
இலாபத்தின் சத தம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
518/ ’18
ெகௗரவ இந்திக அ
ந்த ேஹரத்,— ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)
தி விபத் க்களினால் மரணிக்கும் அல்ல
காயங்க க்கு உள்ளாகும்
பயணிகள் மற் ம் பாதசாாிக க்காக நஷ்டஈ வழங்குதல் நைடெப கின்றதா;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப
நஷ்டஈ
வழங்குவதற்காக 2017ஆம் ஆண் க்காக
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக யா ;
(iii) ேமற்ப
நஷ்டஈ
வழங்க ன்ேபா
அ ப்பைடயாகக் ெகாள்ளப்ப ம்
விடயங்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ச்சக்கரவண் விபத்தினால் மரணிக்கும் ச்சக்கரவண் சாரதிக க்காக
வழங்கப்ப ம் நஷ்டஈட் க்காக 2017ஆம் ஆண் க்ெகன ஒ க்கப்பட்ட
பணத்ெதாைக யா ;
(ii) 2017ஆம் ஆண் ன் ந ப்பகுதியளவில் நஷ்டஈட்ைடப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு
தைகைம ெபற்றவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iii) 2017 ஆம் ஆண் ன் ந ப்பகுதியளவில் நஷ்டஈ வழங்கப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
528/ ’18
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெவளிநாட் ப் பல்கைலக்கழகங்களில் கல்விக்காக இலங்ைக மாணவர்கள்
சார்பில் ஒ வ டத்திற்குச் ெசலவாகும் பணத்ெதாைகக்கு இலங்ைகயின்
ெவௗிநாட் நாணய ஒ க்கத்தினால் ஏற்க ேநாி கின்ற சுைம எவ்வள
என்பைத ம்;
(ii) தனிப்பட்ட ெவளிநாட்
சுற் ப்பயணங்க க்காக ெவளிநா
ெசல் ம்
ஆட்க க்காக இலங்ைகயின் நிதி ஒ க்கத்தினால் வ டாந்தம் ஏற்க
ேநாி கின்ற சுைம எவ்வள என்பைத ம்;
(iii) இலங்ைகயி
ந்
அ ப்பப்ப கின்ற வர்த்தகப் பண்டங்கள் அல்ல
பணிக க்காக இலங்ைகக்கு அறவிடப்பட ேவண் யதான ெவளிநாட்
நிதியில் எவ்வள பணத்ெதாைக கிைடக்கா ள்ள என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 11 )
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வாய்

ைல 05, வியாழக்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்
45/ ’18

ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— வ வாதார அபிவி த்தி, வனசீவராசிகள்
மற் ம் பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2016 ஆம் ஆண் வர ெசல த்திட்டத்தின் 175 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழிவின்
ப , யாைன மனித ேமாத க்கு இலக்குக டனான ஒ தீர்ைவ வழங்குவதற்காக
3 வ டங்களில் பயன்ப த்தப்ப வதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பா 4000 மில் யன்
நிதி ஏற்பாட் ல் 2016 ஆம் ஆண்
ள் பயன்ப த்தப்பட்ட நிதித் ெதாைக
மற் ம் அவ்வா ெசல ெசய்யப்பட்ட நிதியின் விைளதிறன் யா என்பைத
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா;
(ஆ) (i) குறிப்பிட்ட வர ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிைவ ெசயற்ப த் ம் ெபா ப்ைப
ஏற் ள்ள அைமச்சு அல்ல நி வனம் யா ;
(ii) 1977 ெதாடக்கம் இன்
வைர யாைன மனித ேமாதல் காரணமாக
அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ள
மரணங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ெசாத் ச்
ேசதங்கள் ஒவ்ெவா வ டத்தின்ப யாைவ;
(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
வ டத்தி ம் யாைன மனித ேமாதல் காரணமாக
மரணமைடந்த தரப்பின க்கு அரசாங்கத்தினால் இழப்பீட் த் ெதாைக
வழங்கப்பட்டதா;
(iv) ஆெமனில், அவ்விழப்பீட் த் ெதாைக ஒவ்ெவா

வ டத்தின்ப

யா ;

(v) குறிப்பிட்ட வர
ெசல த்திட்ட
ன்ெமாழிவில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
யாைன-மனித
ேமாத க்கு
வழங்குவதற்கு
உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள
இலக்குக டனான தீர்ைவப் பற்றி விளக்கமளிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
135/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— மாகாண சைபகள், உள்
மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தம் ள்ள, திகம்பத்தன பிரேதசத்தில் பா காப் வனெமான்
என்பைத ம்;

ராட்சி

அைமந் ள்ள

(ii) பிரேதசத்தி ள்ள உள் ராட்சி நி வனத்தினால் இந்த இடத்தில் குப்ைபகள்
அகற்றப்ப கின்றன என்பைத ம்;
(iii) குப்ைபகள் அகற்றப்ப வதன் காரணமாக பிரேதசத்தி ள்ள
யாைனகள் இவ்விடத்தில் அ க்க நடமா கின்றன என்பைத ம்;
(iv) இங்கு உண இல்லாதேபா இந்த யாைனகள் சுற் ப் றக் கிராமங்க
பிரேவசிக்கின்றன என்பைத ம்;

காட்
க்குள்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ஆெமனில், மனிதர்களின ம் யாைனகளின ம் பா காப் க் க தி இவ்விடத்தில்
குப்ைபகள் அகற்றப்ப வைத நி த்த அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள்
யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 12 )
162/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017.08.01 ஆம் திகதியளவில் நிதியியல் குற்றப் லனாய் ப் பிாிவினால்
(FCID) லனாய் கள்
த்தப்பட்
சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதி
திைணக்களத்திற்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட ஒவ்ெவா
லனாய் அறிக்ைக ம்
சட்டத் ைறத் தைலைமயதிபதி திைணக்களத்திற்கு கிைடக்கப்ெபற்ற திகதி
தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்;
(ii) இவற்றில் தற்சமயம் வழக்குத் ெதாடரப்பட் ள்ள
ைறப்பா களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
வழக்கும் ெதாடரப்பட்ட திகதி மற் ம் வழக்கு
விசாாிக்கப்ப ம் நீதிமன்றம் தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
199/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016.12.31 ஆம் திகதியி ள்ளவா ெமாத்த பங்கு விைலச் சுட்ெடண்ணின்
ெப மதி யாெதன்பைத ம்;
(ii) 2014.12.31 மற் ம் 2015.12.31 ஆம் திகதிக்கு ஒப்பீட்டளவில், 2016.12.31 ஆம்
திகதிக்கு ெமாத்த பங்கு விைலச் சுட்ெடண்ணின் ெப மதி எத்தைன
சத தத்தினால் மாற்றமைடந் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேதறிய ெவௗிநாட்
ெகாள்வன களின் ெப மதி
எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
244/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ேககாைல மாவட்டத்தில் ஒவ்ெவா ேதர்தல் ஆ ைகப் பிரேதசத்தி ம் உள்ள
ேதசிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) ேககாைல மாவட்டத்தில் ேதசிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைகைய
அதிகாிப்பதற்கும் தற்ேபா ள்ள ேதசிய பாடசாைலகைள ன்ேனற் வதற்கும்
அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், என்?
317/ '18
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு.— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயி ள் களிமண்ைணப் பயன்ப த்தி மட்பாண்டங்கள் மற் ம்
ஏைனய உற்பத்திகைள ேமற்ெகாள் ம் கிராமங்கள் ெதாடர்பிலான
மதிப்பீெடான் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப கிராமங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iii) ேமற்ப ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iv) அவர்கள் கம் ெகா க்கும் பிரதானமான பிரச்சிைனகள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

( 13 )
(ஆ) (i) ேமற்ப
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு ேதைவயான
திய ெதாழி ட்பத்ைத
வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா;
(ii) ஆெமனில், அ

எவ்வா ;

(iii) களிமண் உற்பத்திக க்கான சந்ைதைய விாி ப த் வதற்கு அரசாங்கம்
நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா;
(iv) ஆெமனில், அ

எவ்வா ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) தற்ேபா
அலங்கார
ெசய்யப்ப கின்றனவா;

மட்பாண்டப்

ெபா ட்கள்

ஏற் மதி

(ii) ஆெமனில், அந்த நா கள் யாைவ;
(iii) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் மட்பாண்ட ஏற் மதியின்
கிைடக்கப்ெபற்ற ெவௗிநாட் வ மானம் ெவவ்ேவறாக யா ;

லம்

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

395/ ‘18
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(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
யாைவெயன்பைத ம்;

ெசயலாளர்கள்

நியமிக்கப்பட் ள்ள

ைறகள்

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
எவ்வளெவன்பைத ம்;

ெச

த்தப்ப கின்ற

சம்பளம்

(iii) அதற்கைமய கடந்த இரண்
ஆண் களி ள் ேமற்ப
இைணப் ச்
ெசயலாளர்க க்காக ஏற்கப்பட் ள்ள ெமாத்த ெசலவினம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) இச் ெசலவினத் க்கு ஒப்பீட்டளவில் ேமற்ப இைணப் ச் ெசயலாளர்கள்
ேபா மான அள கடைமைய நிைறேவற்றி ள்ளனரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மாகாண சைபகள், உள்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 1983 ஆண்டளவில் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி

416/ ’18
ராட்சி மற் ம்

ள் காணப்பட்ட,

(i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக;
(ii) சி

குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக;

(iii) அவற்றின்

லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் அள ;

எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

( 14 )
(ஆ) (i) 1983 தல் 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தம்
வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள்,
குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட
பணத்ெதாைக ஆண் வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii)

த்த நிலவரம்
வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண் வைர ஒட் ெமாத்த
நீர்ப்பாசனங்கள்,
குளங்கள்,
அைணக்கட் கள்,
கால்வாய்களின்
னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
442/ ’18
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம்
ேகட்பதற்கு,— (1)

தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2017.05.27 ஆம் திகதி ஏற்பட்ட ெவௗ்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி காரணமாக
லத்சிங்கள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் ெபாேலெகாடயி
ந் இஹல
ெவல்கம வைர ெசல்கின்ற
தியில் 1 ஆம் கட்ைட எ ம் பிரேதசம்
மண்சாி க்கு
உள்ளாகியைமயின்
லம்
தற்ேபா
அவ் திைய
பயன்ப த் வதற்கு இயலாதெதா நிைல ேதான்றி ள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) இந்நிைலைம காரணமாக ேமற்ப
திைய பயன்ப த்திய இலக்கம் 819G
ன, 819H கமேகவத்த, 824 ெதன்னேஹன மற் ம் 825 இஹல ெவல்கம
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களில் அைமந் ள்ள ஓமத்த கு ேயற்றம்,
ஓமத்த ெகாலணி, கம்பலகந்த, வ லாகந்த,
ன, பட்ேடகல்ல, ெதன்ேஹன,
சமகி ர,
இஹல
ெவல்கம,
கல்லன ல்ல,
ேஹன்யாய
மற் ம்
அட்டஹ ல்ேஹன ஆகிய பிரேதசங்களில் 10,000, 15,000 இற்கு இைடப்பட்ட
மக்கள் பாாிய இன்ன க்கு உள்ளாகி ள்ளார்கள் என்பைத ம்;
(iii) இந்த
திைய சீரைமப்பதற்கு தற்ேபா
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்;

எவ்வித

நடவ க்ைகக

ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) பயன்ப த்த
யாத அளவிற்கு ேசதமைடந் ள்ள ேமற்ப
ாிதமாக ம சீரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

திைய

(ii) ஆெமனில், ம சீரைமப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் காலப்பகுதி மற் ம்
நிைற ெசய் ம் காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
453/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) ஆரம்பக்
ைகத்ெதாழில்
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?

( 15 )

ெகௗரவ
சமிந்த
விேஜசிறி,— மாகாண
சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) குப்ைபகூழப் பிரச்சிைன பாாியெதா
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

உள்

469/ ’18
மற் ம்

ராட்சி

பிரச்சிைனயாக மாறி ள்ளெதன்பைத

(ii) ேமற்ப குப்ைபகூழப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காக அைமச்சு உள் ராட்சி
நி வனங்க க்கு வழங்கும் நிவாரணங்கள் மற் ம் உதவிகள் யாைவ
என்பைத ம்;
(iii) மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சின் நிதி ஏற்பாட் ல்
க த்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த்திவ ம் உள் ராட்சி நி வனங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
(iv) குப்ைபகூழப்
பிரச்சிைனையத்
தீர்ப்பதற்காக
நடவ க்ைகககள் யாைவ என்பைத ம்;

அைமச்சு

எ க்கும்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
519/ ’18
ெகௗரவ இந்திக்க அ

த்த ேஹரத்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) நாட்
ள்ள
ெமாத்த
எவ்வளெவன்பைத ம்;

அரசாங்க

பாடசாைலகளின்

எண்ணிக்ைக

(ii) நாட்
ள்ள
ெமாத்த
எவ்வளெவன்பைத ம்;

சர்வேதச

பாடசாைலகளின்

எண்ணிக்ைக

(iii) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் நாட்
ள்ள ேதசிய
பாடசாைலக க்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஆண்
அ ப்பைடயில் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் நாட்
ள்ள மாகாண
பாடசாைலக க்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஆண்
அ ப்பைடயில் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) 2016 ஆம் ஆண் ன்
தல் பகுதியி ள் ெவளிவாாி மற் ம் உள்வாாி
மதிப்பீட்
ைறைமயின் ஊடாக மதிப்பீட் க்கு உட்ப த்தப்பட்ட
ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(vi) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்டத்தின் லம் கிராமிய மற் ம்
பிராந்திய
பாடசாைலகளில்
ஆசிாியர்
பணிமைனகள்/ஓய்வைறகைள
நி
வதற்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதி எவ்வளெவன்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப

க த்திட்டத்தின் தற்ேபாைதய

ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
529/ ‘18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2015 ஆம் ஆண்
ந்
இற்ைறவைர வட்
தம் அதிகாித்தல்,
பாவின்
மதிப்பிறக்கம் மற் ம் ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணி கட் ப்பாட்ைட தளர்த்தல்
ஆகியன காரணமாக இலங்ைகயி
ந் ெவௗிேய ெசன் ள்ள ெடாலர்களின்
ெப மதி எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 16 )
553/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் வடேமல் மாகாணத்தில் த்தளம் மற் ம்
கு ணாகல் மாவட்டங்களில் பதிவாகி ள்ள சி வர்
ஷ்பிரேயாக
சம்பவங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) அந்த சம்பவங்கள் பதிவாகி ள்ள பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களின் ெபயர்கள்
யாைவ;
(iii) ேமற்ப சம்பவங்கள் ெதாடர்பாக ேதசிய சி வர் பா காப் அதிகாரசைப
எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ;
(iv) எதிர்வ ம் காலத்தில் வடேமல் மகாணத்தில் இடம்ெப ம் சி வர்
ஷ்பிரேயாகங்கைள குைறப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கும்
நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன் ?
572/ ’18
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) நில கின்ற வரட்சி காரணமாக கமத்ெதாழில் மற் ம் கமநல ேசைவ காப்
திச்
சைபயினால் இழப்பீ வழங்கப்பட்ட விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) கு நாகல் மாவட்டத்தில் இவ்வா இழப்பீ வழங்கப்பட்ட விவசாயிகளின்
ெபயர்ப் பட் யைல ஒவ்ெவா
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின்ப
ெவவ்ேவறாக சமர்ப்பிப்பாரா;
(iii) கு நாகல் மாவட்டத்தில்
ஒவ்ெவா
விவசாயிக்கும்
வழங்கப்பட்ட
இழப்பீட் த் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv) ேமற்ப
இழப்பீ
வழங்கப்ப ைகயில் கவனத்திற் ெகாள்ளப்பட்ட
அள ேகால்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2018

வாய்

ைல 06, ெவள்ளிக்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்

ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மற் ம்

4/ ’18
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

(அ) (i) வ னதீ மற் ம் ெபாலன ைவ பிரேதசத்தில் 10 ெம.ெவா. (10mw) தம்
02 சூாிய சக்தி மின்உற்பத்தி நிைலயங்கைள அைமப்பதற்கு ேகள்விப்
பத்திரங்கள் ேகாரப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ேகள்விப்பத்திரத்ைத ெபற் க்ெகாண்ட கம்பனிகளினா ம் பங்ேகற்ற
ஏைனய கம்பனிகளினா ம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலகள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) ெபா த்தான காணிைய உாிய ேநரத்தில் வழங்காைம காரணமாக
இக்க த்தித்திட்டம் ேதால்வியைடந் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 17 )
21/ ’18
ெகளரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கண் மாவட்டத்தில் உள்ள ேதசிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
பாடசாைலயி ம் கல்வி பயி ம் மாணவர்களின்
எண்ணிக்ைக மற் ம் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக
தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப பாடசாைலகளில் நில ம் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக
யா என்பைத ம்;
(v) கண்
மாவட்டத்தில்
காணப்ப கின்ற
ேதசிய
பாடசாைலகளின்
எண்ணிக்ைகைய
அதிகாிப்ப
ெதாடர்பாக
அைமச்சின்
கவனம்
ெச த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) கண் மாவட்டத்தில் காணப்ப கின்ற ேதசிய பாடசாைலகளின் ெபௗதீக
மற் ம் மனித வளங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைக யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
46/ ’18
ெகளரவ பந் ல குணவர்தன,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 வர ெசல த்திட்டத்தில் 183 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம்,
ெகௗரவ பிரதம அைமச்சாின் ெகாள்ைகப் பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்
பட் ள்ளவா , தாபிப்பதற்கு
ன்ெமாழியப்பட்ட விேசட கமத்ெதாழில்
மற் ம் மீன்பி ஏற் மதி வலயங்களில், 2016 ஆம் ஆண் ல் தாபிக்கப்பட்ட
வலயங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அைவ தாபிக்கப்பட் ள்ள இடங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப பிேரரைணக்கு அைமய, தாபிக்கப்பட்ட ஒவ்ெவா வலயத்திற்காக ம்
அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்பட்ட ெமாத்த ெசலவினம் தனித்தனிேய எவ்வள
என்பைத ம்;
(iii) இந்த கமத்ெதாழில் மற் ம் மீன்பி ஏற் மதி வலயங்களின் ெபா ப்ைப
எந்த அரச நி வனம் ஏற் ள்ள என்பைத ம்;
(iv) 2016 ஆம் ஆண் ல் அவ்வாறான வலயங்கள் தாபிக்கப்பட்
ப்பின்,
ேமற்ப ஒவ்ெவா வலயத்தின ம் ஏற் மதி வ வாய் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
163/ ’18
(டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
ஊழல் ஒழிப் கு ெசயலகம் நி வப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
இவ்வ வலகம் எவ்வள காலம் ேபணிவரப்பட்ட என்பைத ம்;
ேமற்ப அ வலகத்தில் இைணக்கப்பட்
ேசைவயாற்றிய ஆளணியினர்
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) குறித்த காலகட்டத்தி ள் இவ்வ கலத்திற்கு கிைடத்த
ைறப்பா களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமலதிக
விசாரைணக க்காக
ஒவ்ெவா
நி வனத்திறக்கும்
இம் ைறப்பா கள் ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட ைற யாெதன்பைத ம்;
(vi) குறித்த காலகட்டத்தி ள் ேமற்ப அ வலத்ைத பராமாிப்பதற்காக ஏற்பட்ட
ெசல எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

ெகௗரவ
மற் ம் ெபா
(அ) (i)
(ii)
(iii)

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 18 )
200/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அரசியலைமப்
சீர்தி த்தம்
பற்றி
ெபா மக்களின்
க த் க்கைள
விசாாித்தறி ம் கு
க்காக அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்பட்ட ெமாத்த ெசல
எவ்வள ;
(ii) ேமற்ப கு அங்கத்தவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ;
(iii) ேமற்ப கு
க்கான அங்கத்தவர்கைள நியமிக்ைகயில் க த்திற்ெகாண்ட
லப்பிரமாணங்கள் யாைவ;
(iv) ெபௗத்த மதம் ெதாடர்பில் அரசியலைமப்பில் உள்ள இரண்டாவ
அத்தியாயத்ைத அவ்வண்ணேம ேபணிவ மா விதப் ைர ெசய் ள்ள கு
அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
220/ ’18
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள்
அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் கண் மர ாிைமகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரச ெதாழில் ட்பக் கல் ாிக்கு
ெதாழிற்பயிற்சியின் நிமித்தம் வ டாந்தம் ெப மளவிலான விண்ணப்பங்கள்
கிைடப்பேதா ,
மிக ம்
வைரய க்கப்பட்ட
எண்ணிக்ைகயிலான
விண்ணப்பதாாிகேள ெதாி ெசய்யப்ப கின்றனர் என்பைத ம்;
(ii) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ெதாழில்வாய்ப் க்களற்ற ஆயிரக்கணக்கான
இைளஞர் வதிக க்கு இத்ெதாழில் ட்பக் கல் ாியில் பயிற்சி ெப வதற்கு
வாய்ப் க் கிைடப்பதில்ைல என்பைத ம்;
(iii) குறித்த இைளஞர் வதிகளின் நலன் க தி யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ேம ம்
ஒ ெதாழில் ட்பக் கல் ாிைய நிர்மாணிக்கும் ெபா ட் ெதன்மராட்சிப்
பிரேதசத்தில் மீசாைல
ரசிங்கம் மத்திய மகா வித்தியாலயத்திற்குாிய 06
ஏக்கர் காணி நன்ெகாைடயாக வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iv) குறித்த காணிைய அவதானித்த ெதாழிற்பயிற்சித் திைணக்களத்தின்
அதிகாாிகளால் ேதசிய திட்டமிடல் திைணக்களத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
க த்திட்ட ன்ெமாழி அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) மீசாைலயில் திய ெதாழில் ட்பக் கல் ாிைய நிர்மாணிப்பதற்கான ர்வாங்க
நடவ க்ைககள் மற் ம் நிதி ஒ க்கீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப கல் ாியின் நிர்மாணிப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம்
திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
235/ ’18
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெகாெலான்னாவ நகர சைப எல்ைலக்குள் நீண்டகாலம் ெதாடக்கம்
நாெளான் க்கு 02 மணி ேநரம் நீர் ெவட்
அ ல்ப த்தப்பட்
வ கின்றெதன்பைத ம்;
(ii) அத் டன், தின ம் கூ தலான ேநரம் குழாய் நீாின் அ த்தம் குைறந்த
மட்டத்தில் காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

( 19 )
(ஆ) (i) இவ்வா
நீர்
ெவட்
அ ல்ப த்தப்ப வதற்கும்
குைறவைடவதற்குமான காரணம் யாெதன்பைத ம்;

நீர்

அ த்தம்

(ii) இதற்ெகன தற்சமயம் காணப்ப ம் மாற் த் தீர் கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப தீர் கைள ெசயற்ப த் வதற்கு ஏேத
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

ம் ேவைலத்திட்டெமான்

(iv) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பிரச்சிைனக்கு
ெகா க்கப்ப ம் திட்டவட்டமான திகதி யாெதன்பைத ம்;

தீர்

ெபற் க்

ராட்சி

245/ ’18
மற் ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) சப்ரக வ மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய
நியமனம் ெபற்ற திகதி யா ;

உள்

தலைமச்சர் அந்தப் பதவிக்கு

(ii) பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட திகதி ெதாடக்கம் இன் வைர இவர் ேமற்ெகாண்ட
ெவளிநாட் விஜயங்கள் யாைவ;
(iii) அந்த ஒவ்ெவா

ெவளிநாட்

விஜயத்தின ம் ேநாக்கம் யா ;

(iv) அதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள ;
(v) அந்த விஜயங்களின் ஊடாக சப்ரக வ மாகாண மக்க
நன்ைமகள்’ யாைவ;

க்கு கிைடத்த

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
319/ ’18
மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள்

ெகளரவ
த்திக பத்திரண,— ேபாக்குவரத்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )

(அ) (i) ெகா ம் ேகாட்ைட, ம தாைன, கண் , யாழ்ப்பாணம், மாத்தைற, கா ,
ஹிக்க ைவ, தி ேகாணமைல, கு ணாகல் ேபான்ற அேநகமான ைகயிரத
நிைலயங்களில் மலசல கூடங்கள், சிற் ண் ச் சாைலகள் அடங்கலான
அ ப்பைட வசதிகள் மிகக் குைறவான மட்டத்தில் காணப்ப கின்றன
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ைகயிரத நிைலயங்களில்
தரக் குைறவான உண
அதிக விைலக்கு விற்பைன ெசய்யப்ப கின்றன என்பைத ம்;

பானங்கள்

(iii) ெவளிநாட்
உல்லாசப் பிரயாணிகள் அதிக அளவில் இப் ைகயிரத
நிைலயங்கைள பாவிப்பதனால் இந்நிைலைம நாட் ன்
உல்லாசப்
பிரயாணத் ைறைய ம் ேநர யாகப் பாதிக்கின்ற என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இப் ைகயிரத நிைலயங்களில்
ேமற்ெகாள்வாரா;

வசதிகைள ேமம்ப த்த நடவ க்ைக

(ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ;
(iii) ேமற்ப

ேமம்பாட்

நடவ க்ைகக

க்கு நிதி ஏற்பா கள் உள்ளனவா;

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

( 20 )
417/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (சா.தரம்) பாீட்ைசக்காக ெமாணறாகல மாவட்டத்
தி
ந் ேதாற்றி ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப மாணவர்களில் க.ெபா.த. (சா.தரம்) பாீட்ைசயில் சித்தியைடந் ள்ள
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) 2015 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப
பாீட்ைசக்காக ேதாற்றி ள்ள
யாெதன்பைத ம்;

மாவட்டத்தி
ந்
க.ெபா.த. (உ.தரம்)
ெமாத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக

(iv) ேமற்ப மாணவர்களில் பல்கைலக்கழக அ மதி ெபற் ள்ள மாணவர்களின்
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா பாடெநறியின்ப தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) 5 ஆம் ஆண்
லைமப் பாிசில் பாீட்ைச, க.ெபா.த. (சா.தரம்) மற் ம் க.ெபா.த.
(உ.தரம்) ஆகிய ன் பாீட்ைசகளில் ெமாணறாகல மாவட்டத்தின் ெப ேப கைள
ெமாத்த ேதசிய ெப ேப க டன் ஒப்பீ ெசய்
அறிக்ைகெயான்ைற
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம்
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )

427/ ’18
ஸ் ம் சமய

(அ) (i) 1994 ஆம் ஆண் திறந் ைவக்கப்பட்ட விஜித ர தபால் அ வலகக் கட் டம்
னரைமக்கப்படாைமயின் காரணமாக மிக ேமாசமாக ப தைடந் உைடந்
வி ம் ஆபத் நிைலயில் உள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
கட் டத்ைத னரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மின்வ
ேகட்பதற்கு,— (1)

மற் ம்

470/ ’18
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இன் வைர இலங்ைகயில் இயங்கும் தனியார்
மின் ற்பத்தி கம்பனிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப கம்பனிகளின் ெபயர்கள்,
கவாிகள் மற் ம் பணிப்பாளர் சைப
உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் ேமற்ப
ஒவ்ெவா
கம்பனியினா ம்
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட மின்சார அலகுகளின்
எண்ணிக்ைக மற் ம் ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நி வனத்திற்கும் இலங்ைக
மின்சார சைபயினால் ெச த்தப்பட்ட பணத் ெதாைக, ஒவ்ெவா ஆண்
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
(iv) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் இலங்ைக மின்சார
சைபயி டாக
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
மின் ற்பத்திைய
அதிகாிக்கச்
ெசய்வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 21 )
484/ ’18
ெகௗரவ லக்கி
ேகட்பதற்கு,— (1)

ஜயவர்தன,—

நிதி

மற் ம்

ெவகுசன

ஊடக

அைமச்சைரக்

(அ) (i) இன்றளவில் இலங்ைகயில் ேபணிவரப்ப கின்ற ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைச
களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ஒவ்ெவா ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசைய ம் ேபணிவ கின்ற நி வனம்
தனித்தனியாக யா ;
(iii) ஒவ்ெவா ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசயின ம் உாிைமயாளர்கள் யார்
மற் ம் ேமற்ப அைலவாிைசகள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள திகதிகள் ெவவ்ேவறாக
யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இலங்ைகயில் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகளில்
ஒளிபரப்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் வராத ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகள்
உள்ளனவா;
(ii) ஆெமனில் அந்த அைலவாிைசகள் யாைவ;
(iii) ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகள் எவரால் ஒ ங்கு ைறப்ப த்தப்ப கின்றன;
(iv) ேமற்ப
ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல்
என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;

ைறப்ப

அ லாக்கப்ப வதில்ைல

(v) ஒ சில அைலவாிைசகள் ஊடாக தீயக த் ட ம் அவமதிப் ஏற்படக்கூ ய
வைகயி ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற பார ரமான ச கப் பாதிப்பிைனத்
த ப்பதற்காக ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகைள ஒ ங்கு ைறப்ப த்
வதற்கான ாிதமான ைறசார்ந்த ைறயிெலான்ைற தயாாிப்பாரா;
(vi) ஆெமனில், அ

எவ்வா ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
554/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2020 ஆம் ஆண் ல் வடேமல் மாகாணத்தில் தலசீமியா ேநாைய ற்றாகேவ
ஒழித் க்கட் வதற்கான விேசட நிதியெமான்
2009 ஆம் ஆண் ல்
தாபிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப நிதியத்தி
ந்
பா 10 மில் ய க்கு ேமற்பட்ட பணத் ெதாைக
ைறேகடாக பாவிக்கப்பட்டைம பற்றிக் கண்டறிவதற்கான விேசட
லனாய் க் கு ெவான் நியமிக்கப்பட்ட ேபாதி ம் இற்ைறவைர அதன்
அறிக்ைக ெவளியிடப்படவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ஆெமனில், இந்த
லனாய்
அறிக்ைகைய ெவளியிட் , சம்பந்தப்பட்ட
ஆட்க க்கு எதிராக அைமச்சு ேமற்ெகாள்ளப்ேபாகும் நடவ க்ைக யாெதன்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 22 )
573/ ’18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

அமரேசன,—

மாகாண

(அ) (i) வடேமல் மாகாண பயணிகள் ேபாக்குவரத்
பணி ாி ம் ஊழியர்களின் ெபயர்கள் யாைவ;

சைபகள்

உள்

ராட்சி

அதிகாரசைபயில் தற்ேபா

(ii) அதன் பணிப்பாளர் சைபயி ள்ேளார்களின் ெபயர்கள்,
கல்வித் தைகைமகள் யாைவ;

கவாிகள் மற் ம்

(iii) தற்ேபா
அந்த அதிகார சைபயினால் வழங்கப்பட் ள்ள பயணிகள்
ேபாக்குவரத்
உாிமப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
தி
இலக்கத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அந்த அதிகாரசைபயின் பயணிகள் வாகன ேபாக்குவரத்
உாிமப்பத்திர
த்தகங்கள் நான்கு காணாமல் ேபா ள்ளைத அவர் அறிவாரா ;
(ii) ஆெமனின், அ

ெதாடர்பாக எ க்கப்பட் ள்ள சட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ;

என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) தற்ேபா வடேமல் மாகாண பயணிகள் ேபாக்குவரத் அதிகார சைப ஓர் ஊழல்
நிைறந்த நி வனெமன குற்றம் சாட்டப்பட் ள்ளதனால் அதைன தற்ேபாைதய
நல்லாட்சி அரசின் ெகாள்ைகக க்கைமய நிர்வகிக்க அைமச்சு எ க்கும்
நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் ேம
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

