
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

4 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2016 நவம்பர் 19 சனிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 4(10).] பாரா மன்றம் 

2016 நவம்பர் 26, சனிக்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,—  இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின் கீழ் 

கட்டைள,— 1996 ஆம் ஆண் ன் 9 ஆம் இலக்க இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின்  
4 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
ஒக்ேதாபர் 5 ஆம் திகதிய 1987/23 ஆம் இலக்க ெகாண்ட அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2016.11.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக மின்சாரச் சட்டத்தின் 

கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,—   2009 ஆம் ஆண் ன்  20 ஆம் இலக்க இலங்ைக மின்சாரச் 
சட்டத்தின் 54 ஆம் பிாிவின் கீழ், இலங்ைக ெபா ப் பயன்பாட்  ஆைணக்கு வால் 
பாிந் ைரக்கப்பட் , மின்வ  மற் ம் மீளப் ப்பிக்கத்தகு சக்தி அைமச்சாினால் 
ஆக்கப்பட் , 1975/44 ஆம் இலக்க 2016 ைல 13 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2016.11.11 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— வாடைகச் சட்டத்தின் கீழ் 

ஒ ங்குவிதிகள்,— 1972 ஆம் ஆண் ன் 7 ஆம் இலக்க வாடைகச் சட்டத்தின் 2 ஆம் 
பிாிவின் 5 ஆம் உப பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்பட ேவண் ய அச்சட்டத்தின் 43 ஆம் 
பிாிவின் கீழ் டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
ஆகஸ்ட் 01 திகதிய 1978/4 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2016.11.18 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 
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2016 திெசம்பர் 01, வியாழக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

579/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,—  ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் ெகாக்ேகாவா பயிர்ெசய்யப்பட்ட 

நிலப்பரப்  எவ்வள ; 
 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட காலப்பகுதியில் ெகாக்ேகாவா 

உற்பத்தி ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிறாம்; 
 (iii) அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக ெகாக்ேகாவாைவ ெகாள்வன  

ெசய்கின்றதா; 
 (iv) ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில் அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  

ெசய்யப்பட்ட ெகாக்ேகாவாவின் அள  ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ெகாக்ேகாவா உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில் அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

944/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபக்கு “வி லக்பாய”  எ ம் திய தைலைமயகத்ைத 

நிர்மாணிப்பதற்காக 2012 ஆம் ஆண்  அப்ேபாைதய மின்வ  அைமச்சாினால் 
அ க்கல் நாட்டப்பட்டைமைய அறிவாரா; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்கு இ வைர ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த பணத்ெதாைக 
எவ்வள ; 

 (iii) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்காக ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட்ட க த்திட்டப் 
பணியாட்ெடாகுதி அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) ேமற்ப  கட் டத்ைத திறந் ைவக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

967/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2009.05.19 ஆம் திகதியில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் இ ந்த ம பான 

விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன; 
 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்களின் 

கவாிகள் யாைவ; 
 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாகத் 

திறக்கப்பட் ள்ள ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  ஆண் ன் ப  ெவவ்ேவறாக  எத்தைன; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 
 (v) தற்ேபா  யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தலா ம பான கர்  எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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977/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெதாழில் ட்பவியல் பாடத் ைறயில் உயர் தரக் கல்விையப் ெபற்  பல்கைலக் 

கழகங்க க்கு அ மதிக்கப்ப கின்ற மாணவர்க க்காக தற்ேபா  
அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ள பட்டப் பாடெநறிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) பல்கைலக்கழகங்களில் திறந்  ைவக்கப்பட் ள்ள ெதாழில் ட்பவியல் 
பீடங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன; அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அரச ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகளில் தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள 
ெதாழில் ட்பவிய க்குாிய உயர் ப்ேளாமா சான்றித க்கும் ேமற்ப  
பல்கைலக்கழகங்களின் ெதாழில் ட்பவியல் பீடங்களின் லம் 
வழங்கப்ப கின்ற பட்டப்ப ப் ச் சான்றித க்கும் இைடயி ள்ள வித்தியாசம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ெதாழில் ட்பவியல் பட்டமான  எத்தைகய மட்டத்திலான ெதாழில்வாய்ப் க் 
க க்கான அ ப்பைடத் தைகைமயாகக் க தப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) தற்ேபா  பல்கைலக்கழகங்களால் ேமற்ப  ெதாழில் ட்பவியல் 

பட்டதாாிக க்காக உயர் தரத்திலான விேசட பாடெநறிகள் 
தயாாிக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அப்பாடெநறிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ெதாழில் ட்பவியல் பட்டதாாிகளின் எதிர்காலத்ைதப் பா காப்பதற்காக 

அரசாங்கம் தற்ேபா  ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1010/ ’16 
ெகளரவ நாமல் ராஜபக்ஷ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட வைர நிர்மாணிக்கப்பட ள்ள க கதி ெந ஞ்சாைலக்கான 

காணிகைள சு காித்தல் வைடந் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (ii) அந்தக் காணிக க்கான இழப்பீ  மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், இழப்பீட் த்ெதாைககள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல (அ)(i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணி உாிைமயாளர்களாக 
இனங்காணப்பட்ட அத் மீறிக் கு யி ப்பவர்கள், உாிமப் பத்திரங்கைளப் 
ெபற் ள்ளவர்கள், அ தி உ திகைளப் ெகாண் ள்ளவர்கள் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  ெபயர்கள், கவாிகள், பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் மற் ம் 
கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நபர்களில் இ வைர இழப்பீட் த் 
ெதாைக ெச த்தப்பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக; அவர்கள  ெபயர்கள் 
மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நபர்களில் இ வைர இழப்பீட் த் 
ெதாைக ெச த்தப்படாதவர்களின் எண்ணிக்ைக, அவர்கள  ெபயர்கள் 
மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ேமேல (v) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நபர்க க்கு இழப்பீட் த் ெதாைக வழங்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(இ) (i) ெவளிேயற்றப்ப ம் அத் மீறி கு ேயறி ள்ளவர்க க்கு காணித் ண்ெடான்  
வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) அவர்க க்கு ெடான்ைற நிர்மாணிப்பதற்குப் ேபா மான இழிப்பீட் த் 
ெதாைகெயான்  வழங்கப்ப மா; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1022/ ’16 

ெகௗரவ இந்திக அ த்த ேஹரத்,— சுகாதாரம், ேபாசைன மற் ம்  சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) ரஜரட்ட பிரேதசத்தில் அதிகளவில் பரவி ள்ள சி நீரக ேநாய் தற்ேபா  ெகா ம் , 
கம்பஹா ேபான்ற நகரப் பிரேதசங்க க்கும் இடம்ெபயர்ந் ள்ளெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெகா ம்  மற் ம் கம்பஹா  மாவட்டங்களில் சி நீரக ேநாய் அதிகாிப்பதில் 
தாக்கேமற்ப த்தி ள்ள காரணிகள் யாைவ; 

 (ii) கம்பஹா மாவட்டத்தில் இனங்காணப்பட் ள்ள சி நீரக ேநாயாளிகளின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கிணங்க ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iii) இனங்காணப்பட் ள்ள  ேநாயாளிகளின் ேநாய் நிவாரணத்திற்காக 
கைடப்பி க்கப்ப கின்ற விேசட சுகாதார நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ; 

 (iv) ெதாடர்ந் ம், இப்பிரேதசங்களில் சி நீரக ேநாய் பர வைதத் த க்க 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1024/’16 

ெகௗரவ (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் விவசாயிகள் எதிர்ெகாள் ம் 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண்பதற்காக இ வைர கமத்ெதாழில் 
நியாயமன்றங்கள் தாபிக்கப்படவில்ைல என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இவ்விடயம் ெதாடர்பாக கமத்ெதாழில் அைமச்ச க்கும் கமநல ேசைவ 
ஆைணயாள க்கும் அ ப்பப்பட்ட என  2016.04.04 ஆம் திகதிய க தத்தின் 

லம் அறிவிக்கப்பட்ட விடயங்கள் ெதாடர்பில் ேதைவயான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (iv) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் கமத்ெதாழில் நியாயமன்றங்கள் 
தாபிக்கப்ப ம் திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

2016 திெசம்பர் 02, ெவள்ளிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

833/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம 
ெமாழிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தமிழ் ேபசுகின்ற மக்க க்கு சிங்கள ெமாழிையக் கற்பிக்க ம், சிங்களம் 
ேபசுகின்ற மக்க க்கு  தமிழ் ெமாழிையக் கற்பிக்க ம் நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iii) பாடசாைலையவிட்  நீங்கிச்ெசன்ற ெதாழிலற்றவர்க க்கு, அரசாங்க 
ஊழியர்க க்கு மற் ம் தனியார் ைற ஊழியர்க க்கு தமிழ் மற் ம் சிங்கள 
ெமாழிையக் கற்பிக்க நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (iv) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்த கற்பித்தல் பணிக க்கு ேபாதியள  எண்ணிக்ைக ைடய ஆசிாியர்கள் 
உள்ளனரா; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்வாசிாியர்கைளத் ெதாி ெசய் ம் ைறயியல் யா ; 

 (iii) இன்ேறல், ஆசிாியர்கைள ஆட்ேசர்ப் ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) சிங்களம் மற் ம் தமிழ் ெமாழிகைளக் கற்பிப்பதற்காக நிதிேயற்பா கள் 
ெசய்யப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

968/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2009.05.19 ஆம் திகதியில் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் இ ந்த ம பான 
விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்களின் 
கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாகத் 
திறக்கப்பட் ள்ள ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  ஆண் ன் ப  ெவவ்ேவறாக  எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (v) தற்ேபா  யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தலா ம பான கர்  எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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986/ ’16 
ெகளரவ ந ன் பண்டாற ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) காற் ச் சக்தி மற் ம் சூாிய சக்தி லம் மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய் ம் 
ேபா , அந்த மின்சாரத்ைதக் ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக இலங்ைக மின்சார 
சைபயினால் பின்பற்றப்ப ம் வழி ைற யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) காற் ச் சக்தி மற் ம் சூாிய சக்தி லம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் மின்சாரத்ைத 
ேபாட்  ாீதியாக மற் ம் திறந்த அ ப்பைடயிலான ேகள்விப்பத்திர 
நைட ைற லம் ெகாள்வன  ெசய்ய யாதா என்பைத ம்; 

 (iii) சூாிய சக்திப் ங்கா (Solar park) காற் ச் சக்திப் ங்கா (Wind park) ஆகிய 
உலகில் பிரபல்யமாகப் பயன்ப த்தப்ப ம் வழி ைறகைளப் பின்பற்றி 
மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்தல் மற் ம் அந்த மின்சாரத்ைத இலங்ைக 
மின்சார சைபயின் லம் ெகாள்வன  ெசய்தல் இலங்ைக மின்சார 
சைபக்கும் நாட் க்கும் மிக ம் இலாபகரமானதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

994/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) 2016 ெசப்ெதம்பர் 24ஆம் திகதி இரா வ ைவத்தியசாைலக்கு உத ம் 
ெபா ட்  “வா ” என்ற ெபயாில் இைச நிகழ்ச்சிெயான்ைற நடாத்தவி ந்த  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிகழ்ச்சிக்காக இரா வ ைவத்தியசாைலயில் பணியாற் ம் ேமஜர் 
மற் ம் அதற்கு ேமற்பட்ட பதவிகைள வகிக்கின்ற உத்திேயாகத்தர்க க்கு 

பா 7500/- அ மதிச் சீட் க்கள் இரண் ைன ம், ஏைனய பதவிகைள 
வகிக்கின்ற உத்திேயாகத்தர்க க்கு பா 7,500/- அ மதிச் சீட்  ஒன்ைற ம் 
ெகாள்வன  ெசய்தல் கட்டாயமாக்கப்பட் ந்த  என்பைத ம்; 

 (iii) அத்தைகய அதிகூ ய ெதாைகையச் ெச த்த யாமல் உத்திேயாகத்தர்கள் 
சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) இவ்வா  பலவந்தமாக ெபற்ற பணத்ைத உத்திேயாகத்தர்க க்கு தி ப்பிச் 
ெச த்த நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1023/ ’16 
ெகௗரவ இந்திக்க அ த்த ேஹரத்,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்ேபா  பலத்த ச கப் பிரச்சிைனயாக உள்ள  சி நீரக ேநாயினால் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள ேநாயாளிக க்காகச் ெசயற்ப த்தப்ப ம் சி  நீரக ேநாய் 
உதவி நிகழ்ச்சித்திட்டம் கம்பஹா மாவட்டத்தில் ெசயற்ப த்தப்ப கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக இவ்வ டத்தில் ஒ க்கப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வள ; 
 (iii) இ வைர நட்டஈ  வழங்கப்பட் ள்ள ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (iv) எதிர்வ ம் காலத்தில் நட்டஈ  வழங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட் ள்ள  

ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக  எவ்வள ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ேமேல (அ) (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் கம்பஹா மாவட்டத்தில் 
இ வைர அ லாக்கப்படாவி ன், எதிர்வ ம் காலத்தில் இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத 
அ லாக்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (ii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 
 (iii) இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் ெதாடர்பாக அப்பிரேதச ெபா மக்கள் அறியா ள்ளதால், 

ச க ேசைவகள் திைணக்களத்தினால் பரந்த பிரசாரத்ைத ேமற்ெகாண்  
மக்கைள ேம ம் விழிப் ணர் ட்ட நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (iv) ஆெமனில்,  அ  எவ்வா ; 
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1025/ ’16 
ெகௗரவ (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் 

வனசீவராசிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ல்ைலத்தீ , வ னியா மற் ம் மன்னார் மாவட்டங்களில் கால்நைடகளின் 

ேமய்ச்சல் நிலங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள காணிகளின் அள , 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் கால்நைடகளின் ேமய்ச்சல் நிலங்களாக 
பிரகடனப்ப த்தப்பட் ள்ள காணிகைள மீட்ெட க்க அ மதி வழங்குவைத 
வனசீவராசிகள் பா காப் ப் பிாி  நிராகாித்  வ வைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) கால்நைட வளர்ப்பில் ஈ ப பவர்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனக க்கு தீர்  
வழங்கும் கமாக ேமய்ச்சல் நிலங்களாக ஒ க்கப்பட் ள்ள காணிகைள, 
வனசீவராசிகள் பா காப் ப் பிாிவி ந்  மீட்ெட த்  கால்நைட வளர்ப்பில் 
ஈ ப பவர்களின் பயன்பாட் க்காக ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1103/ ’16 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ஆசிாியர் கலாசாைலகைளச் ேசர்ந்த 41 ஆசிாியர்க க்கு 2008 சம்பாில் 

இ திப் பாீட்ைச நடத்தப்படாமல் அவர்கள் பயிற்சிையப் ர்த்தி ெசய்த டன் 
2009 சனவாி மாதத்தில் வன்னி மாவட்டத்திற்கு நியமனம் ெசய்யப்பட்டனர் 
என்பைத ம்; 

 (ii) பாீட்ைசக்குத் ேதாற் வதற்கு அவர்க க்கு 2009 ஏப்ரல் மாதத்தில் ஆசிாியர் 
கலாசாைலக்கு வ மா  ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட்டைத ம்; 

 (iii) த்தம் உச்ச கட்டத்ைத அைடந்த காரணத்தினால் வன்னி மாவட்டத்தி ந்  
ெவளிேயற யா ம் அ மதிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) அவர்கள் தங்களின் கனிஷ்ட ெதாகுதி ஆசிாியர்க டன் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றி 
ஒேர வினாப்பத்திரத்திற்கு ஒேர தடைவயில் பதிலளித்தனர் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) இவர்கள் ஒேர தினத்தில் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றி ஒேர வினாப்பத்திரத்திற்கு 

பதிலளித் ள்ள ேபா ம் அவர்கள  ப்ேளாமா சான்றிதழில் இரண்  
ெசயற்ப ம் திகதிகள் வழங்கப்பட் ள்ளதற்கான காரணத்ைத ம்; 

 (ii) கனிஷ்ட மாணவர் ெதாகுதியின க்கு அ க்குவ ம் திகதியிேலேய 
தங்க க்கும் ெபற் த்த மா  அறி த்தல் வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல் ஏன்? 
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2016 திெசம்பர் 03, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

834/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு ,— (1) 
(அ) (i) கஞ்சா, அபின், ேபாைத மாத்திைரகள், பாணி ம ந் , மதன ேமாதகம் 

மற் ம் அதைனெயாத்த ேபாைதப்ெபா ட்கள் ச கத்தில் ாிதமாக 
பரவி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இந்த ேபாைதப்ெபா ள் வியாபாரம் பாடசாைலகளி ள் ம் 
பரவி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) பாடசாைல மாணவர்க ம் இதற்கு அ ைமயாகும் ேபாக்கு 
நில கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ேபாைதப்ெபா ட்க க்கு ேமலதிகமாக பாடசாைலகைளச் சார்ந்ததாக 
பாவிக்கப்ப வதாக அறியவந் ள்ள ேவ  ேபாைதப்ெபா ள் வைககள் யாைவ; 

 (ii) 2014 மற் ம் 2015 ஆகிய ஆண் களில் பாடசாைலகைள சார்ந்ததாக ேபாைதப் 
ெபா ள் வியாபாரத்தில் ஈ பட்டவர்கைள ம் அதேனா  ெதாடர் ைடய 
பாடசாைல மாணவர்கைள ம் ைக ெசய்தல் இடம்ெபற் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அவ்ெவண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iv) ேமற்ப  மாணவர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பாடசாைலகளி ள் ேபாைதப்ெபா ட்கள் பர வைத த க்க ேமற்ெகாண் ள்ள 
ஏைனய நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii) அ  சம்பந்தமான ெதாடர்நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா; 
 (iii) ஆெமனில், அைவ யாைவ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

906/’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) இலங்ைக உள்நாட்  இைறவாிச் ேசைவயின் III ஆம் தரத்திற்கு 

உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்காக 2016.07.22 ஆம் திகதி 
வர்த்தமானப் பத்திாிைக லம் விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்காக ேகாரப்பட் ள்ள 
தைகைமகள் மற் ம் விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்ப ம் இ தித் ேததிக்கு 
வயெதல்ைல யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பட்டதாாி விண்ணப்பதாாிக க்கு 22 –  28 வைரயிலான வயெதல்ைல 
விதிக்கப்பட் ள்ளைமயான  நியாயமானதல்ல என்பதால், ெதாழிலற்ற 
பட்டதாாிக ம் விண்ணப்பிக்கக்கூ ய வைகயில் அதற்கான உச்சமட்ட 
வயெதல்ைலைய 30 வய  வைர அதிகாிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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969/’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2009.05.19 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் வெர யா மாவட்டத்தில் இ ந்த 
ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன; 

 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்களின் 
கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாகத் 
திறக்கப்பட் ள்ள ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  ஆண் ன் ப  ெவவ்ேவறாக  எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (v) தற்ேபா  யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தலா ம பான கர்  எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

983/ ’16 
ெகளரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்  நைடெபற்ற காலநிைல மாற்றங்கள் ெதாடர்பான பாாிஸ் 
மாநாட் ல் எ க்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  தீர்மானம் ெதாடர்பாக இலங்ைக கு யரசின் இணக்கப்பா  
ெதாிவிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்தத் தீர்மானங்கைள நைட ைறப்ப த் வதற்கு மின்வ  
மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சினால் எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

988/ ’16 
ெகௗரவ நளின் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயினால் நி வகிக்கப்ப கின்ற ைரச்ேசாைல 
மின்வ  நிைலயத்ைத அைமப்பதற்காக ெபற் ள்ள ெமாத்தக் கடன் ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கடன் ெதாைக இலங்ைக மின்சார சைபயினால் ெச த்தப்ப கின்றதா, 
இன்ேறல் ெபா த் திைறேசாியினால் ெச த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைக மின்சார சைபயின் இலாபத்ைத கணிப்பி ம்ேபா , ைரச்ேசாைல 
மின்வ  நிைலயத்ைத அைமப்பதற்காக ெபறப்பட்ட கடன் மற் ம் வட் த் 
தவைணகள் ெச த்தப்ப தல் பற்றிய விடயம்  கவனத்திற் ெகாள்ளப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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995/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) லங்கா த்ர வங்கியின் தைலவர் பதவிைய வகித்த தி . லசந்த குணவர்தன 

அந்த பதவிைய வகிப்பதற்குப் ெபா த்தமற்றவெரன இலங்ைக மத்திய வங்கி 
மற் ம்/அல்ல  நாணயச் சைபயினால் 2016 மார்ச் மாதம் 24ஆம் திகதி 
தீர்மானிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) தி . லசந்த குணவர்தன க்கு 2016 மார்ச் 24 ஆம் திகதியின் பின்னர் லங்கா த்ர 
வங்கியில் தைலவர் பதவிைய ெதாடர்ந் ம் வகிப்பதற்கு சட்டாீதியான 
உாிைம இல்ைலெயன சட்டமா அதிபாினால் ெசய்யப்பட் ள்ளதாக, 
2016 ெசப்ெதம்பர் 02ஆம் திகதி இலங்ைக மத்திய வங்கியினால் இவ க்கு 
அறிவிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) அந்த  அறிவிக்கப்பட்ட பின்ன ம் இவர் வங்கயின் தைலவராக 
பணியாற்றி ள்ளார் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(ஆ) (i) தி . குணவர்தன தைலவர் பதவியி ந்  விலகிய திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) இவர் சட்டவிேராதமாக தைலவராகப் பதவி வகித்த காலத்தில் ெபற் க் 

ெகாண்ட சம்பளம், ப கள் மற் ம் ஏைனய வசதிகளின் நிதி ாீதியான 
ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) குறித்த நிதி ாீதியான ெப மதிைய இவாிடமி ந்  அறவிட எ த் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இவர் ெபா மக்களின் பணத்ைத தவறாக பயன்ப த்தி ள்ளைம ெதாடர்பில் 
நிதிக் குற்றப் லனாய் ப் பிாிவில் ைறப்பா  ெசய்ய நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) இவர் ஐக்கியத் ேதசியக் கட்சியில் ஏேத ம் பதவிைய வகிக்கின்றாரா; 
இன்ேறல் வகித் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1017/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட  ெபப்பி யான 

ெதாடக்கம் பாமன்கட டப்ளி . ஏ. சில்வா மாவத்த வைரயான தி 
விஸ்தாிப்  பணிகள் நின் ேபா ள்ளன என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக ெஹாரைனயி ந்  ெகா ம்  ேநாக்கி பயணிக்கும் 
வாகனங்கள் பாாிய ெநாிசைல எதிர்ேநாக்கியி ப்பைத ம், பாாியளவில் 
சுற்றாடல் மாசைடதல் ஏற்ப வைத ம் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) சுேனத்ராேதவி தியில் வசிக்கும் சிவில் ெபாறியியலாளர் தி . திஸ்ஸ  
சில்வா, ெதஹிவைள பிரேதச அபிவி த்திக் கு வின் தைலவி தி மதி 
சுேனத்ரா ரணசிங்ஹவிடம் இ  ெதாடர்பாக வினவியேபா , அ த்த கட்ட 
நிர்மாணப் பணிக க்கு நிதிேயற்பா கள் இல்ைலெயனத் ெதாிவித் ள்ள 
கூற்  உண்ைமயானதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) இன்றளவில் நின் ேபா ள்ள நிர்மாணப் பணிகைள மீண் ம் ஆரம்பிக்க 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2016 திெசம்பர் 05, திங்கட்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

835/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014 மற் ம் 2015 ஆகிய ஆண் களில் ெஹேராயின், ஹசீஸ் மற் ம் 
மர்ஜூவானா ேபான்ற ேபாைதப்ெபா ட்கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாண் ள்ள 
சுற்றிவைளப் களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அச்சந்தர்ப்பங்களில் ைகப்பற்றிய ேபாைதப்ெபா ட்களின் அள  ஒவ்ெவா  
ஆண் க்கிணங்க ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) ைக  ெசய்யப்பட்ட ஆட்கள் சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) கடல் வழியாக, வான் வழியாக மற் ம் பிற வழிகளில் ேபாைதப்ெபா ட்கள் 
நாட் க்குள் வ வைத த க்க ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் 
இற்ைறப்ப த்தப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  இரண்  வ டங்களி ள் இந்த ேபாைதப்ெபா ள் கடத்தல்க டன் 
சம்பந்தப்பட்ட பிரதான தரகர்கள் ைக ெசய்யப்பட் ள்ளனரா; 

 (ii) ஆெமனில், அவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  ஆட்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

970/’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) (i) 2009.05.19 ஆம் திகதியில் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் இ ந்த ம பான 
விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்களின் 
கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாகத் 
திறக்கப்பட் ள்ள ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  ஆண் ன் ப  ெவவ்ேவறாக  எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (v) தற்ேபா  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் தலா ம பான கர்  எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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989/ ’16 
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் மின் அ ப்பல் மற் ம் விநிேயாக வைலயைமப்பில் 

ெதாழில் ட்ப ாீதியாக ம், வர்த்தக ாீதியாக ம் ஏற்ப கின்ற மின்சார 
விரயம் எத்தைன சத தம் என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக மின்சார சைப ேமற்ப  விரயத்ைதத் த ப்பதற்காக எ க்கும் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைக மின்சார தனியார் கம்பனி ேமற்ப  விரயத்ைதக் குைறப்பதற்காக 
எ க்கும் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) உலகத்தி ள்ள ஏைனய நா க டன் ஒப்பி ம்ேபா  இலங்ைகயில் 
மின்சார விரயம் மிக அதிகமாக உள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

997/ '16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 1972 ஆம் ஆண்  தல் 2009 ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலப்பகுதியில் தமிழ் 

பிாிவிைனவாத பயங்கரவாதம் காரணமாக, 
 (i) மரணமைடந்த மற் ம் காயமைடந்த சிவில் பா காப்  பைடயினர் 

உள்ளிட்ட இரா வ அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 
 (ii) மரணமைடந்த மற் ம் காயமைடந்த பயங்கரவாதிகளின் எண்ணிக்ைக 

ெவவ்ேவறாக யா ; 
 (iii) மரணமைடந்த மற் ம் காயமைடந்த ெபா  மக்களின் எண்ணிக்ைக 

ெவவ்ேவறாக யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1018/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ேவரஸ் கங்ைக க த்திட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் சுேனத்ராேதவி தி 

வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்  இன்றளவில் நி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (ii) நிர்மாணப் பணிகள் நி த்தப்பட்டதால் சுற்றி ள்ள பிரேதசங்களில் 

ெப மளவில் ளம் கள் பரவி ெடங்கு ேபான்ற உயிர்ெகால்  ேநாய்கள் 
பரவி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) சுேனத்ராேதவி தியில் வசிக்கும் சிவில் ெபாறியியலாளர் திஸ்ஸ டீ சில்வா 
என்பவர் இ  ெதாடர்பாக மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி    
அைமச்சின் ெசயலாளர் தி . நிஹால் பசிங்கைவ அறி த்தி ள்ள 
ேபாதி ம், பயென ம் கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) இ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத அவர் இச் 

சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

1026/ ’16 

ெகௗரவ (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1990 தல் 2010 வைர இலங்ைகயின் ேவ  எந்த மாவட்டத்தி ம் இல்லாத 
விதத்தில் வட மாகாணத்தில் மாத்திரம் ேபாக்குவரத்திற்காக அ மதி 
ெபறப்ப கின்ற ைறெயான்  அ ல் இ ந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக ெபா மக்கள் உள்ளிட்ட அரச ஊழியர்கள்கூட 
ெகா ம் க்கு வந் விட்  தி ம்பிச் ெசல் ம் ேபா  சிரமங்கைள 
எதிர்ேநாக்கினர் என்பைத ம்; 

 (iii) 2009 ேம மாதம் தல் சில மாதங்கள் ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, 
யாழ்ப்பாணம், மன்னார் மற் ம் வ னியா ஆகிய மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த 
அரச ஊழியர்களில் கணிசமான அளவினர் இடம்ெபயர்ந்  அகதி 

காம்களில் தங்கியி ந்தனர் என்பைத ம்; 

 (iv) ேபாக்குவரத்  சிரமங்கள் மற் ம் ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
நிைலைமகள் காரணமாக ேமற்ப  மாவட்டங்களில் கடைமயாற்றிய அரச 
ஊழியர்களால் விைனத்திறன்காண் தைடப்பாீட்ைசக்கு ேதாற்ற யவில்ைல 
என்பைத ம், 

 அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) (i) ஆைகயால், 2000/2001 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்ைககள் அ க்குவ ம் 
திகதிைய 2001.01.01 க்கு பதிலாக  2011.01.01 ஆக தி த்தியைமப்பதற்கும்; 

 (ii) அத் திகதியி ந்  3 வ ட ச ைகக்  காலத்ைத ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும்; 

 (iii) இக்கால கட்டத்தி ள் விைனத்திறன்காண் தைடப்பாீட்ைசயில் 
சித்தியைடயாைமயின் காரணமாக சம்பள ஏற்றங்கள் பிற்ேபாடப்பட் ப்பின், 
அவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கும்,  

 (iv) அவ்வா  சம்பள ஏற்றங்கைள பிற்ேபா வதற்குப் பதிலாக அதைன 
இைடநி த் வதற்கும்; 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1032/ ’16 

ெகௗரவ இந்திக அ த்த ேஹரத்,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வடக்கு கிழக்கில் நிலவிய ேமாதல்களின் காரணமாக இடம்ெபயர்ந்த 
ெமாத்தக் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) 2009 ஆம் ஆண் ன் பின்னர், 2015 சனவாி மாதம் வைரயிலான காலப் 
பகுதியில் மீள் கு ேயற்றப்பட்ட கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைகயான , இடம்ெபயர்ந்த 
ெமாத்தக் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைகயில் எத்தைன சத தம் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதமளவில் நலன் ாி காம்களில் தங்கியி ந்த 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2016 சனவாி ெதாடக்கம் ெசத்ெதம்பர் வைரயிலான காலப் பகுதியில் 
மீள்கு யமர்த்தப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) மீள் கு யமர்த்தப்ப வதற்கு எஞ்சி ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) மீள்கு யமர்த்தப்படா  ேமற்ெகாண் ம் காம்களில் மக்கைள 
தங்கைவத்தி ப்பதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) மீள்கு யமர்த்தல் நடவ க்ைககள் ைமயாக ர்த்தி ெசய்யப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 திெசம்பர் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

634/ ’ 16 
ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (4) 
(அ) (i) அ ப்பைடத் தைகைமகைளப் ர்த்திெசய்யாத ஆட்கள் ைறசார்ந்த 

ஆட்ேசர்ப்  நைட ைறயின்றி வன்னி மாவட்டத்தின் ச ர்த்தி 
உத்திேயாகத்தர்களாக ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளனெரன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) அவ்விதமாக தைகைமகளின்றி ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ள ச ர்த்தி 
உத்திேயாகத்தர்களின் தகவல்கள் யாைவ; 

 (iii) ைறசாரா விதத்தில் நியமிக்கப்பட் ள்ள ஆட்கைள ேசைவயி ந்  அகற்றி 
ைறசார்ந்த விதத்தில் திதாக உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்கு  
ாித நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

836/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் சட்ட விேராத ம பானம் ெதாடர்பில் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள சுற்றிவைளப் களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (ii) அதன்ேபா  ைகப்பற்றப்பட்ட ம பான வைககளின் லீற்றர் அள  

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iii) ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இவ்வா  ைக  ெசய்யப்பட்டவர்கள் வி தைலயான பின்னர் மீண் ம் 
ம பான வியாபாரத்தில் ஈ ப கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) இந்நிைலைம ஏற்ப வதற்கு, தண்டைன ேபாதியதாக இல்லாைம மற் ம் 
இந்த ஆட்கைள ேவ  ெபா ளாதார வழி ைறகளில் ஈ ப த் வதற்கான 

ைறயியெலான்  இல்லாைம ேமேல (i) இன் நிைலைம ஏற்ப வதற்கு 
பிரதான காரணங்களாகும் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
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(இ) (i) சட்ட விேராத ம பான வியாபாரத்தில் ஈ ப ம் ஆட்கைள இவ் 
வியாபாரத்தி ந்  அகற் வதற்கான  வழிவைககள் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்வழிவைககள் யாைவ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

943/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெமண்டல் மற் ம் மீெதாட்ட ல்ல ஆகிய இடங்களில் திரண் ள்ள 
கழி கைள ைகயிரதம் லம் எ த் ச் ெசன்  வனாதவில் வ, 
அ வக்க  பிரேதசத்தில் 80 ஏக்கர் காணியில் ப் ரேவற்பாட்  ாீதியிலான 
நிரப்பைல ேமற்ெகாள்ள திட்டமிடப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) இக்க த்திட்டத்தின் ஊடாக ெகாலன்னாவ, மீெதாட்ட ல்லவில் 
குப்ைபகூள பாிமாற்ற நிைலயெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கு, ைகயிரத 
பாைதகைள ேமம்ப த் வதற்கு மற் ம் உபகரணங்கைள ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கும் திட்டமிடப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2015 ஆம் ஆண்  வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் இக்க த்திட்டத்திற்கு 
பா 14,000 மில் யன் ஒ க்கப்பட் ந்தெதன்பைத ம்; 

 (iv) 2014 ஆம் ஆண்  இ திப் பகுதியில் க த்திட்டத்தின் தல் 02 கட்டங்களின் 
ெப ைகக க்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் கிைடத்தெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இக்க த்திட்டத்தின் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டம் நி த்தப்பட் ள்ளெதனில், அதற்குாிய காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

990/ ’16 
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மத் கம பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான பட் ல்ல கந்த வன ஒ க்கத் க்குாிய 
ெமாத்தக் காணியின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகளில் பட் ல்ல கந்ேத விஹாைரக்கு வழங்கப்பட் ள்ள 
காணியின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) அக் காணி, ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் சட்டத்தின் கீழ் நில அளைவ 
ெசய்யப்பட்  உ திெயான்றின் லம் தீர்க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், விஹாைரக்கு ெசாந்தமான காணியின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) பட் ல்ல கந்ேத பிரேதசத்தில் த்தர் சிைலெயான்  நிர்மாணிக்கப் 
பட் ப்ப  பிரேதச சைபக்கு ெசாந்தமான வன ஒ க்கத்திலா அல்ல  
பட் ல்ல கந்த விஹாைரக்கு ெசாந்தமான காணியிலா என்பைத ம்; 

 (ii) த்தர் சிைல வன ஒ க்கத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட் ப்பின், அதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணியில் 40 பர்ச்சஸ் காணி கலாசார நிைலயெமான்ைற 
நிர்மாணிப்பதற்காக மாத்திரம் ஒ க்கப்பட் ள்ளேதா , அ  தவிர இதர 
நிர்மாணப் பணிக க்ெகன யாேர ெமா வ க்கு வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்காக பின்பற்றப்பட்ட ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1027/ ’16 
ெகௗரவ (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— ெபா  நி வாக மற் ம் காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2007.07.01 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் அரச ேசைவயில் இைணந்த 
உத்திேயாகத்தர்கள் க.ெபா.த. (சா/த) பாீட்ைசயில் சிங்கள ெமாழிைய ஒ  
பாடமாக சித்தியைடதல் ேவண் ெமன்பைத ம்; 

 (ii) அரசக ம ெமாழிகள் திைணக்களத்தினால் ெநறிப்ப த்தப்ப கின்ற 
வாய் லப் பாீட்ைசயி ம் சித்தியைடதல் ேவண் ெமன்பைத ம்; 

 (iii) இப் பாீட்ைச குறிப்பிட்டெதா  கால அட்டவைணக்கிணங்க நடத்தப்ப வதில்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இப் பாீட்ைசைய  கால அட்டவைணெயான் க்கிணங்க நடத்த நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா; 

 (ii) இன்ேறல், வட மாகாண சைபக்ேகா அல்ல  மாவட்ட நிர்வாகத்திற்ேகா 
இந்த ெபா ப்பிைன ஒப்பைடக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1033/ ’16 
ெகளரவ இந்திக அ த்த ேஹரத்,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2014 வர ெசல த் திட்டத்தின் லம் கிராமியப் பாலங்கைள நிர்மாணிப்பதன் கீழ் 
537 பாலங்கைள நிர்மாணிப்பதற்காக பா 7,377 மில் யன் பணத்தில் இவ்வாண் ல், 

 (i) ேவைலகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள; 

 (ii) ேவைலகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட் வ கின்ற; 

 (iii) நிர்மாணிக்கப்பட ள்ள; 

பாலங்களின் எண்ணிக்ைகைய ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலங்க க்கான ேவைலத்திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் 
நைட ைற யாெதன்பைத ம்; 

  (ii) அதற்கான ேகள்விப்பத்திர நைட ைற நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) நிர்மாணிப் க்கைள ேமற்ெகாள் ம் நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் கம்பஹா மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள 
கிராமிய பாலங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்தப் பாலங்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) இந்த ேவைலத்திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைலெயனில், அதற்கான 

காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) இந்த ேவைலத்திட்டத்திற்காக ஒ க்கிய பணத் க்கு என்ன நடந்த  

என்பைத ம்; 
அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1039/ ’16 
ெகௗரவ கனக்க ேஹரத்,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலேனாம் ைக அைமச்சைரக்  

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015  ஆம் ஆண் ல் வாழ்க்ைக உதவிப்ப க் ெகா ப்பன  வழங்கப்பட்ட 
வல குைறந்த ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண் ல் வல குைறந்த ஆட்க க்கு வாழ்க்ைக உதவிப்ப க் 
ெகா ப்பனவாக வழங்கப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 30 ஆம் திகதியளவில் திதாக 
விண்ணப்பித்தி ந்த வல குைறந்த ஆட்க க்கு ெகா ப்பன கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ந்  இக் ெகா ப்பன கள் கிைடக்கப் ெபறாத 
வல குைறந்த ஆட்கள் உள்ளனெரன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேககாைல மாவட்டத்தில் உள்ள அவ்வாறான வல குைறந்த 
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆட்க க்கு இந்த ஆண் ல் ெகா ப்பன கள் வழங்குவதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2016 திெசம்பர் 07, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

843/ ’16 
ெகௗரவ த்திக்க பத்திரண,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தில், மட்டக்களப்  மற் ம் தி ேகாணமைல மாவட்டங்களில் 
ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களத் க்குச் ெசாந்தமான விகாைரகள் யாைவ; 

 (ii) இம்மாவட்டங்களி ள்ள ெபௗத்த அ வல்கள் திைணக்களத்தில் பதி  
ெசய்யப்பட்ட  விகாைரகள் யாைவ; 

 (iii) இவ்விஹாைரகைள ைதெபா ள் தி டர்களிடமி ந் ம் அைமப்  ாீதியிலான 
குற்றச் ெசயல்களில் ஈ ப கின்றவர்களிடமி ந் ம் பா காப்பதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (iv) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 
 (v) 2012 ெதாடக்கம் 2014 வைரயான கால கட்டத்தி ள் இவ்விஹாைரக க்கு 

ேமற்ப  ஆட்களிடமி ந்  ேசதம் ஏற்பட்டதாக அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளதா; 
 (vi) ஆெமனில், அவர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) (i) இவ்விஹாைரகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

864/ ’16 
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக உரக் கம்பனியின் ெசயற்பாட் ப் பணிப்பாளர் 
ஒ வராக தி . சந்தன ெபல்பிட்ட ேசைவயாற் கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இவர  சம்பளம், ெகா ப்பன கள், வழங்கப்பட் ள்ள வாகனங் 
க க்கான மாதாந்த வாடைக ஆகியன தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iii) சனாதிபதி விசாரைண ஆைணக்கு வினால் 2015 நவம்பர் 06 ஆம் 
திகதியிடப்பட்ட PCI/52/2015 ஆம் இலக்க ம வின் கீழ் கமத்ெதாழில் 
அைமச்சின் ெசயலாள க்கு க தெமான்  அ ப்பப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  க தத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  தி . சந்தன ெபல்பிட்ட இலங்ைக 
கடற்ெறாழில் ைற கங்கள் கூட் த்தானத்தின் பிரதிப் ெபா  

காைமயாளராக ேசைவயாற்றிய காலத்தில் ேமற்ெகாண் ள்ள பாாிய நிதி 
ேமாச கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நிதி ேமாச கள் ெதாடர்பிலான சனாதிபதி விசாரைண 
ஆைணக்கு வின் சிபாாிசுகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  சிபாாிசுகள் அ ல்ப த்தப்பட்ட திகதி யா  என்பைத ம்; 
 (vii) சனாதிபதி விசாரைண ஆைணக்கு வின் சிபாாிசுகள் அ ல்ப த்தப்படவில்ைல 

எனின், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 19 ) 

 

899/ ’16 

ெகௗரவ சமல் ராஜபக்ஷ,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் ரவில மற் ம் ேயாதகண் ய கமநல 
ேசைவ நிைலயங்களின் ஆ ைகப் பிரேதசங்களி ந்  உர மானியத்திற்கு 
விண்ணப்பித் ள்ள விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எத்தைன 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்விவசாயிகளில் உர மானிய நிதித்ெதாைக வழங்கப்பட் ள்ள 
விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) உர மானிய நிதித்ெதாைக வழங்கப்பட ள்ள விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) உர மானிய நிதித்ெதாைக கிைடக்காத விவசாயிக க்கு நிதி வழங்குவதற்கு 
உத்ேதசமா ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

914/ ’16 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) கமநல அபிவி த்தி திைணக்களத்தினால் விவசாய ஆராய்ச்சி உற்பத்தி 
உதவியாளர்களின் பங்ேகற் டன் தற்ெபா  ஆய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆய்   நாட் ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கிறதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்த ஆய்வின் ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இதில் பங்குபற்றி ள்ள அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இந்த ஆய் க்கு எ க்கும் காலம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) கமத்ெதாழில் அைமச்சு இந்த ஆய் க்காக பணம் ஒ க்கி ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

998/ '16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 1972 ஆம் ஆண்  தல் 2009 ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலப்பகுதியில் தமிழ் 
பிாிவிைனவாத பயங்கரவாதம் காரணமாக மரணமைடந்த மற் ம் காயமைடந்த 
இலங்ைக ெபா ஸ் பைடயினாின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 20 ) 

 

1028/ ’16 

ெகௗரவ (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அரசக ம ெமாழிக் ெகாள்ைக காரணமாக  1980 ஆம் ஆண் க்கு ன்னர் 
ெப மளவிலான அரச ஊழியர்கள் ெதாழில்கைள இழந்தனெரன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கான நிவாரணம் வழங்கும் ேநாக்கத் டன் 1991.08.23 ஆந் திகதிய 37/91 
ஆம் இலக்க ைடய ெபா  நிர்வாக சுற்றறிக்ைக ெவௗியிடப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) அப்ேபா  நாட் ல் நிலவிய ேமாதல் சூழ்நிைல காரணமாக 
ெப ம்பாலாேனா க்கு அதி ந்  எதிர்பார்த்த ேநாக்கங்கைள 
ஈேடற்றிக்ெகாள்ள இயலாமல் ேபானெதன்பைத ம்; 

 (iv) பாதிக்கப்பட்ட ற் க்கணக்கான ஆட்கள் எவ்விதமான நிவாரண ம் 
கிைடக்காமல் உள்ளனெரன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  சுற்றறிக்ைகைய மிக ம் ெநகிழ் த்தன்ைம ெகாண்டதாக 
ெவௗியி வாரா; 

 (ii) பாதிக்கப்பட்ட அரச ஊழியர்க க்கு அல்ல  அவர்களின் கு ம்ப 
அங்கத்தவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1040/ '16 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ர க்கைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ள் நீர்க் குழாய்கைள 
நீ ப்பதற்காக ம் திய இைணப் க்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ம் 
ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப்  சைபக்கு கிைடக்கப்ெபற் ள்ள 
ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இ வைரயில் வழங்கப்பட் ள்ள நீர்க் குழாய் நீ ப் க்கள் மற் ம் திய 
இைணப் க்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைக ேபாதியதாக இல்ைல 
என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ர க்கைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், வல்கம சந்தியி ந்  ெதாம்ேபமட 
தியிலான நீர்க் குழாய் நீ ப் , கட் பிட் ய தியிலான நீர்க் குழாய் 

நீ ப் , நாரம்ெபந்த தியிலான நீர்க் குழாய் நீ ப் , பரப்ேப தியிலான 
நீர்க் குழாய் நீ ப்  மற் ம் வபிட் ய ஹலாகிாிய தியிலான நீர்க் குழாய் 
நீ ப் க்கைள ன்ென ப்பதற்காக ன்ைவக்கப்பட் ள்ள ேகாாிக்ைககள் 
ெதாடர்பில் எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2016 திெசம்பர் 08, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

718/’16 
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 

(அ) அ ராத ரம் மாவட்டத்தில், 

 (i) அைமந் ள்ள ஒேரெயா  தமிழ் ெமாழி ல ேதசிய பாடசாைலயான அ/சாஹிரா 
வித்தியாலயம் கவனிப்பாரற்ற நிைலக்குள்ளாகியைமயால் பல்ேவ  
குைறபா கள் நில கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) “1000 பாடசாைலகள்” ேவைலத்திட்டத்தில் காடாண் கம, ஜாயா ஸ் ம் மஹா 
வித்தியாலயம் மற் ம் கஹட்டகஸ்திகி ய ஸ் ம் மஹா வித்தியாலயம் 
உள்ளடக்கப்பட் ள்ளேபாதி ம் ெதாழில் ட்ப விஞ்ஞான ஆய் கூடம் 
தவிர்ந்த ேவ  எவ்விதமான வசதிக ம் இன்றளவில் வழங்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) சிங்கள மற் ம் தமிழ் ெமாழி லப் பாடசாைலகளில் கணிதம், விஞ்ஞானம், 
ஆங்கிலம் மற் ம் ெதாழில் ட்பவியல் ேபான்ற பாடங்கைளப்  ேபாதிப்பதற்கான 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமேல அ (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பாடசாைலயில், 

 (i) உயர்தர விஞ்ஞானப் பிாிவில் நில கின்ற ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நிவர்த்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற; 

 (ii) திய கட்டடெமான்  வழங்கப்ப கின்ற; 
 (iii) அதிப க்கான அ வலக ம் ேகட்ேபார் கூடெமான் ம் வழங்கப்ப கின்ற; 
 (iv) கு நீர் சுத்திகாிப்  க விெயான்  வழங்கப்ப கின்ற; 

திகதி யாெதன்பைத தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமேல அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பாடசாைலக க்கு அவசியமான 
ஏைனய வசதிகள் வழங்கப்ப கின்ற; 

 (ii) ேமேல அ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெவற்றிடங்கள்  நிரப்பப்ப கின்ற; 
திகதி யாெதன்பைத ம் தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

844/ ’16 
ெகௗரவ த்திக்க பத்திரண,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள் 

கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கதிர்காமம், நல் ர், ன்ேனஸ்வரம், தி க்ேகாேனஸ்வரம், தி க்ேகதீஸ்வரம் 
ஆகிய இடங்களில் அைமந் ள்ள இலங்ைக இந்  மதத்தவாின் பிரதான 
வழிபாட் த் தலங்கைள வழிப வதற்காக ெவளிநாட்டவர்க ம் வ ைக 
த கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) இவ் வழிபாட் த் தலங்களில் ெவளிநாட்  உல்லாசப் பிரயாணிக க்கும் 
உள்நாட்  உல்லாசப் பிரயாணிக க்கும்  ேபாதியள  வசதிகள் இல்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்விடங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதன் லம் நாட் ன் ெபா ளாதாரத் க்கும் 
ெப ம் பங்களிப்ைபப் ெபற் க் ெகாள்ளலாம் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  வழிபாட் த் தலங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

930/ ’16 
7. 

 ெகௗரவ சந்திம கமேக,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ெசாந்தமான பா 03 பில் யன் ெதாைக 
ைறேகடாக பயன்ப த்தப்பட் ள்ள  என்ற குற்றச்சாட்  ெதாடர்பான 

விசாரைண நடவ க்ைககள் நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (ii) சைபக்கு ெசாந்தமான பணம் ைறேகடாக பயன்ப த்தப்ப வைத 

அவதானிப்பதற்கு மின்சார சைபயின் கணக்காய்  உத்திேயாகத்தர்கள் 
தவறியைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ெசாந்தமான பணத்ைத தனியார் நி வனெமான்றின் 

ஊடாக தலீ  ெசய்வதற்கு தீர்மானித்த சந்தர்ப்பத்தில், 

 (i) மின்சார சைபயின் தவிசாளர்; 

 (ii) பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்கள்; 

 (iii) அப்ேபாைதய, விடயத் க்கு ெபா ப்பான அைமச்சர்; 

யாவர் என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமேல (ஆ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள தலீ  ெதாடர்பாக தீர்மானிக்கப்பட்ட 
திகதி  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  தலீட் ன் உற்பத்திதிறன் ெதாடர்பாக சிபார்சு ெசய்த 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்க க்கு எதிராக 
சைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ க்காற்  நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (ii) குறிப்பிடப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்க க்கு எதிராக இலங்ைகயின் 
குற்றவியல் சட்டத்தின் பிரகாரம் நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iii) மற் ம் (iv) இன் பிரகாரம் நடவ க்ைக எ க்கப்படவில்ைல 
எனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) இலங்ைக மின்சார சைபயின் உள்ளக கணக்காய் ச் ெசயற்பாட்ைட 
பலப்ப த் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1000/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

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

(அ) (i) 2009 ேம 19 ஆம் திகதியளவில் வட மாகாணத்தில் காணப்பட்ட தைரப்பைட, 
கடற்பைட மற் ம் விமானப்பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக, இவற்றின் 
நிலப் பரப்பள  தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2015 சனவாி 08 ஆம் திகதியளவில் வட மாகாணத்தில் காணப்பட்ட 
தைரப்பைட, கடற்பைட மற் ம் விமானப்பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக, 
இவற்றின் நிலப் பரப்பள  தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2016  ெசத்ெதம்பர் 30  ஆம் திகதியளவில் வட மாகாணத்தில் காணப்பட்ட 
தைரப்பைட, கடற்பைட மற் ம் விமானப்பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக, 
இவற்றின் நிலப் பரப்பள  தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1029/ ’16 
ெகௗரவ (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தம் இடம்ெபற்ற காலப்பகுதியில் நிலவிய அசாதாரண சூழ்நிைல 
காரணமாக ெப மளவிலான அரச ஊழியர்கள் ெவௗிநா களில் க டம் 
ேகாாினார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்கும் ெபா ட்  2006.02.16 ஆம் திகதிய 
4/2006 ஆம் இலக்க ைடய ெபா  நிர்வாக சுற்றிக்ைக ெவௗியிடப்பட்ட 
சந்தர்ப்பத்தில் த்தம் மிக ம் ேமாசமான நிைலயில் இ ந்தெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2013.10.31 ஆம் திகதிய 4/2006(1) ஆம் இலக்க ைடய சுற்றறிக்ைகயின் 
லம் இந்த நிவாரணங்கைள ெபற் க்ெகாள் ம் ெபா ட்  ேமன் ைறயீ  

ெசய்வதற்காக இரண்  மாதங்கள் ேபான்றெதா  கு கிய காலம் மாத்திரம் 
வழங்கப்பட் ந்ததால், அேநகமானவர்கள் இ  சம்பந்தமாக 
அறிந்தி க்கவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) ேமன் ைறயீ கள் நிராகாிக்கப்ப ம் ேபா  பா காப்  பிாிவின் அறிக்ைககள் 
ேகாரப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (v) இந்நிைலைமயின் காரணமாக இன்ன க்கு உள்ளாகிய அேநகமானவர்க க்கு 
நிவாரணம் கிைடக்கவில்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  நில ம் அைமதியான சூழ்நிைலயி ள் கீழ் அண்ணளவாக 5 மாத 
காலத்ைத வழங்கி அ  சம்பந்தமாக பிரச்சாரம் ேமற்ெகாள்வதற்கும்; 

 (ii) இன்ன க்கு உள்ளாகியவர்களின் பிரதிநிதித் வத் டன் கூ ய 
விசாரைணக் கு ெவான்ைற நியமிப்பதற்கும்; 

 (iii) பா காப் ப் பிாிவின் இைடயீட் ைன நி த் வதற்கும்; 

 (iv) ாிதமாக நிவாரணம் வழங்குவதற்கும்; 

 நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 24 ) 

 

1034/ ’16 
ெகளரவ இந்திக அ த்த ேஹரத்,— விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான “விைளயாட்  உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
அபிவி த்திக் க த்திட்டத்தின்” கீழ் 11 விைளயாட்டரங்குகைள ம் 10 
விைளயாட்டரங்குத் ெதாகுதிகைள ம் நிர்மாணிப்பதற்காக அைமச்சுக்கு 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பா 1,348 மில் யனில் இ வைர 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள விைளயாட்டரங்குகள் மற் ம் விைளயாட்டரங்குத் 
ெதாகுதிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விைளயாட்டரங்குகள் மற் ம் 
விைளயாட்டரங்குத் ெதாகுதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த வ டத் க்குள் ேவைலகைள ர்த்தி ெசய்  விைளயாட்  ரர்களின் 
பாவைனக்காக வழங்கக் கூ யதா ள்ள விைளயாட்டரங்குகள் மற் ம் 
விைளயாட்டரங்குத் ெதாகுதிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கிராமிய விைளயாட்  ரர்க க்கு விைளயாட்  வசதிகைள 
வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பா 320 மில் யனில் நைட ைறப் 
ப த்தப்பட்ட க த்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) “கிாீடா சக்தி” நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் விைளயாட் த் ைறத் திறைமகைள 
வி த்தி ெசய்வதற்காக இந்த வ டத்தி ள் இனங்காணப்பட் ள்ள 
விைளயாட்  ரர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) கம்பஹா மாவட்டத் க்காக நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள மீாிகம .எஸ் 
ேசனாநாயக்கா கல் ாி விைளயாட்டரங்கின் நிர்மாணப் பணிகளின் ன்ேனற்றம் 
யாெதன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1041/ '16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சப் மல்ெதன்ன, ெவ ஒய பிரேதசத்தில் மீள்கு யமர்த்தப்பட்ட அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு டைமப் க் கடன் வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், இந்த உத்திேயாகத்தர்களில் இரா வ ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள 
13 ேப க்கு டைமப் க் கடன் வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான காரணம் யா ;  

 (iii) ேமற்ப  13 ேப க்கும் டைமப் க் கடன் வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2016 திெசம்பர் 09, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

716/’16 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  
வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இரண்  இலட்சத்  ஐம்பதாயிரம் ேதாட்டப் பிரேதச கு ம்பங்க க்கு 7 
பர்ச்சஸ் தம் வழங்குவதற்கு அவசியமான காணியின் அள  எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  ெப ந்ேதாட்டத்தி ம் உள்ள காணி அவசியமான கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைகக்கிணங்க அவசியமான காணியின் அள  மற் ம் ேமற்ப  
ேதாட்டங்களில் உள்ள ெமாத்தக் காணியின் அள  ஒவ்ெவா  
ெப ந்ேதாட்டத்திற்கிணங்க ம் தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (iii) காணி ாிைமைய கு ம்பத்தவர்க க்கிைடயில் மாத்திரம் ைகயளிக்கும் 
சட்டத்திற்கு கட் ப்பட்டதாக காணி வழங்கப்பட்டால் ெதாழிலாளர் கு ம்பங்கள் 
ேமற்ப  காணிகைளப் ெபற் க்ெகாள்வைத நிராகாிக்க இட ண்டா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்த விடயத் டன் ெதாடர் ைடயதாக 2016.05.06 ஆந் திகதி என்னால் 
ேகட்கப்பட்ட வினா க்கு அளிக்கப்பட்ட விைடக்கிணங்க, கைள 
நிர்மாணிக்க ெபா த்தமான பல காணிகளில் ேதயிைலச் ெசய்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைமையக் காரணமாகக் ெகாண்டால், ேதயிைலச் ெசய்ைக 
இ க்கும்வைர ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கு காணி வழங்க இயலாமல் 
ேபாகுெமன்பைத ம்; 

 (ii) 100 வ டங்க க்கு ேமலாக ேதாட்டங்களில் கு யமர்ந் ள்ள இந்த 
ெதாழிலாளர்க க்கு அவர்கள் கு யமர்ந் ள்ள ட் ன் ன் றமாக ம் 
பின் றமாக ம் 7 பர்ச்சஸ்கைளக் ெகாண்டதாக காணி வழங்கக்கூ ய 
இய ைம நில கின்றதா; 

 (iii) ேதயிைலச் ெசய்ைகக்காக சாிவான பிரேதசங்கைள பயன்ப த்தி சமெவௗிப் 
பிரேதசங்கைள ேதாட்ட மக்க க்கு வழங்கக்கூ ய இய ைம உள்ளதா; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

845/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சிங்களம் கலந்த  ெமாழிைய ேபசுகின்ற, ஆதிவாசிகள் வாழ்கின்ற கிராம 
உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) தமிழ் கலந்த  ெமாழிைய ேபசுகின்ற, ஆதிவாசிகள் வாழ்கின்ற கிராம 
உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  வாழ்கின்ற ெமாத்த ஆதிவாசிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;  

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 26 ) 

 

(ஆ) (i) ஆதிவாசி மக்களின் கல்வி, உயர் கல்வி மற் ம் சுகாதாரம் ஆகிய அ ப்பைடத் 
ேதைவகைள நிைறேவற்றிக்ெகாள் ம் உாிைம அரசாங்கத்தினால் 
உ திெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  மக்களின் கலாசார தனித் வத்ைத ம், பாரம்பாிய மர ாிைமகைள ம் 
ேபணி  வாழ்வதற்கு அரசாங்கம் அ சரைண வழங்கி ள்ளதா என்பைத ம்; 

     (ii) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

865/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) தற்ேபா  ப ைள  மாவட்டத்தி ள்  இயங்குகின்ற இ.ேபா.ச. ப்ேபாக்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  ப்ேபாவின் ல ம் ஒ  நாளில் ேபாக்குவரத்தில் 
ஈ ப த்தப்ப கின்ற பஸ்வண் களின் எண்ணிக்ைக, தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ப்ேபாக்களில் தற்ேபா  இலாபம் மற் ம் நட்டம் ெப கின்ற 
ப்ேபாக்கள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ப ைள மாவட்டத்தின் இ.ேபா.ச. ப்ேபாக்களில் கடைமயாற் கின்ற 
ெமாத்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ப ைள மாவட்டத்தின் இ.ேபா.ச. ப்ேபாக்களில் தற்ேபா  நில கின்ற 
சாரதி, நடத் னர், ெதாழில் ட்பவியலாளர் பற்றாக்குைற மற் ம் பஸ்வண்  
உதிாிப்பாகங்கள் இல்லாைம ேபான்ற பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு 
எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

971/’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  ( 1 )  

(அ) (i) 2009.05.19 ஆம் திகதியில் வ னியா மாவட்டத்தில் இ ந்த ம பான 
விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்களின் 
கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாகத் 
திறக்கப்பட் ள்ள ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  ஆண் ன் ப  ெவவ்ேவறாக  எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 
 (v) தற்ேபா  வ னியா மாவட்டத்தில் தலா ம பான கர்  எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 27 ) 

 

1001/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கமநல அபிவி த்தி திைணக்களத்தின் கீழ் கமநல வங்கி எ ம் ெபயாிலான 
வங்கிெயான்  இயங்கி வ கின்ற  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வங்கி 1988 ஆம் ஆண் ன் 30 ஆம் இலக்க வங்கித் ெதாழில் சட்டம் 
அல்ல  2011 ஆம் ஆண் ன் 42 ஆம் இலக்க நிதித் ெதாழில் சட்டத்தின் கீழ் 
பதி  ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) பதி  ெசய்யா  மக்களிடமி ந்  ைவப் க்கைள ைகேயற்ப  
சட்டவிேராதமான  என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) கமநல வங்கிையப் பதி  ெசய்யாைமக்கான காரணம் யா  என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  வங்கிையப் பதி  ெசய்ய அல்ல  இரத் ச் ெசய்ய நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 திெசம்பர் 10, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

846/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) இலங்ைகயி ள் நீண்ட காலமாக வசித்  வ கின்ற சீன வம்சாவழியினர் 
வாழ்கின்ற ெகா ம்  மற் ம் அதன் சுற் றங்களி ள்ள கிராம 
உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதசங்களில் தற்ேபா  வாழ்கின்ற சீன வம்சாவளியினாின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆட்கள் இலங்ைகயின் ேவ  பிரேதசங்களி ம் வாழ்கின்றதாக 
அறியக்கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மக்களின் கல்வி, உயர்கல்வி மற் ம் சுகாதாரம் ஆகிய அ ப்பைடத் 
ேதைவக க்கான உாிைம அரசாங்கத்தினால் உ திெசய்யப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  மக்களின் கலாசார தனித் வங்கைள ம் பாரம்பாிய மர ாிைமகைள ம் 
ேபணி வாழ்வதற்கு அரசாங்கம் அ சரைண வழங்கி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 28 ) 

 

972/’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  ( 1 )  
(அ) (i) 2009.05.19 ஆம் திகதியில் கு ணாகல் மாவட்டத்தில் இ ந்த ம பான 

விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்களின் 

கவாிகள் யாைவ; 
 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாகத் 

திறக்கப்பட் ள்ள ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  ஆண் ன் ப  ெவவ்ேவறாக  எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 
 (v) தற்ேபா  கு ணாகல் மாவட்டத்தில் தலா ம பான கர்  எவ்வள ; 

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

1005/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015.01.10 ஆம் திகதியி ந்  2016.09.30 ஆம் திகதி வைர வாடைக 

அ ப்பைடயில் ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட கட்டடங்களில் இயங்குகின்ற 
அைமச்சுகள் மற் ம் அைமச்சு அ வலங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கட்டடங்களின் மாதாந்த வாடைக ெவவ்ேவறாக ம் ெமாத்த 
கூட் த்ெதாைகயாக ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

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

1035/ ’16 
ெகௗரவ இந்திக அ த்த ேஹரத்,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் “சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான 

மீன்பி க் ைகத்ெதாழி க்ெகன ந ன ெதாழில் ட்பத்ைத அறி கம் 
ெசய்தல்” எ ம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் ஒ க்கப்பட்ட பா 1,600 
மில் யன் ெதாைக குறித்த க த்திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் வதற்காக 
உங்கள் அைமச்சுக்குக் கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  பணத் ெதாைக குறித்த க த்திட்டத்திற்காக 
பயன்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) அத்ெதாைக ஈ ப த்தப்பட் ள்ள க த்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கம்பஹா மாவட்டத்தில், மீன்பி க் ைகத்ெதாழில் க்கிய இடத்ைதப் 
பி த் ள்ள நீர்ெகா ம்  பிரேதசத்தின் மீனவர்க க்காக 
நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) மீனவர்களின் மாதாந்த சராசாி வ மானம் அதன் லம் அதிகாித் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 


