
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

5 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2017 ெபப்ரவாி 23 வியாழக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 5(7).] பாரா மன்றம் 

2017 மார்ச்சு 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
ேதசிய ேபாக்குவரத்  ஆைணக்கு  (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
ைகமீட்கப்பட யாத நன்ெகாைட உ திகைள ைமயான நன்றியீனம் என் ம் 

ஏ வின்மீ  ைகமீட்டல் சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

 
* 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வணிகக் கப்பற்ெறாழில் 
சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 52 ஆம் இலக்க, வணிகக் 
கப்பற்ெறாழில் சட்டத்தின் 139 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 321 
ஆம் பிாிவின் கீழ் ெகாள்கலத்தின்  ெமாத்த திரண்மத்ைதச் சாிபார்த்தல் ெதாடர்பில் 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
ஓகத்  11 ஆம் திகதிய 1979/30 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2017.02.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 

2017 ஏப்ரல் 04, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

387/ ’15 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக்  ேகட்பதற்கு,— (5) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக இரா வத் க்கு ேதகப்பயிற்சிக க்குத் 

ேதைவயான கன்வஸ் பாதணிகைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு ேகள்விப் 
பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அதற்காக ேகள்விப்பத்திரங்கைள 
சமர்ப்பித்தி ந்த நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனங்கள் சமர்ப்பித்தி ந்த ேகள்விப்பத்திரங்களின் ெப மதிகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேகள்விப்பத்திரத்ைத ெபற் க் ெகாண்ட நி வனம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  நி வனத்திற்கு ேகள்விப்பத்திரம் வழங்கப்பட்டைமக்கான காரணங்கள் 

யாைவ என்பைத ம்; 
அவர்  குறிப்பி வாரா? 



( 2 ) 

 

(ஆ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப  பாதணி ெகாள்வன டன் ெதாடர் ைடய, 
பா காப்  அைமச்சின் ேகள்விப்பத்திர சைபயில் இ ந்த உத்திேயாகத்தர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்கள் ேகள்விப்பத்திர சைபயில் எவ்வள  காலமாக 
பணியாற் கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) 2015 ஆண் ல் ேமற்ப  பாதணி ெகாள்வன டன் ெதாடர் ைடய, 
இரா வத்தின் ேகள்விப்பத்திர சைபயில் இ ந்த உத்திேயாகத்தர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்கள் ேகள்விப்பத்திர சைபயில் எவ்வள  காலமாக 
பணியாற் கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பா காப்  அைமச்சின் மற் ம் இரா வத்தின் ேகள்விப்பத்திர சைபகளில் 
ெதாடர்ச்சியாக பணியாற் கின்ற உத்திேயாகத்தர்கைள நீக்குவதற்கு 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத்திகதியில் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

918/ ’ 16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ெகன்வில் ேஹால் ங்ஸ் தனியார் கம்பனி (Canwill Holdings (Pvt.) Ltd.) 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் பங்காளர்கள் யாெரன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பங்காளர்கள் கம்பனி ஆரம்பிக்கப்ப ைகயில் தலீ  ெசய் ள்ள 
பணத்ெதாைக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கம்பனியின் ஆரம்பகால பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்கள் 
யாெரன்பைத ம்; 

 (v) ஆரம்பகால பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்களின் சம்பளம் மற் ம் ப கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கம்பனியின் இைணக்கம்பனிகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  இைணக் கம்பனிகளின் பணிப்பாளர் சைப 
அங்கத்தவர்கள் யாெரன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள  சம்பளம் மற் ம் ப கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

959/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) யாழ்ப்பாண பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  இயங்கிவ ம் பீடங்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அங்கு இயங்கிவ ம் திைணக்களங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் திைணக்களத்தி ம் இ க்கேவண் ய நிரந்தர 

விாி ைரயாளர் குழாம் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் நில கின்றதா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், அவ்ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பீடத்தின்ப ம் 

திைணக்களத்தின்ப ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1000/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(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? 

1111/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டம் காரணமாக ப ைள மாவட்ட மக்கள் 
பாாியளவில் இன்னல்கைள எதிர்ெகாண் ள்ளைமைய ஏற் க்ெகாள்கிறாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இன்னல்கைளச் சந்தித் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக  
மற் ம் அவர்கள் உாித்தாகின்ற பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் தனித்தனியாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு ன்னர் 
சுற்றாடல் சாத்தியவள அறிக்ைக ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த பணத் ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 4 ) 

 

(ஆ) (i) இவ்விடயம் ெதாடர்பாக உயர் நீதிமன்றம் வழங்கி ள்ள தீர்ப்பின்ப  
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க அைமச்சினால் நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப மா என்பைத ம்; 

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1140/ ’16 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ஏறா ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயின் 
பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஏறா ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் லம் உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப் 
பரப்பள  எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம், 
 (v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்க ம் ெபயர்க ம் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஏறா ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும்ேபா  உத்திேயாக ர்வமாக 
எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ஏறா ர் பிரேதச ெசயலகத்திற்குாிய கிராம அ வலர் பிாி களில் ஏேத ம் 
பிாிவின்/பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  ெதாழிற்பா கள் ேவ  
பிரேதச ெசயலகங்களின் லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்கள் உள்ளிட்ட விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1151/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய 

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

(அ) (i) ெகா ம்  பிரேதசத்தி ந்  அகற்றப்ப ம் குப்ைபகூளங்கைள ஜா-எல 
பிரேதசத்திற்கு ெகாண் ெசன்  ெகாட் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய நடவ க்ைகயின் காரணமாக பிரேதசத்தின் நீர் 
லங்க க்கும் மற் ம் மக்கள் வாழ்க்ைகக்கும் பாாிய பாதிப்  

ஏற்ப கின்ற  என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
 (iii) ஜா-எல பிரேதச மக்க க்கு பாாிய ெந க்க ையக் ெகா க்கின்றதான இக் 

க த்திட்டத்ைத நி த்திவிட நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1164/ ’16 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

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

(அ) (i) வ னியா பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், சம்ைபம  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கற்பக ரம் கிராம மக்கள் 1990 ஆம் ஆண் ல் த்தம் காரணமாக 
இடம்ெபயர்ந்தனெரன்பைத ம்; 

 (ii) 2009 ஆம் ஆண் ல் அவ்விதமாக இடம்ெபயர்ந்தவர்களில் 130 கு ம்பங்கள் 
எவ்விதமான அ ப்பைட வசதிக மின்றி மீளக்கு யமர்த்தப்பட்டனர் 
என்பைத ம்; 

 (iii) இற்ைறவைர இவர்க க்கு அரசாங்க நிவாரணங்கேளா டைமப் த் 
திட்டேமா கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) (i) இந்த மக்க க்கு டைமப் த் திட்டெமான்ைற ம் மீளக்கு யமர்ந்தவர்க க்கு 
அவசியமான ஏைனய நிவாரணங்கைள ம் வழங்கத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மாெவன்பைத ம்; 

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1168/ '16 
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) நாவலபிட் ய ேதர்தல் ஆ ைகப் பிரேதசத்திற்கு ெசாந்தமான உலபைனயில் 
அைமந் ள்ள ைகத்ெதாழில்ேபட்ைடைய ஆரம்பிப்பதற்காக கடந்த 
அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அங்கு எத்தைன ெதாழிற்சாைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்  இயங்கிவந்தன 
என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  டப்பட் ள்ள ெதாழிற்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமேல (அ) (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைடைய மீண் ம் 
கட் ெய ப் வதற்கான திய ேவைலத்திட்டெமான்  தயார் ெசய்யப்பட் ள்ளதா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1178/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாண நகரத்தில் நிலவிய சிறிய, ந த்தர 
மற் ம்  பாாிய அளவிலான ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவ்ெவண்ணிக்ைகயில் தமிழ் ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு ெசாந்தமான 
ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) சிங்கள அல்ல  ேவ  இனப்பிாிைவச் ேசர்ந்த ஆட்க க்குச் ெசாந்தமான 
ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) அதன் ைமயான அறிக்ைகெயான்றிைன இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) 1983 ஆம் ஆண் ல் தமிழ் மற் ம் சிங்கள ெதாழில் யற்சியாளர்கள் ேபணிவந்த 
ெதாழில் ற்சிகள் அைனத் ம் இன்றளவி ம் இயங்கிவ கின்றனவா; 

 (ii) இன்ேறல் அத்ெதாழில் யற்சிகைள ேபணிவந்த ஆட்கள் அல்ல  அவற்றின் 
பின் ாித்தாளிகள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தற்ேபா ம் வசித்  
வ கிறார்களா; 

 (iii) ஆெமனில், அதன் ைமயான அறிக்ைகெயான்றிைன இச்சைபக்கு 
சமர்ப்பிப்பாரா ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1218/ ’16 
ெகௗரவ டளஸ் அழகப்ெப ம,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) உள் ராட்சி சைபகள் கைலக்கப்பட்  ேதர்தல்கள் நடத்தப்படா  கடந் ள்ள 

காலம் 1½ ஆண் கைளத் தாண் ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா 
என்பைத ம்;  

 (ii) திய உள் ராட்சி சைப ேதர்தல்கள் சட்டத்தின் பிரகாரம், கடந்த 
அரசாங்கத்தினால் எல்ைல நிர்ணய ஆைணக்கு  நியமிக்கப்பட்ட திகதி; 
ஆைணக்கு வின் காலம் வைடந்த திகதி மற் ம் ேமற்ப  
ஆைணக்கு வின் விதப் ைரகள் ஆராயப்பட்டதன் பின்னர் திய எல்ைல 
நிர்ணயத் டன் கூ ய ெதாகுதிகள் வர்த்தமானியில் பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட 
திகதி தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட எல்ைல நிர்ணய சைப 

நியமிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;  
 (ii) அவர்க க்கு கிைடத்தி ந்த தி த்தங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;  
 (iii) குறித்த தி த்தங்கைள சமர்ப்பித்த திகதிகள், ஆட்கள் மற் ம் நி வனங்கள் 

யாைவெயன்பைத ம்;  
 (iv) சாியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டதாக ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட தி த்தங்கள் அற்ற 

உள் ராட்சி சைபகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (v) ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உள் ராட்சி நி வனங்களின் 

ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;  
 (vi) ேமற்ப  உள் ராட்சி ஆ ைகப் பிரேதசங்க க்கான ேதர்தல்கைள நடத்த 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1382/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 148 இன்ப , சிலாபம், 

மிாிஸ்ஸ, கல் ைன, வல்ெவட் த் ைற, காைர நகர் மற் ம் ராணெவல்ல 
ஆகிய 06 மீன்பி த் ைற கங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக பா 750 
மில் யன் ஒ க்கப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள் ரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல ஒவ்ெவா  ைற கத்ைத ம் அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான 
க த்திட்டங்க க்கு ேகள்விப் பத்திரங்கைளக் ேகாரப்பட்டனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேகள்விப் பத்திரங்கைள சமர்ப்பித்த மற் ம் அவற்ைறப் ெபற் க் 
ெகாண்ட நி வனங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 
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 (iv) ேமற்கூறிய 06 ைற கங்களின் அபிவி த்திக்காக 2016.12.31  வைர 
ெபா த் திைறேசாியினால் கடற்ெறாழில் அைமச்ச க்கு வழங்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) 2017 ஆம் ஆண் ல் ேமற்கூறிய ைற கங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக 
வழங்கக் கூ யதான நிதி ஏற்பாட் ன் அள  எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 

1393/ ’16 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) க த் ைற மற் ம் வலல்லாவிட்ட பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தி ள்ள விவசாயிகள் உரமானியத்ைத ெபற் க்ெகாள்ள வந்த 
ேபா  மானியத் க்கான விண்ணப்பத் டன் ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடயின் நிழற்பட பிரதிெயான்ைற ம் சமர்ப்பிக்க ேவண் ெமன 
குறிப்பிட்ட உத்திேயாகத்தர் ெதாிவித் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (ii) அேநகமான விவசாயிகள் ேதசிய அைடயாள அட்ைட இல்ைலெயன 
கூறியேபா  அைடயாள அட்ைடயின் பிரதிைய கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க 
ேவண் ெமன சுற் நி பெமான்  அ ப்பிைவக்கப்பட் ப்பதாக 
அறிவித் ள்ளார் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) அந்தப் பிரேதச விவசாயிகளிடம் உள்ள திேயார் அைடயாள அட்ைட, கட ச் 
சீட் க்கள், சாரதி அ மதிப் பத்திரங்கள் என்பவற்ைற ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடக்குப் பதிலாக ஏற் க்ெகாள் மா  குறிப்பிட்ட உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
ஆேலாசைன வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இந்த சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

859/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— சுகாதாரம், ேபாசைன மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ம பானம் அ ந் தல் அதிகாித் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (ii) ம பானம் அ ந் தல் ஆட்களின் சுகாதாரச் சீர்ேகட் ற்கு பிரதானமானெதா  

காரணமாக அைமகின்றெதன்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ம பானம் அ ந் வைதக் குைறப்பதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ம பானம் அ ந் தல் காரணமாக ஏற்ப ம் ேநாய்க க்கு சிகிச்ைச 

அளிப்பதற்காக அரசாங்கம் வ டெமான்றிற்கு ெசலவி ம் பணத்ெதாைக 
அண்ணளவாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) இப்பணத்ெதாைக சுகாதாரத்திற்காக அரசாங்கம் ெசலவி ம் பணத்ெதாைகயின் 
சத தமாக  எவ்வள   என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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960/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) சப்ரக வ பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  இயங்கிவ ம் பீடங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அங்கு இயங்கிவ ம் திைணக்களங்களின் எண்ணிக்ைக  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் திைணக்களத்தி ம் இ க்கேவண் ய நிரந்தர 

விாி ைரயாளர் குழாம் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் நில கின்றதா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், அவ்ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பீடத்தின்ப ம் 

திைணக்களத்தின்ப ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2017 ஏப்ரல் 05, தன்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

863/ ’16 
ெகளரவ த்திக பத்திரன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேபாீச்சம் 
பழத்தின் அள  எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகக்கு ேபாீச்சம் பழம் இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் பிரதான நா கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேபாீச்சம் பழம் இறக்குமதியின் ேபா  அதன் தரம் ெதாடர்பாக 
பாிசீ க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில் அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 
 (iii) 2015 ஆம் ஆண் ல் ேபாீச்சம் பழம் இறக்குமதிக்காக ெசலவிடப்பட்ட 

பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1066/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

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

உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1131/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் 
சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) டாக்டர் ெநவில் பர்னாந்  தலீட்  தனியார் நி வனம் இலங்ைகயி ள் 
ம த் வ பட்டத்ைத வழங்குவதற்காக அ மதி ேகாாி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக தலீட் ச் சைப இதற்கு அ மதி வழங்கி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அ மதியளிக்கும் க தத்ைத சைபயில் சமா்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ரஷ்யாவின், நிஷ்னி ெநாவ்ெகாெராத் அரச ம த் வ கல் ாி டன் (Nizhny 
Novgorod State University) இைணந்  பட்டம் வழங்கும் நி வனெமான்ைற 
இலங்ைகயி ள் நி வதற்கு இந்நி வனம் அ மதி ேகாாி ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்கு அ மதி வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அ மதியளிக்கும் க தத்ைத சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) South Asian Institute of Technology and Management என்ற நி வனம் 
South Asian Institute of Technology and Medicine என தம  நி வனத்தின் 
ெபயைர மாற்றியைம பற்றி இலங்ைக தலீட் ச் சைபக்கு அறிவித் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1160/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) யாைனக்கடைவெயான்ைற திறந் ைவக்கும்ேபா  கவனத்திற்ெகாள்ளப்ப ம் 

விஞ்ஞான ாீதியான பின்னணி யா ; 
 (ii) யாைனக்கடைவயி டாக காட்  யாைனக க்குத் திறந் விடப்ப ம் வனப் 

பிரேதசத்தின் சுற்றாடல் பின்னணி மற் ம் ேபாசைன நிைலைமகள் 
எவ்வாறி த்தல் ேவண் ம்; 

 (iii) யாைனக்கடைவெயான்ைற திறந் ைவப்பதன் லம் எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
ேநாக்கங்கள் யாைவ; 

 (iv) ெபால்பித்திகம, ஹக்வட் னாவ உத்ேதச யாைனக்கடைவகைள 
திறந் ைவப்பதன் லம் இந்ேநாக்கங்கள்  நிைறேவ கின்றனவா; 

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

(ஆ) (i) பிரேதசத்தில் நில கின்ற யாைன மனித ேமாதைலக் குைறப்பதில்  
யாைனக்கடைவகைளத் திறந்  ைவத்தல்  தாக்கத்ைத ஏற்ப த் வ  எவ்வா ; 

 (ii) உத்ேதச யாைனக் கடைவகள் வரலாற் க் காலம்ெதாட்  இ ந்  
வந் ள்ளெதன்பைத விஞ்ஞான ாீதியில் நி பிக்க மா; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 
 (iv) அவ்வாறாயின், அப்பிரேதசத்ைத அரசாங்க தைலயீட் ன் கீழ் மக்கள் 

கு ேயற்றங்களாக ஆக்கப்பட்ட  ஏன்; 
 (v) குைறந்த பட்சம் அக்காலத்தில் இ  ஒ  யாைனக்கடைவயாக இ ந்தைம 

பற்றி அறி ட்டப்படாத  ஏன்; 
 (vi) உண்ைமயிேலேய அ  ஒ   யாைனக்கடைவயாயின், ஒ  கிராமம் 

உ வாகலாமா; 
 (vii) க வலகஸ்ெவவ யாைனக்கடைவயில் அைமக்கப்பட்ட கு ேயற்றம் 

ெவற்றியளிக்காதி ந்த  ஏன்; 
 (viii) இப்பாக வ வைர கிராமங்களி ள் ஊ விய காட்  யாைனகைள 

யாைனப் பா காப் ப் பிரேதசங்க க்கு  விரட் வதற்கு தைலயீ  
ெசய்வாரா; 

 (ix) ஆெமனில், அத் திகதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
1179/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில், 
 (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த விவசாய 

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

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

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

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

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

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1287/ ’16 
ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் ேசைவைய விைனத்திறன்மிக்க விதத்தில் 

ெபற் க்ெகாள் ம் ெபா ட் ம், சட்டத்ைத ம் ஒ ங்ைக ம் பா காப்பதற்காக 
இவர்கள் ஆற்றிவ ம் ேசைவைய பாராட் ம் ெபா ட் ம், கடந்த அரசாங்கம் 
இவர்க க்கு ச ைக அ ப்பைடயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள வழங்கும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்தியைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 2014.12.31 ஆம் திகதி வைர மாத்தைற 
மாவட்டத்தில் கடைமயாற்றிய ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்க க்கு மத்தியில் 
விநிேயாகிக்கப்பட்ட ேமாட்டார் ைசக்கிள்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) மாவட்டத்தி ள்ள ெபா ஸ் நிைலயங்களின்ப  அந்த எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) 2015.01.01 ஆம் திகதியி ந்  இன் வைர, மாத்தைற மாவட்டத்தில் 

கடைமயாற் ம் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் மத்தியில் ச ைக விைல 
அ ப்பைடயில் விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ள ேமாட்டார் ைசக்கிள்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  மாவட்டத்தி ள்ள ெபா ஸ் நிைலயங்களின் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) மாவட்டத்தில் கடைமயாற் ம் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக, 
ஒவ்ெவா  பதவி வாாியாக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ச ைக அ ப்பைடயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைளப் ெபற  உாித் ைடய 
மாவட்டத்தி ள்ள ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் மத்தியில், இற்ைறவைர 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்கப்படாத ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) இவர்க க்கு ேமற்ப  ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள வழங்கும் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1346/ ’16 
ெகளரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) “பர்ப்பச்சுவல் ெரசாீஸ்” நி வனத்தினால் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் திைறேசாி 

றிகைள ெகாள்வன  ெசய் ம் ேபா  ைறேக  இடம்ெபற் ள்ளதாக 
COPE அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்தச் சம்பவம் ெதாடர்பாக 2015 ஆம் ஆண்  குற்றப் லனாய்  
திைணக்களத்தினால் விசாரைண நடத்தப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iii) அந்த விசாரைண ெதாடர்பான அறிக்ைக குற்றப் லனாய்  திைணக்களத்தின் 
நாகஹ ல்ல என்ற உத்திேயாகத்தாினால் 2015 ன் மாதம் அல்ல  அதற்கு 
அண்மித்த காலத்தில் சட்டமா அதிபாின் ஆேலாசைன ேகாரப்பட்  
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) அந்த WPI க தக் ேகாப்  சட்டமா அதிபர் திைணக்களத்தின் குற்றவியல் 
பிாிவின் சிேரஷ்ட உத்திேயாகத்தர் ஒ வாிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (v) சில திைனங்க க்குப் பின்னர் அந்தக் க தக் ேகாைவைய சட்டமா அதிபர் 
மீண் ம் ெபற் க் ெகாண்  அந்த விசாரைணைய நி த்தி, சிவில் பிாிவின் 
உயர் உத்திேயாகத்தர் ஒ வ க்கு வழங்கி உள்ளார் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவிப்பாரா? 



( 12 ) 

 

(ஆ) (i) அந்தக் க தக் ேகாப்  ஒப்பைடக்கப்பட்ட உத்திேயாகத்தாின் ெபயர் யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த உத்திேயாகத்தாிடமி ந்  க தக் ேகாப்  வாபஸ் ெபறப்பட்டைமக்கான 
காரணம் யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அந்த க தக் ேகாப்  ெதாடர்பான தற்ேபாைதய நிைலைம யா  என்பைத ம்; 

 (iv) குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேமற்ப  
விசாரைண ெதாடர்பில் குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழ் நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1392/ ’16 

ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— சட்ட ம், ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2012 ெதாடக்கம் இன் வைர குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தின் 
ச த்திரப் பிாிவினால் இலங்ைக பிரைஜகள் 5200 இற்கும் அதிகமானவர்கள் 
ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களில் ெப ம்பாலாேனார் க ம் பிைண நிபந்தைனகளில் வி விக்கப் 
பட் ள்ள டன், இவர்கள் பா 50,000 ெதாடக்கம் பா 20 இலட்சம் 
மற் ம் பா 40 இலட்சம் வைர பிைண ைவத் ள்ளனெரன்பைத ம், 
ஏைனேயார் பிைண ெபற் க்ெகாள்ள யாமல் சிைறயி டப்பட் ள்ளனர் 
என்பைத ம்; 

  அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) க ம் பிைண நிபந்தைனகள் விதிக்கப்பட் ள்ளைமயின் காரணமாக சந்ேதக 
நபர்களின் பிைணக க்கு ஆதனங்கைள எ தல், கல்விக் கடன் ெப தல் 
மற் ம் இ தி வி ப்பாவணங்கைளக் கூட எ த யா ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) பிைணயில் வி விக்கப்பட் ள்ளவர்கள் நாட் ன் பல்ேவ  மாகாணங்களில் 
வசிப்பவர்களாவர் என்ப டன் ஒவ்ெவா  மாத ம் குற்றப் லனாய்  
திைணக்களத் க்கு வந்  த்தகங்களில் ைகெயாப்பம் இட ேவண் யதனால் 
அவர்கள் பாதிப் க்கு உள்ளாகி உள்ளனர் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) இவர்க க்கு எதிராக குற்றச் சாட் க்கள் இ ப்பின் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப த்த 
அல்ல  அவ்வா  இல்லாவி ன் வி விக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 ஏப்ரல் 06, வியாழக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

891/ ’16 
ெகளரவ த்திக்க பத்திரண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தங்கம், ெவௗ்ளி மற் ம் இ ம்  சார்ந்த ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய் ம் 

ைகத்ெதாழிலாளர்கள் பாரம்பாியமாக, வசிக்கும் பிரேதசங்கள் பற்றி 
ஆய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், ேமற்ப  கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கிராம அ வலர் பிாி களில், வசிக்கும் ேமற்ப  ைகத்ெதாழி ல் 
பாரம்பாியமாக ஈ ப ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ைகத்ெதாழிலாளர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரதானமான பிரச்சிைனகள் 
பற்றி ஆய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அப்பிரச்சிைனகள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ைகத்ெதாழிலாளர்க க்குத் ேதைவயான திய ெதாழில் ட்பம் 
மற் ம் பயிற்சிகைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், எவ்வா  என்பைத ம்; 
 (iii) உற்பத்திகைள சந்ைதப்ப த் வதற்குத் ேதைவயான சந்ைத வாய்ப்ைப 

ஏற்ப த்தி ெகா ப்பதற்கு அரசாங்கம் தைலயிட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், எவ்வா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) ேமற்ப  ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்ைப ெபற் க் 

ெகா ப்பதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்  காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 
 (ii) இன்ேறல் ேவைலத்திட்டெமான்  தயாாிக்கப்ப மா என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றவா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், அந்நா கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் இப்ெபா ட்கள் ஏற் மதியின் லம் 

கிைடக்கப்ெபற்ற ெவௗிநாட்  வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
952/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 
(அ) (i) அரச ஊழியர்க க்கு ச ைக விைலயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள்  வழங்கும் 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் தபால்காரர்க ம் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைளக் 
ேகாாி ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு இ வைர ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இவர்க க்கு  ச ைக விைலயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அ  எத்திகதியில்; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 14 ) 

 

1067/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான 

ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மஹைவயி ந்  வ னியா வைரயிலான ைகயிரதப் பாைதைய 
னரைமப்பதற்கு அப்ேபாைதய உள்ளாட்  ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் 

ெகௗரவ ரஞ்சித் மத் ம பண்டாரவினால் 2015 ஆம் ஆண் ல் அைமச்சரைவ 
நி பெமான்  சமர்ப்பிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்ேகற்ப இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத்தினால் தண்டவாளங்க ம் 
பாலங்க ம் ஒவ்ெவா  பகுதியாக இறக்குமதி ெசய்யப்பட்  திைணக்களத் 
தினால் அல்ல   உள்நாட்  ைகத்ெதாழிலாளர்கள் ஊடாக ேமற்ப  

ைகயிரதப் பாைதைய நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட் ந்தெதன்பைத ம்; 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) சர்வேதச ேபாட்  ாீதியிலான விைலம க்கள் ேகாரப்படாமல் இந்திய 
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு ைகயிரதப் பாைத னரைமக்கப்ப வைத 
ைகளிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  தீர்மானத்தின் மீ  ெசல்வாக்கு ெச த்திய காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1170/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014 ெசத்ெதம்பர் ெதாடக்கம் 2015 ெபப் வாி வைரயான காலப்பகுதியில் 
லங்கா செதாச லமாக இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள  யா ; 

 (ii) இதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா; 
 (iii) ஒவ்ெவா  நி வன ம் சமர்ப்பித்த  விைலகள் யாைவ; 
 (iv) இறக்குமதி ெசய்த அாிசிைய வி விப்பதற்கு மற் ம் தாமதக் 

கட்டணங்க க்காக இலங்ைகச் சுங்கத்திற்கும் இலங்ைக ைற க 
அதிகாரசைபக்கும் ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) ஒ  கிேலா அாிசியின் இறக்குமதி விைல மற் ம் விற்பைன விைல 
தனித்தனியாக யா ; 

 (vi) அதற்கிணங்க லங்கா செதாசவிற்கு ேநர்ந்த நட்டம் யா ; 
 (vii) இந்த ெதாைகயி ந்  விற்பைன ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள  யா ; 
 (viii) ப தைடந்த அாிசியின் அள  மற் ம் அாிசிைய விலங்குணவாக 

விற்பைனெசய்ய அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் கிைடத்த திகதி யா ; 
 (ix) இவ்விதமாக விற்பைனெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள , ஒ  கிேலா 

அாிசியின் விைல மற் ம் ேநர்ந்த நட்டம் ெவவ்ேவறாக யா ; 
 (x) விலங்குணவாக ேமற்ப  ப தைடந்த அாிசிைய ெகாள்வன  ெசய்த 

நி வனம் மற் ம் அள  யா ; 
 (xi) அாிசி இறக்குமதி ெதாடக்கம் விற்பைன வைரயான ஒட் ெமாத்தச் 

ெசயற்பாட் ள் லங்கா செதாச ெசலவிட்ட பணத்ெதாைக, ஈட் ய 
பணத்ெதாைக மற் ம் நட்டம் யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 15 ) 

 

1237/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள் 1983 ஆம் ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த 

திகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  

எவ்வள ; 
 (iii) 1983 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில் 

திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங்களினால் ெசல  
ெசய்யப்பட்ட நிதித் ெதாைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1289/ ’16 
ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள வி த்தி ெசய்வதில், மிக ம் 

தீர்க்கமானதாக காணப்பட்ட அதிேவக ெந ஞ்சாைலகைள அைமத்தல் 
கடந்த அரசாங்கத்தின் தனிைல அபிவி த்தி ேலாபாயமாக இ ந்த  
என்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ப , நிர்மாணிக்கப்பட்  வ கின்ற மாத்தைற –  ெப அத்த அதிேவக 
ெந ஞ்சாைலயின் நிர்மாணப் பணிகள் இன்றளவில் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளேதா , 
அதற்கு அவசியமான காணிகள் சு காிக்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) மாத்தைற, திஹெகாட பிாிவில் இழப்பீ  மதிப்பீட் ன்ேபா  காணி 
உாிைமயாளர்க க்கு ஒ  அநீதி ேநர்ந் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv) இதன்ேபா  அதிேவக ெந ஞ்சாைலக்கு பக்கத்தில் எஞ்சுகின்ற காணிகளின் 
ெப மதி, நில ம் ெப மதிக்கு ஒப்பீட்டளவில் குைறவைடதல் 
விைலமதிப்பீ  ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (v) ஆதனத்தின் ஒ  பகுதி மட் ம் சு காிக்கப்ப ம் சந்தர்ப்பங்களில் எஞ்சும் 
பகுதி ஓரக்காணிகளாக மா வ  கவனத்தில் ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (vi) வயற் காணிகைள சு காிக்கும்ேபா  கணிப்பிடப்பட்ட எதிர்கால ெதாழில் 
இழப் கள், ேமட்  நில பயிர்ச் ெசய்ைகயின் ெபா ட்  
கணிப்பிடப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) சாதாரண ெந ஞ்சாைலெயான்  விஸ்தாிக்கப்ப ம்ேபா , பக்கத்தி ள்ள 

காணிகளின் ெப மதி அதிகாிக்கின்ற ேபாதி ம், அதிேவக 
ெந ஞ்சாைலகள் ெதாடர்பில் அவ்வா  நைடெபறாைம குறித்  விேசடமாக 
ஆரா ம் மாற்  இழப்பீ  மதிப்பீட்  ைறெயான்றின் அவசியத்ைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

 (ii) அதன்ப , திஹெகாட, கப் வ பிரேதசத்தில் ஆதனங்கள் மற் ம் 
பயிர்கைள இழந்தவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 16 ) 

 

1398/ ’16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 வர  ெசல  திட்டத்தின் 168 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 
க வா பயிற்சி நிைலயத்ைத விஸ்தாிப்பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பா 50 
மில் யன் ெதாைக ெசலவிடப்பட்ட விதம் பற்றிய ெசல  விபரத்ைத 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்: 

 (iii) இலங்ைகயில் தாபிக்கப்பட் ள்ள க வா பயிற்சி நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) 2016 ஆம் ஆண் ல் க வா பயிற்சி நிைலயங்களில் பயிற்சி ெபற்றவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் ெபயர்க ம் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

892/ ’16 

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

(அ) (i) மதவாச்சி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், லா ெவல் ய கிராமத்ைத சார்ந்  
வா ம் “வன்னி சிங்கள” என்ற இனம் பற்றி ஆய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கிராமத்ைத தவிர இவ்வின மக்கள் வா ம் ேவ  கிராம அ வலர் 
பிாி கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) த்த காலத்தில் பல்ேவ  பாதிப் க்கைள சந்தித்த இம்மக்கள் வா ம் 
கிராமங்களில் அ ப்பைட ேதைவகள் குைறந்த மட்டத்தில் நில வைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இவ்வசதிகைள ாிதகதியில் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மக்களின் ெபா ளாதார நிைலைமைய உயர்த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், எவ்வா  என்பைத ம்; 

 (iii) இம்மக்களின் பாரம்பாிய மர ாிைமகைள பா காப்பதற்கு அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 17 ) 

 

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

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

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

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

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

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

 (ii) ஆெமனில், அவ்வ மதி கிைடத்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அ மதி வழங்கப்பட்ட க தத்தின் பிரதிெயான்ைற சைபக்கு 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1238/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தி ள் 1983 ஆம் ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த 
திகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  
எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங்களினால் ெசல  

ெசய்யப்பட்ட நிதித் ெதாைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகைய இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 18 ) 

 

1291/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அலஹப்ெப ம,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் உள்ள மத்திய அரசாங்கத் க்கும் மாகாண 
சைபக க்கும் ெசாந்தமான நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் லம் பயிர்ச் 
ெசய்ைக ெசய்யப்ப கின்ற ெமாத்த வயற் காணிகளின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள வயற் காணிகளின் அள  ஒவ்ெவா  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  மட்டத்தில் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2013 ஆம் ஆண் ந்  2016 ஆம் ஆண்  வைர மத்திய அரசாங்கத் க்கு 
ெசாந்தமான நீர்ப்பாசன திட்டங்கைள பராமாிப்பதற்கு அல்ல  

னரைமப்பதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக; 

 (ii) 2013 ஆம் ஆண் ந்  2016 ஆம் ஆண்  வைர  மாத்தைற 
மாவட்டத் க்குாிய நீர்ப்பாசன திட்டங்கைள பராமாிப்பதற்கு அல்ல  

னரைமப் க்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத அவர் இச் சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1435/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சர்வேதச நியமங்க க்கு இைசவாகும் ெபா ட்  மீன்பி  படகுகளில் 
சமிக்ைஞ கடத்திகைள (Transponders) ெபா த் வதற்கு அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ ப்பதற்கு 2016 வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 
153 இல் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ளைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அரசாங்கத்தால் அவ்வா  வழங்கப்ப கின்ற சமிக்ைஞ கடத்திகள்  மற் ம் 
படகு ஒன் க்காக வழங்கப்ப கின்ற சமிக்ைஞ கடத்திகளின் ெப மதி தனித் 
தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழிவின்ப  2016 ஆம் ஆண் ல் 
அரசாங்கத்தால் சமிக்ைஞ கடத்திகள் வழங்கப்பட்ட மீன்பி  படகு 
உாிைமயாளர்களின் ெபயர் பட் யல் ஒன்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 19 ) 

 

1049/ ’16 

ெகௗரவ த்திக்க பத்திரண,— மாநகரசைப மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகா ம்  மாநகரசைப ஆ ைக பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள தனியார் 
கட்டடங்களில் ேபணிவரப்ப கின்ற அைமச்சுக்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வைமச்சுக்கள் ேபணிவரப்ப ம் கட் டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இக்கட்டடங்களில் ஒ  ச ர அ க்கு ெச த்தப்ப ம் குத்தைகத் ெதாைக 
மற் ம் ேசைவக் கட்டணம், ஒவ்ெவா  கட் டத்திற்கு அைமவாக தனித்தனிேய 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) இக்கட்டடங்களில் வாகனங்கைள நி த்திைவப்பதற்காக உள்ள 
இடப்பரப் க்கு ெகா ப்பன  ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ெகா ம்  மாநகரசைப ஆ ைக பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள அைமச்சுக்கள், 
ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ேகாட்ேடக்கு ெகாண்  ெசல்லப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இதற்குத் ேதைவயான கட்டடங்கள் நிர்மாணிக்கப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ெகா ம்  மாநகரசைப ஆ ைக பிரேதசத்தி ந்  ஸ்ரீ ஜயவர்தன ரவிற்கு 
ெகாண்  ெசல்லப்ப ம் மற் ம் ெகாண்  ெசல்லப்படாத அைமச்சக்கள் 
தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1239/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மன்னார் மாவட்டத்தி ள் 1983 ஆம் ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த 
திகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  
எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங்களினால் ெசல  

ெசய்யப்பட்ட நிதித் ெதாைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 20 ) 

 

1292/ ’16 
ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தினால் இைடயறா  ேபணிவரப்பட்ட, மானிய அ ப்பைடயில் 
ெநற் ெசய்ைகயாளர்க க்கு உரம் வழங்குகின்ற நிகழ்ச்சித்திட்டம் தற்ேபாைதய 
அரசாங்கத்தின் கீ்ழ் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் மாத்தைற 
மாவட்டத்தில் ெநற் ெசய்ைகயாளர்க க்கு அரசாங்கத்தினால் மானிய 
அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட் ள்ள உரத்தின் அள  ஒவ்ெவா  
ஆண் ற்ேகற்ப மற் ம் ஒவ்ெவா  உர வைகக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அள கள் கமநல ேசைவப் பிாி க க்கு 
ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அரசாங்கத்தின் உர மானியத்ைத ெபற் க்ெகாள்வதற்கு விவசாயிகள் 
ர்த்திெசய்ய ேவண் ய ேதைவப்பா கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) 2014, 2015 மற் ம் 2016 ஆண் களில் மாத்தைற மாவட்டத்தில் அரச உர 
மானியத்திற்காக தைகைம ெபற்ற ெநற் ெசய்ைகயாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  ஆண் ற்ேகற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2017 ஏப்ரல் 07, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

893/ ’16 

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

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், பாணம கிராமத்தில் வசிக்கும் சிங்கள மற் ம் தமிழ் 
மக்கள் மிக ம் சகவாழ் டன் வசிக்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இம்மக்கள் தம  அ ப்பைடத் ேதைவகைள ர்த்தி ெசய் ெகாள்வதில் பல 
பிரச்சிைனக க்கு கம்ெகா க்க ேநாிட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பாணம பிரேதச மக்களின் தண்ணீர், காணி சார்ந்த பிரச்சிைனகைள 
தீா்ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அைவ யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  மக்களின் கலாசார தனித் வங்கள் மற் ம் பாரம்பாிய உாிைமகைள 
ேபணி வாழ்வதற்கு அரசாங்கம் அ சரைண வழங்கி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், எவ்வா  என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 21 ) 

 

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

ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள கு நாகல் –  தம் ைள ைகயிரத திக்கான சாத்தியவள 

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

 (ii) இன்ேறல், ஒப்பைடப்பதற்கு திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  சாத்தியவள கற்ைகைய ெமாறட் ைவ பல்கைலக்கழகத்திற்கு 

அல்ல  ேவெறா  உள்நாட்  நி வனத்திற்கு ஒப்பைடக்காைமக்கான 
காரணம் யாெதன்பைத ம், 

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1240/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள் 1983 ஆம் ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த 

திகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  

எவ்வள ; 
 (iii) 1983 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில் 

திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங்களினால் ெசல  
ெசய்யப்பட்ட நிதித் ெதாைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகைய இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1293/ ’16 
 ெகௗரவ டலஸ் அலஹப்ெப ம,— கமத்ெதாழில்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் பயிாிடப்ப கின்ற வயற் காணிகளின் அள  

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகளின் அள  ஒவ்ெவா  பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள வயற் காணிக க்கு நீர் வழங்கப்ப கின்ற 

விதம் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) 2013 ஆம் ஆண் ந்  2015 ஆம் ஆண்  வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில் 

அறிக்ைகயிடப்பட்ட ெநல் விைளச்சல் ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெநல் விைளச்சல் ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1437/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்  

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 160 இன்ப , ெதங்கு 

ேமம்பா  அடங்கலாக ெதங்கு உற்பத்தி ேவைலத்திட்டத்திற்காக 

ஒ க்கப்பட்ட பா 250 மில் யன் நிதி பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட விதத்ைத 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழிவின் ஒ  பகுதியாக இலங்ைகக்கு ேதங்காய் இறக்குமதி 

ெசய்ய அ மதியளிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேதங்காய்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 

இறக்குமதியாளர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) 1977 ெதாடக்கும் 2016 ஆம் ஆண்  வைர இலங்ைகயின் ெதங்கு உற்பத்தி, 

ெதங்கு உற்பத்தி சார்ந்த ஏற் மதிகள் மற் ம் அவற்றின் ெப மதிைய 

அட்டவைணப்ப த்தி சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1241/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வவனியா மாவட்டத்தி ள் 1983 ஆம் ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த 

திகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  

எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில் 

திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங்களினால் ெசல  

ெசய்யப்பட்ட நிதித் ெதாைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக 

ஒவ்ேவார் ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1295/ '16 

ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில்  காணப்ப ம் அரச காணிகளின் அள  எவ்வள ; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகளின் அள  ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தில் கு யமர்வதற்காக பகிர்ந்தளிப்பதற்கு அைடயாளம் 
காணப்பட் ள்ள அரச காணிகளின் அள  எவ்வள ; 

 (iv) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகளின் அள  ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் கு யமர்வதற்கு காணிகள் அற்ற மக்க க்கு 
காணிகைள வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அத் திகதி யா ; 

 (iii) இ  ெதாடர்பில் நைட ைறப்ப த்தப்பட்  வ கின்ற அல்ல  நைட ைறப் 
ப த் வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1440/ ’16 

ெகளரவ த்திக பத்திரன,— பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ரன்மினிெதன்ன ெர  சினிமா கிராமத்ைத அைமக்க ெசலவான பணத் 
ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்ெகன பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட லங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) 2015.01.01 ெதாடக்கம் 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர ெர  சினிமா கிராமம் 
ஈட் ள்ள வ வாய் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இதன் நிர்வாக நடவ க்ைககள் எந்த நி வனத்தால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன 
என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இந்தக் கிராமத்தின் அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்ெகன அரசாங்கம் 
ெதாடர்ந் ம் பணத்ைத ஈ ப த்த நடவ க்ைக எ க்குமா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்விதத்தில் என்பைத ம் 

அவர்  இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 24 ) 

 

920/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2011 தல் 2015 வைரயிலான காலத்தி ள் இலங்ைக ைற க அதிகாரசைப 
பைழய இ ம்  விற்பைனக்காக  நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கு ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iii) 2011 தல் 2015 வைர ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட 
இ ம்பின் அள க ம் விைலக ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  இ ம்பிைன ெகாள்வன  ெசய்த ஆட்கள் மற் ம்  ஒவ்ெவா  
ஆளினா ம் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட இ ம்பின் அள  ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) சந்ைத விைலையப் பார்க்கி ம் குைறந்த விைலக்கு விற்கப்பட்டைம 
காரணமாக இலங்ைக ைற க அதிகாரசைபக்கு ஏற்பட்ட நட்டம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1061/ ’16 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்றம்  மற் ம் இந்  சமய அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் கடந்த காலப்பகுதியில் இடம்ெபற்ற 
த்தத்தின் காரணமாக அங்க னர்களான பலர் உள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கெதா  ெதாைகயினாின் ள்ளந்தண் க்கு 
ஏற்பட் ள்ள ேசதத்தின் காரணமாக இ க்குக் கீழ் பகுதி 
ெசய ழந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இடம்ெபயர்ந் ள்ள இவர்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் தற்ேபா  மீளக் 
கு யமர்த்தப்பட் ள்ளேதா  இன் ம் சிலர் இ வைர கு யமர்த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் மீளக் கு யமர்த்தப்பட்ட மக்க க்கு 
அரசாங்கத்தினா ம் அரச சார்பற்ற நி வனங்களினா ம் கள் மற் ம் 
மலசலகூடங்கள் நிர்மாணித் க் ெகா க்கப்ப ம்ேபா  ேமற்கூறப்பட்ட 
அங்க ன ற்ற நபர்களின் க க்கு பிரேவசித்தல் மற் ம் மலசல 
கூடங்கைளப் பயன்ப த் தல் ஆகிய வசதிகள் ெதாடர்பாக கவனஞ் 
ெச த்தி அவற் க்குப் ெபா த்தமான விதத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட 

கைள ம் மலசலகூடங்கைள ம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத்தைன சத தத்தில் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 25 ) 

 

1124/ ’16 

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

(அ) (i) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் ஊவா 
மாகாணத்தில் தனியார் ேப ந் க க்காக தி அ மதிப் பத்திரங்கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்விதமாக தி அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள 
திகள் யாைவ; 

 (iii) அவ்விதமாக தி அ மதிப்பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின் 
ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iv) அதற்காக கைடப்பி த்த ைறயியல்கள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1278/ ’ 16 
ெகௗரவ நளின் பண்டார ஜயமஹ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2015.10.01 ஆம் திகதியாகின்றேபா  கல்விச் ேசைவ ஊழியர்களின் 
கூட் ற  சிக்கன மற் ம் கடன் வழங்கும் சங்கத்திற்கு ெசாந்தமாகவி ந்த 
ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2016.06.11 ஆம் திகதியாகின்றேபா  ேமற்ப  சங்கத்திற்கு ெசாந்தமாகவி ந்த 
நிைலயான ைவப் க்களின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  சங்கத்தி ந்  கடன் ெப வதற்காக 
விண்ணப்பித் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கடன் விண்ணப்பதாாிகளில், கடன் அங்கீகாிக்கப்பட் ந் ம் 
இற்ைறவைர கடன் ெதாைக வி விக்கப்படா ள்ள விண்ணப்பதாாிகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  கடன் விண்ணப்பதாாிக க்கு ெச த்த ேவண் ள்ள ெமாத்த 
கடன் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  கடன் விண்ணப்பதாாிக க்கு கடன் வி விக்கப்பட தாமதம் 
ஏற்பட் ள்ளைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  சங்கம் தன  அங்கத்தவர்க க்கு உாியவா  கடன் ெதாைகைய 
வி விப்பதற்கு இயலாத நிைலக்கு தள்ளப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (viii)  ஆெமனில், ேமற்ப  சங்கத்தின் நிதி நி வாகத்ைத ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்கு 
எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1319/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) கடந்த தினங்களில் ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கு/மண்சாி  அனர்த்தங்கள் 

காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்களில் இன்றளவில் ஒ  கு ம்பத்திற்கு 
பா 10,000/- மட் ேம கிைடத் ள்ள  எள்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அனர்த்தம் காரணமாக ேசதத்திற்கு உள்ளான ெசாத் க்கள் மற் ம் 
க க்காக அரசாங்கம் வழங்க உ தியளித்தி ந்த நிவாரணங்கள் 

அதாவ , ெபா ட்க க்காக பணம் மற் ம் கைள அைமத் க் 
ெகாள்வதற்காக மாற் க் காணிகள் இ வைரயி ம் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு 
வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) ேம ம், பாதிக்கப்பட்ட அரசாங்க ஊழியர்க க்கு ன்  மாதச் சம்பளம் 
வட் யில்லாக் கடனாக வழங்கப்ப ெமனக் கூறப்பட்ட ேபாதி ம் குறித்த 
கடன்ெதாைக இ வைரயி ம் இவர்க க்குக் கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  (அ) (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கடன் ெதாைக அரசாங்க 

ஊழியர்க க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; ஆெமனில் ேமற்ப  ெதாைக 
வழங்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்க க்கு வழங்க ேவண் ள்ள எஞ்சிய ெதாைக, 
கைள அைமத் க்ெகாள்வதற்கான காணிகள் மற் ம் உதவிகள் 

வழங்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1347/ ’16 
ெகௗரவ லக்கீ ஜயவர்தன,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) “அண்மித்த பாடசாைல - சிறந்த பாடசாைல” நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக ெதாி  
ெசய்யப்பட் ள்ள உ வர ேதர்தல் ெதாகுதியி ள்ள பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட பாடசாைலகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) தற்சமயம் ேமற்ப  பாடசாைலகளில் திய கட் டங்கைள நிர்மாணிப்பதற்கு 

உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள பாடசாைலகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) இப்பாடசாைலகளில் நிர்மாணிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள கட் டங்கள் 

யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) “அண்மித்த பாடசாைல –  சிறந்த பாடசாைல” நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 
ெதாி  ெசய்யப்பட் ள்ள பாடசாைலகளில் இடவசதி குைறவாக 
காணப்ப ம் பாடசாைலக க்காக கட்டடங்கைள நிர்மாணிப்பதற்கு 
உத்ேதசிக்கப்படவில்ைலெயன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் கட்டட வசதிகள் மிக ம் ேதைவயான 
பாடசாைலக க்கு கட்டடங்கைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்காைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலக க்கும் விைரவில் கட்டட வசதிகைள ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினீ குமாாி விேஜரத்ன,— திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் 
ெதாழில் பயிற்சி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைகயி ள்ள பாடசாைல மாணவர்கள் ெபா வாக ெதாழில் 
பயிற்சிகளில் ஈ ப வதற்கு ன்வ கின்றார்கள் இல்ைலெயன்பைத ம்; 

 (ii) இன்ைறய காலகட்டத்தில் இலங்ைகயின் ெதாழில் சந்ைதயின் ேகள்விைய 
நிரப் கின்றேபா  இளம் சந்ததியினாிட ள்ள திறன்களில் ெபா ந்தாத 
தன்ைம காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) பிள்ைளக க்கு பல்வைக ஆற்றல்க க்கான பயிற்சிகைள ெபற் க்ெகா த் , 
திய ெதாழில் வாய்ப் க்கைள வழங்க ேவண் ய அத்தியாவசிய ேதைவ 

காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ஆரம்ப நிைல ெதாடக்கம் ன்றாம் நிைல வைர பாடசாைல மாணவர்களின் 
ெதாழில் ஆற்றல்கைள வளர்ப்பதற்கு உ ைணயாகும் கமாக, கல்வி 
அைமச்சின ம் ஒத் ைழப் டன் பாடசாைல பாடத்திட்டத்தில் மாற்றத்ைத 
ஏற்ப த் வதற்கு அைமச்சு நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இந்நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 


