
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

5 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2017 சனவாி 27 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 5(5).] பாரா மன்றம் 

2017 ெபப்ரவாி 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 
அைமச்ச ம்,— இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு  இலஞ்சம் 
ெதாடர்பான திடீர் ேசாதைனகள் ற்பணக் கணக்கின் வைரயைறகளில் தி த்தம் 
ேமற்ெகாள்ளல் - 2016 (விடய இலக்கம் - 01002),— பத்ெதான்பதாவ  அரசியலைமப் ச் 
சீர்தி த்தத்தின் ஊடாக தி த்தப்பட்டவாறான இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
அரசியலைமப்பின் 41 (ஆ) உ ப் ைரயின் அட்டவைணயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள இலஞ்சம் 
அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய குற்றச்சாட் க்கள் விசாரைண ஆைணக்கு வின் இலஞ்சம் 
ெதாடர்பான திடீர் ேசாதைனகள் ற்பணக் கணக்கின் வைரயைறகைளத் 
தி த்தியைமப்பதற்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் வழங்கி ள்ளதாதலா ம்; 

அதற்கிணங்க, இலஞ்சம் ெதாடர்பான திடீர் ேசாதைனகளின் ெபா  இலஞ்சமாகப் 
பயன்ப த் வதற்கு ற்பணங்களாகச் ெச த் வதற்காக மதிப்பீட் ல் தற்ேபா  கீேழ 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள வைரயைறகள் அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்:— 

 உச்ச ெசல  வைரயைற    - . 150,000,000.00 
 குைறந்த வர  வைரயைற    - .     5,000,000.00 
 உச்ச பற்  மீதி வைரயைற    - . 275,000,000.00 

2016 ஆம் ஆண் ற்காக இந்த திடீர் ேசாதைனக் கணக்கின் எதிர்பார்க்கப்ப ம் மீதி கீேழ 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள :— 

 2016.01.01 திகதியன்  பற்  மீதி   - .   19,340,031.98 
 ஆண் ற்காக எதிர்பார்க்கப்ப ம் பற்    - . 150,000,000.00 
 ஆண் ற்காக எதிர்பார்க்கப்ப ம் வர    - .     1,700,000.00 
 2016.12.31 திகதியன்  எதிர்பார்க்கப்ப ம் பற்  மீதி - . 167,640,031.98 

ன்ைனய வ டங்களில் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட வழக்குகள் வைடயாததன் காரணமாக 
வழக்கிற்குாிய ெபா ட்களாக த த் ைவக்கப்பட் ள்ள பணத்ைத வர  ைவக்க 

யா ேபானைம காரணமாக வரவில் குைற  ஏற்பட் ள்ளதாதலா ம்; 

அதற்கிணங்க, இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய குற்றச்சாட் க்கள் விசாரைண 
ஆைணக்கு வின் திடீர் ேசாதைனகள் ற்பணக் கணக்கின் குைறந்த வர  வைரயைறைய பா 
5,000,000.00 இ ந்  பா 1,500,000.00 வைர குைறப்பதற்கு இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண 
நிைறேவற் கிற . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 



( 2 ) 

 

* 
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 

அைமச்ச ம்,— காணி எ த்தற் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— (460 ஆம் அத்தியாயமான) 
காணி எ த்தற் சட்டத்தின் 63 ஆம் பிாிவின் (2) ஆம் உட்பிாிவின் (ஊ) பந்தியின் கீழ் 2013 
ஆம் காணி எ த்தற் (நட்டஈ  ெச த் தல்) ஒ ங்குவிதிகளின் 4(2) ஆம் ஒ ங்குவிதிையத் 
தி த்தி  காணி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 நவம்பர் 18 ஆம் திகதிய 1993/26 ஆம் 
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.01.24 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

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

ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 2015 ஆம் ஆண் ன் 5 ஆம் 
இலக்க ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் 118 ஆம் பிாி டன் 
ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 142 ஆவ  பிாிவின் கீழ் சுகாதார, ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சாினால் விைலகளின் மீதான உச்சவரம்  ெதாடர்பாக 
ஆக்கப்பட் , 2016 ஒற்ேறாபர் 21 ஆம் திகதிய 1989/61 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 
நிதி அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் அறிவித்தல்,— ம வாிக் 

கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயம்) 22 (2) ஆம் பிாிவின் கீழ் மீள் ஏற் மதிக்காக 
அல்ல  தீர்ைவயற்ற கைடகளில் ெவளிநாட்  அலகில் விற்பைன ெசய்வதற்காக 
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற ெவளிநாட்  ம பானம் மீ  ம வாியிைன விலக்களிப்ப  
ெதாடர்பில் 2016 ஒற்ேறாபர் 04 ஆம் திகதி தல் அ க்கு வ ம் வைகயில், நிதி 
அைமச்சாினால் விதிக்கப்பட் , 2016 ஒற்ேறாபர் 03 ஆம் திகதிய 1987/5 ஆம்  இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இல. 990) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
நிதி அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,—  

2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 
ஆம் பிாிவின் 3 ஆம் உப பிாிவின்  கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 நவம்பர் 10 ஆம் திகதிய 1992/27 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 



( 3 ) 

 

* 
நிதி அைமச்சர்,— சுங்கக் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம்,— 2017.01.24 ஆம் 

திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, ( 235 ஆம் அத்தியாயமான) சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 10 ஆம் 
பிாிவின் கீழ் இறக்குமதி தீர்ைவகள் ெதாடர்பிலான தீர்மானம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

 (2016 நவம்பர் 10 ஆம் திகதிய 1992/26 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— கம்பனிகள் சட்டம் மற் ம் 

சங்கங்கள் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2007 ஆம் ஆண் ன் 7 ஆம் 
இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தின் 477 ஆம் பிாி டன் வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 527 ஆம் 
பிாிவின் கீழ் மற் ம் 2005 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க சங்கங்கள் கட்டைள (தி த்தச்) 
சட்டத் டன் வாசிக்கப்ப ம் (123 ஆம் அத்தியாயம்) 1891 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
சங்கங்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 19 ஆம் பிாிவின் கீழ், கம்பனிகள் (கட்டணம்) மற் ம் 
சங்கங்கள் (கட்டணம்) ெதாடர்பாக ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 ஒற்ேறாபர் 25 ஆம் திகதிய 1990/12 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
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 அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 
2016 நெவம்பர் 11 ஆம் திகதிய 1992/52 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.01.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

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

அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 2008 ஆம் ஆண் ன் 14 ஆம் 
இலக்க ெசயல் க்க அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் சட்டத்தின் 3 (4) ஆம்  பிாிவின் கீழ்  
உத்ேதசிக்கப்பட்ட க த்திட்டம் சம்பந்தமாக அளிக்கப்பட ள்ள விலக்களிப் க்கள் ெதாடர்பில் 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 
நெவம்பர் 18 ஆம் திகதிய 1993/34 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.01.27 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,—- ஏற் மதி 

இறக்குமதி (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1985 ஆம் ஆண் ன் 48 
ஆம் இலக்கச் சட்டம் மற் ம் 1987 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்கச் சட்டங்களின் லம் 
தி த்தப்பட்ட, 1969 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க ஏற் மதி இறக்குமதி (கட் ப்பாட் ச்) 
சட்டத்தின் 4 ஆவ  பிாிவின் (3) ஆவ  உப பிாி  மற் ம் 14 ஆவ  பிாி  
என்பவற் டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்பட ேவண் ய அச்சட்டத்தின் 20 ஆவ  பிாிவின் கீழ்  
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 
திெசம்பர் 30 ஆம் திகதிய 1999/47 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.01.27 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 
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2017 மார்ச்சு 09, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1060/ ’16 

ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மக்கள் பிரதிநிதிகள் அல்லாத இலங்ைகப் பிரைசக க்கு பிரத்திேயகமாக 
ெபா ஸ் பா காப்  வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்  ெபா ஸ் 
திைணக்களத்திடம் உள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்விதம் பா காப்  வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்கள் யாவர்; 

 (iii) இவர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள பா காப்  உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அரசியல் கட்சிகளின் ெதாகுதி அைமப்பாளர்க க்கு ெபா ஸ் அல்ல  
இரா வத்தின் பா காப்  வழங்கப்ப கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்விதம் பா காப்  வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்கள் யாவர்; 

 (iii) இவர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள பா காப்  உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1095/ ’16 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ச ர்த்தி மாதிாிக் கிராமங்கள் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ேநாக்கங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) அக்க த்திட்டத்தின் கீழ் ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்திற்காக த்தளம் மாவட்டத்தில் ெதாி  ெசய்யப்பட் ள்ள கிராமங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அந்த ஒவ்ெவா  கிராமத்தின ம் அபிவி த்திக்காக ெசலவி வதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அக்க த்திட்டத்தின் கீழ் ஒ  கிராமத் க்குக் கிைடக்கும் வளங்களின் அள  
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1110/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ைகத்ெதழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) பண்டாரெவல பலேநாக்கு கூட் ற ச் சங்கத்தின் தற்ேபாைதய பணிப்பாளர் 
சைப உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  கல்வித் தைகைமகள் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  கூட் ற ச் சங்கத்தின் பிரேதச சங்கங்களில் நட்டத்தில் 
இயங்குகின்ற மற் ம் இலாபம் ஈட் கின்ற பிரேதச சங்கங்கள் தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) கடந்த நாட்களில் நைடெபற்ற உத்திேயாகத்தர் ெதாி  ெதாடர்பாக ஏேத ம் 
ைறப்பா  கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1126/ ’16 

ெகௗரவ வி ர விக்கிரமநாயக்க,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெதாழில் யற்சியாளர்கைள வ ட் ம் ெபா ட்  சிறிய மற் ம் ந த்தர 
அளவிலான ைகத்ெதாழில்கள் மற் ம் ண்பாக ைகத்ெதாழில்க க்கு ச ைக 
வட் யின் அ ப்பைடயில் இரண்  வ டகால ச ைகக் காலத் டன் SMILE 
III கடன் திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) க த்திட்ட பணிப்பாளாினால் 2016 ைல மாதம் 10 ஆம் திகதி 
பத்திாிைககளில் அறிவித்தல்கள் ெவௗியிடப்பட் , கடன் வழங்குதல் 
சம்பந்தமாக பிரச்சாரம் ெசய்யப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் லம் கடன் வழங்குவதற்கு 10 வர்த்தக வங்கிகள் 
ன்வந்த டன்,  கடைன எதிர்பார்த்  5000 கடன் விண்ணப்பதாாிகள் 
ன்வந்த ேபாதி ம்  கடன் வழங்குதல் நி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) பல ெதாழில் யற்சியாளர்களினால் ேதைவயான அ ப்பைட ெசல கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  பிைண உ திகைள ைகச்சாத்திடல், ஈட் திகைள 
தயாாித்தல் ேபான்ற நடவ க்ைககள் நிைற ெசய்யப்பட் ள்ள ேபாதி ம் 
கடன் வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (v) இந்த நிைலைமயின் காரணமாக திய ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் 
ேமம்ப த்தப்ப ம் ெதாழில் யற்சிகள் இைடந ேவ தைடப்பட் ள்ள டன், 
இ  ேதசிய ெபா ளாதாரத்திற்கும் ெப ம் தாக்கமாக அைமந் ள்ள  
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) கடன் ெதாைகைய வழங்குவதற்கு ஆற்றல் இல்ைலெயனில், 2016.07.10 ஆம் 
திகதிய பத்திாிைகளில் அறிவித்தல்கைள ெவௗியிட்  மக்கைள அெசௗகாியத்திற்கு 
உள்ளாக்கியதற்கான காரணம் யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1127/  ’16 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணயக்கார,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) கடந்த அரசாங்கத்தினால் பா 350/- உர மானியம் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட 
ேபா  உர ட்ைடெயான் க்கு, ேமலதிகமாக பா 150/- அறவிடப்பட் , 
“ெகதட அ ண நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்” கீழ் வரட்சி, ெவௗ்ளம் மற் ம் காட்  
யாைனகள் ெதாந்தர  என்பவற் க்காக பா 10,000/- உச்ச வரம் க்குட்பட்டதாக 
கமத்ெதாழில் மற் ம் கமநல காப் திச் சைபயின் ஊடாக இழப்பீெடான்  
ெச த்தப்பட்டைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

(ஆ) தற்ேபா  நா  வ ம் பாதிப்ைப ஏற்ப த்தி ள்ள க ம் வரட்சியால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு காப் தி இழப்பீட் த் ெதாைகெயான்ைற 
ெபற் க்ெகா ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1276/ ’16 

ெகௗரவ காஞ்சன விேஜேசகர,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் க்ெகாள்வதி ம் மக்கள  ேபாசாக்குத் 
ேதைவகைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதி ம் பங்களிப்ைப வழங்குகின்ற 
கடற்ெறாழி ன் இைடயறா இ ப்ைப ஏற் க்ெகாள்கிறாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) மாத்தைற மாவட்டத்தின், 

 (i) கடற்ெறாழில் ைற கங்கள், நங்கூரமி ம் தளங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
அைவ அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள பலநாள் 
கலங்கள் மற் ம் ஒ நாள் மீன்பி க் கலங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) கடற்ெறாழில் மற் ம் நீாியல் வளங்கள் திைணக்களத்தின் ள்ளி 
விபரங்களின் ப , ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ம் வசிக்கின்ற 
கடற்ெறாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைக, தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில், 

 (i) கடற்ெறாழில் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ேமம்ப த்த ெசலவிடப்பட் ள்ள 
பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) மானிய அ ப்பைடயில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள பலநாள் கலங்கள் மற் ம் 
ஒ நாள் கலங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  வாாியாக மானிய அ ப்பைடயில் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள மீன்பி  உபகரணத் ெதாகுதிகள், ெசய்திப் பாிமாற்ற 
இயந்திரங்கள் மற் ம் உயிர் பா காப்  அங்கிகளின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  ஆண் ன்ப  தனித்தியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 7 ) 

 

1373/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)   

(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 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? 

2017 மார்ச்சு 10, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

966/ ’16 

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

(அ) 2010 - 2016 ஆம் ஆண்  வைரயான காலத்தில், 

 (i) இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட் ள்ள இரசாயன பசைளயின் அள ; 

 (ii) ஒவ்ெவா  ேபாகத்திற்காக ம் அரசாங்கத்தினால் விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ள 
இரசாயன பசைளயின் அள ; 

 (iii) ெநற்ெசய்ைகக்காக ம் மரக்கறி ெசய்ைகக்காக ம் விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ள  
இரசாயன பசைளயின்  அள ; 

 (iv) இலங்ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட ேசதனப் பசைளயின் அள ; 

 (v) ஒவ்ெவா  ேபாகத்திற்காக ம் அரசாங்கத்தினால் விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ள 
ேசதனப் பசைளயின் அள ; 

 (vi) ெநற்ெசய்ைகக்காக ம் மரக்கறி ெசய்ைகக்காக ம் விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ள  
ேசதனப் பசைளயின்  அள ; 

ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 8 ) 

 

996/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் இலங்ைக அரசாங்கத் க்கு 
ெவளிநா களி ந்  மற் ம் சர்வேதச நி வனங்களி ந்  கிைடக்கப் 
ெபற்ற அளிப் கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) 2014 ஆம் ஆண் டன் ஒப்பி கின்றேபா  2015 ஆம் ஆண் ல் ெவளிநாட்  
அன்பளிப் களில் ழ்ச்சி ஏற்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், சர்வேதச ச கத்ைத ெவன்  விட்டதாக கூ ம் 
அரசாங்கெமான்  இ க்ைகயில், ெவளிநாட்  அளிப் கள் 

ழ்ச்சியைடவதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1102/ ’16 

ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மட்/நாவற்ேகணி கண்ணகி வித்தியாலய ஆசிாிைய தி மதி நளினகாந்தி 
விமேலந்திரன் அவர  பயிற்சிைய மட்டக்களப்  ஆசிாியர் கலாசாைலயில் 
2008 இல் ர்த்தி ெசய்த ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் உள்ள ைகேவ  
கேணசா வித்தியாலத்திற்கு நியமனம் ெசய்யப்பட்டார் என்பைத ம்; 

 (ii) மட்டக்களப்  ஆசிாியர் கலாசாைலயில் 2009 ஏப்ரல் மாதம் நைடெபற்ற 
இ திப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற் மா  அவர் ேகாரப்பட்டார் என்பைத ம்; 

 (iii) அக்கால கட்டத்தில் த்தம் உச்ச கட்டத்திைன அைடந்தி ந்த காரணத்தினால் 
ல்ைலத்தீவிைன விட் ச் ெசல்ல யா ம் அ மதிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) தன  கனிஷ்ட ெதாகுதியின டன் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிய அவாின் 
சான்றிதழின் ெசயற்ப ம் திகதி 01.01.2011 என வழங்கப்பட் ள்ள அேதேவைள 
கனிஷ்ட ெதாகுதியின க்கு இ  01.08.2009 என வழங்கப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (v) இந்த அநீதியிைனப் பற்றி ஜனாதிபதிக்கு இவர் விண்ணப்பித்தைதத் 
ெதாடர்ந்  ஜனாதிபதியின் இைணப் ச் ெசயலாளர் SL/EDU/APP/0043 
இலக்க ைடய 2016.08.01 ஆம் திகதியிடப்பட்ட க தத்திைன இந்த 
ஒ ங்கீனத்ைத நிவர்த்தி ெசய் மா  ேகாாி அப்ேபாைதய கல்வி அைமச்சின் 
ெசயலாள க்கு அ ப்பி ைவத்தி ந்தார் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) அவர  சான்றிதழின் ெசயற்ப ம் திகதிைய 01.08.2009  என மாற் வதற்கு 

அறி த்தல் வழங்கப்ப மா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறியத்த வாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 



( 9 ) 

 

1112/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சுக்குச் ெசாந்தமான 
திைணக்களங்கள், அதிகார சைபகள், கூட் த்தாபனங்கள்  மற் ம் ஏைனய 
நியதிச் சட்ட நி வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்தி ம் கடைமயாற் கின்ற ெமாத்த 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2015 இல் தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆடசிக்கு வந்த பின், ேமற்ப  
ஒவ்ெவா  நி வனத்திற்கும் ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட ெமாத்த ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) தற்ேபா  ேமற்ப  நி வனங்களில் ெவற்றிடங்கள் உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், எதிர்காலத்தில் ஊழியர்கள் ஆட்ேசர்க்கப்ப ம் ைறயியல் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1128/ ’16 

ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ேமல் மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அப்பதவிக்கு 
நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் ேமற்ெகாண் ள்ள ெவளிநாட்  விஜயங்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) விஜயம் ெசய்த நா க ம் அவ்விஜயங்க க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நா களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விஜயங்களின் 
ேநாக்கங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட ெவளிநாட்  விஜயங்களின் லம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
ேநாக்கங்கள் ெதாடர்பாக அைடயப்ெபற் ள்ள ன்ேனற்றம் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 10 ) 

 

1132/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் 

சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) டாக்டர் ெநவில் பர்னாந்  தலீட் த் தனியார் கம்ெபனிக்கு உயர்கல்வி 

நி வனெமான்ைற ஆரம்பிக்க இலங்ைக தலீட் ச்சைப அ மதி 
வழங்கி ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத்தைகய பட்டங்கைள வழங்குவதற்காக; 
 (iii) அந்நி வனத் டன் உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட திகதி யா ; 
 (iv) அந்த உடன்ப க்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 
 (v) இலங்ைகயி ள் தாதியர் பட்டம் மற் ம் சுகாதார விஞ்ஞான பட்டத்ைத 

வழங்குவதற்கான அங்கீகாரம் அளிக்ைகயில் சுகாதார அைமச்சின் 
ன்ன மதி ெபறப்படல் ேவண் ெமன்ற நிபந்தைனைய ேமற்ெசால்லப்பட்ட 

கம்ெபனி நிைறேவற்றி உள்ளதா; 
 (vi) ஆெமனில், சுகாதார அைமச்சின் ேமற்ப  அ மதி வழங்கப்பட்ட க தத்ைத 

சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 
 (vii) இன்ேறல், தலீட் ச் சைப டனான இணக்கப்பாட் ைன மீறிய 

அக்கம்ெபனிக்கு எதிராக ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1345/ ’16 
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (I) கடந்த அரசாங்கத்தினால் ஸ்ரீ லங்கன் விமானக் கம்பனிக்கு A350 ரக ன்  

விமானங்கைள ெகா ப்பன  அ ப்பைடயில் ெவளிநாட்  
நி வனெமான்றி ந்  ெப வதற்கு ெகாள்வன க் கட்டைள 
அ ப்பப்பட் ந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) திய அரசாங்கம் பதவிேயற்றதன் பின்னர் ேமற்ப  ெகாள்வன க் கட்டைள 
இரத் ச் ெசய்யப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) ெகாள்வன க் கட்டைளைய ெபற் க்ெகாண்ட AerCap நி வனம் 
உடன்ப க்ைகைய இரத் ச் ெசய்வதற்காக ெடாலர் 97 மில் யன் 
இழப்பீட் த் ெதாைகெயான்ைற ேகாாியி ந்தெதன்பைத ம்; 

 (iv) விமானங்கள் ெகாள்வன  ெசய்யப்படாத பட்சத்தில், அவற்ைற ேவ  விமான 
நி வனங்க க்கு விற்பைன ெசய்வதற்கான இய ைம காணப்ப ைகயில், 
அைமச்சரைவைய தவறாக வழிநடத்தி இழப்பீ  ெச த் வ  ெதாடர்பாக 
கலந் ைரயா வதற்கு 2016.09.07 ஆம் திகதியன்  அைமச்சரைவ உப 
கு வினால் தீர்மானிக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  விமானங்கைள பிறிெதா  விமான நி வனத் க்கு விற்பைன 
ெசய்தல் அல்ல  AerCap நி னத்தினால் ேகாரப்பட் ள்ள இழப்பீட் த் 
ெதாைகைய குைறத்தல் ெதாடர்பாக ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தா  மற் ம் 
அைமச்சரைவ அங்கீகாரமின்றி தி . சாித்த ரத்வத்ேதயினால் அ ப்பப்பட்ட 
மின்னஞ்சல் ெசய்திெயான் க்கு அைமய ேமற்ப  ெதாைகைய ெச த் வதற்கு 
பிரதம அைமச்சாின் அ வலகம் நடவ க்ைக எ த் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) அதன் லம் இலங்ைக அரசாங்கத் க்கு ஏற்பட்ட இழப்  மற் ம் ெபா ளாதார 

பாதிப்  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத அவர் இச் 
சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 11 ) 

 

1351/ ’16 

ெகளரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) ைகயிரத திைணக்களத்திற்கு ெசாந்தமான ெமாத்தக் காணிகளின் அள  
ஒவ்ெவா  நகரத்தின் அ ப்பைடயில் தனிதனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமேல (அ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெமாத்தக் காணிகளின் அளவில் குத்தைக 
அ ப்பைடயில் அல்ல  ேவ  ஏேத ேமார் அ ப்பைடயில் தற்ேபா  
திைணக்களத்தின் உபேயாகத்தி ந்  நீக்கப்பட் ள்ள காணிகளின் அள , 

 (i) ஏற் ைடய பரப்பள ; 

 (ii) ஏற் ைடய ேகாள ஆ ைகப் பிரேதசம்; 

 (iii) ஏற் ைடய அ ப்பைட; 

 (iv) திைணக்களத்தின் உபேயாகத்தி ந்  நீக்கப்பட்ட திகதி; 

ஆகியவற் க்கு அைமய தனிதனிேய யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ைகயிரத திைணக்களத்திற்கு ெசாந்தமான காணிகைள குத்தைகக்கு வழங்க, 
விற்பைன ெசய்ய அல்ல  திைணக்களத்தின் கட் ப்பாட் ந்  
நீக்குவதற்கு தற்ேபா  ஏேத ம் தீர்மானம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், குறித்த காணிகள் யாைவ; 

 (iii) ஏற் ைடய காணிகைள நீக்குவதற்கான அ ப்பைட யா ; 

 (iv) குத்தைக அ ப்பைடயில் நீக்கப்பட் ள்ள காணிகளின் ஒ  பர்ச ற்கு 
தற்ேபா  அறவிடப்ப கின்ற குத்தைகத் ெதாைக யா ; 

 (v) குத்தைக ெச த் வைத றக்கணித் ள்ள காணிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (vi) குத்தைக ெச த் வைத றக்கணித் ள்ளைம ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள சட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1375/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 வர  ெசல  திட்டத்தில் 129 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் 
அரச மற் ம் தனியார் ைறயின் சிறந்த ஒத் ைழப்ைப ஊக்குவிப்பதற்காக 

பா 1000 மில் யன் ஒ க்கப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) கமத்ெதாழில் அபிவி த்திக்காக ஒ க்கப்பட்ட ேமற்ப  பா 1000 
மில் யன் பயன்ப த்தப்பட்ட விதம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) வர  ெசல  திட்ட ன்ெமாழிவின் ஊடாக ஒ க்கப்பட்ட ேமற்ப  பா 
1000 மில் யன் நிதி வளங்களின் பயனாளிகளின் பட் யெலான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 12 ) 

 

999/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2009 ஆம் ஆண் ல் அரசாங்கத்திடம் சரணைடந்த அல்ல  ைக  ெசய்யப்பட்ட 

பிாிவிைனவாத பயங்கரவாதிகளில் னர்வாழ்வளிக்கப்பட்  ெந ங்கிய 
உறவினர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட எண்ணிக்ைக, ஆண்  வாாியாக 
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இற்ைறவைரயில் ெந ங்கிய உறவினர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்படாதவர்கள் 
இ ப்பின், அவர்கைள த த்  ைவத்தி ப்பதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1399/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 வர  ெசல த்திட்டத்தின் 171 ஆம் ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 

கிராமியப் ெபா ளாதாரத்ைத கட் ெய ப் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டத் க்காக, ஒ  
கிராமத் க்கு பா 1.5 மில் யன் வைரயில், ஒ க்கிக் ெகா க்கப்பட்ட, 

பா 21,000 மில் யன் நிதி ஏற்பா  2016 ஆம் ஆண் ல் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட 
கிராமங்கள் மற் ம் குறிப்பிட்ட ஒவ்ெவா  கிராமத்தி ம் ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட 
க த்திட்டங்கள் பற்றிய விபரமான பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (ii) ேமற்ப  14022 கிராம அ வலர் பிாி களி ம் ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட வர  
ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிைவ நைட ைறப்ப த்திய அதிகாரம்ெபற்ற 
நி வனங்கள் மற் ம் குறிப்பிட்ட அதிகாாிகள் இக்க த்திட்டங்கைள  
அ ல்ப த் வதற்காக 2016 ஆம் ஆண் ள் ெபற் க்ெகாண் ள்ள 
நிதித்ெதாைகையக் காட் ம் பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iii) ேமற்ப  வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், ஒ  கிராமத் க்கு 
பா 1.5 மில் யன் தமான நிதி ஏற்பாட்ைட ெபற் க்ெகாள்ளாத அல்ல  

அதில் ஒ  பகுதிைய மாத்திரம் ெபற் க்ெகாண்ட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா; 

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

எ த் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
(2017 மார்ச் 10, ெவள்ளிக்கிழைம) 

925/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) பியதாஸ குடா பாலேக என்பவர் ஸ்ரீ லங்கா இன்சூரன்ஸ் மற் ம் அத டன் 

இைணந்த நி வனங்களில் வகித்த பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) அந்தப் பதவிகைள வகித்த கால எல்ைல ஒவ்ெவா  பதவிக்ேகற்ப 

ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இவர  கல்வி மற் ம் ெதாழில் தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) இவர் ஒவ்ெவா  பதவிக்காக ெபற் க் ெகாண்ட மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் 

ெகா ப்பன கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

2017 மார்ச்சு 21, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

841/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய 

அ வல்கள் அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெகா ம்  ெகாச்சிக்கைட னித அந்ேதானியார் ேதவாலயம், மாத்தைற 

மாதா ஆலயம், ம  ேதவாலயம், ராகம ெபசி கா ேதவாலயம் ஆகிய 
ேதவாலயங்கள் இலங்ைக கிறிஸ்தவ மற் ம் கத்ேதா க்க பக்தர்களின் 
பிரதான னித தலங்களாகும் என்பைத ம்; 

 (ii) இப் னித தலங்க க்கு வ ைக த கின்ற பக்தர்க க்கு ேதைவயான ெபா  
வசதிகள் ஆகக்குைறந்த மட்டத்தில் உள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) இதன் காரணமாக இப் னித தலங்களின் நைடெப கின்ற வ டாந்த 
உற்சவங்களின்ேபா  பக்தர்கள் ெப ம் கஷ்டங்க க்கு உள்ளாகின்றனர் 
என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(ஆ) (i) இப் னித தலங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (ii) வ டாந்த உற்சவங்க க்காக அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்ப ம் நிதி 

வசதிகள் உள்ளிட்ட ேவ  உதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

976/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தின் சிலாபம், இரணவில பிரேதசத்தில் “அெமாிக்காவின் 

குரல்”  (Voice of America) என ஒ பரப்  நிைலயெமான்  உள்ளதா; 
 (ii) ஆெமனில், அதற்காக வழங்கப்பட் ள்ள காணியின் அள  யா ; 
 (iii) ேமற்ப  காணி வழங்கப்பட் ள்ள  இைறயி  அ ப்பைடயிலா இன்ேறல்  

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

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

அ ல்ப த்தப்ப கின்றனவா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) “அெமாிக்காவின் குரல்” நி வனத்ைத ஆரம்பிக்க இலங்ைக அரசாங்கம் 
மற் ம் ஐக்கிய அெமாிக்க அரசாங்கம் அல்ல  “Voice of America”  
நி வனத் டன் ெசய் ெகாண் ள்ள உடன்ப க்ைககள் யாைவ; 

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

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

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

அரச நி வனம் யா ; 
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1008/ '16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ேதசிய பா காப் க்கும் மற் ம் சனநாயகத் க்கும் அச்சு த்தலாகக் 
காணப்ப வதனால், 2015.01.08 ஆம் திகதி இரவில் சனாதிபதித் ேதர்தல் 

கைள இைடநி த் ம் சதித்திட்டெமான்  குறித்  ன் ாிைம 
அ ப்பைடயில் லனாய்  ெசய் மா  ேகாாி, 2015.01.14 ஆம் திகதி 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் மங்கள சமர ர குற்றப் லனாய் த் 
திைணக்களத் க்கு ைறப்பாெடான்ைற சமர்ப்பித் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் நான் ன்ைவத்த பாரா மன்ற வாய் ல வினா க்கு 
2016.03.09 ஆந் திகதி விைட அளித்த, சட்டம், ஒ ங்கு மற் ம் ெதற்கு 
அபிவி த்தி அைமச்சர், சட்ட மாஅதிபாின் ஆேலாசைனகள் 
கிைடக்கப்ெபறாைமயால் ேமல் நடவ க்ைககள் தைடப்பட் ள்ளதாக 
ெதாிவித்தார் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்ட லனாய்  அறிக்ைக சட்ட மாஅதிப க்கு கிைடக்கப்ெபற்ற 
திகதி யா ; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட லனாய்  பற்றிய சட்ட மாஅதிபாின் ஆேலாசைனகள் 
ெபா ஸா க்கு அ ப்பிைவக்கப்பட்ட திகதி யா ; 

 (iii) சட்ட மாஅதிபாின் ஆேலாசைனகள் இ வைரயில் அ ப்பிைவக்கப் 
படவில்ைலெயனில், இதற்கு ஏ வான காரணிகள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1101/ ’16 
ெகளரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015.01.08 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் ேதசிய டைமப்  அதிகாரசைபயினால் 
இற்ைறவைர நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  களின் எண்ணிக்ைக மாவட்ட அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்கூறிய கைள நிர்மாணிக்கும் ேபா  டைமப் க் கடன்களாக 
வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) அந்த டைமப் க் கடன்கள் மாவட்ட அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015.01.08 ஆம் திகதியின் பின்னர் அதிகாரசைபயினால் இ  வைர 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள உதவிகள் ெப ம் களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைக மாவட்ட அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iv) அந்தப் பணத்ெதாைக மாவட்ட அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள  

என்பைத ம்; 
அவர் அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(இ) (i) 2015.01.08 ஆம் திகதியின் பின்னர் அதிகாரசைபயினால் இ  வைர 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள டைமப் க் கிராமங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைக மாவட்ட அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) அந்தப் பணத்ெதாைக மாவட்ட அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவாறக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

அவர் ேம ம் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1400/ '16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 வர  ெசல த் திட்டத்தின் 172 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 
வ னியாவில் திய  ெபா ளாதார வலயெமான்ைற உ வாக்குவதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட பா 200 மில் யன் நிதி ஏற்பா  2016 ஆம் ஆண் ள் 
ெசலவிடப்பட்ட விதம் பற்றிய விபரமான ெசல ப் பட் யெலான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (ii) கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சுக்கு ஒ க்கப்பட்ட 
ேமற்ப  நிதியில் 2016.03.31 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் குறிப்பிட்ட அைமச்சுக்கு 
வி விக்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக யா ; 

 (iii) ேமற்ப  ெபா ளாதார வலயத் க்காக பா 200 மில் யன் ஒ க்கப்ப ைகயில் 
அல்ல  அதற்குப் பின்னர் இக்க த்திட்டம் பற்றிய சாத்தியவள அறிக்ைக 
ஒன்  தயாாிக்கப்பட்டதா; 

 (iv) ஆெமனில், அதைன சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (v) இன்ேறல், ஏன்; 

 (vi) 2016 ஆம் ஆண் ள் இந்த க்கியமான க த்திட்டத்ைத நைட ைறப் 
ப த் வதற்கு, ஏற் ைடய மாகாண சைபயி ந்  ைமயான 
அ சரைணையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

842/’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சுயாதீன ெதாைலக்காட்சி ேசைவயில் ஒளிபரப்பப்ப ம் ‘ேகாப்பி கேட’ 
ெதாைலக்காட்சி நாடகத் ெதாடர் ெதன் ஆசியாவில் மிக நீண்ட 
ெதாைலக்காட்சி நாடகத் ெதாடராகுெமன்பைத ம்; 

 (ii) அ  இற்ைறவைர உாிய பாராட் க்கு உள்ளாகவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) இந்நிைலைமயான  இதில் ந ப்பாற்றலா ம் ஏைனய ைறகளின் 
லமாக ம் பங்களிப்  வழங்கிவ ம் கைலஞர்க க்கு இைழக்கப்ப ம் 

அநீதியாகும் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
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(ஆ) (i) ‘ேகாப்பி கேட’ ெதாைலக்காட்சி நாடகத்ெதாடாின் ஆரம்பம் தல் 20 –  30 
வ டங்கள், 10 –  20 வ டங்கள், 5 வ டங்க க்கு ேமற்பட்ட காலம் எ ம் 
வைகயில் ந ப்பாற்றலா ம் ஏைனய ெதாழில் ட்ப ைறகளி ம் 
பங்களிப்  வழங்கும் கைலஞர்கள் தனித்தனியாக யாவெரன்பைத ம்; 

 (ii) அரசாங்கம் அல்ல  சுயாதீன ெதாைலக்காட்சி ேசைவ அக்கைலஞர்களின் 
நலன் ாிக்காக நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  கைலஞர்கைள பாராட் வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள் மா என்பைத ம்; 

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

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1011/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ேபாக்குவரத் , சிவில் விமான ேசைவகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்சமயம் நாட் ள்ள சகல பிரேதசங்களி ம் பாடசாைல மாணவர்களின் 
ேபாக்குவரத்திற்காக தனியார் வான் வண் கள் மற் ம் ச்சக்கர வண் கள் 
ெப மளவில் பயன்ப த்தப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) பாடசாைல வி ைற காலத்தி ம் வான் வண் க க்கு கட்டணம் 
அறவிடப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தற்சமயம் நாட் ல் பாடசாைல மாணவர்களின் ேபாக்குவரத் க்காக 
ஈ ப த்தப்பட் ள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வான் வண் களின் தரம், வாகனெமான்றில் இ க்க ேவண் ய 
ஆசனங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் வான் வண் க க்ெகன 
மாணவர்களிடமி ந்  அறவிடப்ப கின்ற கட்டணம் ஆகிய விடயங்கள் 
ெதாடர்பில் ஏேத ம் ஒ ங்கு ைறகள் உள்ளனவா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
1042/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ன்னாள் சனாதிபதி சந்திாிக்கா குமாரண ங்க நிகழ்கால அரசாங்கத்தில் 
ஏேத ம் பதவிைய வகிக்கின்றாரா; 

 (ii) அவ க்கு நல் ணக்கம் ெதாடர்பான ஏேத ம் ெபா ப்  
வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) அவ க்கு அரசாங்கச் ெசலவில் ெஹ ெகாப்டர் லமாக ேபாக்குவரத்  
வசதிகள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (iv) அவ க்கு வழங்கப்பட் ள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக, 
பா காவலர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் பிற வசதிகள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1407/ ’16 
ெகளரவ பந் ல குணவர்த்தன,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 வர  ெசல த்திட்டத்தில் 183 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 
ெகௗரவ பிரதம அைமச்சாின் ெகாள்ைகப் பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ளவா , தாபிப்பதற்கு ன்ெமாழியப்பட்ட விேசட கமத்ெதாழில் 
மற் ம் மீன்பி  ஏற் மதி வலயங்களில், 2016 ஆம் ஆண் ல் தாபிக்கப்பட்ட 
வலயங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அைவ தாபிக்கப்பட் ள்ள இடங்கள் 
யாைவ  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிேரரைணக்கு அைமய, தாபிக்கப்பட்ட ஒவ்ெவா  வலயத்திற்காக ம் 
அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்பட்ட ெமாத்த ெசலவினம் தனித்தனிேய எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த கமத்ெதாழில் மற் ம் மீன்பி  ஏற் மதி வலயங்களின் ெபா ப்ைப 
எந்த அரச நி வனம் ஏற் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv) 2016 ஆம் ஆண் ல் அவ்வாறான வலயங்கள் தாபிக்கப்பட் ப்பின், 
ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வலயத்தின ம் ஏற் மதி வ வாய் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

709/ ’16 
ெகௗரவ எஸ். வியாேழந்திரன்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 

(அ) 2015 சனவாி மாதம் 08 ஆம் திகதியி ந்  அறி கப்ப த்தப்பட்ட 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தின் ஆரம்பத்தி ந்  இன்  வைர கல்வி அைமச்சில் சிற் ழியர் 
நியமனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நியமனங்கள் வழங்கப்ப ைகயில் பாிசீ க்கப்பட்ட தைகைமகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  எத்தைன நியமனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  நியமனங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்கைமய 

ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  நியமனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள தமிழ் சிற் ழியர்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

723/ ’16 

ெகௗரவ ாி. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (5) 

(அ) (i) இலங்ைகயின் தற்ேபாைதய உள்நாட்  மற் ம் ெவௗிநாட்  ெபா ப்ப கடன் 
ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ெமாத்த ெபா ப்ப கடன் ெதாைக ேதசிய வ மானத்தின் சத தமாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  சத தம் 2004 ஆம் ஆண் ல் இ ந்த ெபா ப்ப கடன் ெதாைகயின் 
சத தத்ைத ம் விட குைறவானதா அல்ல  அதிகமானதா என்பைத ம்; 

 (iv) அக்கடைனச் ெச த்தித் தீர்ப்பதற்கு அரசு பிேராிக்கும் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) அண்ைமக் காலம் தல் ேமற்ப  கடன் ெதாைக சம்பந்தமாக ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சினால் இந்நாட்  அச்சு மற் ம் 
இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் வாயிலாக விளம்பரம் ெசய்வதற்கு எவ்வள  
பணத்ெதாைக ஒ க்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  அறிவித்தல்கைள பிரச்சாரம் ெசய்வதற்கு அரச மற் ம் தனியார் 
ெதாைலக்காட்சி ஊடகங்க க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அரச மற் ம் தனியார் வாெனா  ஊடகங்க க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தினசாி மற் ம் வாராந்த பத்திாிைகக க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

828/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,—  (4) 

(அ) (i) ஹிங்குராண சீனித் ெதாழிற்சாைலக்கு ெசாந்தமான காணிகளில் க ம் ச் 
ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படாத காலங்களி ம் க ம் ச் ெசய்ைக ெசய்யப்படாத 
பகுதிகளி ம் மாற் ப் பயிராக ெநல் பயிாிட ெமன்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (ii) சீனிக் ைகத்ெதாழி க்கு எவ்வித பாதிப் ம் ஏற்படாத வைகயில் 
ைரச்ேசாைலயாயவி ம் தீகவாபி வலயத்தி ம் ெநற் ெசய்ைகக்கு 

நடவ க்ைக எ க்க ெமன்ப  அவதானிக்கப்பட் ள்ளதா; 
 (iii) தற்ேபா  ஹிங்குராண சீனிக் கம்பனிைய காைமத் வம் ெசய்கின்ற 

கல்ஓயா ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியினால் க ம் ச் ெசய்ைக தவிர்ந்த ெநற் 
ெசய்ைக அல்ல  ேவ  பயிர்ெசய்ைக நடவ க்ைககளில் ஈ பட் ள்ள 
விவசாயிகளின் காணிகள் மீள சு காிக்கப்ப ெமன ெதாிவித்  க தம் 
அ ப்பப்பட் ள்ளைத அறிவாரா; 

 (iv) க ம் ச் ெசய்ைகக்கு பாதிப்ேபற்படாத வைகயில் ெநல் பயிாி ம் விவசாயிகளி ன் 
காணிகைள பா காக்கும் ேவைலத்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் வாரா; 

என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

931/ '16 
ெகௗரவ சந்திம கமேக,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 

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

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

 (iii) ஆெமனில், அச்சந்தர்ப்பங்கள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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937/ ’16 

ெகௗரவ (ேபராசியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) ைகயற்ற விறகு அ ப்  பாவைனைய பிரபல்யப்ப த் வதற்கு மின்வ  
மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்ெகன இற்ைறவைர ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள தலீ  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) மக்க க்கு வர்த்தக அ ப்பைடயில் எாிெபா ள் விறகு ெபற் க்ெகா ப்பைத 
ேமம்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) எாிெபா க்கான தாவரச் ெசய்ைகக் க த்திட்டங்களின் கீழ், தாவரங்கள் 
பயிாிடப்பட் ள்ள நிலப் பரப்பள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

948/ ’16 

ெகளரவ எஸ்.சீ. த் குமாரண,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) மகாவ  அபிவி த்திக் க த்திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட பின்னர் 
தலாவ, தம் த்ேதகம, கல்ேனவ மற் ம் இப்பேலாகம ஆகிய பிரேதச 
ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசங்களில் மயானங்க க்காக ஒ க்கப்பட்ட 
நிலப்பரப் கள் ப ப்ப யாக  குைறவைடந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கான தீர்வாக அப்பிரேதசங்க க்காக தகனக்கூடெமான்ைற 
அைமத் த்த மா  மக்கள் நீண்டகாலமாக தங்களின் அைமச்சிடம் 
ேகாாிக்ைக வி த்தனெரன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிட்ட ேகாாிக்ைகைய நிைறேவற் வதற்காக, 2014 ஆம் 
ஆண் க்காக கலாெவவ ெதாகுதியின் அபிவி த்திக்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதி 
ஏற்பா களி ந்  எப்பாவல மயானத்தில் தகனக்கூடெமான்ைற 
நிர்மாணித்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யா ; 

 (ii) தகனக்கூடத்ைத நிர்மாணிக்க ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக யா ; 

 (iii) அதன் நிர்மாணிப்  இைடந வில் ைகவிடப்பட் ள்ள  ஏன்; 

 (iv) அதன் நிர்மாணிப் கைள நிைற ெசய்  மக்களின் பாவைனக்கு ஒப்பைடக்கும் 
திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 


