
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

6 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2017 ேம 26 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 6 (2).] பாரா மன்றம் 

2017 ன் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 
* 

கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 
மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்) 

சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவயின் 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 அதிகார சைபச் சட்டத்தின் 118 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 142 ஆவ  பிாிவின் கீழ், ம த் வ உபகரணங்கள் 
விைல குறித்தல் ெதாடர்பாக சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப் வாி 17 ஆம் திகதிய 2006/45 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.23 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்,— நீதித் ைறச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதி,— 

1978 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க, நீதித் ைறச் சட்டத்தின் 60 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  
வாசிக்கப்ப ம், சட்டத்தின்  61 ஆம் பிாிவின் கீழ், நீதி அைமச்சாினால்  ஆக்கப்பட் , 
2017 மாச்சு 27 ஆம் திகதிய 2012/5 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதி 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க, 
இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிவின் கீழ்,  ெசஸ் வாி ெதாடர்பில் 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சாினால்  ஆக்கப்பட் , 
2017 மாச்சு 21 ஆம் திகதிய 2011/9 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 



( 2 ) 

 

2017 ைல 04, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

921/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) 2011 சனவாி தல் 2015 சனவாி வைரயிலான காலப்பகுதியில் டைமப் , 

நிர்மாணத் ைற அைமச்சில் இடம்ெபற் ள்ள ஊழல், ேமாச  மற் ம் அரச 

ெசாத் க்கைள தவறாக பயன்ப த் தல் சம்பந்தமாக அைமச்சு மட்டத்தில் 

விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஒவ்ெவா  விசாரைணயின ம் ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஊழல் மற் ம் ேமாச க டன் அைமச்சின் உத்திேயாகத்தர்கள் 

ெதாடர் பட் ள்ளார்கெளன இனங்காணப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், இவர்கள் சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ க்காற்  

நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1045/16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2012 ஆம் ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க  உள் ராட்சி ேதர்தல்கள் சட்டத்தின் 

ப , உள் ராட்சித் ெதாகுதி எல்ைலகள் ெதாடர்பான ேமன் ைறயீ கைள 

ஆராய்வதற்காக ேமன் ைறயீட் க் கு ெவான்  நியமிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், இக்கு வினால் 2016 ஒக்ேடாபர் 31 ஆம் திகதியில் உள்ளவா  

ேமன் ைறயீ கைள ஆராய்ந்  த்தப்பட் ள்ள உள் ராட்சி 

நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உள் ராட்சி நி வனங்களின் ெபயர்கள் 

யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  உள் ராட்சி நி வனங்க க்கு இ வைர ேதர்தல் நடத்தப்படாதி ப்ப  ஏன்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

1162/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஹக்வட் னாவ மற் ம் கஹல்ல ஒ க்கங்களின் உத்ேதச  யாைனக்கடைவத் 
திட்டமான  வனசீவராசிகள் காைமத் வக் கு ெவான்  லமாக 
தயாாிக்கப்பட் ப்பின் அதன் அங்கத்தவர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் 
மற் ம் ெதாழில்வாண்ைமத் தைகைமகள் யாைவ;  

 (ii) அ  சம்பந்தமாக ெவளிக்கள ஆய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ப்பின் 
அ  எப்ேபா ; சம்பந்தப்பட்ட வனசீவராசிகள் காைமத் வக் கு  சந்தித்த 
சமய மற் ம் ச தாய அைமப் க்கள் யாைவ;  

 (iii) இ  சம்பந்தமாக சுற்றாடல் ஆய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ப்பின் 
அதில் பங்ேகற்ற சுற்றாடல் அைமப் கள்/ சுற்றாட யலாளர்கள் யாவர்; 

 (iv) அவ்வறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இத்தைகய திட்டெமான்  தயாாிக்கப்படேவண் ய விஞ்ஞானாீதியான 
ைறயியல் யா ; உத்ேதச திட்டம் அந்த ைறயிய க்கு  அைமவாகவா 

தயாாிக்கப்பட் ள்ள ; 
 (ii) உத்ேதச யாைனக்கடைவத் திட்டத்ைத கஜ-மித்  அைமப்  

அங்கீகாித்தி ப்பின் அ  எக்காலத்தில் எவரால்; 
என்பைத ம்  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  திட்டம் மாவட்ட  இைணப் க் கு வினால் தற்கா கமாக 
இைடநி த்தப்பட் ள்ள ேவைளயில்   அதைனப் ெபா ட்ப த்தாமல்  
பிரேதச ெசயலாளர் அ  சம்பந்தமாக இைடயீ  ெசய்கிறார் என்பைத ம்; 

 (ii) மாவட்ட இைணப் க் கு விைன மீறிச்ெசல்ல பிரேதச ெசயலாள க்கு 
அதிகாரம் ைகயளிக்கப்பட் ப்பின் அ  எவரால்;  

என்பைத ேம ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1181/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) வ னியா மாவட்டத்தில், 

 (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த விவசாய 
நிலங்களின் அள  யா ; 

 (ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 
நிலங்களின் அள  ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தநிைலைம 
ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  

ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iv) த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட 

விவசாய நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

1297/ '16 
ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் மாகாணப் பாடசாைலகளில் 

பணியாற் ம் இலங்ைக அதிபர் ேசைவயில் தரநிைலப்ப த்தப்பட்ட 
அதிபர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  தரத் க்கும் அைமவாக ெவவ்ேவறாக யா ; 
 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய அல்ல  மாகாண பாடசாைலகளில் 

இலங்ைக அதிபர் ேசைவயில் தரநிைலப்ப த்தப்படாத ஆட்கள் அதிபர் 
பதவிகைள வகிக்கின்றார்களா; 

 (iv) ஆெமனில், அப்பாடசாைலகள் யாைவ; 
 (v) அதிபர் தரத்ைதப் ெபற் ள்ளேபாதி ம், அதிபர் பதவிையப் ெபறா  

மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலகளில் 
பணியாற் ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (vi) ேமேல (v) இன் ெபா ட்  இனங்காணப்பட் ள்ள காரணங்கள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1311/ ’16 
ெகௗரவ எம். எச். எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தின் கல் ைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  தாபிக்கப்பட்ட 

திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) அ  ெதாடர்பில் ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தனமானப் பத்திாிைகயின் பிரதி 

ஒன்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iii) கல் ைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் உள்ளடங்குகின்ற ெமாத்த 

நிலப்பரப்  யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்கள் மற் ம் 

ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கல் ைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  தாபிக்கப்ப கின்றேபா  
உத்திேயாக ர்வமாக எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பான விபரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கல் ைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய கிராம அ வலர் பிாி களில் 
எேத ம் பிாிவின்/பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  
ெதாழிற்ப த்தல்கள் ேவெறா  பிரேதச ெசயலகத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெபயர்கள், 
உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்கள் உட்பட்ட விபரங்கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) கல் ைன தமிழ் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிெவான்  அல்ல  உப ெசயலாளர் 
பிாிெவான்  தாபிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்குாிய வர்த்தமானப் பத்திாிைகைய சைபயில்  
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

1322/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) கடந்த அரசாங்க காலத்தில் பிரேதச ெசயலகங்கள் ஊடாக ெசயற்ப த்தப்பட்ட 
சிறிய அளவிலான அபிவி த்தித்திட்ட ஒப்பந்தங்கள், மதிப்பீட் த் ெதாைகக்கு, 
ஏற் ைடய பிரேதச ெசயலக ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் இயங்கும் சங்கங்க க்கு 
அளிக்கப்பட் ள்ளைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இ ந்த ேபாதி ம், தற்ேபா  ேமேல குறிப்பிட்ட அபிவி த்தித் திட்டங்க க்கு 
ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட்  ஆகக்குைறந்த ேகள்விப்பத்திரத் க்கு ேமற்ப  
ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்ப வைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்  ஆகக்குைறந்த ேகள்விப் 
பத்திரத் க்கு ேமற்ப  அபிவி த்தி திட்ட ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்ப வதால் 
பிரேதசத்தில் இயங்கிய சங்கங்க க்கு ேமற்ப  ஒப்பந்தங்கைள ெபற் க் 
ெகாள்ள யாத நிைலயில் அத்தைகய சங்கங்க ம் அப் பிரேதச ம் 
நலன்கைள இழந் ள்ளனெவன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமேல குறிப்பிட்ட சங்கங்க க்கு ேநர்ந் ள்ள அநீதியி ந்  இவர்கைள 
மீட்ெட ப்பதற்காக, ன்னர் காணப்பட்டைத ேபான்  திறந்த 
ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகார ன்றி சிறிய அளவிலான ஒப்பந்தங்கைள 
மதிப்பீட் த் ெதாைகக்கு ேமற்ப  சங்கங்க க்கு வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம், 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1330/ '16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ரான்ஸ்ேபாமர் (LTL) கம்பனியின் உப 
கம்பனியான LTL ேராெஜக்ட்ஸ் கம்பனி தாபிக்கப்பட்ட திகதி யா ; 

 (ii) LTL கம்பனிக்கு  இதன் 100% உாிைம உள்ளதா; 
 (iii) இதன் தற்ேபாைதய உாிைமயாளர்கள் யாவர்;  
 (iv) தற்ேபா  LTL கம்பனிக்கு  LTL ெராெஜக்ட்ஸ் கம்பனியின் பங்குகள் 

உாித் ைடயதாகக் காணப்ப கின்றதா; 
 (v) LTL கம்பனிக்கு உாித்தான LTL ெராெஜக்ட்ஸ் கம்பனியின் பங்குகைள 

பராதீனப்ப த் வதற்கு அல்ல  உாிைம மாற்றம்  ெசய்வதற்கான 
உாிைமைய வழங்கியவர்கள் யார்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) (i) LTL கம்பனிக்கு உாித்தான LTL ெராெஜக்ட்ஸ் (தனியார்) 
வைரய க்கப்பட்ட உப கம்பனியான  2006 ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர் 
கணக்காய்  அறிக்ைககளில் உள்ளடங்கவில்ைல என்பைத ம், இதன் 
காரணமாக இக்கம்பனியின் இலாபப் பங்குகள் அரசாங்கத் க்கு 
கிைடக்கப்ெப வதில்ைல என்பைத ம் அவர் அறிவாரா; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் விசாரைண நடத்தி, 2006ஆம் ஆண்  தல் இ வைர 
அரசாங்கம் இழந்த இலாபப் பங்குப் பணத்ெதாைகைய 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

1344/ ’16 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ெதாிவான உள் ரதிகார சைபகள் கைலக்கப்பட்டதி ந்   நிதி 

அைமச்சினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதவியணியின் எண்ணிக்ைகக்கு 
றம்பாக 2015.05.15 ஆந் திகதி ஏறா ர் நகர சைபக்கும்  காத்தான்கு  நகர 

சைபக்கும் ேகாரைளப்பற்  ேமற்கு பிரேதச சைபக்கும் நியமிக்கப்பட்ட  
ேமலதிகமான தற்கா க ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைகைய ெவவ்ேவறாக ம்; 

 (ii) கிழக்கு மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய தலைமச்சாின் விதப் ைரக்கிணங்க 
வழங்கப்பட்ட அத்தைகய நியமனங்களின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (iii) அத்தைகய நியமனங்க க்கு ஊதியமளிக்க உள் ரதிகார சைபகள் 
ஒவ்ெவான் க்கும் ேபாதிய நிதி உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) அத்தைகய தற்கா க ஊழியர்களின் ேசைவயின் தன்ைமைய ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அத்தைகய நியமனங்கள் ஒவ்ெவா  உள் ரதிகார சைபயின்    
ேதைவக க்கிணங்க இ க்கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) அ  அதிக பணியாட்ெடாகுதிைய ம் நிதியியல் வைரயைறகைள ம் 
ஏற்ப த்தி ள்ளதா என்பைத ம் அவ்வாெறனில் ஏன் என்பைத ம்; 

 (iii) ஏேத ம் அத்தைகய தற்கா க ஊழியர்க க்கு தற்ேபா  குைறந்த ஊதியம் 
வழங்கப்ப கிறதா அல்ல  ஊதியம்  வழங்கப்படாமல் இ க்கிறதா 
என்பைத ம் அவ்வாெறனில் ஏன் என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த தற்கா க ஊழியர்கைள உள்வாங்க பதவியணியின் எண்ணிக்ைகைய 
அதிகாிக்க  நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1370/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2016 வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி களின்ப , சிறிய மற் ம் ந த்தர 

அளவிலான ெதாழில் யற்சித் ைறைய ஒ ங்கு ைறயாக்குவதற்கு 
ேதைவயான “ஒ ங்கு ைறயாக்கல் அதிகாரசைப“ ஒன்  
தாபிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இலங்ைகயில் ண் நிதி நி வனங்கைள பதி  ெசய் ம்ேபா  பா 25,000/- 

கட்டணெமான்ைறச் ெச த்த ேவண் மா என்பைத ம்; 
 (iv) சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ைற எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகைள 

ஆய்  ெசய்வதற்கு ஆேலாசைனக் கு ெவான்  அைமக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அக்கு வின் உ ப்பினர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 
 (vi) சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான கடன் பா காப்  ேவைலத்திட்டெமான்ைற 

நைட ைறப்ப த் வதற்காக 2016 ஆம் ஆண் ல், அரசாங்கம் பா 500 
மில் யன் ெதாைக ஆரம்ப நிதியத்ைத வழங்கியதா என்பைத ம்; 

 (vii) சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சித் ைறக்கு ச ைக 
வட் தத்தின் கீழ் நிதி வசதிகைள வழங்குவதற்கான உதவியாக ஆசிய 
அபிவி த்தி வங்கியி ந்  பா 100 மில் யன் கடன் வசதி கிைடத் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (viii) ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியின் கடன் வசதியின் கீழ், கடன் வழங்கப்பட்ட 
சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சியாளர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் கவாிகள் அடங்கிய பட் யைலச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1472/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) ஊவா மாகாணத்தின், ப ைள மாவட்டத்தில்,  
 (i) ச ர்த்தி நிவாரணம் ெப ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) வ ைமக் ேகாட் ற்கு கீழ் வா ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) வ ைமக் ேகாட் ற்கு கீழ் வாழ்ந்  வ கின்ற மற் ம் ச ர்த்தி நிவாரணத்ைத 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான தகுதிைய ர்த்தி ெசய் ள்ள ேபாதி ம், நிவாரணம் 
கிைடக்கப்ெபறாத மக்க க்கு ச ர்த்தி நிவாரணத்ைத ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1014/ ’16 
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) கமத்ெதாழில் அைமச்சுக்கு வாடைக அ ப்பைடயில் திதாக கட் டெமான்  

ெபற் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  திகதி யா  என்பைத ம்; 
 (iii) அதற்காக ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரம் சமர்ப்பிக்க ன்வந்த ஆட்கள் மற் ம் அவர்கள் 

சமர்ப்பித்த விைல ம க்கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட கட் டத்திற்கான 

அரசாங்க விைலமதிப் , உாிைமயாளாின் ெபயர் மற் ம் கவாி, மாதாந்த 
வாடைக மற் ம் ெச த்தப்பட்ட ற்பணத் ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  கட் டத்திற்காக உாிைமயாள டன் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட குத்தைக 
உடன்ப க்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vii) கமத்ெதாழில் அைமச்சு ேமற்ப  கட் டத்திற்கு ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட திகதி 
யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1047/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ெவௗிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2015.01.10 தல் 2016.10.31 ஆம் திகதி வைரயிலான காலகட்டத்தி ள் 

ெவௗிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் ேமற்ெகாண் ள்ள ெவௗிநாட்  விஜயங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  விஜயத்தின் ேநாக்கம், விஜயம் ேமற்ெகாண்ட நா கள் மற் ம் 
ஒவ்ெவா  விஜயத்திற்கும் ெசலவாகிய பணத்ெதாைக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  விஜயங்களின் ெப ேபறாக இலங்ைகயின் நற்ெபய க்கு  
சாதகமான பலன் கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 
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1181/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) அம்பாைற மாவட்டத்தில், 

 (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த விவசாய 
நிலங்களின் அள  யா ; 

 (ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 
நிலங்களின் அள  ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தநிைலைம 
ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  

ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட 
விவசாய நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1331/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) LTL Holdings (Pvt.) Ltd கம்பனிக்குச் ெசாந்தமான உபகம்பனிகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  உபகம்பனிகள் தாபிக்கப்ப ம் ைறயியல் யா ; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  கம்பனியினா ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் பணிகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) குறிப்பிட்ட கம்பனிகளின் வ மானத்தி ந்   இலங்ைக மின்சார சைபக்கு 
கிைடக்கும் இலாபப் பங்கின் சத தம்,  ஒவ்ெவா  கம்பனியின் 
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) இந்த இலாபப் பங்கு சாியான  அல்ல என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (iii) ஆெமனில், அதைனத் தி த் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 ைல 05, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1066/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத்தினால் தயாாிக்கப்பட்ட 2015 - 2020 
ெசயற்பாட் த் திட்டத்தில் ைகயிரத இயந்திரங்கைள ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கான ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  திட்டம் ெசயற்ப த்தப்படாெதனில், மாற் த் திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சர்வேதச ேபாட்  ாீதியிலான விைலம க் ேகார ன்றி இந்தியாவி ந்  
ைகயிரத இயந்திரங்கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்கான திட்டெமான்  

உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்தியாவில் ைகயிரத இயந்திரங்கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற கம்பனிகளின் 
ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) சர்வேதச ேபாட்  ாீதியிலான   விைலம க் ேகாரல் ேமற்ெகாள்ளப்படாைம 
நல்லாட்சி ேகாட்பாட் க்கு  அைமவானதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1137/ ’16 

ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நா  வதி ம் இயங்கிவ கின்ற மாவட்ட மற் ம் பிரேதச 
ஒ ங்கிைணப் க் கு க்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அவற்றின் தவிசாளர் அல்ல  இைணத்தவிசாளர் பதவிகைள வகிக்கின்ற 
ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆட்களில் பாரா மன்ற அல்ல  மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் 
அல்லாத ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1185/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில், 

 (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த விவசாய 
நிலங்களின் அள  யா ; 

 (ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 
நிலங்களின் அள  ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தநிைலைம 
ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  

ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட 
விவசாய நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1299/ ’ 16 
ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) மாத்தைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ேதசிய மற் ம் மாகாண, 

 (i) பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) பாடசாைலகளில் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  
பாடசாைலயின் பிரகாரம் எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) பாடசாைலகளில் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  
பாடத்தின் பிரகாரம் எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) பாடசாைலகளில் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  
வலயத்திற்ேகற்ப எத்தைனெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலகளில் கல்வி 
பயி ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைகயான  ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலகளின் 
பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) மாணவர்கள் மற் ம் ஆசிாியர்க க்கிைடயிலான விகிதம் ஒவ்ெவா  
பாடத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விகிதமான  கல்வி வலயத்திற்ேகற்ப 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 11 ) 

 

1332/ '16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயின் கீழ் லங்கா ரான்ஸ்ேபாமர் எ ம் ெபயாில் 

நி வனெமான்  காணப்பட்டதா; 
 (ii) ேமற்ப  நி வனத்தின் ெபயர் மாற்றப்பட் ள்ளதா; 
 (iii) ஆெமனில், இதன் தற்ேபாைதய ெபயர் யா ; 
 (iv) வ/ப எல்ாீஎல் ேஹால் ங்ஸ் ( தனியார்) கம்பனிக்குச் ெசாந்தமான பங்குகள் 

பகிரப்பட் ள்ள விதம் யா ; 
 (v) ESOT (நம்பிக்ைககப் ெபா ப் ) பங்குதாரர்களிடம் காணப்ப ம் பங்குகைள 

நி வகிப்ப  யார்; 
 (vi) இதன் பங்குதாரர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் அவர்களிடம் காணப்ப ம் 

பங்குகளின் எண்ணிக்ைக பற்றிய பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 
 (vii) ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம், இ  தாபிக்கப்பட்  

எவ்வள  காலப்பகுதியில் அவர்கள  பங்குகள் குறித் ம் அவர்கள் 
பங்குதாரர்கள் என்ப  பற்றி ம் அறிவிக்கப்பட் ள்ள ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) ESOT கம்பனியின் ஆரம்ப பங்குதாரர்கள் யார், அவர்க க்கு 

உாித்தானதாயி ந்த பங்குகளின் அள  யா ; 
 (ii) ேமற்ப  பங்குதாரர்களில் இலங்ைக மின்சார சைபயின் ஊழியர்கள் 

காணப்ப கின்றார்களா; 
 (iii) ஆெமனில், அவர்க க்கு பிைணப்  பற்றிய   ரண்பா  இ ப்பைத அவர் 

ஏற் க்ெகாள்வாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) COPE அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் வ/ப எல்ாீஎல் 
ேஹால் ங்ஸ் (தனியார்) கம்பனியினால் பா 232 மில் யன்  இலாபப்பங்கு 
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு வழங்கப்படவில்ைல என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1373/ ’ 16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)   
(அ) (i) 2016 வர  ெசல  திட்டத்தின் 126 வ  இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 

சிறிய மட் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சியாளர்களின் 
சந்ைதப்ப த்தல் ேமம்பாட் க்காக தனியார் ைறயினாின் சிறப் ச் 
சந்ைதகளில் அ மாாித் தட் களில் இடவசதிகள் நியாயமான விைலக்கு 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) தனியார் ைறயினாின் சிறப் ச் சந்ைதகளில் ேமற்ப  அ மாாித் தட் களில் 
இடவசதிகைள ஒ க்கித் த ம்ப  ஏேத ம் அைமச்சினால் ேகாரப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அத்தைகய ேகாாிக்ைகேயா அல்ல  கட்டைளேயா வி க்கப்பட் ப்பின், 
அதன் பிரதிெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைகயில் அைமந் ள்ள வாி அறவிடப்ப கின்ற தனியார் ைற சிறப் ச் 
சந்ைதகளின் எண்ணிக்ைகைய ம் அைவ அைமந் ள்ள நகரங்களின்/ 
கிராமங்களின் பட் யெலான்ைற ம் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 12 ) 

 

1473/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) தற்ேபா  நாட் ல் நைட ைறயி க்கும் நாட் ன் அபிவி த்திக்கு விேசட 

பங்களிப்  வழங்கும் பிரேதச ஊடகவியலாளர் அைமப் க்களின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ஒவ்ெவா  பிரேதச ஊடகவியலாளர் அைமப்பின ம் அவற்றில் பதவி 

வகிப்ேபாாின ம் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள  வாழ்க்ைகத் மட்டத்ைத உயர்வதற்கும் அேதேபான்  ெதாழில் 

வாழ்க்ைகயின் ேமம்பாட் க்காக ம் எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 

யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1499/ ’16 

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,—  நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஸ் ம் விவாக மற் ம் விவாகரத்  சட்டத்தின் 23 ஆம் பிாி க்கைமய 12 

வய க்கு குைறந்த ஸ் ம் சி மிகைள தி மணம் த் க் ெகா க்கும் 

ேபா  காதி நீதிபதிகளின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட ேவண் ெமன்பைத 

அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அதன் பிரகாரம், 12 வய க்கு குைறந்த ஸ் ம் சி மிகைள தி மணம் 

த் க் ெகா க்கும்ேபா , காதி நீதிபதிகளினால் அங்கீகாரம் 

வழங்கப்பட் ள்ளைம ெதாடர்பாக அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், 2010 ஆம் ஆண் ந்  இற்ைற வைர ேமற்ப  சட்டத்தின் 

பிரகாரம் அங்கீகாரமளிக்கப்பட் ள்ள சந்தர்ப்பங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 

அ  ெதாடர்பான விபரங்கள் ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக 

யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

2017 ைல 06, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1068/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத்தில் பணியாற் ம் ஏவலாளர்கள் 
ஒன்றிைணந்த ேசைவைய ேசர்ந்தவர்களாவர் என்பைத ம்; 

 (ii) ஏவலாளர்கைள ேநர யாக ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்கு இலங்ைக ைகயிரத 
திைணக்களத்திற்கு அதிகாரம் இல்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத்திற்கு ஏவலாளர்கைள 
ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்கு ஒன்றிைணந்த ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் 
அ மதி ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்வ மதி கிைடத்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  அ மதி வழங்கப்பட்ட க தத்தின் பிரதிெயான்ைற சைபக்கு 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ஏவலாளர்கைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய் ம் ேநர் கப் பாீட்ைச ேமலதிக ைகயிரத 
ெபா காைமயாளாின் (நி வாகம்) தைலைமயில் நடாத்தப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ேநர் கப் பாீட்ைச நடாத்தப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் இந்த 
உத்திேயாகத்தர் ேசைவ இைடநி த்தத்திற்கு உள்ளாகியி ந்தார் என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ேசைவ இைடநி த்தத்திற்கு உள்ளாகி ள்ள உத்திேயாகத்தெரா வர் 
ேசைவயில் ஈ ப வ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1153/ ’16 
ெகௗரவ  (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ேஹாமாகம மற் ம் பண்டாரகம ஆகிய இரண்  பிரேதச சைப ஆ ைகப் 

பிரேதசங்க க்கும் ெசாந்தமான  98 ஏக்கர் பரப்பள  ெகாண்ட ப வில வத்த 
காணியில் சுற் லாத் ைற டைமப் க் க த்திட்டெமான்ைற ெசயற்ப த்த 
அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதா;  

 (ii) ஆெமனில், இக்க த்திட்டத்ைத ெசயற்ப த் ம் கம்பனியின் ெபயர் மற் ம் 
கவாி யா ; 

 (iii) இவ் டைமப் க் க த்திட்டம் காரணமாக  இப்பிரேதசத்தில் பலத்த 
சுற்றாடல் பாதிப்  ஏற்ப கின்றெதன்பைத  அறிவாரா; 

 (iv) இவ் டைமப் க் க த்திட்டத் க்கு இலங்ைக தலீட்  சைபயின் 
அங்கீகாரம் கிைடத் ள்ளதா;  

 (v) இக்க த்திட்டத் க்கு  சுற்றாடல் ஆய்வறிக்ைக தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1186/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) த்தளம் மாவட்டத்தில், 

 (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த விவசாய 
நிலங்களின் அள  யா ; 

 (ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 
நிலங்களின் அள  ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தநிைலைம 
ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  

ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட 
விவசாய நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1286/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள்  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) அரச ேபாக்குவரத்தின் பிரதானெதா  ஆக்கக்கூறாக விளங்கும் இேபாச ேப ந்  
ேசைவைய, தனியார் ைற ேப ந்  ேசைவக்கு ேபாட் யானெதா  ேசைவயாக 
ேபணிவ வதன் க்கியத் வத்ைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா?  

(ஆ) (i) 2014.12.31 ஆம் திகதி உள்ளவா  மாத்தைற மாவட்டத்தின் இேபாச பஸ் 
ப்ேபாக்க க்கு ெசாந்தமான ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) 2016.06.01 ஆம் திகதி உள்ளவா  ஒவ்ெவா  ெதாழி ன் அ ப்பைடயில் 
ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ப்ேபாவி ம் உள்ள  பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைக;  

 (iii) 2015.01.01 ஆம் திகதிக்கு பின்னர் மாத்தைற மாவட்டத்தின் இேபாச பஸ் 
ப்ேபாக்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ப்ேபாவிற்கு அைமவாக தனித்தனியாக யாெதன்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆகிய ஆண் களில் மாத்தைற மாவட்டத்தின், 

 (i)  இேபாச பஸ் ப்ேபாக்களின் வ டாந்த ரள் ; 

 (ii) இ.ேபா.ச.வினால் ேசைவ வழங்கப்ப கின்ற திகளின் கிேலாமீற்றர் அள ; 

ஒவ்ெவா  வ டத்திற்குேமற்ப தனித்தனியாக எவ்வள  என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 
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(ஈ) (i) பயணிகளின் ேதைவக்ேகற்ப மாத்தைற மாவட்டத்தி ள் ேம ம் எத்தைன 
பஸ் ப்ேபாக்கைள அைமப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்காக இனங்காணப்பட் ள்ள பிரேதசங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

1334/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வைகப்ப த்தாத குப்ைபகைள ேசகாிக்காதி ப்பதற்கு உள் ராட்சி 
நி வனங்கள் எ த் ள்ள ைவ பற்றி மக்கைள விழிப் ணர் ட்டத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககள்  

  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்,   

 (iii) குப்ைபகைள வைகப்ப த்தி ேசகாிக்கத் ேதைவயான வசதிகள் மக்க க்குப்  

  ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்,  

 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம், 

 (v) வைகப்ப த்தப்பட்ட குப்ைபகைள ேசகாிப்பதற்கு உள் ராட்சி 
நி வனங்க க்கு வசதிகள் ெசய் ெகா க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம், 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) குப்ைபகைள வைகப்ப த்தித் தராத ஆட்க க்ெகதிராக எ க்கப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) வைகப்ப த்தப்பட்ட குப்ைபகள் மீள்சுழற்சி ெசய்யப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எந்த இடத்தில் என்பைத ம்; 

 (iv) அதற்காக தலீ  ெசய்யப்ப ம்  பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) மீள்சுழற்சி ெசய்யப்பட்ட குப்ைபகைள எத்தைகய பணிக க்கு 
பயன்ப த்தலாம் என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1404/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2016 ஆம் ஆண்  வர  ெசல த்திட்டத்தின் 175 ஆம் இலக்க  ன்ெமாழிவின் 
ப , யாைன மனித ேமாத க்கு இலக்குக டனான ஒ  தீர்ைவ வழங்குவதற்காக 
3 வ டங்களில் பயன்ப த்தப்ப வதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பா 4000 மில் யன் 
நிதி ஏற்பாட் ல்  2016 ஆம் ஆண் ள் பயன்ப த்தப்பட்ட நிதித் ெதாைக 
மற் ம் அவ்வா  ெசல  ெசய்யப்பட்ட நிதியின் விைளதிறன் யா  என்பைத 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா; 



( 16 ) 

 

(ஆ) (i) குறிப்பிட்ட வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிைவ ெசயற்ப த் ம் ெபா ப்ைப 
ஏற் ள்ள அைமச்சு அல்ல  நி வனம் யா ; 

 (ii) 1977 ெதாடக்கம் இன்  வைர யாைன மனித ேமாதல் காரணமாக 
அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ள  மரணங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ெசாத் ச் 
ேசதங்கள் ஒவ்ெவா  வ டத்தின்ப  யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம்  யாைன மனித ேமாதல் காரணமாக 
மரணமைடந்த தரப்பின க்கு அரசாங்கத்தினால் இழப்பீட் த் ெதாைக 
வழங்கப்பட்டதா;  

 (iv) ஆெமனில், அவ்விழப்பீட் த் ெதாைக ஒவ்ெவா  வ டத்தின்ப  யா ; 
 (v) குறிப்பிட்ட வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிவில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள  

யாைன-மனித ேமாத க்கு வழங்குவதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள 
இலக்குக டனான தீர்ைவப் பற்றி விளக்கமளிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1477/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சுக்குச் ெசாந்தமான 

திைணக்களங்கள், கூட் த்தாபனங்கள், சைபகள் மற் ம் நியதிச் சட்ட 
நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) 2015 இல் தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் இந்த 
ஒவ்ெவா  நி வனத்திற்காக ம் ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட் ள்ள பணியாளர் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், 
கல்வித் தைகைமகள் மற் ம் ஆட்ேசர்ப் க்குாிய பதவிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பணியாளர்கைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய்ய பின்பற்றப்பட்ட ைறயியல் 
யா  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
1503/ ’17 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் சி வர் சனத்ெதாைகயில் ேபாசாக்கின்ைமயால் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள சி வர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகைய தீர்மானிக்கின்ற ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இலங்ைகயில் ேபாசாக்கின்ைமயால் பாதிக்கப்பட் ள்ள சி வர்களின் 

எண்ணிக்ைக  சி வர் சனத்ெதாைகயில் எத்தைன சத தம் என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அ (i)  இல் குறிப்பிட் ள்ள சி வர்களின் எண்ணிக்ைக, ச கத்தின் 
ஒவ்ெவா  வ மான மட்டங்கள் வாாியாக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இலகுவாகேவ ேநாய்க க்கு உள்ளாவதால் மரணிப்பதாக அறியவந் ள்ள 
ேபாசாக்கின்ைமயால் பாதிக்கப்பட் ள்ள சி வர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1679/ ’17 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச 

ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ)  (i)  மட்டக்களப்  ைவத்தியசாைலயில் உள்ள வாட் களின் ெபயர்கள் மற் ம் 

எண்ணிக்ைகைய ம்; 
 (ii)  ஒவ்ெவா  வாட் ம் உள்ள ப க்ைககளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் தற்ேபா  

அ மதிக்கப்பட் ள்ள ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 
 (iii) அைனத்  ைவத்திய நி ணர்களின் ெபயர்கைள ம் அவர்களின் ம த் வத் 

ைறகைள ம்; 
 (iv) இவ் ைவத்திய நி ணர்கள் ெபா ப்பாக உள்ள வாட் களின் 

விபரங்கைள ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ)  (i)  ைவத்திய நி ணர்களின் ெபா ப்பில் வழங்குவதற்கு வாட் கள் 
தட் ப்பாடாக உள்ளன என்பைத ம்; 

 (ii)  இடவசதி மற் ம் ப க்ைக வசதி இல்லாத காரணத்தினால் சாதாரண 
ேநாயாளிக ம், தீவிர ம த் வ சிகிச்ைச ேதைவப்ப ம் பார ரமான 
ேநா டன் கூ ய ேநாயாளிக ம் சில வாட் களில் தைரகளி ம் 
வராந்தாக்களி ம் தங்கி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமலதிக வாட் களின் நிர்மாணத்திற்காக வளாகத்தில் காணி கிைடக்கக் 
கூ யதாக உள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv) கிழக்கு பல்கைலக்கழக ம த் வ மாணவர்க க்கான ஒ  ேபாதனா 
ைவத்தியசாைலயாக இ  உள்ள  என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 
(இ)  (i)  அவர் அதற்கு ன் ாிைம அளித் , அவசரமாகத் ேதைவப்ப ம் 

வாட் களின் நிர்மாணத்திற்கான நிதி ஒ க்கீட்ைட ேமற்ெகாள்வரா 
என்பைத ம்; 

 (ii)  அவ்வாறாயின் எப்ேபா  என்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல் ஏன்? 

1187/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) மன்னார் மாவட்டத்தில், 
 (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த விவசாய 

நிலங்களின் அள  யா ; 
 (ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 

நிலங்களின் அள  ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தநிைலைம 

ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட 
விவசாய நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 18 ) 

 

1335/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— சுகாதாரம்,  ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ெதன் மாகாணத்தில் அறியக்கிைடத்த 
சி  நீரக ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அதன்ப , ெதன் மாகாணத்தில்  ஆகக்கூ ய  சி  நீரக ேநாயாளிகள் 
அறியக்கிைடக்கும்  மாவட்டம் யா ; 

 (iii) ெதன் மாகாணத்தில்  சி  நீரக ேநாய்க்கு ஏ வா ள்ள பிரதானமான 
காரணங்கள் யாைவ;  

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  சி  நீரக ேநாயாளிக க்கு அரசாங்கம் உதவி வழங்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்வா  வழங்கப்பட் ள்ள உதவிகள் யாைவ; 

 (iii) ெதன் மாகாணத்தில் சி  நீரக ேநாய் நிவாரணத்திற்காக  நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (iv) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1406/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— உயர் கல்வி  மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல திட்டத்தின் 185 ஆம் இலக்க 
பிேரரைணக்கு அைமவாக, இலவச Wi-Fi வசதிகள் வழங்கப்பட் ள்ள அரச 
பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் அப்பல்கைலக்கழகங்களின் மாணவர்கள்  இந்த 
வசதியிைன அ பவிக்க ஆரம்பித்த திகதிகள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அரச பல்கைலக்கழக ைறைமயி ள் ேமற்ப  ஜிட்டல்மயப்ப த்தல் 
வசதிகைள வழங்குவதற்காக அரசாங்கத்தினால் உறப்பட்ட  ெமாத்த ெசல  
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெசல  எந்த அைமச்சினால் அல்ல  நி வனத்தினால் 
ெசலவினமாக ஏற்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) அரச பல்கைலக்கழக ைறைமயி ள் கல்வி கற்கும் அைனத்  
மாணவர்க க்கும் ம க்கணனி வழங்குதல் சம்பந்தமாக அரசாங்கத்திற்கு 
திட்டவட்டமான ேவைலத்திட்டெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அந்த ேவைலத்திட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 19 ) 

 

1505 / ‘16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,—  நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2016 ஆம் ஆண் ல், 

 (i) லதன ெசலவிற்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் ஆகக் கூ தலான சத தத்ைத 
பயன்ப த்தி ள்ள 05 அைமச்சுக்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) லதன ெசலவிற்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் ஆகக் குைறந்த சத தத்ைத 
பயன்ப த்தி ள்ள 05  அைமச்சுக்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) மீண் வ ம் ெசலவிற்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் ஆகக் கூ தலான 
சத தத்ைத பயன்ப த்தி ள்ள 05  அைமச்சுக்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) மீண் வ ம் ெசலவிற்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் ஆகக் குைறந்த சத தத்ைத 
பயன்ப த்தி ள்ள 05  அைமச்சுக்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் ஆகக் கூ ய சத தத்ைத பயன்ப த்தி ள்ள 05  
அைமச்சுக்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vi) ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் ஆகக் குைறந்த சத தத்ைத பயன்ப த்தி ள்ள 05  
அைமச்சுக்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1731/ ’17 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல 
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ)  (i)  1980 ஆம் ஆண் ல் மட்டக்களப்  கடல் மணல் ப க்ைகக்கு அண்ைமயில் 
மண் அகழ்தல் க த்திட்டெமான்  இடம்ெபற்ற  என்பைத ம்; 

 (ii) பயங்கரவாதச் ெசயற்பா களின் நிமித்தமாக அக்க த்திட்டம் அைரவாசியில் 
நி த்தப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ)  (i) கடைல ம் வாவிைய ம் இைணக்கும் வாய் வ டாந்தம் டப்படாதி த்தல்; 
 (ii) வ டம் ரா ம் வாவியில் மீன் பி க்கும் மீனவர்கள் மீன்பி  நன்ைமையப் 

ெபற் க்ெகாள்ளல்; 
 (iii) ஆழ்நீர் மீன் பி க்கும் படகுக ம் இ ைவப படகுக ம் நங்கூரமி வதற்கு 

இலகுவாக வாவிக்குள் வரக்கூ யதாக இ த்தல்; 
 (iv) ெவள்ள நீர் விைரவாக கட க்குள் ெசல்வதால் ெவள்ளத்தின் ெபா  ெநல் 

வயல்கள் ேசதமைடயாதி த்தல்; 
 (v) ெவள்ள நீர் இலகுவாக கட க்குள் ெசல் தல் அரசாங்கத்தால் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய ெவள்ள நிவாரண யற்சிகைளக் குைறத்தல்; 
என்பன இக்க த்திட்டத்தின் லம் கிைடக்கும் நன்ைமகள் என்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(இ) (i) இக்க த்திட்டத்ைத மீள ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத ம்; 
 (ii) அவ்வாறாயின், அ  எப்ேபா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல் ஏன்? 



( 20 ) 

 

1336/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அரசாங்க ைவத்தியசாைலக க்கு ஆண்ெடான் க்கு ேதைவயான இ தய 
நாளங்களின் தைடைய நீக்குவதற்கு பயன்ப த்தப்ப ம் “ஸ்ெடன்ட்ஸ்” 
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இதற்காக ெசலவிடப்ப ம் பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) எதிர்காலத்தில் தட் ப்பா ன்றி ேமற்ப  “ஸ்ெடன்ட்ஸ்” கைள 
ேநாயாளிக க்கு ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு ேதைவயான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இ தய ேநாயாளர்க க்கு ேதைவயான ேவ  ஔடத வைககள் மற் ம் 
உபகரணங்கைள அரசாங்கத்தினால் இலவசமாக ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
எதிர்ப்பார்க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ இன்ேறல், ஏன்? 

2017 ைல 07, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1069/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான 

ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள கு நாகல் –  தம் ைள ைகயிரத திக்கான சாத்தியவள 

கற்ைகைய ேமற்ெகாள்ளல் சர்வேதச ேபாட்  ாீதியிலான விைலம க் 
ேகார ன்றி சீனாக் கம்பனிெயான் க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், ஒப்பைடப்பதற்கு திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  சாத்தியவள கற்ைகைய ெமாறட் ைவ பல்கைலக்கழகத்திற்கு 
அல்ல  ேவெறா  உள்நாட்  நி வனத்திற்கு ஒப்பைடக்காைமக்கான 
காரணம் யாெதன்பைத ம், 

 (iv) இதன் ெபா ட்  சர்வேதச ேபாட்  ாீதியிலான விைலம க் ேகாரல் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 21 ) 

 

1155/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் 
கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள்  
அைமச்சுக்கு CAQ - 1043 மற் ம்  CAQ - 1047 ஆகிய இலக்கங்கைளக் 
ெகாண்ட வாகனங்கள்  ெகாள்வன  ெசய்யப்பட் ள்ளனவா;  

 (ii) ஆெமனில், இவ்வாகனங்கள்  ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட திகதிகள் யாைவ; 

 (iii) ஒவ்ெவா   வாகன ம் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட விைல யா ;  

 (iv) இதற்ெகன ேகள்விப் பத்திரங்கள்  ேகாரப்பட்டதா; 

 (v) ஆெமனில், அத் திகதி யா ; 

 (vi) ேகள்விப் பத்திரங்கைள ன்ைவத்த   நி வனங்கள் மற் ம் அவர்கள் 
ன்ைவத்த விைல ம க்கள் யாைவ; 

 (vii) இவ்வாகனங்களின் ேமாட்டார் வாகனப் ேபாக்குவரத் த் திைணக்களத்தில் 
பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள ஆரம்ப உாிைமயாளர்கள் யாவர் ;  

 (viii) இவர்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (ix) சுங்க அறிக்ைககளின் ப  இவ்வாகனங்கள் இறக்குமதியின்ேபா  CIF 
ெப மதி மற் ம் ெச த்தப்பட்ட பணத் ெதாைக யா ; 

 (x) இவ்வாகனங்க க்கு கிைடத்த வாிச் ச ைக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1188/’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் மட்டக்களப்  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? 

(அ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 22 ) 

 

1294/ ’ 16 
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) சட்ட ாீதியிலான உாிைமயின்றி மாத்தைற மாவட்டத்தில் இற்ைறவைர அரச 
காணிகளில் வசிக்கும் அல்ல  பயிர் ெசய்ைக ேமற்ெகாள் ம் ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பாி க்கும் ஏற்ப 
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைகயில் 
எத்தைனேப க்கு காணி உ திகள் அல்ல  உாிமப் பத்திரங்கைள வழங்க 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைக  ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் மாத்தைற மாவட்டத்தில் அரச 
காணிக க்கு வழங்கப்பட் ள்ள உ திகள் அல்ல  உாிமப்பத்திரங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) ேமேல (v) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;  

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1337/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்  அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் இஸட் ள்ளிகள் ஒவ்ெவா  பல்கைலக்கழகத் க்கும் 
ஏற் ைடயதாக ெவளியிடப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணத்தினால் சில மாணவர்கள் பல்கைலக்கழக அ மதிைய 
இழந் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ைறயியல் காரணமாக இவர்க க்கு பாாிய அநீதி ஏற்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) அநீதிக்குள்ளான மாணவர்கைள பல்கைலக்கழகங்க க்கு அ மதிப்பதற்கு  
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த ைறயியல் யா ; 

 (iii) அ  ெசயற்ப த்தப்ப ம் திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 23 ) 

 

1408/’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(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 க்கமாக ெதளிப 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? 

1504/ ’17 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கமத்ெதழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ன் ற்பகுதியி ம் 2017 ஆம் ஆண் ல் இற்ைறவைரயி ம் 

சந்ைதயில் ெநற் ெசய்ைகக்காக ம் ேவ  ெப ந்ேதாட்டச் ெசய்ைகக்காக ம் 
பயன்ப த் கின்ற பல்ேவ  உர வைககளின் விைலகள் தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) 2016 ஆம் ஆண் ன் ற்பகுதியில் காணப்பட்ட உரத்தின் விைல டன் 
ஒப்பி ைகயில், தற்ேபா  உரத்தின் விைல அதிகாித் ள்ளெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 2016 ஆம் ஆண்  ஆரம்பத்தில் சந்ைதயில் பா 1300/= ஆக  இ ந்த 50 
கிேலா கிறாம் உரப் ைபெயான்றின் விைல தற்ேபா  பா 2900/= வைர  
அதிகாித் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) உரத்தின் விைலைய கட் ப்ப த்தா வி ன் அல்ல  சந்ைத விைலக்ேகற்ப 
உர மானியம் அதிகாிக்கப்படாவி ன், ெப ந்ேதாட்டச் ெசய்ைக உள்ளிட்ட 
கமத்ெதாழிைல சார்ந்  வாழ்கின்ற மக்களின் வாழ்க்ைக பாாிய ழ்ச்சிக்கு 
உள்ளாகுெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;l 

 (v) ஆெமனில், அதற்காக ன்ெமாழியப்ப ம் தீர் கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1542/ '17 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 
(அ) (i) பண்டாரவைள உள்ளிட்ட விவசாய நடவ க்ைககளில் ஈ ப ம் ப ைள 

மாவட்ட மக்க க்கு, உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டம் பாாிய பாதிப்ைப 
ஏற்ப த்தி ள்ளைமைய ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் காரணமாக பயிர்ச்ெசய்ைகச் ேசதம் ஏற்பட் ள்ள 
மக்க க்கு நட்டஈ  வழங்குவதற்கு அைமச்சு நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா; 

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



( 24 ) 

 

1734/ ’17 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1 )  

(அ)  (i)  ஆசிாியர் கலாசாைலயி ந்  இ திப் பாீட்ைசைய நடத்தாமல் வன்னி 
மாவட்டத்திற்கு நியமிக்கப்பட்ட 41 பயிற்சி ஆசிாியர்கள் ெதாடர்பாக 
2016.12.02 ஆம் திகதி வினாெவான்  எ ப்பப்பட்டைத ம்; 

 (ii) இராஜாங்க அைமச்சர் அவர  பதி ல் அவசியமான நடவ க்ைகைய 
ேமற்ெகாண்  மீண் ம் பதிலளிப்பதாக உ தியளித்தி ந்த ேபாதி ம் 
அவ்விடயம் இற்ைறவைர சாிெசய்யப்படா ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) பயிற்சியின் பின் உடன த்  அைமச்சு இ திப் பாீட்ைசைய 
நடாத்தாைமயினால் இந்த ஆசிாியர்கள் இ திப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற 

யவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) தங்களி ம் பார்க்க கனிஷ்ட பிாிவின டன் இ திப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிய 
இந்த ஆசிாியர்களின் நியமனங்கள் பிறிெதா  ெசயற்ப ம் திகதி 
ெகா க்கப்பட் ப்பின் அ  அ ப்பைட உாிைம மீறலாகும் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அந்த 41 ஆசிாியர்களின் நியமனங்க க்கும் அேத ெசயற்ப ம்  திகதி 
வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) பயிற்றப்பட்ட ஆசிாியர்களாவதற்கு ன் ஆசிாியர் கலாசாைலகளில் பயிற்சி 
ெபற் க்ெகாண் க்கின்ற ேவைளயில் “பயி னர் ஆசிாியர்” (Teacher Trainee) 
எ ம் பதத்ைத உபேயாகிப்ப  சாியன்  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 

1189/’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் அம்பாைற 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? 

(அ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 25 ) 

 

1352/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெதன் ெகாாியாவில் ெதாழில்வாய்ப் க க்காக ெசல்கின்ற இலங்ைகயின் 
இைளஞர் வதிகள் ெப ந்ெதாைகயான ெவளிநாட்  ெசலாவணிைய 
இந்நாட் க்கு ெகாண் வ கின்றனர்  என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் இப்பணத்ைத உாிய ைறயில் காைமத் வம் ெசய்  தலீ  
ெசய்வதில்ைல  என்பைத ம்; 

 (iii) எனேவ இந்நாட் க்கு வந்  கு கிய காலத்தில் ஈட் ய பணம் 
வைடவதனால் நிர்க்கதியான நிைலக்கு ஆளாகின்றனர் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நிதி காைமத் வம் மற் ம் தலீ  ெதாடர்பாக இவர்க க்கு 
விழிப் ணர் ட் வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 

 (iii) இவர்கள் இந்நாட் க்கு ெகாண் வ ம் பணத்தைத தலீ  ெசய்வதற்குத் 
ேதைவயான வசதிகைள உ வாக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா ; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 

 (v) குறிப்பிட்ட பிாிவினர் ெதாடர்பாக பின்னாய்  ெசய்வதற்கான 
ெபாறி ைறெயான்  அரசாங்கத்தினால் ஏற்ப த்தப்ப மா; 

 (vi) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1409/’16 
ெகௗரவ 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 பிேரரைண 181 இற்ேகற்ப 
தங்கத்ைத இறக்குமதி ெசய்வதற்காக 50 உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய உாிமப்பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் 
ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் அவர்களினால் ெச த்தப்பட்ட உாிமப்பத்திரக் 
கட்டணங்கள் பற்றிய விபரங்கள் அடங்கிய அறிக்ைகெயான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 1977 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர உலக சந்ைதயில் தங்கத்தின் 
விைலயிலான ேபாக்குகைளப் பற்றிய அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா 
என்ைபைத ம்; 

 (iv) வாி இன்றி இலங்ைகக்கு தங்கத்ைத இறக்குமதி ெசய்கின்ற ஆட்களின் 
ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) இலங்ைக தங்கத்ைத இறக்குமதி ெசய் ம் பிரதான வழங்குனர்கள் மற் ம் 
நா கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 26 ) 

 

1508 / ‘17 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார  அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016.12.31  ஆம் திகதி உள்ளவா  ெமாத்த பங்கு விைலச் சுட்ெடண்ணின் 

ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) 2014.12.31 மற் ம்  2015.12.31 ஆம் திகதிக்கு ஒப்பீட்டளவில், 2016.12.31 ஆம் 

திகதிக்கு ெமாத்த பங்கு விைலச் சுட்ெடண்ணின் ெப மதி எத்தைன 
சத தத்தில் மாற்றமைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேதறிய ெவௗிநாட்  ெகாள்வன களின் ெப மதி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1190/’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் தி ேகாணமைல 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? 
(அ) இன்ேறல், ஏன்? 

1353/’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்  அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) கடவத்த – கண்  அதிேவக தியின் நீளம் எவ்வள ; 
 (ii) இதற்கு ெசலவாகும் நிதித் ெதாைக எவ்வள ; 
 (iii) நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் கம்பனி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) குறிப்பிட்ட திைய நிர்மாணிக்ைகயில் ஏற் ைடய பிரேதசங்களின் 
சுற்றாடல் ைறைமக க்கு ஏற்படக்கூ ய ேசதம் ெதாடர்பில் மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ேசதத்ைத குைறப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள்  யாைவ; 

 (iii) தியின் ேவைலகைள ர்த்தி ெசய்வதற்கு திட்டமிடப்பட் ள்ள திகதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 


