(எட்டாவ

மன்றம் - இரண்டாவ

பாரா

இல. 1(6).]

1 ஆம் ஒ
2018

பாரா

ங்குப்

கூட்டத்ெதாடர்)

மன்றம்

த்தகத்

க்கான அ

பந்தம்

ைல 20 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட
2018 ஆகஸ்ட் 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

*
இழப் க்கான எதிாீ கள் பற்றிய அ

வலகச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
ேசா்ெப மதி வாி (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
அமரேதவ அழகியல் மற் ம் ஆராய்ச்சி நிைலயச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
ம வாி (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
ம த் வம் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
ெப ந்ேதாட்டப் பிராந்தியத் க்கான
சட்ட

திய கிராமங்கள் அபிவி த்தி அதிகாரசைப

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(2)
*
டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— நிர்மாணத் ெதாழில் அபிவி த்திச்
சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல.1),— 2014 ஆம் ஆண் ன் 33 ஆம் இலக்க, நிர்மாணத்
ெதாழில் அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 58 ஆம் பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்பட ேவண் ய
அச்சட்டத்தின் 26 ஆம் பிாி மற் ம் 30 ஆம் பிாிவின் கீழ் தைகைமெபற்ற ஆட்கைளப் பதி
ெசய்தல் ெதாடர்பில்
டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் ,
2018 ெபப்ரவாி 05 ஆம் திகதிய 2057/5 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.07.17 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
*
டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— நிர்மாணத் ெதாழில் அபிவி த்திச்
சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல. 2),— 2014 ஆம் ஆண் ன் 33 ஆம் இலக்க, நிர்மாணத்
ெதாழில் அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 58 ஆம் பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்பட ேவண் ய
அச்சட்டத்தின் 35 ஆம் பிாிவின் (1), (2) மற் ம் (4) ஆம் உட்பிாி களின் கீழ் ஒப்பந்தக்காரர்
கைளப் பதி ெசய்தல் ெதாடர்பில்
டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சரால்
ஆக்கப்பட் , 2018 ைல 10 ஆம் திகதிய 2079/15 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைக
லம் தி த்தப்பட்டவாறான, 2018 ெபப்ரவாி 05 ஆம் திகதிய 2057/5 ஆம்
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.07.17 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
*
டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— நிர்மாணத் ெதாழில் அபிவி த்திச்
சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல.3),— 2014 ஆம் ஆண் ன் 33 ஆம் இலக்க, நிர்மாணத்
ெதாழில் அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 58 ஆம் பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்பட ேவண் ய
அச்சட்டத்தின் 45(2) ஆம் பிாிவின் கீழ் ெதாழில் ட்பக் கணக்காய் நடவ க்ைக ைற
மற் ம் கட்டணங்கள் ெதாடர்பில்
டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சரால்
ஆக்கப்பட் , 2018 ெபப்ரவாி 05 ஆம் திகதிய 2057/5 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.07.17 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
*
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இறக்குமதிகள்
மற் ம் ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1985 ஆம்
ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க மற் ம் 1987 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்க சட்டங்கள் லம்
தி த்தப்பட்டவாறான 1969 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க, இறக்குமதிகள் மற் ம்
ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின் 4(3) ஆம் பிாி மற் ம் 14 ஆம் பிாி டன்
ேசர்த் வாசிக்கப்பட ேவண் ய அச்சட்டத்தின் 20 ஆம் பிாின் கீழ் இறக்குமதிகள் மற் ம்
ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ) ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் அபிவி த்தி உபாய ைறகள்
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ன் 18 ஆம் திகதிய 2076/4
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பபிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.07.17
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்ற .

(3)

2018 ெசப்ெதம்பர் 06, வியாழக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
20/ ’18

ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கண்
மாவட்டத்தி ள்ள உள்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

உள்

ராட்சி

மற் ம்

ராட்சி நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக

(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
உள்

மாவட்டத்திற்கு
திதாக நி
வதற்கு
ராட்சி நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள

(v) கண்
மாவட்டத்தின் உள் ராட்சி நி வனங்கைள வ
ட் வதற்கு
அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
133/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) மாத்தைள மாவட்டத்தில் ஒவ்ெவா ேதர்தல் ஆ ைகப் பிரேதசத்தி
ேதசிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(ii) ேமற்ப

ள்ள

ேதசிய பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ;

(iii) மாத்தைள மாவட்டத்தில் ேதசிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைகைய
அதிகாிப்பதற்கும்
தற்ேபா ள்ள
ேதசிய
பாடசாைலகைள
ேம ம்
ன்ேனற் வதற்கும் அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
198/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— அரச நி வாக
ஒ ங்கும் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம்

(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?

(4)
256/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) சப்ரக வ மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்ப ம் ைவத்தியசாைலகளின ம்
சுேதச ம த் வ நிைலயங்களின ம் ெபயர்கள் மற் ம்

கவாிகள் யாைவ

என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

ஒவ்ெவா

எண்ணிக்ைக,

ைவத்தியசாைலயி

பதவிப்

ெபயர்களின்

ம் பணியாற் ம் ஊழியர்களின்
அ ப்பைடயில்

தனித்

தனியாக

யாெதன்பைத ம்;
(iii) 2010

ஆம்

ஆண்

தல்

இற்ைறவைர

இந்த

ைவத்தியசாைலகைள

அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு மாகாண சைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் எதிர்வ ம் காலத்தில் இரத்தின ாி
மாவட்டத்தின்

ைவத்தியசாைல

ைறைமகைள

ன்ேனற் வதற்கு

அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) 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 ஏறத்தாழ 08 இலட்சம் மக்களின் சுகாதார
நிைலைமைய ேமம்ப த் ம் ேநாக்கத்தில் ெப ந்ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகைள
அரசாங்கம்

ெபா ப்ேபற்கும்

நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்

கடந்த

அரசாங்கத்தினால் நைட ைறப்ப த்தப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்ேகற்ப 2014 ஆம் ஆண்

அவ்வா

அரசிற்கு

நிைற ெப ம் ேபா

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

ாிதமாக மீள ஆரம்பிப்பாரா

(5)
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?
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 , ெதாழில் ட்பம், வர்த்தகம்
மற் ம் ஏைனயைவ என்ற வைகயில் தனித்தனிேய எவ்வள என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(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
ேசதமைடந்த ெதாழில் யற்சிக க்கு
இன்றளவில் அரசு நட்டஈ ெச த்தி ள்ளதா என்பைத ம்;
(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?

(6)
452/ ’18
ெகௗரவ
பிமல்
ரத்நாயக்க,— மாகாண
சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

மற் ம்

(அ) மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற 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?
477/ ’ 18
ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சாிடம் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

இலங்ைகயில் கஞ்சா பயிாி வதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானம் ேமற்ெகாண் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அத்தீர்மானத்திைன
அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்;
(iii) கஞ்சா ஒ

ேமற்ெகாள்வதற்கு

காரணமாகவி ந்த

ேபாைதெபா ள் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(iv) கஞ்சா பாவைனயின் காரணமாக உடல் மற் ம் உள சுகாதாரத்தில் சீர்ேக
ஏற்ப ம் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(v) தற்ேபா
கஞ்சா பயிாி வதற்காக சட்டாீதியாக அ
ஆட்கள் மற் ம் நி வனங்கள் உள்ளதா என்பைத ம்;

மதி கிைடத் ள்ள

(vi) ஆெமனில், அவ்வா
சட்ட ர்வமாக கஞ்சா பயிாிடப்பட் ள்ள இடங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(7)
479/ ’18
ெகளரவ எஸ்.சீ. த் குமாரண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயி ள்
ஏற் மதிக்கான
விவசாயப்
பயிர்ச்ெசய்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ஏக்கர்களின் அள யா என்பைத ம்;
(ii) ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்ற பயிர்ெசய்ைக வைககள் (மரக்கறி/பழம்) யாைவ
என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப ஏற் மதிகளின் லம் நாட் க்கு கிைடக்கின்ற வ டாந்த அந்நியச்
ெசலாவணியின் அள
ஒவ்ெவா
பயிர்ச்ெசய்ைகயின் அ ப்பைடயில்
தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப , ஏற் மதி பயிர்ச்ெசய்ைக வைககைள ேமம்ப த் வதற்கு
அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
490/ ’18
ெகௗரவ விஜித ேஹரத்,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக செதாச கம்பனியின் அைமப் அகவிதியின்
பிரகாரம் பணிப்பாளர் சைபயில் ெதாழிற்பாட் ப் பணிப்பாளர் ஒ வர்
உள்ளடங்குகின்றாரா என்பைத ம்;
(ii) அக்கம்பனிக்கான அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதவியணியில் ெதாழிற்பாட் ப்
பணிப்பாளர் பதவிெயான் காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(iii) 2010.01.10 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2015.01.10 ஆம் திகதி வைர
ெதாழிற்பாட் ப் பணிப்பாளராக ஒ வர் பணியாற்றி ள்ளாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக செதாச கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில்
காணப்பட்ட அதன் பங்குதாரர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன ம்;
(ii) அக்கம்பனியின் ஆரம்பம் ெதாடக்கம் 2015.01.10 ஆம் திகதி வைரயிலான
காலப்பகுதியில் ெபா த் திைறேசாியின் ெசயலாளைரப் பிரதிநிதித் வம்
ெசய்
பணிப்பாளர்
சைபயின்
அங்கத்தவர்களாகப்
பணியாற்றிய
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?
1110/ ’18
ெகௗரவ காமினி ெலாக்குேக,— ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 1978.12.01 ஆம் திகதியன்
இலங்ைகப் ேபாக்குவரத்
சைபயில்
ேசைவக்கு இைணந்த தி ேக. விமலேசன 2016.11.24 ஆம் திகதியன்
ேசைவயி
ந் ஓய் ெபற்றார் என்பைத ம்;
(ii) இவ க்கு உாித்தான பணிக்ெகாைடத் ெதாைக மற் ம் மிைக விதிப் க்
கட்டணத்தின் கூட் த்ெதாைக 2,047,425.25 என்பைத ம்;
(iii) அத் ெதாைக 2016.12.24 ஆம் திகதிக்கு
ன்னதாக ெச த்தப்பட்
க்க
ேவண் ெமன்பைத ம்;
(iv) தி . விமலேசன ற் ேநாயால் பாதிக்கப்பட் ள்ளதால் இவர் க ம் நிர்க்கதி
நிைலக்கு தள்ளப்பட் ள்ளார் என்பைத ம்;
(v) இ வைர தி . விமலேசனக்குாிய பணிக்ெகாைட மற் ம் மிைக விதிப் க்
கூட் த்ெதாைக ெச த்தப்படவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

(8)
(ஆ) (i) தி . விமலேசன க்கு உாித்தான பணிக் ெகாைட மற் ம் மிைக விதிப் க்
கூட் த்ெதாைக ெச த்தப்ப மா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1113/ ’18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கும்,— (1)
(அ) (i) அ ராத ர மாவட்டத் க்கு ெசாந்தமான இப்பேலாகம பிரேதச ெசயலகப்
பிாி க்குாிய ெகால்லாகம, ப ம்கல பிரேதசத்தின் வரலாற் ச் சிறப் மிக்க
ெதால் யல்
காணிெயான்
ெபாறித்ெதாகுதிகைள
ெகாண்
அழிக்கப்ப கிறதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இக்காணியில் ராதன அழி ச் சின்னங்கள் காணப்ப கின்றனவா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப அழி ச் சின்னங்கள் எந்த காலத் க்குாியெதன ஊகிக்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப காணியின் உாிைமயாளர்கள் யாவர் என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப நடவ க்ைகக்கு அ மதி அளித்த உத்திேயாகத்தர் யார் என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
நடவ க்ைகக்கு
ெதால் யல்
திைணக்களத்தின்
அ மதி
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ெபாறித் ெதாகுதிகைள பயன்ப த்தி இத் ெதால் யல் காணிைய
அழிப்பதற்கு பங்களிப்
ெசய்தவர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1125/ ’18
ெகளரவ விமல் ரவன்ச,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) எதிாிசிங்க ரஸ்ட் இன்ெவஸ்ட்மன்ட் (ETI) என்ற ெபயாில் அைழக்கப்ப கின்ற
நிதிக் கம்பனி இலங்ைக மத்திய வங்கியில் பதி
ெசய்யப்பட் , அதன்
கண்காணிப்பின் கீழ் இயங்கி வந்த நிதிக் கம்பனியா என்பைத ம்;
(ii) ைவப் ச் ெசய்யப்பட்ட பணம் ேமற்ப நிதிக் கம்பனியினால்
ைறயாக
தி ப்பிச் ெச த்தப்படாைம காரணமாக ைவப்பாளர்கள் க ம் அெசௗகாியங்கைள
எதிர்ேநாக்கி ள்ளார்கள் என்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்;
(iii) இலங்ைக மத்திய வங்கியின் கண்காணிப் இல்லாத நிதி நி வனங்களில்
பணத்ைத ைவப் ச் ெசய்ய ேவண்டாெமன்
அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள
அறி ைரக்கு அைமயச் ெசயற்பட் , இலங்ைக மத்திய வங்கியின்
கண்காணிப்பின் கீழ் காணப்பட்ட நி வனெமான்றில் பணத்ைத ைவப் ச்
ெசய்த, ETI ைவப்பாளர்களின் பணத்ைத மீளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு
தற்ேபா அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள ேவைலத்திட்டம் யா என்பைத ம்;
(iv) இலங்ைக மத்திய வங்கியின் கண்காணிப்பின் கீழ் காணப்ப கின்ற ஏைனய
நிதி நி வனங்களின் ைவப்பாளர்க க்கு இவ்வாறான சிக்கல்கள் ஏற்ப வைத
த ப்பதற்காக ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(9)
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வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
38/ ’18

ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல
திட்டத்தின் 182 ஆம் இலக்க
பிேரரைணக்கைமவாக, ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் ேபரைவெயான் (Primary
Industry Council) தாபிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத்ேததி மற் ம் இடம் யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
வர ெசல திட்டப் பிேரரைணயி ள்ள ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்
ேபரைவெயான்ைற
தாபிப்பதன்
ேநாக்கம்
மற் ம்
அதற்கான
ேவைலத்திட்டத்ைதப் பற்றி சு க்கமாகத் ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்;
(iv) இந்த ேபரைவ டன் ெதாடர் ைடய நி ணர்களின் ெபயர் பட் யைல
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
பிேரரைணயில் குறிப்பிடப்ப கின்ற இலங்ைகயில் தற்ேபா
இயங்கும் நிைலயி ள்ள ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்கள் பற்றிய பட் யெலான்ைற
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(vi) 2009 இல்
த்தம்
வைடந்த பின்னர் வடக்கு, கிழக்கு உள்ளிட்ட
இலங்ைகயில்
திதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
175/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளின்த ஜயதிஸ்ஸ,— ேபாக்குவரத் , சிவில் விமான ேசைவகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மாத்தைற – ெப அத்ைத ைகயிரதப் பாைதயின் நீளம் எவ்வள ;
(ii) அதன் நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யா ;
(iii) அதன் நிர்மாணச் ெசல

எவ்வள ;

(iv) மாத்தைற ெதாடக்கம் ெப அத்ைத வைர நிர்மாணிக்கப்ப ம் ைகயிரத
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக, சுரங்கப் பாைதகளின் எண்ணிக்ைக,
பாலங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற் க்கான ெசல கள் ெவவ்ேவறாக
எவ்வள ;
(v) அதன்ப
அந்த
ைகயிரதப் பாைதயில் ஒ
நிர்மாணிப்பதற்கு ெசலவாகும் ெசல எவ்வள ;

கிேலா

மீற்றைற

(vi) நிர்மாணப் பணிகள் நிைறவைடய ள்ள திகதி யா ;
(vii) ேமற்ப

நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாள்

என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ம் ஒப்பந்தக் கம்ெபனி யா ;

( 10 )
200/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(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?
227/ ’18
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— ச க வ
ட்டல்கள் அைமச்சு,— (1)
(அ) (i)
ல்ைலத்தீ மாவட்டம் இலங்ைகயின் மிக ம் வறிய மாவட்டம் என்பைத ம்;
(ii) இந்த மாவட்டத்தில்
ஏறக்குைறய 23,057 நலன்ெப னர்கள் ச ர்த்தி
மானியம் ெப வதற்கான தைகைம ெப வதாக இனங்காணப்பட்
ந்த
ேபாதி ம், இற்ைறவைர 11,111 நலன்ெப னர்க க்கு மாத்திரேம மானியம்
வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iii) 2013 ஆம் ஆண் ல் ச ர்த்தி நலன்ெப னர்கைள ெதாி ெசய்ைகயில்
கைர ைறப்பற்
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 10 கிராம அ வலர்
பிாி களி ம்
க்கு யி ப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவச்ேசர்ந்த 13 கிராம
அ வலர் பிாி களி ம் மீளக்கு யமர்த் வதற்காக அ மதி கிைடக்கவில்ைல
என்பதால் ேமற்ப 23 கிராம அ வலர் பிாி களி மி ந்
எந்தெவா
நலன்ெப ன ம் ெதாி ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இந்த நிைலைமயில் ச ர்த்தி மானியங்கைள ெப வதற்காக தற்ேபா
இனங்காணப்பட் ள்ள நலன்ெப னர்களில் எஞ்சி ள்ள 11,946 நலன்
ெப னர்க க்கு ச ர்த்தி மானியம் வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா;
(ii) ேமேல குறிப்பிட்ட கைர ைறப்பற்
மற் ம்
க்கு யி ப்
பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி களின் கிராம அ வலர் பிாி களில் உள்ள ச ர்த்தி
நலன்ெப னர்களின் நிைலைம யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
257/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
ந்
இன்
வைர இரத்தின ாி மாவட்டத்தில்
பதிவாகி ள்ள காச ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ேநாயாளர்கள் பதிவாகி ள்ள சுகாதார ம த் வ உத்திேயாகத்தர்
பிாி கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் காச ேநாயாளர்க க்கு ேதைவயான ம த் வ
வசதிகைள வழங்குவதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ
என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 11 )
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?
463/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) நீதி அைமச்சாின் அைமச்சு அ வலகங்களின் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) அந்த அ வலகங்க க்காக வாடைக குத்தைக ெச த்தப்ப ன் அந்த
மாதாந்த வாடைக/ குத்தைக ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) 2015 - 2017 ஆம் ஆண்
வைர ெச த்தப்பட் ள்ள ெமாத்த வாடைக/
குத்தைகத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணியின் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(ii) அந்த பிரத்திேயக பதவியணிக்கு ஒ க்கப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(iii) அைமச்ச க்காக
ஒ க்கப்பட் ள்ள
வாகனங்களின்
எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
468/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) தற்ேபா
இலங்ைக 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 இலங்ைக 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?

( 12 )
ெகௗரவ ெஹக்டர் அப் ஹாமி,— மின்வ
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

மற் ம்

488/ ’18
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்

ைரச்ேசாைல, லக்விஜய நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயத்தினால் ஏற்ப கின்ற
சுற்றாடல் மாசைடவைத குைறக்க உத்ேதச காற் த் த ப்ைப நிர்மாணிக்க
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii) காற் த் த ப் இன்ைமயினால் மின் உற்பத்தி நிைலயத்ைத சூழ ள்ள
பிரேதசத்தில் வாழ்கின்ற விவசாயிகள் பாாிய சிரமங்க க்கு உள்ளாகி ள்ளனர்
என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(iii) காற் த் த ப்ைப நிர்மாணித்தல் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப மின் உற்பத்தி நிைலய வளவி ள் சாம்பல் குவிக்கப் வைத த க்க
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) மின் உற்பத்தி நிைலயத்தி
ந்
ெவௗிேய ம் சாம்பல் காரணமாக
பயிர்கள் அழிவைடந் ள்ள விவசாயிக க்கு ெச த்தப்பட்ட இழப்பீட் த்
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i) ேமற்ப மின் உற்பத்தி நிைலயத்திற்கு ெசல் ப யான சுற்றாடல் பா காப்
உாிமப்பத்திரம் இ க்கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) அவ் ாிமப்பத்திரம் வழங்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iii) அவ் ாிமப்பத்திரத்தின் காலம்

வைட ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;

(iv) குறித்த உாிமப்பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நிபந்தைனகைள நிைறேவற்றத்
தவறியைமக்கான ெபா ப்ைப இலங்ைக மின்சார சைப ஏற் க்ெகாள்கின்றதா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

538/ ’18
வல்கள்

(அ) (i) 2017 ஏப்பிரல் மாதத்தில் ெகாஹுவல நகாில் ச.ெதா.ச கிைளெயான்
திறக்கப்பட்டெதன்பைத ம் இதில் அைமச்சர் அவர்கள் கலந் ெகாண்டார்
என்பைத ம் அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா;
(ii) ேமற்ப ச.ெதா.ச. கிைளயினால் விநிேயாகிக்கப்பட்ட சகல பற் ச்சீட் க்க ம்
ஆங்கில ெமாழியில் மாத்திரம் அச்சிடப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா;
(iii) இதற்கு ேமலதிகமாக இக்கிைளயின் கணினி அ வல்க க்கான ஆேலாசகராக
ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளவர் இந்திய வம்சாவளிையச் ேசர்ந்த பிாித்தானியர்
ஒ வர் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா;
(iv) இதற்கான நி ணத் வ அறி ைடய இலங்ைகயர்கள் ேபாதிய அளவில்
உள்ளேபா , ெவளிநாட்டவர் ஒ வர் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்டைமக்கான
காரணம் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) ஆங்கில
ெமாழியில்
மாத்திரம்
அச்சிடப்ப ம்
பற் ச்
சீட் க்கைள
ம்ெமாழியி ம் அச்சி வதற்கும், கணினி அ வல்க க்காக இலங்ைகயர்கைள
ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்கும் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 13 )
564/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தில் சி நீரக ேநாய் மிக ேவகமாக பரவிவ வைத அறிவாரா;

(ii) ஆெமனின், தற்ேபா சி நீரக ேநாயாளர்கள் இனங்காணப்பட் ள்ள பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி கள் மற் ம் அந்த ஒவ்ெவா பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ம்
பதிவாகி ள்ள ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ;
(iii) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் த்தளம் மற் ம் கு ணாகல் மாவட்டங்களில்
பதிவாகி ள்ள சி நீரக ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(iv) வடேமல் மாகாணத்தில் சி நீரக ேநாயாளர்க க்கு சிகிச்ைச ெப வதற்காக
அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட் ள்ள சுகாதார வசதிகள் யாைவ;
(v) சி நீரக ேநாயாளர்கள் உள்ள கு ம்பங்களின் நலன் ாிக்காக அைமச்சு
எ த் ள்ள நடவ க்ைக யா ;
என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
584/ ’18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,—
ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ச

க

நலன் ாி

மற் ம்

ஆரம்பக்

(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தில் தற்ேபா அங்க னர்க க்கான ெகா ப்பனவிைனப்
ெப ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் அ ப்பைடயில் அந்த எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக
எவ்வள என்பைத ம்;
(iii) 2015 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் ெப ம் எண்ணிக்ைகயினர் அங்க னர்க க்கான
ெகா ப்பனவிைன ெப வதற்காக காத்தி ப்ேபார் பட் ய ல் இ ப்பைத
அறிவாரா என்பைத ம்;
(iv) காத்தி ப்ேபார்
பட் ய ல்
நீண்டகாலமாக
அங்க னர்க க்கான ெகா ப்பனவிைன வழங்க
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;

இ ப்பவர்க க்கு
அைமச்சு எ க்கும்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
967/ '18
ெகௗரவ இஷாக்
ேகட்பதற்கு,— (1)

ரஹுமான்,— நிதி

மற் ம்

ெவகுசன

ஊடக

அைமச்சைரக்

(அ) (i) தற்ேபா
ெசய ழந்த நிைலைமக்கு மாறி ள்ள இலங்ைக வாெனா க்
கூட் த்தாபனத்தின் "ரஜரட்ட ேசைவைய" ெசயற்ப ம் நிைலைமக்கு
மாற் வதற்கு க
கின்றாரா;
(ii) ஆெமனில், இதைன ேமற்ெகாள்

ம் திகதி யா ;

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

( 14 )

ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உயர்

கல்வி

மற் ம்

கலாசார

அ

1114/ ’18
வல்கள்

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இ வைர எ த்தாளர்கைள ஊக்குவிக்கும்
ெபா ட்
அரசாங்கம்
ேமற்ெகாண் ள்ள
நடவ க்ைககள்
யாைவ
என்பைத ம்;
(ii) எ த்தாளர்களின் நலேனாம் ைக க தி அரசாங்கம் ெசயற்ப த்தி ள்ள
ேவைலத்திட்டம் யாெதன்பைத ம்;
(iii) அரசாங்கத்தினால் அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ள
திய வாியின் கீழ்
ல்
ஆசிாியர் உாிைமப் பங்கு வாியிைன அறவி வதற்கு நடவ க்ைக
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், ேமற்ப வாி அறவிடல் ெசயன் ைற ெதாடர்பாக விளக்கம்
அளிப்பாரா என்பைத ம்;
(v)

ல் ஆசிாியர் உாிைமப் பங்கு வாி அறவிடல் பிரமாணங்கைள விளக்குவாரா
என்பைத ம்;

(vi) அதன் கீழ் எதிர்பார்க்கப்ப ம் வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(vii) எ த் த் ைற ழ்ச்சி கண் வ ம் த ணத்தில் ேமற் குறிப்பிட்டவா வாி
அறவி வதன்
லம் திய ெதாழில் சார் எ த்தாளர்கள் உ வாகுவதில்
பின்னைட ஏற்ப ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகளரவ விமல்
ேகட்பதற்கு,— (1)

ரவன்ச,— உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ

1126/ ’18
வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) (i) ேதசிய ஆவணக் காப்பகத்தின் சகல பிரதான பிாி கைள ம் கண்காணிப் ச்
ெசய்வதான , அதன் பணிப்பாளர் நாயகம், பதவிநிைல அ வர்கள் மற் ம்
அ
ெதாடர்பில் ெபா ப் வாய்ந்த பட்டதாாி அ வலர் ஒ வைர
உள்ளடக்கியதான,
ைறயான ெபாறி ைற ஊடாக ேமற்ெகாள்வ ,
இ வைர பின்பற்றப்பட்
வந்த
ைறயியலாக இ ந்த ேபாதி ம்,
அம் ைறைய மாற்றி ஆவணக் காப்பகத்தி ள்ள இரகசிய ஆவணங்கைளக்
கண்காணிப் ச் ெசய் ம் ெபா ப்ைப, அதன் தற்ேபாைதய பணிப்பாளர்
நாயகம், தமக்கு மாத்திரம் ெபா ப்ேபற் க் ெகாண் ள்ளாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணம் யா

என்பைத ம்;

(iii) அரசாங்க ேசைவ ெதாடர்பிலான இரகசிய ஆவணங்கைளப் பா காத்தல்
மற் ம் கண்காணிப் ச் ெசய்வ
பற்றிய எந்தெவா
ன் அ பவ ம்
அல்ல ெதாழில்சார் தைகைம ம் இல்லாத ேமற்ப பணிப்பாளர் நாயகம்
குறித்த பதவிக்கு நியமனம் ெசய்யப்பட்
ப்ப எவ்வாறான தைகைமகளின்
அ ப்பைடயில் என்பைத ம்;
(iv) நி வன நைட ைற, குறிப்பாக இரகசிய ஆவணங்கள் பற்றிய ெபா ப்
அவ்வா தனிெயா நபாினால் ெபா ப்ேபற் க் ெகாள்ளப்ப வ பற்றிய
அபாயகரமான
தீர்மானம்,
ஏற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட
நி வனச்
ைறயியல்க க்கு ரணான அல்லவா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 15 )

2018 ெசத்ெதம்பர் 18, ெசவ்வாய்க்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
11/ ‘18

ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில் ஆகக் குைறந்த வசதிக
அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண்
ள்ள
எவ்வளெவன்பைத ம்;

டன் இயங்கி வ கின்ற ேம ம்
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக

(ii) ேமற்ப பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்ய அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல மிகச் சிறந்த பாடசாைல எ ம் ேவைலத்
திட்டத்தின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) அவற்றில் தற்ேபா
நிைற
ெசய்யப்பட் ள்ள
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) இ வைர நிைற
ெசய்யப்படாத
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) அக் க த்திட்டங்கள் நிைற
என்பைத ம்;

க த்திட்டங்களின்

எண்ணிக்ைக

ெசய்யப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ

(v) ேமற்ப
அைனத்
க த்திட்டங்கைள ம்
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(vi) அதற்காக எவ்வள

க த்திட்டங்களின்

ாிதமாக

நிைற

ெசய்ய

காலம் ேதைவப்ப ம் என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— ைகத்ெதாழில்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

மற் ம்

வாணிப

அ

17/ ’ 18
வல்கள்

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

கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) 2010ஆம் ஆண்
ந்
இன் வைர ேமற்ப
செதாச கிைளகளில்
ேசைவயாற் வதற்காக ஆட்ேசர்ப் ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் ெபயர்கள்,
கவாிகள் மற் ம் பதவிப் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப

ஆட்ேசர்ப் க்காக பின்பற்றப்பட்ட

ைறயியல் யா

என்பைத ம்;

(v) கண்
மாவட்டத்தில்
லங்கா
செதாச
கிைள
வைலயைமப்ைப
விஸ்தாிப்பதற்காக அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 16 )
59/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல திட்டத்தின் 210 ஆம் பிேரரைணயின்
பிரகாரம் கப்பல் கட் தல் மற் ம் பாகங்களாக கழற் ம் ைகத்ெதாழிைல ம்
மற் ம் கப்பல் தி த் தைல ம் ஊக்குவிப்பதற்கு அம்பாந்ேதாட்ைட மற் ம்
தி ேகாணமைல பிரேதசங்களில் அரச காணிகைள வழங்குவதற்கு
ன்ெமாழியப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) மாவட்ட
ெசயலாளாினால்
தயாாிக்கப்பட் ள்ள
அரசாங்கத்தின்
உத்திேயாக ர்வ
அறிக்ைகக்ேகற்ப
அம்பாந்ேதாட்ைட
மற் ம்
தி ேகாணமைல மாவட்டங்களில் உள்ள அரச காணிகளின் அள எத்தைன
ெஹக்டயார்கள் என்பைத ம்;
(iii) அரசாங்கத்தினால் இனங்காணப்பட் ள்ள, அரசிற்கு ெசாந்தமான ேமற்ப
காணிகளில் பய
திமிக்க வைகயில் உபேயாகிக்கப்பட் ள்ள மற் ம்
உபேயாகிக்கப்படாத காணிகளின் அள ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த்திட்டத்தின் 210 ஆம் இலக்க
பிேரரைணக்ேகற்ப பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காணிகளின் அள மற் ம் அைவ
யா க்கு எந்த நிபந்தைனகளின் அ ப்பைடயில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
143/ '18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹிணி குமாாி விேஜரத்ன,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி
மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில் ெஹாக்கி விைளயாட் ன் பிறப்பிடமாக மாத்தைள மாவட்டம்
அைழக்கப்ப கின்றெதன்பைத அறிவாரா;
(ii) மாத்தைளயின் ெஹாக்கி விைளயாட்
ரர்க க்கு விைளயா வதற்குள்ள
நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க விைளயாட்டரங்கு பல வ டங்களாக எவ்வித
அபிவி த்திக்கும் உள்ளாக்கப்படவில்ைல என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா;
(iii) மாத்தைள
மாவட்டத் க்கு
உாித்தாகக்
காணப்பட்ட
ெஹாக்கி
விைளயாட் ன் ெப ைமைய மீண் ம் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் மாத்தைள
மாவட்டத்தில் ெஹாக்கி விைளயாட்ைட
ன்ேனற் வதற்கும் அைமச்சு
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
176/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) பாாிய ேமாச , ஊழல், அதிகார ஷ்பிரேயாகம், அரச ெசாத் க்கள் மற் ம்
சிறப் ாிைமகைள ஷ்பிரேயாகம் ெசய்தல் ெதாடர்பாக விசாரைண ெசய்தல்
பற்றிய சனாதிபதி விசாரைண ஆைணக்கு
தாபிக்கப்பட்ட திகதி யா
என்பைத ம்;
(ii) 2017.09.01 ஆம் திகதியளவில் அதற்குக் கிைடத்தி ந்த ைறப்பா களின்
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(iii) குறித்த ஆைணக்கு
இன்றளவில் விசாரைணகைள நிைற ெசய்
ஒப்பைடத் ள்ள லனாய் கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
ஆைணக்கு வின்
சிபாாிசின்ப
இ வைர
எ த் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 17 )
210/ ’18
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்
நகர
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ (i) வைரய க்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கன் எயர்ைலன் ெதாடர்பான வ யா ன
அறிக்ைகையத் தயாாித்த கு வின் உ ப்பினர்கள் யாவர் என்ைத ம்;
(ii) அந்த அறிக்ைகையத் தயாாிப்பதற்கு கு உ ப்பினர்க க்கு ெச த்தப்பட்ட
பணத்ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;
(iii) அந்தக் கு அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள சிபாாிசுகளின் எண்ணிக்ைக
எத்தைன என்பைத ம்;
(iv) அந்தச் சிபாாிசுகளில் தற்ேபா நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள சிபாாிசுகள்
யாைவ என்பைத ம்
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
258/ '18
ெகௗரவ ேஹஷா வித்தானேக,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2010 ஆம் வ டம்
தல் இரத்தின ாி மாவட்டத் க்கு வழங்கப்பட் ள்ள
எாிெபா ள்
நிரப் ம்
நிைலயங்க க்கான
உாிமப்பத்திரங்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ேமற்ப உாிமம்பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்கள
ெபயர் மற் ம்
கவாி யா ;
(iii) ேமற்ப உாிமப்பத்திரங்கைள வழங்கும் ேபா பின்பற்றப்பட்ட ைறயியல்
யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
401/ ’18
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2013, 2014 அல்ல அதைன அண்மித்த வ டங்களில் இலங்ைக மீன்பி த்
ைற கக் கூட் த்தாபனத்திற்கு ஒ ெதாைக எாிெபா ள் பம்பிகள் (மானி
இடப்பட்ட) ெகாள்வன ெசய்யப்பட்டதா;
(ii) ஆெமனின், அதன் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(iii) ேமற்ப எாிெபா ள் பம்பிகைள உற்பத்தி ெசய்த நா , உற்பத்தி வ டம்
மற் ம் வைக யா ;
(iv) ேமற்ப எாிெபா ள் பம்பிெயான்றின் விைல எவ்வள ;
(v) அதற்காக ெசல ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த நிதித் ெதாைக எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
எாிெபா ள் பம்பி வைகயான
இலங்ைக ெபற்ேறா ய
கூட் த்தாபனத்தின் தரப் பாிேசாதைனயின் லம் அங்கீகாிக்கப்பட்டைவயா;
(ii) ேமற்ப பம்பிகள் தற்ேபா பாவைனயில் உள்ளனவா, பாவைனயி
ந்
நீக்கப்பட் ள்ளனவா;
(iii) பாவைனயி
ந் நீக்கப்பட்
ப்பின், அதற்கான காரணம் யா ;
(iv) பாவைனயி
ந்
நீக்கப்பட்
ப்பின் அந்த பம்பிகைள ெகாள்வன
ெசய்த உத்திேயாகத்தர்க க்கு எதிராக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யா ?
(v) இந்த ெகாள்வன காரணமாக அரசுக்கு ஏற்பட்ட நிதிசார் நட்டம் எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 18 )
412/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல்
மற் ம்
வ காலைமப் ச்
சைபயினால்
சுத்திகாிக்கப்பட்ட
கு நீர்
வழங்கப்பட்
ந்த
களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) இன்றளவில் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் வழங்கப்ப கின்ற
களின்
எண்ணிக்ைக யா ;
(iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் த்த நிைலைம
வைட ம் வைர கு நீர்
வழங்குவதற்காக ஒவ்ேவார் ஆண் ற்கும் அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்தப்
பணத்ெதாைக யா ;
(iv) த்த நிைலைம
வைடந்த பின்னர், 2015 ஆம் ஆண்
வைர கு நீர்
வழங்கல் க த்திட்டங்க க்காக அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்த பணத்ெதாைக
ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ;
(v) ேமற்ப அைனத்தின ம் ன்ேனற்ற அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
442/ ’18
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(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
எவ்வித நடவ க்ைகக ம்
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) பயன்ப த்த
யாத அளவிற்கு ேசதமைடந் ள்ள ேமற்ப
திைய
ாிதமாக ம சீரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ம சீரைமப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் காலப்பகுதி மற் ம்
நிைற ெசய் ம் காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
464/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மகாவ அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சாின் அைமச்சு அ வலகங்களின்
கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) அந்த அ வலகங்க க்காக வாடைக குத்தைக ெச த்தப்ப ன் அந்த
மாதாந்த வாடைக/ குத்தைக ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) 2015 - 2017 ஆம் ஆண்
வைர ெச த்தப்பட் ள்ள ெமாத்த வாடைக/
குத்தைகத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

( 19 )
(ஆ) (i) இராஜாங்க அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணியின் உத்திேயாகத்தர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) அந்த பிரத்திேயக பதவியணிக்கு ஒ க்கப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(iii) இராஜாங்க அைமச்ச க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மின்வ
ேகட்பதற்கு,— (2)

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?

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

540/ ’18
தி அபிவி த்தி

(அ) (i) ெவல்லம்பிட் , அவிசாவைள
தியில், 137 ஆம் இலக்கத்தில் வதி ம்
தி . ேக.டீ. பிேரமசிறி என்பவர்,
தி அபிவி த்திக்காக காணிகள்
சு காிக்கப்பட்ட ேபா தனக்கு ஏற்பட்ட அநீதி சம்பந்தமாக உயர் கல்வி
மற் ம்
ெந ஞ்சாைலகள்
அைமச்சின்
ெசயலாள க்கு
சமர்ப்பித்த
ேமன் ைறயீ ஏற் க்ெகாள்ளப்படா தி ப்பி அ ப்பப்பட் ள்ளெதன்பைத
அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) நிகழ்ந் ள்ள ஏேத ெமா
அநீதி சம்பந்தமாக எவேர ம் ஒ வர்
ேமன் ைறயீெடான்ைற சமர்ப்பிக்கும்ேபா
அதைன ஏற் க்ெகாள்ளல்
ெபா வானெதா
சம்பிரதாயமாக இ ப்பி ம், அதைன நிராகாித்
தி ப்பிய ப் தல் அரச ஊழியெரா வாினால் ேமற்ெகாள்ளக்கூடாதெதா
விடயமாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அந்த ேமன் ைறயீட்ைட ஏற் க்ெகாண் அதற்கு நியாயமான
நடவ க்ைகெயான்ைற
ேமற்ெகாண்
அ
சம்பந்தமாக
ேமன் ைறயீட்டாள க்கு அறிவிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல்,ஏன்?

( 20 )
565/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)
த்தளம் மாவட்டத்தில்
திதாக தாபிப்பதற்கு
ன்ெமாழியப்பட் ள்ள
உள் ராட்சி நி வனங்கைள தாபிக்கும்ேபா
க த்திற்ெகாள்ளப்ப ம்
விடயங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப உள் ராட்சி நி வனங்க க்குாிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள்
மற் ம் கிராம அ வலர் பிாி கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
585/ ’18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச
ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வடேமல் மாகாண ஆ ர்ேவத ஆைணயாளாின் ெபயர் யாெதன்பைத ம்;
(ii) இவர கல்வி மற் ம் ெதாழிற் தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) வடேமல் மாகாணத்தின் ஆ ர்ேவதத் திைணக்களத்தில் ெதாழில் மற் ம்
ேவ
தைகைமகைளப் ெபா ட்ப த்தா
பதில் கடைம அ ப்பைடயில்
வழங்கப்பட் ள்ள பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) வடேமல் மாகாணத்தில் ஆ ர்ேவதத் திைணக்களத்தி ள் தைகைமகளின்ப
பதவி
உயர் கைள
வழங்குவதற்கு
அைமச்சு
ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?

2018 ெசத்ெதம்பர் 19,

வாய்

தன்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்

18/ ’18
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) கண் மாவட்டத்தில் உள்ள இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் சைப ப்ேபாக்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ப்ேபாக்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
ப்ேபா
லமாக ம் இன்றளவில் ேபாக்குவரத்தில்
ஈ ப த்தப்ப கின்ற ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
ப்ேபாக்களில் இலாபமீட் கின்ற மற் ம் நட்டத்தில் இயங்கும்
ப்ேபாக்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
ப்ேபாவி ம் நில ம் ெவற்றிடங்கள் யாைவ
என்பைத ம்;
(vi) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் பதவிேயற்றைத அ த் , இற்ைறவைர
ப்ேபாக்களில் வழங்கப்பட் ள்ள ெதாழில்களின் எண்ணிக்ைக ம் ேமற்ப
ெதாழில்கைள ெபற்ற ஆட்களின் ெபயர்க ம் யாைவ என்பைத ம்;
(vii) கண் மாவட்டத்தில் இ.ேபா.ச. ப்ேபாக்களின் ேப ந் களின் எண்ணிக்ைகைய
அதிகாிப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 21 )
60/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்டத்தின் ன்ெமாழி இலக்கம்
211 இன் பிரகாரம் ாிப்பில் சுப்பர் ெபாசுேபற்
(T.S.P.) உற்பத்தியின்
ெபா ட்
தனியார்
ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காக பின்பற்றப்பட்ட
நடவ க்ைக ைற யாெதன்பைத ம்;
(ii) இலங்ைகயின் ெபாசுேபற் ப் ப மத்தின் சாத்திய வள கற்ைக ெதாடர்பாக
தயாாிக்கப்பட் ள்ள ஒ அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்;
(iv) 1990 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இ வைர அரச
உற்பத்திக்காக
வழங்கப்பட்ட
பங்களிப்
யாெதன்பைத ம்;

ைறயினால் ெபாசுேபற்
வ ட
அ ப்பைடயில்

(v) அரச ைறயின் லம் ெபாசுேபற் உற்பத்திக்காக வழங்கிய பங்களிப்பின்
ஊடாக பசைள இறக்குமதி ெசய்வதற்காகச் ெசல் ம் ெசல (வ டாந்தம்)
எந்த அளவில் குைறத் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(vi) இந்த வர
ெசல த் திட்டத்தின்
லம் தற்ேபா
அ கூலங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

அைடயப்ெபற் ள்ள

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
144/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— சுகாதாரம், ேபாஷைண மற் ம்
சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தம் ள்ள மாட்ட ைவத்தியசாைலயின் ெவளி ேநாயாளர் பிாி க்கு சிகிச்ைச
ெப வதற்காக நாளாந்தம் ெப ந்ெதாைகயாேனார் வ ைக த கின்றனர்
என்பைத ம்;
(ii) இவர்க க்குப் ேபாதிய மலசல கூட வசதிகள் இவ்ைவத்திய சாைலயில்
காணப்ப வதில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ஆெமனில், தம் ள்ள ைவத்தியசாைலயின் வசதிகைள ேமம்ப த்த அைமச்சு
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?
177/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெகா ம்
ஷங்கிாிலா ேஹாட்டல் க த்திட்டத்திற்காக சீன அரசாங்கம்
இலங்ைக அரசாங்கத் டன் உடன்ப க்ைகெயான்றில் ைகச்சாத்திட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(ii) அதன்ப ,
சீனா
மற் ம்
இலங்ைக
சார்பாக
ைகச்சாத்திட் ள்ளவர்கள் யாவர் என்பைத ம்;
(iii) உடன்ப க்ைக ைகச்சாத்திடப்பட்ட திகதி யா

உடன்ப க்ைகயில்

என்பைத ம்;

(iv) அந்த உடன்ப க்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;

( 22 )
(v) ேமற்ப
க த்திட்டத்திற்காக வழங்கப்பட் ள்ள காணியின் அள
என்பைத ம்;
(vi) குறித்த காணி எந்த அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட் ள்ள

யா

என்பைத ம்;

(vii) இைறயி
அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட்
ப்பின், குறித்த இைறயி
உ தியின் இலக்கம், அதில் இலச்சிைனயிடப்பட்ட திகதி மற் ம் இடம்
யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
211/ ’18
வல்கள் மற் ம் வடேமல்

ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— உள்ளக அ
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ

(i) எவேர ம் ஆள் ஒ வர் இராஜதந்திர கட ச்சீட்ெடான்ைற ெப வதற்கு
உாித் ைடயவர் எனத் தீர்மானிப்பதற்கான தகவல்கள் உள்ளடங்கிய
சுற் நி பம், ஒ ங்குவிதி அல்ல அைமச்சரைவ தீர்மானம் ஏ ம் இ ப்பின்
அைவ யாைவ என்ைத ம்;
(ii) சனாதிபதி சட்டவாக்கச் சைப உ ப்பினர்கள், சட்டவாக்கசைபயால்
நியமிக்கப்ப ம் ஆைணக்கு உ ப்பினர்கள், ஆ னர்கள், தலைமச்சர்கள்,
நீதிபதிகள், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், மாகாண அைமச்சர்கள், அைமச்சு
ெசயலாளர்கள் மற் ம் அந்தப் பதவிக க்கு சமனான பதவிகைள
வகிப்பவர்கள் அல்ல
இராஜதந்திர ேசைவயில் ஈ பட் ள்ளவர்கள்
தவிர்ந்த இராஜதந்திர கட ச்சீட் க்கைளப் ெப வதற்கு உாித் ைடய ேவ
பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்குறித்த பதவிகளில் உள்ளடங்காத ஆட்க க்கு
கட ச்சீட் க்கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;

இராஜதந்திரக்

(iv) அவ்வாெறனின், அதற்கு ஏ வான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— ெந ஞ்சாைலகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மற் ம்

தி

228/ ’18
அபிவி த்தி

(அ) (i) ‘ஆயிரம் பாலங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம்’ என்பதன்
கீழ்
தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில்
அைமந் ள்ள ஊற் ப் லம், வள் வர்பண்ைண கிராமங்கைள ேநாக்கிச்
ெசல்கின்ற பிரதான தியில் அைமந் ள்ள பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள்
2016 ஆகஸ்ட் மாதம் 25 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(ii) இதன் ஒப்பந்தகாலம் 2017 ேம 21 ஆம் திகதி நிைறவைடந்தெதன்பைத ம்;
(iii) எனி ம் ேமற்ப
பாலத்தின் நிர்மாணப்பணிகள் இற்ைறவைர நிைற
ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள நிைற
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா;
(ii) ஆெமனில் ேமற்ப

நிர்மாணப் பணிகள் நிைற

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

ெசய்வதற்கான ஏேத

ெசய்யப்ப ம் திகதி யா ;

ம்

( 23 )
259/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கு விட்ட, ஹிக்கஸ்வத்த ஆரம்பப் பாடசாைல என்ற ெபயாில் பாடசாைல
ஒன் உள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) அப்பாடசாைலயில் இன்றளவில் கல்வி பயி ம் மாணவர் எண்ணிக்ைக
மற் ம் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
மண்சாி

பாடசாைல வளாகத்தின் ஓரத்தில் ஒ பகுதியில் க ைமயான
அபாயம் நில கிற என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;

(iv) ஆெமனின், இ
என்பைத ம்;

ெதாடர்பில் அைமச்சு எ க்கவி க்கும் நடவ க்ைக யா

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

473/ ’18
ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயில் நைடெபற் ள்ள மற் ம் நைடெபற் க்
ெகாண்
க்கும்
ைறேக கள்
ெதாடர்பாக
கணக்காய்வாளர்
தைலைமயதிபதியினால் SIN/B/AG/KI/2017/02 ஆம் இலக்க மற் ம்
2017.04.20 ஆம் திகதிய லனாய்
அறிக்ைக ஊவா மாகாண பிரதான
ெசயலாள க்கு
அ ப்பப்பட் ள்ள டன்,
இவ்வறிக்ைகயில்
பாலர்
பாடசாைலக க்கு
த்தகப் ைபகைளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு நிதி
அ சரைண ெபற் க்ெகாண்டைம ெதாடர்பாக ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள 5
(அ) (i) ெதாடக்கம் (v) வைரயான பந்திகளில் எ த் க்காட்டப்பட் ள்ள
விடயங்கைள இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா;
(ii) இந்த ெவௗிப்ப த்தல்கள் ெதாடர்பில்
(ஆ) (i) ெதாடக்கம் (iii) வைர
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள அவதானிப் கைள சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
566/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் நிர்வகிக்கப்பட்
வ கின்ற மாகாண
பாடசாைலகளில் நில ம் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) அந்த ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள
நடவ க்ைககள் யாைவ;

நிரப்ப

மாகாண

சைப

எ த் ள்ள

(iii) இன்றளவில் வடேமல் மாகாணத்தில் ஆசிாியர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்காக
பாீட்ைசெயான்ைற நடத் தல் ெதாடர்பில் மாகாண கல்வி அைமச்ச க்கும்
மாகாண பகிரங்க ேசைவகள் ஆைணக்கு
க்கும் இைடேய க த்
ேவ பா ஏற்பட் ள்ளைத அறிவாரா;
(iv) அந்த க த் ேவ பாட்ைட தீர்த் மாகாணத்தில் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்ைள
நிரப் வதற்காக குறித்த பாீட்ைசைய நடத்த அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைக யா ;
என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 24 )

ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயிடம் இடர்

மற் ம்

586/ ’18
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

காைமத் வத் திட்டெமான்

உள்ளதா;

(ii) இன்ேறல், அதற்கான காரணம் யா ;
(iii) இலங்ைக மின்சார சைபயிடம் அவசர நிைலைமெயான்றின் ேபா
ெதாடர்ச்சியாக
அ வல்கைள
ேமற்ெகாள்வதற்கான
திட்டெமான்
(Business Continuity Plan) உள்ளதா;
(iv) இன்ேறல், அதற்கான காரணம் யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ இஷாக்
ேகட்பதற்கு,— (1)

ரஹுமான்,—

ெப ந்ேதாட்டக்

ைகத்ெதாழில்

968/ ’18
அைமச்சைரக்

(அ) (i) ெமல்சிறி ர ெப ந்ேதாட்ட கம்பனியின் கீ ள்ள அண்ணளவாக 1000 ஏக்கர்
பரப்பளவான கலாெவவ, தா ேசனவத்த தற்சமயம் காடடர்ந் பயன்ப த்த
யாத தாிசு நிலமாக மாறி ள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) இதைன ந னமயமாக்கி அரசாங்கத்திற்கு வ மானெமான்ைற ெபறக்கூ ய
வைகயில் னரைமக்க
ெமன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ஆெமனின், ேமற்ப ெசயற்பாட்ைட ஆரம்பிக்கும் திகதி யாெதன்பைத அவர்
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
993/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண் நகர
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெசவனகல சீனித் ெதாழிற்சாைல ஆரம்பிக்கப்பட்ட வ டம் யா ;
(ii) ேமற்ப

ெதாழிற்சாைலக்காக ஒ க்கப்பட்ட காணிகளின் எக்கரள

(iii) ேமற்ப
ெதாழிற்சாைலக்கான
காணிகளின் ஏக்கரள யா ;

க ம் ச்

ெசய்ைகக்காக

யா ;

ஒ க்கப்பட்ட

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) கடந்த 5 வ ட காலப்பகுதிக்குள்,
(i) க ம் ச் ெசய்ைகக்காக ஒ க்கப்பட்ட காணிகளின்
ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட காணிகளின் அள ;
(ii) பயிர்ச்
ெசய்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ெமாத்த
ெபற் க்ெகாண்ட ெமாத்த க ம் ெதான்களின் அள ;

அளவில்

க ம் ச்

காணிகளி

ந்

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

லம் கிைடத்த இலாபம்;

ஒவ்ெவா
வ டத்திற்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

என்பைத அவர்

( 25 )

ெகளரவ விஜித ேஹரத்,— அரச நி வாக,
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

1108/ ’18
காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும்

(அ) (i) 1998ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக நி வாக ேசைவ, வகுப் இரண் ன் IIஆம்
தரத்திற்கு திறைம அ ப்பைடயில் பதவி உயர் வழங்கி ெவற்றிடங்கைளப்
ர்த்தி ெசய்தேபா
சுமார் பத்
அ வலர்க க்கு அநீதி ேநர்ந் ள்ள
என்பைத ம்;
(ii) தாபன விதிக் ேகாைவயின் ஏற்பா கள் மற் ம் ெபா
நி வாக
சுற்றறிக்ைககைளப் கவனத்திற்ெகாள்ளா , ேசைவ பிரமாணக் குறிப்பின்
பதவி உயர்
விதி ைறக்கு
ற்றி ம் மா பட்டதாக இரட்ைட பதவி
உயர்வாகக் க தி பாீட்ைசெயான்ைற நடத் வதற்காக, ெவற்றிடம் ஏற்பட்
சுமார் ஏ
ஆண் கள் தாமதித்
பதவி உயர்
வழங்கப்பட் ள்ளதால்
இவர்க க்கு அநீதி ேநர்ந் ள்ன என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) எவேர ம் அ வலர் ஒ வாின் ேசைவக் காலம்
க்கு வ ம்ேபா
அல்ல
ஓய்
ெபற்ற பின்னர் இந்த பதவி உயர்
வழங்கப்ப வதால்
சம்பந்தப்பட்ட அ வலர்கள் அதில் ஏன் ேசர்க்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(ii) இவ்வா
அநீதி ேநர்ந் ள்ள நபர்க
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;

க்கு நீதி வழங்க எ க்கப்ப ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

ெகௗரவ தயாசிறி
ேகட்பதற்கு,— (1)

ஜயேசகர,—

ெப ந்ேதாட்ட

ைகத்ெதாழில்

1115/ '18
அைமச்சைரக்

(அ) (i) இலங்ைகக்கு வ டாந்தம் இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் ேதயிைலயின் அள
ெமட்ாிக் ெதான்களில் எவ்வள ;
(ii) இலங்ைக ேதயிைலையக் ெகாள்வன

ெசய் ம் நா கள் யாைவ;

(iii) இறக்குமதி
ெசய்யப்ப ம்
ேதயிைலயான
இலங்ைக
ேதயிைலச்
சைபயினால்
ைறயான பாிசீலைனக க்கு உட்ப த்தப்பட்
உாிய
ேமற்பார்ைவயின் கீழ் இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றதா;
(iv) இன்ேறல், இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம்
ெபா ப்பிைன ஏற்பவர்கள் யார்;

ேதயிைலயின்

தரம்

பற்றிய

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேதயிைலக் ெகா ந் கைள உலரவி ைகயில் அல்ல
ேதயிைலயாக
மாற் ம் ெதாழிற்பாட் ன் ேபா ைகத்ெதாழிற்சாைலயி ள் சீனி அல்ல
ேவ
சுைவ ட் கள் அல்ல
நிற ட் கள் கடந்த காலப்பகுதியில்
ேசர்க்கப்பட் ள்ளனவா;
(ii) இ

குறித்

பாிசீலைனகள்

லம் ஊர்ஜிதப்ப த்தப்பட் ள்ளதா;

(iii) ேதயிைலயில் சீனியின் அடர்த்திைய அள
ைற உள்ளதா;

ெசய்வதற்கானெதா

அலகு

(iv) ேதயிைலயின் தரத்திைனப் பாதிக்கும் வைகயில் ெதாழிற்ப ேவா க்கு
எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 26 )
595/ ’ 18
ெகௗரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) வட மத்திய மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் பரவி ள்ள சி நீரக ேநாய்
நிைலைமைய
இனங்காண் ெகாள்வதற்காக
தற்ேபா
இடம்ெபற்
வ கின்ற ஆய் களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) அவ்
ஆய் கைள
ேமற்ெகாண் வ கின்ற
நி வனங்களின ம்
ஆய்வாளர்களின ம் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப ஆய் களின்
கள் கிைடக்கப்பட ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iv) குறிப்பிட்ட
ஆய் க க்காக
ஒ க்கப்பட் ள்ள
நிதித்
ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்ேடா க்கு வழங்கப்ப கின்ற சிகிச்ைசக க்கு
ேமலதிகமாக இந்ேநாய் ஏற்ப வைதத் த ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாெதன்பைத ம்;
(ii) வ த்த நீைர உற்பத்தி ெசய்கின்ற Reverse Osmosis Plant க க்கு
ேமலதிகமாக பிாித்தானியாவில் அைமந் ள்ள ICON LIFE SAVER எ ம்
நி வனத்தின் ஒ உற்பத்தியாகக் கூறப்ப கின்ற LIFE SAVER எ ம் நீர்
வ ெயான் இந்நாட் க்கு அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) சி நீரக ேநாய் பர வைதக் கட் ப்ப த் வதற்கு அதைன ஏன் பயன்ப த்த
யா என்ப பற்றித் ெதளி ப த்தப்ப மா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

2018 ெசத்ெதம்பர் 20, வியாழக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

12 / ‘18
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில் சிறிய இறப்பர் ேதாட்டக் ைகத்ெதாழிைல சார்ந் வாழ்கின்ற
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) இறப்பர் ைகத்ெதாழில் ழ்ச்சியைடந்ததன் காரணமாக தற்ேபா அவர்கள்
மிக ம் அநாதரவான நிைலைமக்கு ஆளாகி ள்ளனர்
என்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) 2015 ஆம் ஆண் க்கு ன் ஒ நபாிடமி ந் வ டத் க்கு எந்தள இறப்பர்
ெதாைகக்காக ெபா ளாதார ேசைவக் கட்டணம் (ESC) அறவிடப்பட்ட ;
(ii) ேமற்ப வாிப்பணம் எவ்வள ;
(iii) தற்ேபா
ேமற்ப
ESC வாி ஒ
நபாிடமி ந்
எந்தள
இறப்பர்
ெதாைகக்காக அறவிடப்ப கின்ற ;
(iv) ேமற்ப
வாி
ைறயினால் சிறிய இறப்பர் ேதாட்டக் ைகத்ெதாழி ல்
ஈ பட் ள்ள மக்க ம் சிறிய இறப்பர் ேதாட்ட வர்த்தகர்க ம் ேம ம்
அ த்தத்திற்கு ஆளாகின்றனரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

( 27 )
32/ ’18
ெகௗரவ ஆனந்த அ
ேகட்பதற்கு,— (1)

த்கமேக,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக்

(அ) (i) கண்
மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள எாிெபா ள் நிரப்
எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) அந்த எாிெபா ள் நிரப் நிைலயங்ககளின்

நிைலயங்களின்

கவாிகள் யாைவ;

(iii) அந்த எாிெபா ள் நிைலயங்களில் கூட் த்தாபனத் க்குாிய எாிெபா ள்
நிரப்
நிைலயங்கள் மற் ம் IOC கம்பனிக்குாிய எாிெபா ள் நிரப்
நிைலயங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ;
(iv) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இ வைர கண் மாவட்டத்தில் வழங்கப்பட் ள்ள
எாிெபா ள் நிரப் நிைலயங்க க்கான அ மதிப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக
யா ;
(v) அந்த அ மதிப்பத்திரங்கைளப் ெபற் க் ெகாண்ட நபர்களின் ெபயர்கள்
மற் ம் கவாிகள் யாைவ;
(vi) அவ்வா
அ மதிப்பத்திரங்கைள வழங்கியதன்
ஈட் ய பணம் எவ்வள :

லம் கூட் த்தாபனம்

(vii) அவ்வா
எாிெபா ள் நிைலய அ மதிப்பத்திரங்கைள வழங்கும் ேபா
கூட் த்ததபானம் கவனத்தில் எ த் க் ெகாள் ம் அள ேகால்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
61/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்டம்
லம் 2000 ஆம் ஆண் ல்
33.3% ஆகக் காணப்பட்ட இலங்ைகயின் வர்த்தகப் ெபா ள் ஏற் மதி 2014 ஆம்
ஆண் ல்
17%
ஆக
ழ்ச்சியைடந் ள்ளதாக
மிக ம்
வ
த்திக்
கூறப்பட் ள்ளதனால் 2000 - 2016 ஆம் ஆண்
வைர ஒவ்ெவா
வ ட
இ தியி ம் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள,
(1) இலங்ைகயின் பண்டங்களின் ஏற் மதி அள
(2) இலங்ைகயின் பண்டங்களின் இறக்குமதி அள

மற் ம் வ மானம்;
மற் ம் ெசலவினம்;

(3) வர்த்தக நி

ைவ;

ஆகியவற்ைற
என்பைத ம்;

பா மற் ம் ெடாலர்களில் ெவவ்ேவறாகக் குறிப்பி வாரா

(ஆ) (i) ேமேல (அ) வில் (1), (2) மற் ம் (3) ெப மானங்கைள ெமாத்த உள்நாட்
உற்பத்தியின் சத தங்களாக குறிப்பி வாரா என்பைத ம்;
(ii) 2000 - 2017 வைர உலகளாவிய ஏற் மதிச் சந்ைதயில் இலங்ைகயின்
பங்களிப் ஒவ்ெவா வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யா என்பைத ம்
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 28 )
178/ ’18
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) “House of Justices” க த்திட்டத்தின் கீழ் நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள்
ம சீரைமப்

அைமச்சுக்கு கட்டடத் ெதாகுதிெயான்ைற ம், நீதிபதிகைள

பயிற் விக்கும் நி வனெமான்ைற ம் மற் ம் நீதிமன்ற அ
கட்டடத் ெதாகுதிெயான்ைற ம் நிர்மாணிப்பதற்கு

வல்க

க்காக

ன்ெமாழியப்பட் ள்ளதா

என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

க த்திட்டத்தின் மதிப்பீட் ச் ெசல

(iii) நிர்மாணப் பணிக
(iv) அதன் ெபா ட்

எவ்வளெவன்பைத ம்;

க்கு ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
ன்வந்த கம்பனிக

ம் அைவ சமர்ப்பித்த விைலக

ம்

யாைவ என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப

நிர்மாணப்

பணிகைள

ேமற்ெகாள்கின்ற

ஒப்பந்தக்

கம்பனி

யாெதன்பைத ம்;
(vi) அதன் நிர்மாணப் பணிகைள நிைற

ெசய்வதற்கு எதிர்பார்த் ள்ள திகதி

யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
212/ ’18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெகா ம்

மாவட்டத்தில்

தாழ் நிலங்கைள

அதிகாரசைபயால் தைடெசய்யப்பட்
ெகாண்

வரப்பட்ட

மீட்டல் நகர

அபிவி த்தி

ப்பின், அத்தைட எந்த ஆண் ல்

என்பைத ம்;

(ii) இன்றளவில் குறித்த தைட நீக்கப்பட்

ப்பின், தைட நீக்கப்பட்ட ஆண்

மற் ம் அதற்கு ஏ வாயைமந்த காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) 2015.01.10

ஆம்

திகதி

அதிகாரசைப அல்ல

இன்

வைர

நகர

மாவட்டத்தில் எத்தைன தாழ் நிலங்கைள மீட்க
என்பைத ம்;

(iv) ேமற்ப அங்கீகாரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்களின் ெபயர் யா

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

அபிவி த்தி

இலங்ைக காணி மீட்டல் மற் ம் அபிவி த்திக்

கூட் த்தாபனம் ெகா ம்
அங்கீகாரம் அளித் ள்ள

ெதாடக்கம்

என்பைத ம்;

( 29 )
ெகௗரவ ேஹஷா
ேகட்பதற்கு,— (1)

விதானேக,—

ெப ந்ேதாட்டக்

260/ ’18
அைமச்சைரக்

ைகத்ெதாழில்

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தி ள்ள சி ேதயிைலத் ேதாட்ட உாிைமயாளர்களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) அவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்

கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii) அண்ைமயில் ஏற்பட்ட அனர்த்த நிைலைமயின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட சி
ேதயிைலத் ேதாட்ட உாிைமயாளர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப சி ேதயிைலத் ேதாட்ட உாிைமயாளர்கைளக் கட் ெய ப் வதற்காக
அைமச்சினால் இ வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள மற் ம் எதிர்காலத்தில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெதன் அதிேவக
தி
எவ்வளெவன்பைத ம்;

402/ ’ 18
தி அபிவி த்தி

லமாக கிைடக்கப்ெப ம் மாதாந்த வ மானம்

(ii) ேமற்ப
வ மானத்ைத
ைவப்பி
வதற்காக,
அதிேவக
உாித்தான கணக்ெகான் ேபணப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

திக்ேக

(iii) ஆெமனில், அக்கணக்கின் ெமாத்த மீதி எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) 2017 ஆம் ஆண் ன் ஆகஸ்ட் மாதத்திேலா அல்ல அண்மித்த காலத்திேலா
அக்கணக்கி
ந்
எேத ெமா
பணத்ெதாைக
அரசாங்கத்தினால்
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில், அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(vi) ைவப் ப் பணத்தி
ந்
இவ்வள
காரணம் யாெதன்பைத ம்;

பணத்ெதாைகைய ெப வதற்கான

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ
சமிந்த
விேஜசிறி,— மாகாண
சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் இயங்கும்
என்பைத ம்;

உள்

ராட்சி

503/ ’18
மற் ம்

ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக யா

(ii) ேமற்ப
ன்பள்ளி
ஒவ்ெவான்றின ம்
தனித்தனியாக யா என்பைத ம்;

ெபயர்

மற் ம்

கவாி

(iii) ஊவா
மாகாணத்தின்
தற்ேபாைதய
தலைமச்சரால்
ன்பள்ளி
மாணவர்க க்கு பாடசாைலப் த்தக ைபகள் வழங்கப்ப ம் க த்திட்டத்தின்
கீழ் இற்ைறவைர, அந்த அ கூலங்கைளப் ெபற் ள்ள
ன்பள்ளி
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் இவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ
என்பைத ம்;
(iv) இதற்ெகன ெசலவான பணத்ெதாைக மற் ம் பணம் ெபற் க்ெகாள்ளபட்ட
லங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 30 )
542/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணயக்கார,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ

வல்கள்

ெமண்டல் ைற க பிரேவச வழியின் இ ம ங்கி
ள்ள நிலப்பகுதிைய
இலங்ைக
ைற க அதிகாரசைபக்கு ைகேயற்
ெகாள்கலன்கைள
பாிேசாதைன ெசய்ய பயன்ப த் வதாயி ப்பின், தற்ேபா ெகாள்கலன்கைள
பாிேசாதைன ெசய்வதற்கான பிாி அைமந் ள்ள ேக தி நிைலயத்ைத
ேநாக்கிச் ெசல்ைகயில் ேதான் கின்ற 6-10 மணித்தியாலங்க க்கிைடப்பட்ட
பாாிய தாமதத்ைத தவிர்த் க்ெகாள்ள இய ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;

(ii) ஒ சில இறக்குமதியாளர்கள் அவர்களின் களஞ்சியங்கள் ெவ ைமயாகும்வைர
இறக்குமதி ெசய் ள்ள பண்டங்கைள வி வித் க்ெகாள்வைத தாதம்ெசய்
தாமதக் கட்டணங்கைள ெச த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வ
அவர்க க்கு
இலாபமானெதன்பைத அறிவாரா;
(iii) ஆெமனில், ேமேல (i) மற் ம் (ii) சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் எதிர்கால
நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
567/ ’18
ெகௗரவ அேசாக பிாியந்த,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம்
கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயி ள்ள
கடற்ெறாழில்
எத்தைனெயன்பைத ம்;

ைற கங்களின்

எண்ணிக்ைக

(ii) அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிேயற்றதன் பின்னர், ேமற்ப
ஒவ்ெவா
கடற்ெறாழில்
ைற கத்ைத ம் அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு
அைமச்சு எ த் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
969/ ’18
ெகளரவ இஷாக் ரஹுமான்,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

மற் ம்

(அ) (i) ெகபித்திெகால்லாவ பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், ெகபிதிெகால்லாவ
நகரத்தில் அைமந் ள்ள விைளயாட்
ைமதானம் மிக ம் சீர்குைலந்த
நிைலயில் காணப்ப வைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) பிரேதசத்தி ள்ள பாடசாைல மாணவர்களின் விைளயாட் த் திறைமகைள
ேமம்ப த்திக் ெகாள்ளத் ேதைவயான இந்த விைளயாட்
ைமதானத்ைத
ந னமயப்ப த்த க தி ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், ேமற்ப ைமதானத்திைன ந னமயப்ப த் ம் நடவ க்ைககள்
ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 31 )
994/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

நகர

(அ) (i) ெபல்வத்ைத சீனித் ெதாழிற்சாைல ஆரம்பிக்கப்பட்ட வ டம் யா ;
(ii) ேமற்ப

ெதாழிற்சாைலக்காக ஒ க்கப்பட்ட காணிகளின் எக்கரள

(iii) ேமற்ப
ெதாழிற்சாைலக்கான
காணிகளின் ஏக்கரள யா ;

க ம் ச்

ெசய்ைகக்காக

யா ;

ஒ க்கப்பட்ட

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) கடந்த 5 வ ட காலப்பகுதிக்குள்,
(i) க ம் ச் ெசய்ைகக்காக ஒ க்கப்பட்ட காணிகளின்
ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட காணிகளின் அள ;
(ii) பயிர்ச்
ெசய்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ெமாத்த
ெபற் க்ெகாண்ட ெமாத்த க ம் ெதான்களின் அள ;

அளவில்

க ம் ச்

காணிகளி

ந்

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

லம் கிைடத்த இலாபம்;

ஒவ்ெவா
வ டத்திற்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

என்பைத அவர்

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1109/ ’18
ெகௗரவ விஜித ேஹரத்,— உள்நாட்ட

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) வத்தைள பிரேதச ெசயலாளாினால் வத்தைள பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில்
நிர்மாணிக்கப்பட்ட கல்உ பிட்ட அரச கட்டடத் க்கு ெசலவிடப்பட்ட
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

கட்டடம் என்ன நடவ க்ைகக்காக நிர்மாணிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;

(iii) அப் பிரேதச சி வர்கள் விைளயாட் ைமதானமாகப் பாவித்த ஏற் ைடய
காணியில்
கட்டடம்
நிர்மாணிக்கப்பட்டைம
விஞ்ஞான ர்வ
அ ப்பைடெயான்றின் ேபாில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்;
(iv) இன்றளவில் ஏற் ைடய கட்டடம் ஒ பக்கத் க்கு சாயத் ெதாடங்கி ள்ள
என்பைத ம் யன்னல்கள், கத கள் மற் ம் ஏைனய ெப மதியான
ெபா ட்கள் அகற்றி எ த் ச் ெசல்லப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் அறிவாரா
என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
கட்டடத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் இன்றளவில் நிைற
ெசய்யப்பட் ள்ள ேபாதி ம் எவ்வித பயன்பாட் க்கும் எ க்கப்படாைம
ெதாடர்பாக ெபா ப்
வாய்ந்தவர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப
கட்டடம் இன்றளவில் கவனிப்பாாின்றி காணப்ப ம் நிைல
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 32 )
1116/ '18
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர.— உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ

வல்கள் அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

மத்திய

கலாசார

நிதியத்தினால்

நி வகிக்கப்ப ம்

ெதால்ெபா ளியல்

நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ேமற்ப

நிைலயங்களின் ெபயர்கைள ஒவ்ெவா

மாவட்டத் க்கும் ஏற்ப

குறிப்பி வாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) ேமற்ப
(i)

நிைலயங்க

க்கு 2015ஆம் ஆண்

தல் ஆட்ேசர்ப் ெசய்யப்பட்ட,

நிரந்தர ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக;

(ii) அைமய ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) ஒப்பந்த அ ப்பைடயிலான ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக;
(iv) அைமய ஊழியர்களில் நிரந்தர ேசைவயில் இைணக்கப்பட்ட ஊழியர்களின்
எண்ணிக்ைக;
(v) ஒப்பந்த

அ ப்பைடயிலான

ஊழியர்களில்

நிரந்தர

ேசைவயில்

இைணக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக;
ஒவ்ெவா

மாவட்டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு

அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

ேமற்ப

ஆட்ேசர்ப் கள் அரசாங்கத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட நைட ைறக்கு

ஏற்ப ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா;
(ii) தற்ேபா

காணப்ப ம்

ஊழியர்களின்

ெவற்றிடங்கள்

ஒவ்ெவா

மாவட்டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?
1179/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ேதசிய ஒ ைமப்பா , நல் ணக்கம் மற் ம் அரசக ம
ெமாழிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) ேதசிய ஒ ைமப்பா , நல் ணக்கம் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் 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?

( 33 )

2018 ெசத்ெதம்பர் 21, ெவள்ளிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
33/ ’18

ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம்
கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கண் மாவட்டத்தில் உள்ள இலங்ைக கடற்ெறாழில் கூட் த்தாபனத்தின்
விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) அைவ அைமந் ள்ள இடங்களின்

கவாிகள் யாைவ;

(iii) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இன்
வைர அந்த ஒவ்ெவா
நிைலயங்களி
ந் ம் ஈட் ய வ மானம் மற் ம் பராமாிப்
ெவவ்ேவறாக யாைவ;

விற்பைன
ெசல கள்

(iv) கண் மாவட்டத்தில் இலங்ைக கடற்ெறாழில் கூட் த்தாபனத்தின் கிைள
வைலயைமப்பிைன ேம ம் வி த்தி ெசய்வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைக யா ;
என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா ?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
62/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி இலக்கம் 293
இற்கு அைமய, பங்குச் சந்ைதயில் சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான
க மபீடெமான் தாபிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்;
(ii) ெகா ம்
பங்குச் சந்ைதயில் சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான
ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு ேம ம் அ கூலமான விதத்தில் நிதி
வசதியளிக்கும்
உன்னத
ேநாக்கத்ைத
நிைறேவற் வதற்கு
ஏற் ைடயதாயைமகின்ற
ேமற்ப
க மபீடத்ைதப்
பற்றி
ைகத்ெதாழிலாலர்கள் ேபாதியள விழிப் ணர்ைவப் ெபறவில்ைல என்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில்,
ேமற்ப
க மபீடம்
அைமந் ள்ள
இடம்
மற் ம்
ைகத்ெதாழிலாலர்க க்கு வழங்கப்ப ம் நிதிசார் நிவாரணங்கள் பற்றிய
விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) இலங்ைகயில் சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சிகைள
ஆரம்பிக்கத்
ேதைவயான
“ஆரம்ப
லதனத்ைத”
ச ைகமிக்க
நிபந்தைனக ட ம் மற் ம் ச ைக அ ப்பைடயிலான வட்
தங்களின்
கீ ம், ெதாழில் யற்சித் திறைமகைள பிைணயாக ைவத் க்ெகாண் நிதி
வளங்கைள வழங்குகின்ற ேதசிய ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாிக்க
தைலயீ ெசய்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 34 )
145/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— வ வாதார அபிவி த்தி,
வனசீவராசிகள் மற் ம் பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மாத்தைள மாவட்டத்தின் தம் ள்ைள, கேலெவல, லக்கல, பல்ேலகம மற் ம்
வில்க வ ஆகிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில் மக்கள் காட்
யாைனகளின் அச்சு த்த க்கு கம் ெகா த் ள்ளனெரன்பைத அறிவாரா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், இம்மக்கைள காட்
யாைனகளின் அச்சு த்த
ந்
மீட்பதற்கு அைமச்சு வச ள்ள ெதாைலேநாக்கு மற் ம் ேவைலத்திட்டம்
யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
179/ ’18
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2012.11.10 ஆம் திகதி ெவ கைட சிைறச்சாைலயில் இடம்ெபற்ற
ப ெகாைலகள் ெதாடர்பாக ஆராய அப்ேபாைதய விடயப்ெபா ப்
அைமச்சாினால் கு ெவான் நியமிக்கப்பட்டதா;
(ii) அவ்வாெறனின் அத் திகதி யா ;
(iii) அவ்வாெறனின் அக் கு வின் உ ப்பினர்கள் யார்;
(iv) அந்த அறிக்ைக அைமச்சாிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட திகதி யா ;
(v) அந்த அறிக்ைகயில் உள்ளடங்கி ள்ள சிபாாிசுகள் யாைவ;
(vi) அந்த சிபாாிசுகள் நட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ளதா;
(vii) அந்த

ைமயான அறிக்ைக சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்ப மா;

என்பைத அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
213/ ’ 18
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017.09.30 ஆம் திகதியன் உள்ளவா கூட் த்தாபனங்கள், நியதிச்சட்ட
சைபகள் அல்ல
அரச கம்பனிகளில் பணிப்பாளர் பதவிைய அல்ல
காைமத் வச் சைப அங்கத்தவர் பதவிைய வகிக்கும் இலங்ைகப் பிரைச
அல்லாத ஆட்கள் யாவர் என்பைத ம்;
(ii) 2017.09.30 ஆம் திகதியன் உள்ளவா கூட் த்தாபனங்கள், நியதிச்சட்ட
சைபகள் அல்ல
அரச கம்பனிகளில் பணிப்பாளர் பதவிைய அல்ல
காைமத் வச் சைப அங்கத்தவர் பதவிைய வகிக்கும் இரட்ைட
பிரசா ாிைம ைடய ஆட்கள் யாவர் என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 35 )
229/ ’18
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— மீள்கு ேயற்றம்,
னர்வாழ்வளிப் ,
அபிவி த்தி மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

வடக்கு

த்தத்தின் காரணமாக 1985 ஆம் ஆண் ல் இடம்ெபயர்ந்த வ னியா
வடக்கு பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய ெவ ைவத்தகல் கிராம மக்க க்கு,
இக்கிராமத்தில் மீண் ம் கு ேய வதற்கு அ மதி கிைடத் ள்ளெதனி ம்,
இதற்கான எவ்வித அ ப்பைட வசதிக ம் ஏற்ப த்தப்படாைமயின்
காரணமாக ெதாடர்ந் ம் பல்ேவ
பிரேதசங்களில், பல இன்னல்க க்கு
மத்தியில் இவர்கள் வசிக்கின்றார்கள் என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
கிராமத்தில்
கள், ேபாக்குவரத்
உள்ளிட்ட அ ப்பைட
வசதிகளின்ைம ம்,
காட்
யாைனகளின்
அச்சு த்தல்
காணப்ப கின்றைமயா ம் மக்கள் இங்கு மீள்கு ேய வதற்கு
யாத
நிைல ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iii) இந்திய அரசாங்கத்தின் உதவியில்
பாழைடந் ள்ளெதன்பைத ம்;

னரைமக்கப்பட்ட

பாடசாைல ம்

(iv) ேமற்ப
கிராமத்ைத அண் யதாக அைமந் ள்ள ேகாவிற் ளியங்குளம்
கிராமத்தி ம் அ ப்பைட வசதிகளின்ைமயால் தற்சமயம் 09 கு ம்பங்கள்
மாத்திரேம வசிப்பெதன்பைத ம்; இங்குள்ள பாடசாைல ம் களஞ்சியமாக
பயன்ப த்தப்பட் வ கின்றெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
கிராமங்களின் அ ப்பைட வசதிகள் மற் ம் உட்கட்டைமப்
வசதிகைள வி த்தி ெசய்
மக்கைள மீள்கு ேயற் வதற்கு நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
304/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

மற் ம்

(அ) (i) பலாங்ெகாைடயி
ந் 43 கி. மீ.
ரத்தில் நன்ேபாியல் ெநனட்ரட் என்ற
ெபயாில் கிராமெமான் உள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) அக் கிராமத்தில் வசிக்கும் கு ம்பங்கள் ெபா
வசதிகளின்றி ெப ம்
சிரமங்க டன் வாழ்ந் வ கின்றார்கள் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ஆெமனில்,
ேமற்ப
கிராமத்ைத
அபிவி த்தி
ெசய்வதற்கு
அைமச்சு
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச் சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 36 )
448/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) உள்நாட் மற் ம் ெவளிநாட் கல்வி நடவ க்ைகக க்காக இலங்ைகயர்
க க்கு சனாதிபதி நிதியத்தின்
லம்
ைமயான அல்ல
பகுதியள
லைமப் பாிசில் வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்
காணப்ப கின்றதா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், ேமற்ப ேவைலத்திட்டத்திற்கு அைமவாக இதற்காக தைகைம
ெபற்றவர்கள் ெதாி
ெசய்யப்ப ம் அ ப்பைட மற் ம்
ைறயியல்
யாெதன்பைத ம்;
(iii) க.ெபா.த. (உயர் தரம்) அதிகூ ய ள்ளிகைள ெபற் க்ெகாள் ம் மாணவர்
க க்கு லைமப்பாிசில் வழங்கும்
ைறயியெலான்
காணப்ப கின்றதா
என்பைத ம்;
(iv) பட்டப்பின் ப ப்
ைறயியெலான்

கல்விக்காக பட்டதாாிக க்கு லைமப்பாிசில் வழங்கும்
காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

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

ைறயியல் யாெதன்பைத ம்;

(vii) 2005 ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண் வைர ேமற்ப (iii) மற் ம் (iv) இல்
குறிப்பிடப்பட்ட
ைறயியல்க க்கு
றம்பாக, உள்நாட்
அல்ல
ெவளிநாட்
லைமப்பாிசில்கைள ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் ெபயர், நிதித்
ெதாைக, நி வனம் மற் ம் ெவளிநாெடனில், அந்நாட் ன் ெபயர்
ஆண் வாாியாக தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
504/ ’18
ெகௗரவ
சமிந்த
விேஜசிறி,— மாகாண
சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

மற் ம்

(அ) (i) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் அதிகாரத்திற்கு வந்த பின்னர், இ
வைர மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற
அைமச்சுக்கு ஆட்ேசர்ப்
ெசய்யப்பட்ட ஆேலாசகர்களின் எண்ணிக்ைக
யா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ஆேலாசகர்களின் ெபயர்கள்,
தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்;

கவாிகள்

மற் ம்

கல்வித்

(iii) ேமற்ப ஆேலாசகர்க க்கு ெச த்தப்ப கின்ற சம்பளங்கள், ப கள் மற் ம்
சிறப் ாிைமகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
(iii)இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள
ெசலவிட் ள்ள ெமாத்தப் பணத்ெதாைக யா

விடயத்திற்காக
என்பைத ம்;

இ வைர

(v) மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சி
ந்
ேசைவகைளப்
ெபற் க்ெகாள் ம் ெபா
மக்க க்கு இந்த ஆேலாசகர்களின்
லம்
கிைடக்கும் நன்ைமகள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 37 )
543/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2010, 2012 மற் ம் 2016ஆம் ஆண் களில் அம்பாந்ேதாட்ைட ைற க
வளவில் ைகத்ெதாழில்க க்கான ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட் ள்ளனவா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின்,
அத்தைகய
சந்தர்ப்பங்களில்
ெஹக்டயர்
ஒன் க்கான
அரசாங்கத்தின் வ டாந்த மதிப்பீட் குத்தைகத் ெதாைக யா என்பைத ம்;
(iii) 2010 மற் ம் 2012 ஆம் ஆண் ல் அத்ெதாைகயான ெஹக்டயர் ஒன் க்ெகன
அெமாிக்க ெடாலர் 50,000 ஆக ம் மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் ல் ெஹக்டயர்
ஒன் க்ெகன அெமாிக்க ெடாலர் 56,000 என ம் மதிப்பீ ெசய்யப்பட்
ந்ததா
என்பைத ம்;
(iv) தற்ேபா அந்த மதிப்பீட் த் ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

அம்பாந்ேதாட்ைட
ைற கத்தின் இந்த காணிகைள சீனக் கம்பனிக்கு
வழங்கியேபா
ெஹக்டயர் ஒன் க்ெகன மதிப்பீ
ெசய்யப்பட்ட விைல
யா என்பைத ம்;
(ii) பல ஆண் களாக இலங்ைக ைற க அதிகாரசைப டன் (SLPA) இைணந்
பணியாற்றி சாியான ேகள்விப்பத்திர நைட ைறயின் கீழ் அங்கீகாரம் ெபற்ற
தலீட் க் கம்பனிக க்கு ெபா த்தமான ேவ இடெமான் வழங்கப்ப மா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
568/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) உள்நாட்ட வல்கள்
அைமச்சினால்
வறட்சியால்
பாதிக்கப்பட்ட
பிரேதசங்க க்கு
ப சர்கைள
வழங்கும்
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
ஒன்
ன்ென க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், இ வைர அவ்வா
ப சர்கள் வழங்கப்பட் ள்ள பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(iii) க ம் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட த்தளம் மாவட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்ட
ப சர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அைவ வழங்கப்பட்ட பிரேதச ெசயலாளர்
பிாி கள் தனித்தனியாக யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ஏைனய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்கு ப சர்கைள வழங்க அைமச்சு
எ க்கும் நடவ க்ைக யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
587/ ’18
ெகளரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ
மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக
மின்சார
சைபைய
தனியார்மயப்ப த்த
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணம் யா என்பைத ம்;
(iii) அவ்வா
இலங்ைக மின்சார சைப நட்டம் அைடவைத த ப்பதற்காக
அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) மின்சார வா க்ைகயாளர்களினால் ெச த்த ேவண் ய மின்சாரக் கட்டணம்
கணிப்பிடப்ப கின்ற தற்ேபாைதய
ைற அநீதியான
என்பைத அவர்
ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 38 )
970/ ’18
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இப்பேலாகம பிரேதசச் ெசயலாளர் பிாிவில் அைமந் ள்ள கலாெவவ
ைவத்தியசாைல தற்ேபா க ம் கு நீர்ப் பிரச்சிைனைய எதிர்க்ெகாண் ள்ள
என்பைத ம்;
(ii) தற்ேபா
ெசயற்ப ம் கலாெவவ கு நீர் க த்திட்டம் கலாெவவ
ைவத்தியசாைலக்கு 500 மீட்டர் ெதாைலவில் நி த்தப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
(iii) இந்த 500 மீட்டைர நீ ப்பதன் லம் கலாெவவ ைவத்தியசாைலக்கும் அதற்கு
அப்பா ள்ள பல ெவவ, திக் அந்தியாய, கரவிலகல மற் ம் ேநகம ஆகிய
கிராமங்களில் வாழ்கின்ற மக்க க்கு கு நீர் வழங்க
ம் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ஆெமனில், இந்நீர்க் க த்திட்டத்ைத விஸ்தாிப்பதற்கான நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள் ம் திகதி யா என்பைத இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?
995/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண் நகர
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஹிங்குராைண சீனித் ெதாழிற்சாைல ஆரம்பிக்கப்பட்ட வ டம் யா ;
(ii) ேமற்ப ெதாழிற்சாைலக்காக ஒ க்கப்பட்ட காணிகளின் எக்கரள யா ;
(iii) ேமற்ப
ெதாழிற்சாைலக்கான க ம் ச் ெசய்ைகக்காக ஒ க்கப்பட்ட
காணிகளின் ஏக்கரள 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
காணிகளி
ந்
ெபற் க்ெகாண்ட ெமாத்த க ம் ெதான்களின் அள ;
(iii) பிழியப்பட்ட க ம் ெதான்களின் அள ;
(iv) உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த சீனியின் அள ;
(v) சீனி விற்பைனயின் லம் கிைடத்த இலாபம்;
ஒவ்ெவா
வ டத்திற்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள
என்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1119/ '18
ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்
தல் இ வைரயில் வைரய க்கப்பட்ட லங்கா செதாச
நி வனத்தினால் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள
ஒவ்ெவா
வ டத் க்கும் ஏற்ப யா ;
(ii) ேமற்ப அாிசி இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட விைலகள் யாைவ;
(iii) ேமற்ப அாிசி சந்ைதக்கு வழங்கப்பட் ள்ள ைற யா ;
(iv) 2015 ஆம் ஆண்
தல் இ வைரயில் வ டாந்தம் சந்ைதக்கு
வழங்கப்பட் ள்ள அள கள் மற் ம் விைலகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ;
(v) 2017 மற் ம் 2018ஆம் ஆண் களில் லக் செதாசவினால் தனியார்
ைறயினாிடமி ந் ெகாள்வன ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள யா ;
(vi) ேமற்ப ஒ கிேலா அாிசிக்காக ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக யா ;
(vii) ேமற்ப அாிசிையக் ெகாள்வன ெசய்த வர்த்தக நி வனங்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

