
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

7 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2017 ஆகஸ்ட் 25 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 7 (1).] பாரா மன்றம் 

2017 ெசப்தம்பர் 06, தன்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ  (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
காப் தித் ெதாழிைல ஒ ங்குப த்தல் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
இலத்திரனியல் ெகா க்கல்வாங்கல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— ேதசிய அரசுப் 
ேபரைவயின்  1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க,  மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழ்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் மக்கள் சீன கு யரசுக்கும் 
இைடேய மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் , 
2017 ன் 20 ஆம் திகதிய 2024/25 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— ேதசிய அரசுப் 
ேபரைவயின்  1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க,  மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழ்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் வியட்நாம் ேசாச சக் 
கு யரசுக்கும் இைடேய மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் 
ஆக்கப்பட் , 2017 ைல 19 ஆம் திகதிய 2028/16 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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* 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க உற்பத்தி வாி 
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின்  3 ஆம் பிாிவின் கீழான உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி 
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால்  ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 09 ஆம் திகதிய 2022/30 
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.22 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க உற்பத்தி வாி 
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின்  3 ஆம் பிாிவின் கீழான உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி 
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால்  ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 19 ஆம் திகதிய 2024/1 
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.22 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
* 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.3),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க உற்பத்தி வாி 
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின்  3 ஆம் பிாிவின் கீழான உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி 
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால்  ஆக்கப்பட் , 2017 ைல 11 ஆம் திகதிய 2027/7 
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.22 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேதசிய ம ந் கள் 

ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2015 ஆம் ஆண் ன் 5 
ஆம் இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் 59 ஆம் 63 
ஆம் பிாி க டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம்  142 ஆம் பிாிவின் (2) உட்பிாிவின் (ப) 
என் ம் பந்தியின் கீழ் சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 14 ஆம் திகதிய 2023/30 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

*  
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக காப் திக் 

கூட் த்தாபனம் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் ( 2014 ) ,— 
2007 ஆம் ஆண் ன் 07 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டம் மற் ம் 2000 ஆம் ஆண் ன் 43 
ஆம் இலக்க காப் திக் ைகத்ெதாழில் சட்டத்தின் ஒ ங்குவிதிக க்கைமய 2017.03.22 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட, பட்டயக் கணக்காளர்களான ேகபீஎம்ஜீ நி வனத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக காப் திக் கூட் த்தாபனத்தின் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள்  மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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*  
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய ேசமிப்  வங்கியின் 

வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட நிதிக்கூற் க்ககள் (2014),— 
பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின் 35 (3) ஆம் உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ், 2016.05.05 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, 
கணக்காய்வாளாின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய ேசமிப்  வங்கியின் 
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*  
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த 

அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின் 
35 (3) உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) 
உட்பிாிவின் கீழ் 2016.09.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் 
மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*  
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த 

அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின் 
35 (3) உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) 
உட்பிாிவின் கீழ் 2017.05.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப்  உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் 
மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*  
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— சிலாபம் ெப ந்ேதாட்டக் 

கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) உட்பிாிவின் கீழ் 2016.11.15 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய் த் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான சிலாபம் 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த 
அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*  
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின் 

வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின் 35 (3) 
உட்பிாிவின் கீழ் மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) 
உட்பிாிவின் கீழ் 2016.10.28 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப்  உள்ளடங்கலான பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 
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2017 நவம்பர் 13, திங்கட்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

134/ ’15 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014.01.01 ஆம் திகதியி ந்  2015.06.30 ஆம் திகதி வைரயான 
காலப்பகுதியில், சட்ட விேராதமாக இலங்ைகக்கு ெகாண்  வரப்பட்  
ைகப்பற்றப்பட்ட சிகரட்களின் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சிகரட்க டன் ைக  ெசய்யப்பட்  தவறாளிகளான ஆட்களின் 
ெபயர்கள், கவாிகள், ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் மற் ம் 
ெவௗிநாட்டவெரனில் நா  யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்க க்கு வழங்கப்பட்ட 
தண்டைனகள் ஒவ்ெவா  ஆ க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ைகப்பற்றப்ப கின்ற சட்ட விேராதமான சிகரட்கள் சட்ட நடவ க்ைககைள 
ெதாடர்ந்  அழிக்கப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், சிகரட்கள் அழிக்கப்ப ம் ெசயல் நைட ைற யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், ேமற்ப  சிகரட்கள் அரச வாிக க்குட்ப த்தப்பட்  சந்ைதக்கு 
விநிேயாகிக்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

931/ '16 

ெகௗரவ சந்திம கமேக,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (6) 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைப, தனியார் ைறயிடமி ந்  மின்சாரத்ைதக் 
ெகாள்வன  ெசய்ைகயில், ெப ைக நைட ைறையப் பின்பற்ற 
ேவண் ெமன மின்சார சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளைம குறித்  அறிவாரா; 

 (ii) இ வைரயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள மின்சார ெகாள்வன களின்ேபா   
ேகள்விப்பத்திர நைட ைற பின்பற்றப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அச்சந்தர்ப்பங்கள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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991/ ’ 1 6 

ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 

(அ) (i) பிரேதச அபிவி த்திக் கு த் தைலவர்கள் அல்ல  இைணத் தைலவர்களாக 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் அல்லாேதார் நியமிக்கப்பட் ள்ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவர்களின் ெபயர்கள், அவர்கள் தைலவர் பதவிேயற் ள்ள 
பிரேதச அபிவி த்திக் கு க்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  தைலவர்க க்கான அதிகாரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆட்கள் ேமற்கூறிய பதவிக க்கு நியமிக்கப்பட்ட அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஆட்களின் அதிகூ ய கல்வித் தைகைமகள் அல்ல  
ெதாழிற்தைகைமகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  தைலவர்க க்கு/ இைணத் தைலவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் 
சம்பளங்கள், ெகா ப்பன கள் மற் ம் ேவ  வசதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1113/ ’ 16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 2010 ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண் ன் இற்ைறவைர ப ைள மாவட்டத்தில், 

 (i) வழங்கப்பட் ள்ள எாிெபா ள் நிரப்  நிைலய உாிமப் பத்திரங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உாிமப் பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உாிமப் பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டதன் லம் ெபற்ேறா யக் 
கூட் த்தாபனத்திற்கு ஆண் ேதா ம் கிைடத்த வ மானம் எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iv) எாிெபா ள் நிரப்  நிைலய உாிமப் பத்திரங்கள் வழங்கப்ப ம்ேபா  
கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப ம் அள ேகால்கள் யாைவ  என்பைத ம்; 

 (v) இவ்வா  எாிெபா ள் நிரப்  நிைலய உாிமப் பத்திரங்கள் வழங்கப்ப கின்ற 
ேபா  ஏேத ம் ேமாச கள், ஊழல்கள் இடம்ெபற்றி க்குமாயின், அ  
ெதாடர்பில் எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1191/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் த்தளம் மாவட்டத்தில் இலங்ைக மின்சார 
சைபயினால் மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபாைதக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 1984 தல் 2009 ஆம் ஆண்  வைர மின்சாரம் வழங்குவதற்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) 2009 ஆம் ஆண் ல் த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  
வைர மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காலகட்டத்தில் மின்சாரம் 
வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1298/ ’ 16 

ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலகளில் 
பணியாற் ம் கல்விசாரா ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைகயான  ஒவ்ெவா  பதவிக்கைமய தனித்தனியாக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலக க்கான 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட கல்விசாரா பதவியணியில் நில ம் ெவற்றிடங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) அந்த ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைகயான  ேதசிய மற் ம் மாகாண 
பாடசாைலக க்கைமய தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெவற்றிடங்க க்கு ஆட்ேசர்ப்  
ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், அதற்கு ஏற் ைடயதான ஆட்ேசர்ப்  நைட ைற யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1381/ ’ 16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல திட்டத்தின் 149 ஆம் இலக்க 

ன்ெமாழிவின் ப  அ ராத ரம், வ னியா மற் ம் கிளிெநாச்சி ஆகிய 
மாவட்டங்களில் கமத்ெதாழில், கால்நைட வளர்ப் , மீன் உற்பத்தி 
வலயங்கைள நி வதற்கு பா 100 மில் யன் ஒ க்கப்பட்டெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) இந்த ன்  க த்திட்டங்க க்குமான சாத்தியவள அறிக்ைககள் யாரால் 
தயாாிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) இதன்ப , இந்த ன்  க த்திட்டங்க க்காக ம் மதிப்பிடப்பட்ட ெமாத்த 
ெசல  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ன்  க த்திட்டங்க க்காக ம் 2016 ஆம் ஆண்  நிைறவைட ம் 
ேபா  திைறேசாியினால் வழங்கப்பட்ட நிதி ஏற்பா  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) 2017 ஆம் ஆண் க்காக ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் சார்பில் வழங்கப்படக்கூ ய 
நிதி ஏற்பா  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1466/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசங்களில் வசிக்கின்ற குைறந்த 

வ மானம் ெப கின்ற கு ம்பங்க க்கு பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் 
பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதியங்களி ந்  இலவசமாக கூைரத் தக கள் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;  

 (ii) பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதியங்கைள பயன்ப த்தி பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கூைரத் தக கள் 
பகிர்ந்தளிக்கப்ப தல் தைடெசய்யப்பட் ள்ளதா;  

 (iii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 
 (iv) ேமற்ப  தைடைய நீக்கி, ன்னர் இ ந்தைதப்ேபால் பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்களின் ஊடாக கூைரத் தக கைளப் பகிர்ந்தளிக்க  அவசியமான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1478/ '16 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தில், மத்திய அரசாங்கம் மற் ம் மாகாண சைபயின் கீழ் 

நி வகிக்கப்ப ம் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் நிரந்தர அதிபர்கைளக் ெகாண் ள்ள 

பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) தற்ேபா  பதில் கடைமயாற் ம் அதிபர்கைளக் ெகாண் ள்ள பாடசாைலகளின் 

எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின்  ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iv) கடந்த வ டம் நடத்தப்பட்ட அதிபர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்கான ேபாட் ப் 

பாீட்ைசயில் வடேமல் மாகாணத்தில் சித்தியைடந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் அவர்கள  ெபயர்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்தவர்கள் தற்ேபா  சாியான விதத்தில் 
பணியிடங்க க்கு அமர்த்தப்பட் ள்ளார்களா; 

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



( 8 ) 

 

1584/ ’17 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ெஹாரைண, ேபா வதண்ட, வகவத்ைத, பர்த் திய டைமப் த் 

ெதாகுதியில் 39 ஆம் இலக்க கவாியில் வதி ம் தி மதி. பீ. சீத்தாேதவி 
ெஹாரைண, பர்த் ேதாட்டத்தின் சி வர் ங்கா நி வாகியாக ேசைவயில் 
இைணந்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர் ேசைவயி ந்  விலகிய திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) 26 வ டகால ேசைவைய த் ம்ேபா  இவ க்குக் கிைடக்க ேவண் ய 

நட்டஈட் த் ெதாைக மற் ம் பணிக்ெகாைடத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) அத்ெதாைகையப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு ெதாழில் திைணக்களத்தினால் 

2016.11.26 ஆம் திகதி குறித் ைரக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், அந்த நட்டஈட் த் ெதாைக மற் ம் பணிக்ெகாைடத் ெதாைக 

ெச த்தப்படாதி ப்ப  ஏெனன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1601/ ’ 17 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) இலங்ைகயின் ேதசிய வ சக்திக் ெகாள்ைக காலங்கடந் விட் ள்ளைத 

அறிவாரா என்பைத ம்; 
 (ii) இலங்ைகயின் சமகால மற் ம் எதிர்கால எதிர்பார்ப் க க்கு ெபா த்தமான 

ேதசிய வ சக்தி ெகாள்ைகெயான்  ேதைவ என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  திய ேதசிய வ சக்தி ெகாள்ைக பாரா மன்றத் க்கு 
சமர்ப்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1603/ '17 
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ெகா ம்  நக க்கு மின்சாரத்ைத வழங்கும் நிலக்கீழ்  மின்சார வழங்கல் 

ைறெயான்  சுமார் 03 வ ட காலமாக ெசய ழந் ள்ளைம பற்றி 
அறிவாரா; 

 (ii) ேமற்ப  மின்சார வழங்கல் ைறயின்  மின்சார வழங்கல் ெகாள்ளள  யா ; 
 (iii) குறிப்பிட்ட வழங்கல் ைறைய வழைம நிைலக்கு ெகாண்  வ வதற்கு 

நடவ க்ைக எ த்தல்  தாமதம் அைடவதற்கான  காரணம் யா ;  
 (iv) ேமற்ப  வழங்கல் ைறயின்  தி த்தியைமத்தல்  தாமதமைடதல் ெதாடர்பில்  

ெபா ப் க் கூற ேவண் ய உத்திேயாகத்தர்கள் யார்; 
 (v) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  உத்திேயாகத்த க்கும் எதிராக அைமச்சு அல்ல  

இலங்ைக மின்சார சைபயினால் இ வைரயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
ஒ ங்காற்  நடவ க்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (vi) ெகா ம்  நகாில் ெதாடர்ச்சியான மின்சார வழங்கைல உ திப்ப த் ம் 
கமாக மின் அ ப்பல் ைறைமயிைன இற்ைறப்ப த் வதற்கு  

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 9 ) 

 

1633/ ’17 
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) இலங்ைக நிைலெப தகு சக்தி அதிகாரசைபக்கு ெசாந்தமான வ சக்தி 

உற்பத்தி லங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வ சக்தி லத்தி ந் ம் நிைலெப தகு சக்தி 

அதிகாரசைபக்கு கிைடக்கும் வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  நிைலெப தகு சக்தி நிதியத்தின் வச ள்ள நிதியத்தின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நிதியம் ைவப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள வங்கி/நிதி நி வனம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நிதியத்தி ந்  எதிர்பார்க்கப்ப ம் குறிக்ேகாள்க க்காக அ  உாிய 
வைகயில் பயன்ப த்தப்ப கின்றெதன தி ப்தியைடகின்றாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1711/ ’17 
ெகௗரவ ெசஹான் ேசமசிங்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்  

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானைரக் ேகட்பதற்கு ,— (2) 
(அ) (i) அ ராத ர மாவட்டத்தில் இயங்கிவ கின்ற சிவில் பா காப்  வலயங்களின் 

எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ஒவ்ெவா  வலயத் ட ம் இைணக்கப்பட் ள்ள சிவில் பா காப்  

உத்திேயாகத்தர்களின்   எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) (i) இந்த மாவட்டத்தில் ெதாி ெசய்யப்பட்ட சிவில் பா காப்  வலயங்களில் 
இைச நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டனெவன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய தகவல்கள் யாைவ; 
 (iii) சிவில் பா காப்  உத்திேயாகத்தெரா வரால் இைச நிகழ்ச்சி க்ெகட் கள் 

20 விற்பைன ெசய்யப்படேவண் ய கட்டாயம் நிலவியெதன்பைத அறிவாரா; 
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1792/ ’17 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1990.12.31 ஆம் திகதி அல்ல  அதைன  அண்மித்த காலப்பகுதியில் வட 

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

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

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

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 10 ) 

 

2017 நவம்பர் 14, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

136/ '15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கா களி ந்  பி த்  சட்டத் க்கு ரணாக ைவத் க் ெகாண் ள்ள 
மற் ம் 2009 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் ேபா யான ஆவணங்கைள தயாாித்  
பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள யாைனக் குட் கள் ெதாடர்பில் விசாரைண ெசய் , 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்  விசாரைண அறிக்ைக 2014.07.22 ஆம் திகதி 
அப்ேபாைதய வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சின் ெசயலாளாிடத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அறிக்ைக ெதாடர்பில் எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் குறித்  14 
நாட்க க்குள் அறிவிக்க ேவண் யி ந்த  என்பைத ம்; 

 (iii) 14 நாட்கள் ர்த்தியாவதற்கு ன்னர், ேமற்ப  அறிக்ைகையத் தயாாித்த 
பிரதி கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதி தி . ஏ.எச்.எம்.எல். அம்பன்வல 
அப்பணியி ந்  அகற்றப்பட்டார் என்பைத ம்;  

 அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) (i) ேமற்ப  அறிக்ைகயின் பிரகாரம் யாைனக் குட் களின் கடத்தல் ெதாடர்பில் 
குற்றஞ்சாட்டப்பட் ள்ள ஆட்களின் ெபயர், கவாி, ெதாைலேபசி இலக்கம் 
மற் ம் பதவி ஆகிய  தகவல்கைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;  

 (ii) ேமற்ப  ஆட்க க்கு எதிராக எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்;  

 (iii) ேமற்ப  நடவ க்ைககள் ெதாடர்பில் கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதித் 
திைணக்களத் க்கு அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில்,  அத் திகதி யா  என்பைத ம்; 
 (v) குறித்த அறிக்ைகைய இச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

976/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 

(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தின் சிலாபம், இரணவில பிரேதசத்தில் “அெமாிக்காவின் 
குரல்”  (Voice of America) என ஒ பரப்  நிைலயெமான்  உள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக வழங்கப்பட் ள்ள காணியின் அள  யா ; 
 (iii) ேமற்ப  காணி வழங்கப்பட் ள்ள  இைறயி  அ ப்பைடயிலா இன்ேறல்  

குத்தைக அ ப்பைடயிலா; 
 (iv) குத்தைக அ ப்பைடயிலாயின், இலங்ைக அரசாங்கத்திற்கு ெச த்தி ள்ள 

குத்தைகத் ெதாைக ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கிணங்க ெவவ்ேவறாக யா ; 
 (v) இந்த நிலப்பரப்பில் இலங்ைக அரசாங்கத்தின் அைனத் ச் சட்டதிட்டங்க ம் 

அ ல்ப த்தப்ப கின்றனவா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) “அெமாிக்காவின் குரல்” நி வனத்ைத ஆரம்பிக்க இலங்ைக அரசாங்கம் 
மற் ம் ஐக்கிய அெமாிக்க அரசாங்கம் அல்ல  “Voice of America”  
நி வனத் டன் ெசய் ெகாண் ள்ள உடன்ப க்ைககள் யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  உடன்ப க்ைககள் அைனத்ைத ம் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 
 (iii) ேமற்ப  நி வனத்தில் ேசைவயாற் கின்ற இலங்ைகயர்கள் மற் ம் 

ெவௗிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள ; 
 (iv) அந்நி வனத்தினால் ஆற்றப்ப கின்ற ேவைலகள் மற் ம் ஒ பரப்பப்ப கின்ற 

நிகழ்ச்சிகள் யாைவ; 
 (v) ேமற்ப  ேவைலகள் மற் ம் நிகழ்ச்சிகைள ஒ ங்கு ைறயாக்குகின்ற இலங்ைக 

அரச நி வனம் யா ; 
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1046/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) உள் ராட்சித் ேதர்தல் ெதாகுதிகளின் எல்ைல நிர்ணயம் பற்றிய 
ேமன் ைறயீட்  விசாரைணகள் வைடந் ள்ள ேபாதி ம் உள் ராட்சித் 
ேதர்தல் சட்டத்தி ள்ள குைறபா கள் காரணமாக உள் ராட்சித் ேதர்தல்கைள 
நடத்த யா ள்ளெதன ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு வினால் அல்ல  அதன் 

ன்ைனய ேதர்தல் திைணக்களத்தினால் அைமச்சின் ெசயலாள க்கு 
அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய குைறபா கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  குைறபா களில் ேதர்தல்கைள நடத்த யாத மட்டத்திலான 

குைறபா கள் இ ப்பின், அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  குைறபா ைள ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு  அல்ல  அதன் ன்ைனய 

ேதர்தல் திைணக்களம் எ த்  லமாக அறிவித் ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்ய இ வைர எ த் ள்ள 

நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1116/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 2010 ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர பண்டாரெவல நகர சைபக்கு; 

 (i) உள் ராட்சி அைமச்சினால் வழங்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக; 
 (ii) மாகாண சைபயினால் வழங்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக; 

ஆண்  ாீதியாக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
 அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர உள் ராட்சி 
அைமச்சினா ம் ஊவா மாகாண சைபயினா ம் ப ைள மாவட்டத்தின் ஏைனய 
உள் ராட்சி நி வனங்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக ஆண்  
ாீதியாக தனித்தனியாக எவ்வள  என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1171/ '16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2013ஆம் ஆண் ல் அம்பாைற மாவட்டத்தின், சம்மாந் ைறயில் நைடெபற்ற 
"தயட்ட கி ள” கண்காட்சிக்கு வ ைகதந்த வி ந்தினர்க க்கு பா காப்  
நல்குவதற்காக ம் வாகனங்கைள தாித்  ைவப்பதற்காக ம் வலதாபிட் ய 
பிரேதசவாசிகளின் வயற் காணிகைள பா காப் ப் பைடயினர் தற்கா கமாக 
சு காித் க்ெகாண்டார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகைள பயன்ப த்தியைமக்காக எந்தவிதமான ெகா ப்பன க ம் 
வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ெவ ைமயாக உள்ள இக்காணிகளில் பயிர்ெசய்ைகைய 
ேமற்ெகாள்வதற்கு காணி உாிைமயாளர்கள் யற்சித்தேபாதி ம், இதற்கு 
இரா வ உத்திேயாகத்தர்கள் இடமளிப்பதில்ைல என்பைத ம்;  

 (iv) ேமற்ப   காணிகைள உாிைமயாளர்க க்கு வழங்குவதற்கு இ வைரயில் 
எந்தெவா  நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இக்காணிகைள மீண் ம் உாிைமயாளர்க க்கு ெபற் க்ெகா ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத் திகதி யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1192/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் மன்னார் மாவட்டத்தில் இலங்ைக மின்சார 
சைபயினால் மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபாைதக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 1984 தல் 2009 ஆம் ஆண்  வைர மின்சாரம் வழங்குவதற்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) 2009 ஆம் ஆண் ல் த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  
வைர மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காலகட்டத்தில் மின்சாரம் 
வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1362/ ’ 16  

ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— அபிவி த்திப் பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியத்ைத ெச த் வதற்காக பதி  
ெசய்யப்பட் ள்ள மாத்தைற மாவட்டத்தி ள்ள தனியார் நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனங்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியத்தில் அங்கத் வத்ைத 
ெபற் க்ெகாண் ள்ள மாத்தைற மாவட்டத்தி ள்ள ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியத்தில் பதி  ெசய்யப்ப வதற்கு இ க்க 
ேவண் ய குைறந்தபட்ச ேதைவகள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1383/ ’ 16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 147 
இன்ப , மீன் மற் ம் மீன் உற்பத்திகளின் இறக்குமதிக்கான விேசட 
வியாபாரப் பண்டங்கள் வாி பா 50/- வைர அதிகாிக்கப்பட்டதன் லம், 
அரச வ மானத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பங்களிப்  யா  என்பைத ம்; 

 (ii) 1977ஆம் ஆண் ந்  இற்ைறவைர இலங்ைகக்கு இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட மீன் மற் ம் மீன் உற்பத்திகளின் அள ம் இறக்குமதிப் 
ெப மதி ம் ஒவ்ெவா  ஆண்  வாாியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) சுங்கத் தர களின்ப , இலங்ைகக்கு மீன் மற் ம் மீன் உற்பத்திகைள 
இறக்குமதி ெசய் ம் இறக்குமதியாளர்களின் ெபயர் பட் யைலச் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைகக்கான மீன் இறக்குமதிைய குைறப்பதற்கு அரசாங்கத்திடம் 
ஏேத ம் ேவைலத்திட்டெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அ  யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 14 ) 

 

1494/ ’16 

ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2011 ஆம் ஆண் ன் 22 ஆம் இலக்க உண்ணாட்டரசிைற (தி த்த) சட்டத்தின் 
லம் தி த்தப்பட்டவாறான 2006 ஆம் ஆண் ன் 10 ஆம் இலக்க 

உண்ணாட்டரசிைற சட்டத்தின் 7(25) பிாி க்கு அைமய 1972 ஆம் ஆண் ன் 
5 ஆம் இலக்க கூட் ற ச் சங்கங்கள் சட்டத்தின் கீழ் அல்ல  ஏேத ெமா  
மாகாண சைப நியதிச் சட்டத்தின் கீழ் பதி  ெசய்யப்ப கின்ற ஏேத ெமா  
கூட் ற ச் சங்கத்தின் இலாபம் மற் ம் வ மானம் 2011 ஏப்ரல் 01 ஆம் 
திகதி தல் வ மான வாியி ந்  விலக்களிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கு ேமலதிகமாக, ேமற்ப  கூட் ற ச் சங்கங்களின் வட்  மற் ம் 
பங்கிலாபங்க ம் வ மான வாியி ந்  விலக்களிக்கப்பட் ள்ளைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கு ேமலதிகமாக, உண்ணாட்டரசிைற சட்டத்தின் 133(3)(அ) பிாி க்கு 
அைமய ேமற்ப  கூட் ற ச் சங்கங்களின் வட்  வ மானம் த த் ைவத்தல் 
வாியி ந் ம் விலக்களிக்கப்பட் ள்ளைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  விடயங்கள் காரணமாக கூட் ற ச் சங்கங்க க்கு ெப ம் 
அ கூலமானெதா  நிைலைம ஏற்பட்ட  என்பைத ஏற் க் ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வாறான நிைலயில், 2017 வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் ேமற்ப  வாி 
விலக்கு இரத் ச் ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  இரத் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள சகல வசதிக ம் மீண் ம் கூட் ற ச் 
சங்கங்க க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1593/ ’ 17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் உள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) 2010 ஆம் ஆண் ந்  இ வைர வடேமல் மாகாண சைபயின் லம் திதாக 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 15 ) 

 

1602/ ’ 17 
ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அன்ேட ெலேகா பிைரவட் மிெடட் (Ante  Leco  (pvt) Ltd.) நி வனம் 
ெதாடர்பில் அரசாங்கத் க்கு உள்ள உாிைம யா ; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேநாக்கம் யா ; 
 (iii) ேமற்ப  நி வனத்தினால் உற்பத்தி ெசய்யப்பட் ள்ள மின் மானிகளின் 

எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  வ டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ; 
 (iv) ேமற்ப   நி வனத்தின் ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (v) ஆரம்பம் தல் குறிப்பிட்ட நி வனம் அைடந் ள்ள  இலாபம் அல்ல  

நட்டம் ஒவ்ெவா  வ டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1604/ ’17 
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ேமல் மாகாணத்தில் நி வப்பட் ள்ள, இலங்ைக மின்சார சைபக்கு 
விநிேயாகிப்பதற்ெகன மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய் ம் மின் ற்பத்தி 
நிைலயங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  மின் ற்பத்தி நிைலயத்தின ம் உற்பத்தி ெகாள்ளள  
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  மின் ற்பத்தி நிைலயத்தி ந் ம் ெவளிேயற்றப்ப ம் 
சுற்றாடைல பாதிக்கும் வா க்கள் பற்றி மதிப்பீெடான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) சுற்றாடல் ேநயம்மிக்க ைறயியைல பயன்ப த் வதன் லம் ெகா ம்  
நகரம் உள்ளிட்ட ேமல் மாகாணத்திற்கு மின்சாரத்ைத 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1793/ ’17 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1990.12.31 ஆம் திகதி அல்ல  அதைன  அண்மித்த காலப்பகுதியில் வட 
மாகாணத்தின் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் ஸ் ம் விவாக மற் ம் 
விவாகரத் ச் சட்டத்தின் கீழ் பணியாற்றிக்ெகாண் ந்த ஸ் ம் விவாகப் 
பதிவாளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

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

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

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 16 ) 

 

1856/ ’17 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1954/ ’17 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) உத்ேதசிக்கப்பட்ட இேபாச மீள்கட்டைமப்  லம் குைறக்கப்ப வதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் இேபாச ப்ேபாக்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ப்ேபாக்களின் எண்ணிக்ைக பிராந்திய மட்டத்தில் தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) உத்ேதசிக்கப்பட்ட  மீள்கட்டைமப்  ைற லம் தற்ேபா  ெவற்றிகரமான 
ேபாக்குவரத் ச் ேசைவைய வழங்குகின்ற மற் ம் இடவசதிகைளக் 
ெகாண் ள்ள சில ப்ேபாக்கள் டப்ப ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், உத்ேதசிக்கப்பட்ட ைறைய நைட ைறப்ப த் வதற்கு ன்னர் 
அ  ெதாடர்பாக மீள்பாிசீ ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 17 ) 

 

2017 நவம்பர் 15, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

138/ '15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ெகௗரவ பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

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

(அ) (i) இலங்ைக கணக்காய்  ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்ைப  தயாாிப்பதற்காக 
நியமிக்கப்பட்ட  நி ணர்கள் கு வின்  அங்கத்தவர்கள் யார்; 

 (ii) ேமற்ப  கு  நியமிக்கப்பட்ட திகதி யா ; 
 (iii) ேமற்ப  கு  குறித்த ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்ைப தயாாித் த்த திகதி 

யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைக கணக்காய்  ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்ைப நிைறேவற் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத்திகதியில்; 
 (iii) இன்ேறல், கணக்காய்  ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்ைப நிைறேவற் வதற்கு 

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 
 (iv) ஆெமனில், அ  எத்திகதியில்; 
 (v) ேமற்ப  ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்ைப நிைறேவற் தல் தாமதமாவதற்கான 

காரணங்கள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1072/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்  

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) நிதி அைமச்சினால், வாி ெச த்தல் ெதாடர்பாக 2016 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் 
மாதத்தில் அச்சு மற் ம் இலத்திரனியல் ஊடகங்களில் ெவளியிடப்பட்ட 
அறிவித்தல்கைள பிரச்சாரம் ெசய்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  அறிவித்தல்களின், 

 (i) பிரச்சாரம் நி த்தப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) பிரச்சார நடவ க்ைகக க்கு ஒவ்ெவா  ஊடக நி வனத் க்கும் ெச த்தப்பட்ட 

ெதாைக ெவவ்ேவறாக ம் ெமாத்தமாக ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ெவளியி வதற்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைகைய ஊடக நி வனங் 
க க்கிைடேய பகிர்ந்தளிப்பதற்கு பயன்ப த்திய அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ெவளியி வதற்கு ேதைவயான நிதியத்ைத வழங்கிய அரச நி வனங்கள் 
மற் ம் ஒவ்ெவா  நி வனத்தினால் வழங்கப்பட்ட பங்களிப்  ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ெவளியி வதற்கு அைமச்சின் நிதி ெசலவிடப்பட் ப்பின், அதற்ெகன 
பயன்ப த்தப்பட்ட ெசலவினத் தைலப் கள் யாைவ என்பைத ம்; 



( 18 ) 

 

 (vi) ெவளியி வதற்கு பயன்ப த்தப்பட்ட விளம்பர கவர் நி வனங்கள் மற் ம் 
ஒவ்ெவா  நி வனத் க்கும் வழங்கப்பட்ட தரகுப் பணத் ெதாைக மற் ம் 
கட்டணத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  பிரச்சார கவர் நி வனங்கள் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1117/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் இயங்கும் திவிெநகும ச க ைமய வங்கிகளின் 
(ச ர்த்தி வங்கிகள்) எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வங்கிகள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) ஒவ்ெவா  வங்கிக் கிைளயி ந் ம் அ கூலங்கைள ெப ம் 

பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  (அ) (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  வங்கியி ம் 
பணியாற் கின்ற ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் இவர்களின் 
ெபயர்கள், பதவிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ேமற்ப  வங்கிகளில் ஊழியர் ெவற்றிடங்கள் உள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெவற்றிடங்க க்கு ஊழியர்கைள ஆட்ேசர்க்கும் 

ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1197/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(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? 



( 19 ) 

 

1411/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  வர  ெசல த்திட்டத்தின் 179 ஆம் இலக்க  ன்ெமாழிவின் 
ப , இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ஆபரணங்க க்கு விதிக்கப்பட்ட 10% ெசஸ் 
வாியின் லம் திரட்டப்பட்ட ெமாத்த வாி வ மானம் எவ்வள ; 

 (ii) குறிப்பட்ட ெசஸ் வாிைய உள்நாட்  கைலஞர்கைள ேப வதற்கு 
ஈ ப த்திய ைற யா ; 

 (iii) 1977 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இன்  வைர ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம்  
இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ஆபரணங்களின் ெப மதி மற் ம் 
பிரதான இறக்குமதியாளர்கள் 20 ேபர்களின் ெபயர்ப்பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iv) இலங்ைகக்கு  ஆபரணங்கள் இறக்குமதி ெசய்யப்ப மாயின், அவற்றின் 
பிரதான வழங்குனர்கள் யாவர்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1495/ ’ 1 6 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) யான்ஓயா க த்திட்டத்திற்காக சுற்றய ல் வசித்த பிரேதசவாசிகளின் 
காணிகள் சு காிக்கப்பட்டதன் காரணமாக பாரம்பாிய 07 குளங்கள் 
கு மைனகள் மற் ம் வயல்கள் இந்த நீர்த்ேதக்கத்தில் ழ்கி ள்ளதால் 
இவர்கள் ேபாக்கிடமின்றி நிர்க்கதியாகி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) பிரேதசவாசிகளின் எதிர்ப்பிைன ெபா ட்ப த்தா  கஜுவத்த பிரேதசத்தில் 
மனித வாழ் க்குப் ெபா த்தமற்ற அடர்ந்த வனப் பிரேதசெமான்ைற 
இவர்க க்கு பகிர்ந்தளிக்க உத்திேயாகத்தர்கள் நடவ க்ைக 
எ த் வ கின்றனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பிரேதசவாசிகள் மல்ேபா வ கிராமத்திற்கு அ கில், ெதற்கு கால்வாைய 
அண் யதாக நீர்த்ேதக்கத்திற்கு ழ்காத 600 ஏக்கர் காணியில் 200 ஏக்கர் 
காணிையப் ெபற் த்த மா  ேகாாியி ந்தனர் என்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ப , விடயத்திற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் சம்பந்தப்பட்ட 
உத்திேயாகத்தர்க டன் வ ைக தந்  ேமற்கூறிய காணியி ந்  200 
ஏக்கர் ேமட் க் காணிைய ாித கதியில் இந்த மக்க க்கு வழங்குமா  
அவர்க க்கு அறி ைர வழங்கி ள்ளார் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) எனி ம், இ வைர இவர்க க்கு கு யி ப்பதற்கான காணிகள் கிைடக்காததால், 

ேமற்ப  ஆ(ii) இன் வின்ப  உடன யாக காணிகைள வழங்க நடவ க்ைக 

எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1605/ ’17 

ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ெகரவலபிட்  பிரேதசத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள கன எாிெபா ள் 
எண்ெணய் (HFO) லம் தற்சமயம் இயங்கும் மின் ற்பத்தி நிைலயத்ைத 
ஓராண் க்குள் நீர்ம இயற்ைக வா  (LNG) லம் இயங்க ைவப்பதற்கு 
இணக்கப்பா  காணப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்விணக்கப்பா  றிந் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  இணக்கப்பா  றிந்தைமயால் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு 
ஏற்பட்ட நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  மின் ற்பத்தி நிைலயத்தினால் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ெபற் க் 
ெகா க்கப்ப ம் மின்சார அலெகான்றின் விைலைய தீர்மானிப்பதற்காக 
ஏற்ப த்தப்பட்ட இணக்கப்பாட் க்கு ரணாக நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் மின்சாரத்ைத விநிேயாகிக்கும் நி வனம் 
ெசயற்ப வைத உ திப த் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  இணக்கப்பாட் ன் பிரகாரம் நடவ க்ைக எ க்காைமயால் 
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ஏற்பட் ள்ள நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1781/ ’17 

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) வனப் பா காப்  கட்டைளச் சட்டத்தின் பிரகாரம், ஏேத ம் காணிப் 
பிரேதசத்ைத பா காப்  வனமாக வர்த்தமானி அறிவித்தல் லம் 
பிரகடனப்ப த் வதற்கு ர்த்தியாகேவண் ய அ ப்பைட ேதைவகள் 
யாைவெயன்பைத ம்;  

 (ii) வனப் பா காப்  கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் இற்ைறவைர பிரகடனப் 
ப த்தப்பட் ள்ள பா காப்  வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (iii) ஒவ்ெவா  பா காப்  வனத்ைத ம் பிரகடனப்ப த்திய திகதி, அதற்கு 
உள்ளடக்கப்பட்ட காணியின் அள  மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட வைரபடம் 
உள்ளிட்ட அைனத்  விபரங்க ம் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1814/ ’17 
ெகௗரவ  (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) க.ெபா.த (உயர் தர) உயிாியல் மற் ம் கணிதப் பாடத் ைறகள் 

கற்பிக்கப்ப கின்ற பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  பாடத் ைறகளில் ஒவ்ெவா  பாடத் க்கும் ேதைவயான 

ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக, இன்றளவில் உள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) க.ெபா.த (உயர் தர) விஞ்ஞான பாடத் ைறக்கு ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 

நில வதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1842/ ’17 

ெகௗரவ (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ல்ைலதீ  மாவட்டத்தில், ஒட் சுட்டான் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
அைமந் ள்ள ஓட் த் ெதாழிற்சாைல ெசயற்ப வதில்ைல என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இத்ெதாழிற்சாைலக்கு 2016 ஆம் ஆண்  வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் 
ஒ க்கப்பட்ட நிதி ஏற்பா  எவ்வள ; 

 (iii) ேமற்ப  பணத்ெதாைக யாாி டாக ெசல  ெசய்யப்பட்ட ; 

 (iv) ேமற்ப  ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைகயின் லம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
பணிகள் ெதாடர்பான விபரங்கள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1857/ ’17 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

அவர் இச்சைபயில் ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1874/ ’17 

ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ன் திெசம்பர் மாதத்தில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 
ஏற்பட்ட க ம் ெவௗ்ளப்ெப க்கு நிைலைம காரணமாக கிண்ணியா 
பிரேதசத்தில் குறிஞ்சாக்ேகணி பாலம் அழிவைடந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) இற்ைறவைர இப்பாலம் ைமயாக ம சீரைமக்கப்படா , தற்கா கமாக 
ம சீரைமக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நாளாந்தம் ெப ம் எண்ணிக்ைகயான மக்கள் பயன்ப த் கின்ற 
இப்பாலத்ைத ம சீரைமக்க அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைக யா ; 

 (ii) இற்ைறவைர இப்பாலத்ைத ம சீரைமக்காதி ந்தைமக்கான காரணம் யா ; 

 (iii) இப்பாலத்ைத இய மான விைரவில் ம சீரைமக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1876/ ’17 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) உடப்  பிரேதசத்தில் கைரேயாரம் ெபாி ம் கடலாிப் க்கு உட்பட் ள்ளைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த கடலாிப்பினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள மீனவர் கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) அந்த கைரேயாரத்ைத கடலாிப்பி ந்  பா காக்க அைமச்சு எ க்கும் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 
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1960/ ’17 

ெகளரவ (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி,— அனர்த்த காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2017 ேம மாதம் 26 ஆம் திகதி தல் ன் மாதம் 05 ஆம் திகதி வைர ஏற்பட்ட 

ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி  காரணமாக; 

 (i) உயிாிழந்த ஆெளா வ க்கு வழங்கப்ப கின்ற நட்டஈட் த்ெதாைக எவ்வள ; 

 (ii) ைமயாக மற் ம் பகுதியளவில் ேசதமைடந்த க க்கு 

வழங்கப்ப கின்ற நட்டஈட் த் ெதாைக தனித்தனிேய எவ்வள ; 

 (iii) கள் ெவள்ளத்தில் ழ்கியைம காரணமாக சகல ெசாத் க்கைள ம் 

இழந் ள்ள ட்  உாிைமயாளர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற நட்டஈட் த் 

ெதாைக எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  நட்டஈட் த் ெதாைகைய வழங்க எ க்கும் காலம் எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1964/ ’17 

ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்ேபா  ேகாழிக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள சில பண்ைண 

உாிைமயாளர்கள் “பற்றாி ேகஜ்” எ ம் ெபயாில் தியெதா  ைறயில் 

ேகாழி வளர்ப்பில் ஈ ப கின்றனர் என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) ேமற்ப  ைறயின் லம் ேகாழிகள் க ம் சித்திரவைதக்கு உள்ளாகின்றன 

என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (iii) ேமற்ப  ைறைய தைடெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (iv) ேமற்ப  ைறயின் ஊடாக உள்நாட் ச் சந்ைதக்கு அதிகள  ட்ைட 

வழங்கப்ப வதால், ட்ைட விைல குைறவைட ம் இடர் 

ேதான் ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (v) ஆெமனில், உள்நாட்  ட்ைட உற்பத்தியாளர்கைள பா காப்பதற்கும் 

இவர்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த் வதற்கும் அைமச்சு 

ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 24 ) 

 

திகதி குறிக்கப்படாத பிேரரைண ன்னறிவித்தல் 

பா. 196/ ’17 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி 

ெகௗரவ அ. அரவிந்த் குமார் 

ெகௗரவ ர ந்திர சமர ர 

ெகௗரவ சந்தித் சமரசிங்க 

ெகௗரவ ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி 

ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க 

ெகௗரவ வ ேவல் சுேரஷ் 

ெகௗரவ ஹாின் பர்னாந்  

ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவத் வல 

ெகௗரவ ஜி ர் ரஹுமான் 

ெகௗரவ எட்வட் குணேசகர 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த 

ெகௗரவ மயில்வாகனம் திலகராஜா,— உமாஓயா  பல்ேநாக்கு  அபிவி த்திச் 
ெசயற்திட்டத் டன் ெதாடர் ைடய பிரச்சிைனகள் பற்றி ஆராய்ந்  அறிக்ைக 
ெசய்வதற்கான பாரா மன்றத் ெதாிகு ,—  

 மைலநாட் ன் கிழக்குப் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள உமா ஓயா மகாவ  கங்ைகயின் ஒ  
ெபாிய கிைளயா  என்பதனா ம்; 

 மகாவ  அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைதத் திட்டமி ம் கட்டத்தின்  ேபா  உமா 
ஓயாவின் நீர் வளங்கைள பலேநாக்கு அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத் க்கு 
பயன்ப த் வதற்கும் அதன் நீைர கிாிந்தி ஓயாவிற்கு திைசதி ப் வதற்கும் 

ன்ெமாழி கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதனா ம்; 

 குறித்த ன்ெமாழி கள் 2007 ஆம் ஆண்  நி த்திைவக்கப்பட் ள்ளதனா ம் மற் ம் 
2007 நவம்பர் 27 ஆந் திகதி உமா ஓயா பலேநாக்கு அபிவி த்தி க த்திட்டத்ைத 
நிர்மாணிப்பதற்கானெதா  ாிந் ணர்  ஒப்பந்தம் இலங்ைகயின் ன்னாள் 
ெபற்ேறா ய மற் ம் ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சாினா ம் 
ஈரானின் எாிசக்தி அைமச்சாினா ம் ைகசாத்திடப்பட் ள்ளதனா ம்; 

 இந்தப் ாிந் ணர்  ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இலங்ைக மற் ம் ஈரான் ஆகிய இரண்  
அரசாங்கங்களினா ம் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரரான பராப் (Farab com-
pany) கம்பனிக்கு கிைடக்கக்கூ ய சாத்தியவள ஆய்ைவ இற்ைறப்ப த் வதற்கும் 
க த்திட்டத்தின் ெபௗதீக ாீதியான நிர்மாணப்பணிகைள ேமற்ெகாள்ள ம் அத் டன்  
“நிதியளிப்பாளர்“ என்ற வைகயில் ஈரானிய ஏற் மதி அபிவி த்தி வங்கி டன் (EDBI) 
ெபா த்தமான ஏற்பா கைள ெசய் ெகாள்வதற்கும்  ஈரானிய இஸ்லாமிய கு யரசின் 
(GIRI) அரசாங்கம் அதிகாரம் அளித் ள்ளதா ம்; 

 இந்தப் ாிந் ணர்  ஒப்பந்தத்தின் பின்னர், உமா ஓயா பலேநாக்கு அபிவி த்தி 
க த்திட்டத்தின் அ லாக்கத் க்கானெதா  ஒப்பந்த உடன்ப க்ைக 2008 ஏப்பிறல் 
28 ஆந் திகதி  இலங்ைக நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரகவள காைமத் வ அைமச்சுக்கும் 
ஈரானின் பராப் எனர்ஜி என்ட் ேவாட்டர் ராஜக்ட்ஸ் என்ற கம்பனிக்கும் இைடயில் 
ெசய் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதனா ம்; 



( 25 ) 

 

 ஒப்பந்த உடன்ப க்ைகயின் கீழ் பின்வ ம் ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன: 

(அ) ஒப்பந்தத்ைத நிைறேவற் ம்ேபா  தரப் க்களால் இணங்கப்பட்டவாறாக 
குறித்த நிபந்தைனகைள தி த் தல் 

(ஆ) ஒப்பந்தத்ைத நிைறேவற் ம்ேபா  தரப் க்களால் இணங்கப்பட்டவாறாக 
ெதாழில் ட்ப விதந் ைரப் கள்/ ெதாழில்வழங்குனர் ேதைவப்பா கைளத் 
தி த் தல்   

(இ) க த்திட்டத்தின்  ஒப்பந்த விைல மற் ம் ெகா ப்பன  ைறயியைலத் 
தீர்மானிப்பதற்காக அைமச்சரைவ அைமச்சர்க க்கு சிபாாிசுகைளச் 
ெசய்வதற்கும் மற் ம் விைல மற் ம் ெகா ப்பன  ைறயியல் 
ெதாடர்பாக ேபச்சுவார்த்ைத ேமற்ெகாள்வதற்காக ஒ  அைமச்சரைவயால் 
நியமிக்கப்பட்ட ேபச்சுவார்த்ைதக் கு ெவான்ைறத் (Cabinet Appointed 
Negotiation Committee) தாபித்தல். 

 2008.12.08 திகதியிடப்பட்ட அைமச்சரைவ பத்திரத்தில் சிபாாிசு ெசய்யப்பட்ட 
பின்வ ம் நடவ க்ைகக க்கு 2008 சம்பர் 18 அன்  அைமச்சரைவ அைமச்சர்களின் 
அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதா ம்; 

(i) ேபச்சுவார்த்ைதக்குப் பின்னர் CANC இனால் சிபாாிசு ெசய்யப்பட்டவாறாக 
514,059,198 ஐக்கிய அெமாிகக் ெடாலர் ஒப்பந்த விைலைய ம், 
ெகா ப்பன  ைறைய ம் ஏற் க்ெகாள்வதற்கும்; 

(ii) ஒப்பந்தத்தின் ெமாத்தப் ெப மானத்ைத 529,059,198 ஐ.அெம.ெடாலர்களாகச் 
ெசய்வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட்டவா  அெமாிக்க ெடாலர் 15,000,000 யிைன 
ஒ  அவசர மாற்  ஏற்பாட் த் ெதாைகயாக உள்ளடக்குவதற்கும்; 

(iii) விபரமான சாத்தியவள ஆய்ைவத் ெதாடர்ந்  ேவைலயின் ச்சில் குைறப்பின் 
நிமித்தமாக ஏதாவ  மீதி இ க்குமாயின் அந்த மீதிகள் அைமச்சரைவப் 
பத்திரத்தில் சிபாாிசு ெசய்யப்பட்ட பின்வ ம் விடயங்க க்குப் 
பயன்ப த்தப்பட ேவண் ெமன ம்; 

(அ) ஓட்டத்திைச க அபிவி த்தி (நீர்ப்பாசன) ேவைல; 
(ஆ) ேமல் நீேரந்தல் பிரேதசத்தின் பா காப் ; 
(இ) க த்திட்டத்தின் நிமித்தமாக இடம்ெபயர்ந்த ஆட்கைள மீள்கு ேயற்றல்; 
(ஈ) சுற்றாடல் ஆய் ; 
(உ) நகர அபிவி த்தி 

(iv) அைமச்சரைவயால் நியமிக்கப்பட்ட ேபச்சுவார்த்ைதக் கு க்கும் CANC 
மற் ம் ‘பரப்’ (Farab) கம்பனிக்கும் இைடயில் ெசய்யப்பட்ட ேமற்ப  
ஒப்பந்தத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் காைமத் வ 
அைமச்சு ‘பரப்’ கம்பனி என்பவற் க்கு இைடயில் ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட 
ஒப்பந்தத்திற்கான அ பந்தம் இல.1 இல் ைகச்சாத்தி வதற்கும்; 

 இதன் பிரகாரம் 2009 ெபப்ரவாி 22 அப்ேபாைதய நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் காைமத் வ 
அைமச்சின் ெசயலாளர் மற் ம் “பரப்” கம்பனியினால் ஒப்பந்தத்திற்கான அ பந்தம் 
இல. 1 ைகச்சாத்திடப்பட்ட . 

 2009 ெபப்ரவாி 22 ஆம் திகதி ைகச்சாத்திடப்பட்ட ாிந் ணர்  ஒப்பந்தத்தால் 
ெசய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் அ பந்தம் இல.1 ஆன  ஏைனயவற் டன் 15 
மில் யன் ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர் ெபௗதீக அவசர மாற்  ஏற்பாட்ைட 
உள்ளடக்கி க த்திட்ட கிரயத்ைத 529,059,198 ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலர்களாக 
மீளைமத்  ஒப்பந்த ெப மானத்ைத 514 மில் யன் ஐக்கிய அெமாிக்க 
ெடாலர்களாக்கிய . 



( 26 ) 

 

 ெவவ்ேவ  கவர்கள் மற் ம் ைறகைளச் ேசா்ந்த பணியாளர்கைள உள்ளடக்கிய 
நி ணர்கள் கு ெவான் ம் சுற் ச் சூழல் தாக்க மதிப்பீட்  அறிக்ைகயிைன மதிப்பீ  
ெசய் ள்ளைமயா ம்; 

 (அ) ெமாணறாகல மாவட்டத்தில் 4500 ெஹக்ெடயர் திய காணிக க்கும் 1500 
ெஹக்ெடயர் ஏற்கனேவ ள்ள விவசாயக் காணிக க்கும் பாசனத்திற்காக 
நீர் வழங்கல். 

 (ஆ) ெமாணறாகல மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டங்களில் 30 ெமட்ாிக் கன 
மீட்டர் கு நீர் மற் ம் ைகத்ெதாழில் நீர்த்ேதைவப்பா கைள வழங்கல். 

 (இ) 120 ெமகாவாற் க்கள் ெபா த்தப்பட்ட ெகாள்ளளைவக் ெகாண்ட நிலக்கீழ் 
மின்வ  நிைலயத்தின் லம் ேதசிய மின்சாரத் ெதாகுதிக்கு வ டாந்தம் 
மணித்தியாலம் ஒன் க்கு 231 ெமகா வாற்  மின் சக்தியிைனப் 
பிறப்பித்த ம் வழங்க ம். 

 (ஈ) ைடரபா நீர்த்ேதக்கத்தி ந்  பண்டாரவைள நீர் விநிேயாகத் திட்டத்திற்கும் 
குல்ெபால நீர்த்ேதக்கத்தி ந்  அட்டம்பிட் ய நீர் விநிேயாகத் 

திட்டத்திற்கும் குடாஓயா நீர்த்ேதக்கத்தி ந்  ஹம்பக வ பிரேதசத்திற்கும் 
கு நீர்த் ேதைவக க்காக ேதசிய நீர் விநிேயாக வ காலைமப் ச் சைபக்கு 
நீர் வழங்கல். 

 இற்ைறவைர உள்ளவாறாக பணியின் சுமார் 40 சத தம் ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ளதா ம்; 

 இதன் பின்னர் 2014 திசம்பாில் பண்டாரவைள பிரேதச ெசயலகப் பிாி களில் 
மகுல்எல்ல ெவெஹரகலெதன்ன, உடெப வ, பம்பரகம மற் ம் ஹீல்ஓய 
பிரேதசங்களில் ட் க் கிண களில் நீர் மட்டம் குைறவைடதல், இயற்ைக 
நீ ற் க்கள் வற்றிப்ேபாதல் மற் ம் களின் சுவர்களி ம் தைரகளி ம் ேம ம் 
நிலங்களில் ெவ ப் கள் காணப்ப தல் பற்றி அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளதா ம்; 

 பின்னர், 2017 ஏப்ர ல் எரனவில மற் ம் அத்தலப்பிட் ய கிராம ேசைவயாளர் 
பிாிவி ம் பின்னர் தந்திாிய கிராம ேசைவயாளர் பிாிவி ம் இேத விைள கள் பற்றி 
அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளதா ம்; 

 இந்த மாற்றங்களின் அ ப்பைடயில் ேநாக்குைகயில், பின்வ வனவற்ைறத் 
தீர்மானிப்பதற்காக இந்தக் க த்திட்டத்தின் அ ல்ப த்தல் மற் ம் அதன் தாக்கத்ைத 
மீள மதிப்பீ  ெசய்வ  அவசியமாகி ள்ளதா ம்; 

 (அ) க த்திட்டத்ைத ஆரம்பிக்க ன்னர் உாிய, ரண சாத்தியவள ஆய்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா 

 (ஆ) க த்திட்டத்திற்காக உாிய,  யதார்த்த ர்வமான ெசல  மதிப்பீ  
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா 

 (இ) க த்திட்டத்திைன அ ல்ப த் ம் ேபா  யதார்த்தமற்ற ெசல மிைக 
ஏற்பட் ள்ளதா 

 (ஈ) ரணமான சுற் ச் சூழல் தாக்க மதிப்பீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா? 
அத் டன், 

(அ) ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ள அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்குப் ெபா ப்பாக 
இ ந்த ஆட்கைள ம்; 

(ஆ) கூறப்பட்ட அறிக்ைககள் தயாாிக்கப்ப வதில் இந்த ஆள் அல்ல  ஆட்கள் 
கவனமின்றி இ ந் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

(இ) எவேர ம் ஆள் அல்ல  ஆட்கள் உமா ஓயா பல்ேநாக்கு அபிவி த்திக் 
க த்திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தத்ைத வழங்குவதில் ஏேத ம் ேமாச  அல்ல  
குற்றச் ெசயல்கைள ேமற்ெகாண்டைமயினால் குற்றவாளிகளாக்கப்பட்டனரா 
மற் ம் அவ்வாறாயின் அந்த ஆட்கள் யார் என்பைத ம்; 



( 27 ) 

 

(ஈ) க த்திட்டத்தின் பாதகமான விைள க க்கு எவேர ம் ஆள் அல்ல  ஆட்கள் 
அல்ல  நி வனங்கள் ெபா ப்பாக்கப்பட ேவண் மா என்பைத ம் 
அவ்வாறாயின் அந்த ஆட்கள் யார் என்பைத ம்; 

(உ) இக்க த்திட்டத்தினால் மிக ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள ஆட்க க்கு ஏேத ம் 
இழப்பீ  வழங்கப்பட ேவண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 நிர்ணயிப்பதற்கும். 

(ஊ) தம  விசாரைணக க்குப் ெபா த்தமானெதனத் ெதாிகு  க ம் ேவேறேத ம் 

விடயத்ைத ஆராய்வதற்கும் அறிக்ைகயி வதற்கும்; 

பாரா மன்ற ெதாிகு ெவான்  நியமிக்கப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

2. (அ) கு  மற் ம் அதன் தவிசாளர் சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம்; 

 (ஆ) பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா களால் தைடெபறா , 
உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக இ பத்ெதான்ைற (21) விஞ்சுதலாகா . 

3. கு வான : 

 (அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) ஆட்கைள வரவைழப்பதற்கும் ஆவணங்கள் மற் ம் அறிக்ைககைளக் 
 ேகா வதற்கு பாரா மன்றத்தின் ன் அல்ல  குறித்த கு வின் ன் ேதான்றி 
 தன  உைடைமயில் அல்ல  கட் ப்பாட் ன் கீழ் உள்ள ஏேத ம் க தங்கள், 
 த்தகங்கள், அறிக்ைககள் அல்ல  ஆவணங்கைளச் சமர்ப்பிக்குமா  எந்தெவா  
 ஆ க்கும் பணிப்  வி ப்பதற்கும்; 

 (இ) கு வின் தைலவர் அல்ல  உாிய ேநாக்கத்திற்காக குறித் ைரக்கப்பட்ட 
 அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளினால் சாட்சிகாரர்கைள வாய் லம் விசாரைண 
 ேமற்ெகாண்  உண்ைம நிைலைய ெவளிப்ப த் வதற்கும் அல்ல  ேவ  
 விதத்தில் ஆராய்ந்  பார்ப்பதற்கும் சத்தியம் அல்ல  உ தி ைரயின் மீ  
 சாட்சியங்கைள விசாாிப்பதற்கும்; 

 (ஈ) கு க்கு உதவி வழங்குவதற்காக ெதாடர் ைடய ைறகளில் விேசட மற் ம் 
 சிறப்  நி ணத் வம் ெபற்றவர்களின் ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும்; 
 மற் ம் 

 (உ) பாரா மன்றத்தின் ஏ ம் ஒத்திைவப்பினால் தைடெபறா  காலத்திற்குக் காலம்
 இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும்; 

தத் வத்ைதக் ெகாண் த்தல் ேவண் மாக. 

4. கு  அதன் தலாவ  அமர் த் திகதியி ந்  ஆ  மாத காலத்திற்குள் அல்ல  
பாரா மன்றத்தால் வழங்கப்படக்கூ ய அத்தைகய ேவ  அல்ல  ேமலதிக 
காலப்பகுதிக்குள் அதன் அறிக்ைகைய தயாாித்தல் ேவண் ம். 

   


