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பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் த்தகம் 

2010, நெவம்பர் 09, ெசவ்வாய்க்கிழைம உட்பட அன்ைறய தினத்தி ந்            
2010, ஒற்ேறாபர் 21, வியாழக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

(ஏழாவ  பாரா மன்றம்  - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

2010, நெவம்பர் 09, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
0119/ ’10 

1. 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ)  2005 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2010, மார்ச் 31 வைர, இலங்ைகக்குக் ெகாண்  

வரப்பட்ட ேசைலனின், 
 (i) ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம், 
 (ii) வைக யா  என்பைத ம், 
 (iii) இறக்குமதிச் ெசல  எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) கடந்த தினங்களில் ேசைலன் தட் ப்பா  குறித்  பல்ேவ  தகவல்கள் 

பத்திாிைககளில் ெவளிவந்தேதா , அத்தைகயேதார் நிலைம ஏற்ப வதற்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம், 

 (ii) அத்தைகயேதார் நிைலயிைனத் ேதாற் விப்பதில் எவேர ம் உத்திேயாகத்தர் 
ெதாடர் பட்  இ ப்பாராயின், அவர்க க்கு எதிராக எ க்கப்பட்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
0260/ ‘10 

2. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் தங்காைல வலயக் கல்வி அ வலகத்திற்குட்பட்ட 
ெப யத்த ேகாட்டக் கல்வி அ வலகத்தினால் நிர்வகிப்ப ம் அரசாங்க 
பாடசாைலகளில் கல்வி ெப ம் மாணவர்களின் பாீட்ைசயில் சித்தியைட ம் 
சத தம் குைறந்  வ கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கல்வி வலயத்தில் 2007, 2008,2009 ஆம் ஆண் களில் க.ெபா.த உயர் 
தரத்தில் சித்தியைடந்  பல்கைலக்கழக கல்விையப் ெப வதற்கு தகுதி ெபற்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம் அவர்கள  பாடசாைலகளின் ெபயர்கைள ம் 
தனித்தனியாக அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) வ ட ஆரம்பத்தில் பாடப் த்தகங்க ம் ஆசிாியர்க க்கான பாட விதானங்க ம் 
உாிய ேநரத்தில் கிைடக்கப்ெபறாைம மாணவர்களின் கல்வி நிைல ழ்ச்சி 
அைடவதற்கு காரணமா ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அம்மாணவர்களின் கல்வி நிைலைய ேமம்ப த் வதற்கும் 
ஆற்றல்கைள வளர்ப்பதற்கும் ேதைவயான பாட த்தகங்கைள உாிய 
ேநரத்தில் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபயில் குறிப்பி வாரா? 



( 2 ) 

(ஈ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலகைள உாிய ைறயில் கண்காணிப்பதற்காக உாிய 
உத்திேயாத்தர்கைள அ ப் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவெயன்பைத ம் 
 அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
0273/ ’ 10 

3. 
ெகளரவ ராஜீவ விேஜசிங்க, — பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ)   சர்வேதச ெந க்க கள் கு  என அைழக்கப்பப ம் ஓர் அைமப்ைபப் பற்றி அவர் 

அறிவாரா? 
(ஆ) (i) இவ்வைமப்  இலங்ைகயில் தற்ேபா  தன  பிரதிநிதிகைளக் ெகாண் ள்ளதா, 

அல்ல  கடந்த பத்  வ டங்களில் இலங்ைகயில் இ ந்தனரா என்பைத ம், 
பிரதிநிதிகைளக் ெகாண் ந்தனரா என்பைத ம், 

 (ii) எவ் ஏற்பா களின் கீழ் அ  இலங்ைகயில் ெசயற்பட்ட  என்பைத ம், 
 (iii) அதன் சர்வேதச ெசயற்பாட்டாளர்க க்கு எவ்வா  சா வழங்கப்பட்ட  

என்பைத ம் 

 அவர் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இவ் அைமப்பினால் இலங்ைகயில் ேவைலக்கமர்த்தப்பட்ட இலங்ைகயர்களின் 
ெபயர்கைள ம், 

 (ii) அவர்கள  கல்வி அல்ல  ஏைனய தைகைமகைள ம், 
 (iii) சர்வேதச ெந க்க கள் கு வினால் (ICG) அவர்கள் ஒவ்ெவா க்கும் 

ெச த்தப்பட்ட ெதாைகைய ம், ெச த்தப்பட்ட அ ப்பைடய ம் 
 அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) அவ் அைமப்  அல்ல  அதன் ஊழியர்கள் எவராவ  இலங்ைகக்கு வாி 
ெச த்த ேவண் ய கடப்பா  உைடயவர்களா என்பைத ம், 

 (ii) ஆம் எனில், அக்கடப்பாட்ைட நிைறேவற்றி ள்ளனரா என்பைத ம் 
 அவர் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
0293/ ‘10 

4. 
ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— மின்வ , எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) 2006 ஆம் ஆண் ற்கான கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்ைகயில் 

சுட் க்காட்டப்பட் ள்ளதற்கைமய, 9 மீற்றர் நீளமான 21000 மரத் ண்க ம் 
10 மீற்றர் நீளமான 3400 மரத்த ண்க ம் ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக 
விைல ேகாரப்பட்ட  என்பைத ம், 

 (ii) குைறந்தபட்ச விைலகைளச் சமர்ப்பித்த அரச மரக் கூட் த்தாபனத்தின் 
ேகள்விப் பத்திரம் ஏற் க்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம், 

 (iii) இரண்டாவதாக குைறந்தபட்ச விைலகைள சமர்ப்பித்த ெதன்னாபிாிக்க 
நி வனத்திற்கு ேகள்விப் பத்திரம் அளிக்கப்பட்டைத ம் 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(ஆ) (i) எவ்வாறாயி ம், 9 மீற்றர் நீளமான 10500 மரத் ண்க ம் 10 மீற்றர் 

நீளமான 1700 மரத் ண்க ம் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்டெதன்பைத ம், 
 (ii) இதில் ெதன் மாகாணத்திற்கு விநிேயாகிக்கப்பட்ட 2363 ண்களில் 73 

ண்கள் மட் ேம பாவைனக்கு எ க்கப்பட்டெதன்பைத ம் 
அவர் அறிவாரா? 
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(இ) அரச மரக் கூட் த்தாபனத்திற்கு ேமற்கூறிய ேகள்விப் பத்திரத்ைத அளிக்காைம 
யினால் பா 79.5 மில் யன் நட்டம் ஏற்பட்டைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஈ) அந்த நட்டம் ெதாடர்பில் ெபா ப் க் கூறேவண் யவர்களின் ெபயர்கள் எைவ 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
0366/ ‘10 

5. 
ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா,—   சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) உலக சுகாதார அைமப்பின் தரங்க க்கு அைமய ம த் வர்க க்கும் 

மக்க க்கும் இைடயில் காணப்பட ேவண் ய குைறந்தமட்ட விகிதாசாரம் 
யா  என்பைத ம், 

 (ii) சுகாதார அைமச்சு ஏற் க்ெகாள்கின்ற தரங்க க்கு அைமய இலங்ைகயில் 
ம த் வர்க க்கும் மக்க க்கும் இைடயில் காணப்படேவண் ய குைறந்தமட்ட 
விகிதாசாரம் யா  என்பைத ம், 

 (iii) தற்ேபா , இலங்ைகயில் ம த் வர்க க்கும் மக்க க்கும் இைடயிலான 
விகிதாசாரம் எவ்வள  என்பைத ம், 

 (iv) மத்திய அரசாங்கத்தின் கட் ப்பாட் ன் கீழ் உள்ள ைவத்தியசாைலகளில் 
பணி ாி ம் ம த் வர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம், 

 (v) மாகாண சைபகளின் கீழ் உள்ள ைவத்தியசாைலகளில் பணி ாி ம் 
ம த் வர்களின் எண்ணிக்ைக ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகப் பல்கைலக்கழகங்களி ந்  ெவளிேய ம் ம த் வர்கைள 
அரசாங்க ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப்பைத நி த் வதற்கு அல்ல  
மட் ப்ப த் வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின் அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
0411/ ‘10 

6. 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்தாபனத்திற்குச் ெசாந்தமான கண்  

ஹந்தான ேதாட்டத்தி ந்  45 ஏக்கர் 02 ட் 16 பர்சஸ் நிலப் பரப்பிைன 
சட்ட ர்வமற்ற காணிப் பாிமாற்றெமான்றாக ஷhமினி கிாிஎல்ல மற் ம் பி ப் 
ஜயவர்த்தன என்பவர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இக் காணியான  சட்ட ாீதியாக காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு வினால் 
சு காிக்கப்பட்டதன் பின்னர் மட் ேம வழங்கப்பட ெமனி ம், இந்த 
நடவ க்ைக ைறையப் பின்பற்றா  ன்னாள் அைமச்ச ம், மக்கள் ேதாட்ட 
அபிவி த்தி சைபயின் தைலவ ம் ேமற்ப  காணிைய சட்டாீதியற்ற வைகயில் 
வழங்கி ள்ளனர் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) சட்ட ாீதியாக வழங்கப்படவில்ைலெயனின், இக்காணிைய ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சினால் மீள சு காிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா 
என்பைத ம், 

 (ii)  சட்டாீதியற்ற இக்காணிக் ெகா க்கல் வாங்க க்குப் ெபா ப் க்கூற 
ேவண் ய  யார் என்பைத ம், 

 (iii) இவர்கள் ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்,   
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ)  இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

0431/ ’10 
7. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச்சராக பதவி ஏற்றதில் இ ந் , அவர் 
எத்தைன தடைவகள் ெவளிநாட் ப் பயணங்கைள ேமற்ெகாண் ள்ளார் 
என்பைத ம், 

 (ii) விஜயம் ெசய்த நாட் ன் ெபயர், விஜயத் க்கான காரணம், அைமச்ச க்கான 
ெசல , கூடச்ெசன்றவர்களின் ெபயர்கள், ஒவ்ெவா  விஜயத்தி ம் 
அவர்களால் ஏற்பட்ட ெசல  ஆகிவற்ைறத் தனித்தனியாக ம், 

 (iii) இவ்ெவாவ்ெவா  விஜயத்தினா ம் நாட் க்குக் கிைடத்த நன்ைமகைள ம்  
 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கடந்த 5 வ டங்களில், தற்ேபாைதய அைமச்ச க்கு ன்  அைமச்சராக 
இ ந்தவர்கள் அேத நாட் ற்கு எத்தைன தடைவகள் விஜயம் ெசய்தனர் 
என்பைத ம், 

 (ii) அவர்கள் ெசலவிட்ட ெமாத்தத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 
 அவர் அறிவிப்பாரா?   

(இ) இன்ேறல், என்? 
0556/  ’10 

8. 
ெகளரவ அஜித் குமார,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) 2009.02.20 ஆம் திகதி பயங்கரவாத விமானத் தாக்குதலால் ேசதமான உள்நாட்  
அரசிைறத் திைணக்களத்தின் தைலைம அ வலகக் கட்டடத்தின் னர்நிர்மாணப் 
பணிக க்கான அரச ெபாறியியலாளர் கூட் த்தாபனத்தின் மதிப்பீட் ன் 
பிரகாரம் அைமச்சரைவயினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணம் எவ்வள  
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) அந்தக் கட்டடத்தில் தி த்தப்பணிகைள ேமற்ெகாண்ட தனியார் ஒப்பந்தக்காரர் 
களின் ெபயர்கள், ஒப்பந்தப் ெப மதி மற் ம் ெச த்தப்பட் ள்ள ெதாைக 
யாைவ என்பைத ம், 

 (ii) கட்டடத்தின் ஒ  ச ர அ க்கான மதிப்பீட் ச் ெசல  எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iii) தி த்தத் டன் ெதாடர் ைடய அைனத்  பணத் ெதாைக ம் ெச த்தித் 

தீர்க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 
 (iv) தி த்தப்பணிக க்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்ட ேபா  ைறயான 

ேகள்விப்பத்திர நைட ைற கைடப்பி க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 
 (v) அவ்வாறாயின், அ  ெதாடர்பான விபரங்கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) தி த்தப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம், 
 (ii) ேமற்ப  பணிகைள நிைற ெசய்ய உடன்பட் க் ெகாண் ள்ள காலம் 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iii) தற்ேபா  கட்டடத்தின் னர்நிர்மாணப் பணிகள் ைமயாக நிைற  

ெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம், 
 (iv) கட்டடத்தின் னர்நிர்மாணப் பணிகளின் நிைலைம ெதாடர்பாக நி ணத் வ 

அறிக்ைகெயான்  ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ)  இன்ேறல், ஏன்?  



( 5 ) 

0261/ ‘10 
9. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் வலஸ் ல்ல வலயக் கல்வி அ வலகத்திற் 
குட்பட்ட வலஸ் ல்ல ேகாட்டக் கல்வி அ வலகத்தினால் நிர்வகிப்ப ம் 
அரசாங்க பாடசாைலகளில் கல்வி ெப ம் மாணவர்களின் பாீட்ைசயில் 
சித்தியைட ம் சத தம் குைறந்  வ கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கல்வி வலயத்தில் 2007, 2008,2009 ஆம் ஆண் களில் க.ெபா.த உயர் 
தரத்தில் சித்தியைடந்  பல்கைலக்கழக கல்விையப் ெப வதற்கு தகுதி ெபற்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம் அவர்கள  பாடசாைலகளின் ெபயர்கைள ம் 
தனித்தனியாக அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) வ ட ஆரம்பத்தில் பாட த்தகங்க ம் ஆசிாியர்க க்கான பாட 
விதானங்க ம் உாிய ேநரத்தில் கிைடக்கப்ெபறாைம மாணவர்களின் கல்வி 
நிைல ழ்ச்சியைடவதற்கு காரணமா ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அம்மாணவர்களின் கல்வி நிைலைய ேமம்ப த் வதற்கும் 
ஆற்றல்கைள வளர்ப்பதற்கும் ேதைவயான பாட த்தகங்கைள உாிய 
ேநரத்தில் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலகைள உாிய ைறயில் கண்காணிப்பதற்காக உாிய 
உத்திேயாத்தர்கைள அ ப் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0387/ ‘10 
10. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கடந்த ஆ  வ ட காலப் பகுதியி ல் ஆஸ்பத்திாிகளி ந்த அகற்றப்பட்ட 
தரத்தில் குைறந்த ம ந்  வைககளின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) இவ்வா  அகற்றப்பட்ட  ம ந்  வைககளின் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iii) இந்த ம ந்  வைககைள இறக்குமதி ெசய்வதற்கான அ மதி யாரால் 
வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம், 

 (iv) இந்த ம ந்  வைககைள அழிப்பதற்கு அரசாங்கத்தினால் பணம் 
ெசலவிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (v) ஆெமனில், அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (vi) தரத்தில் குைறந்த ம ந்  வைககைள இறக்குமதி ெசய்ததன் லம் 
ஒட் ெமாத்தமாக அரசுக்கு ஏற்பட்ட நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

0432/ ’10 
11. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) ஒ  நாட் ன் பண க்கத்ைதக் கணிப்பி ம் அதிகாரசைப எ ெவன்பைத ம், 
 (ii) இலங்ைகயில் கடந்த 15 வ டங்களில் வ டம் ஒன்றிற்கான பண க்க தம் 

எவ்வள  என்பைத ம், 
 (iii) ஒவ்ெவா  வ டத்தின் பண க்கத்திற்காக ம் ஏற்பா  ெசய்த பின்னர், 1995 

இல் இ ந்த பா 1,000 இன் இன்ைறய உண்ைமப் ெப மானம் எவ்வள  
என்பைத ம் (1995 இல் இ ந்த பா. 1000.00 இன் இன்ைறய 
ெகாள்வன ச் சக்தி) 

 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 
(ஆ) நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திற்கு ெபா ப்பற்ற வழிகாட் தல்கைள வழங்கப் 

ெபா ப்பாகவி ந்த ஆட்களின் ெபயர்கைள அவர் குறிபப்பி வாரா?  
(இ) இந்தியா, பாக்கிஸ்தான், மாைலதீ , ட்டான், ேநபாளம், சிங்கப் ர் மற் ம் 

மேலசியா ேபான்ற நா களின் கடந்த 5 ஆண் க க்கான பண க்கம் எவ்வள  
என்பைத  அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், என்? 
0557/  ’10 

12. 
ெகளரவ அஜித் குமார,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) பயங்கரவாத விமானத் தாக்குத னால் ேசதமைடந்த உள்நாட்  இைறவாித் 

திைணக்களக் கட்டடத்ைத தி த்தி க்கும் வைர, திைணக்களப் பிாி கைள 
நி ம் ெபா ட்  வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட 
கட்டடங்கள் எைவ என்பைத ம், 

 (ii) அந்த கட்டட உாிைமயாளர்களின் ெபயர்க ம் கவாிக ம் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ஒவ்ெவா  வாடைகக் கட்டடத்திற்கும் ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக 

ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம், 
 (iv) அவற்றின் வாடைக கால எல்ைல எவ்வள  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) உள்நாட்  இைறவாித் திைணக்களத்தின் பிாி கள் ெதாடர்ந் ம் வாடைகக் 
கட்டடங்களில்  இயங்கி வ கின்றனவா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாெறனின், அதற்கான காரணம் என்னெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 
0262/ ‘10 

13. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் வலஸ் ல்ல வலயக் கல்வி அ வலகத்திற் 
குட்பட்ட கட் வன ேகாட்டக் கல்வி அ வலகத்தினால் நிர்வகிப்ப ம் அரசாங்க 
பாடசாைலகளில் கல்வி ெப ம் மாணவர்களின் பாீட்ைசயில் சித்தியைட ம் 
சத தம் குைறந்  வ கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கல்வி வலயத்தில் 2007, 2008,2009 ஆம் ஆண் களில் க.ெபா.த உயர் 
தரத்தில் சித்தியைடந்  பல்கைலக்கழக கல்விையப் ெப வதற்கு தகுதி ெபற்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம் அவர்கள  பாடசாைலகளின் ெபயர்கைள ம் 
தனித்தனியாக அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) வ ட ஆரம்பத்தில் பாட த்தகங்க ம் ஆசிாியர்க க்கான பாட விதானங்க ம் 
உாிய ேநரத்தில் கிைடக்கப்ெபறாைம மாணவர்களின் கல்வி நிைல ழ்ச்சியைட 
வதற்கு காரணமா ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அம்மாணவர்களின் கல்வி நிைலைய ேமம்ப த் வதற்கும் 
ஆற்றல்கைள வளர்ப்பதற்கும் ேதைவயான பாட த்தகங்கைள உாிய 
ேநரத்தில் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபயில் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலகைள உாிய ைறயில் கண்காணிப்பதற்காக உாிய 

உத்திேயாத்தர்கைள அ ப் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனின், அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0433/ ’10 
14. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) தற்ேபா  வட கிழக்கு மாகாணங்களில் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள சமய 
நி வனங்களின் இன் ள்ளவாறான எண்ணிக்ைகைய ம், 

 (ii) அவற்றின் ெபயர், கவாிகைள ம், 
 (iii) இவற் ள் மிக ம், க்கியமான, வரலாற்  க்கியத் வம் வாய்ந்த 20 சமய 

நி வனங்களின் ெபயர்கைள ம், 
 (iv) அரசாங்கத்தினால் அத்தைகய சமய நி வனங்க க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள 

பணத்ெதாைகைய ம், 
 (v) அத்தைகய நி வனங்களில் உள்ள மதப் ெபாியார்களின் ெபயர்கைள மத 

அ ப்பைடயி ம்  
 அவர் இச்சைபயில் ெதாிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், என்? 
0558/ ’10 

15. 
ெகளரவ அஜித் குமார,— விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) ஐபா வி  வழங்கும் விழா க்காக சுகததாச உள்ளக விைளயாட்டரங்கு 

ந னமயமாக்கப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (ii) அவ்வா  ந னமயமாக்கும்ேபா  விைளயாட்டரங்கில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

மாற்றங்கள் பற்றிய  விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (ii) இந்த ந னமயமாக்கல் பணிகைள ேமற்ெகாண்ட நி வனம் யாெதன்பைத ம், 
 (iv) இதற்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (v) அந்நிதியீட் ைன ேமற்ெகாண்ட நி வனம் யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) சுகததாச உள்ளக விைளயாட்டரங்கி ள், 
 (i) ந னமயமாக்க க்கு ன்னர் இ க்ைககைளப் ெபறக்கூ யதாகவி ந்த 

ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம், 
 (ii) ந னமயமாக்க க்குப் பின்னர் இ க்ைககைளப் ெபறக்கூ யதா ள்ள 

ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம் 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 
 
* 1.  

ஒ க்கீ  (2011) சட்ட லம்  - இரண்டாம் மதிப்பீ . 

* 2.  
திைரேசாிச் ெசயலாளர் (பிரதிநிதியின் ெபயர் குறித்த நியமனம்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

* 3.  
தவைண தவறிய வாிகள் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

* 4.  
சூதாட்டம் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

* 5.  
இலங்ைகப் பகிரங்க ெதாழில் யற்சிகள் சீர்தி த்த ஆைணக்கு  (நீக்கச்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

* 6.  
வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவி தல் (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)

சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

* 7.  
காப் தித் ெதாழிைல ஒ ங்குப த்தல் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

* 8.  
இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

* 9.  
உள் ர் அதிகாரசைபகள் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

* 10.  
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

* 11.  
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்,— விேசட 

வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— அரசியலைமப்பின் 44 
(2) ஆம் உ ப் ைர டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க, 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் 
பண்ட அற ட் த் ெதாடர்பில் சனாதிபதியால் ஆக்கப்பட்  2010, ன் மாதம் 17 ஆம் 
திகதிய 1658/31 ஆம் இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2010.10.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 12. 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்,— விேசட 

வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— அரசியலைமப்பின் 44
(2) ஆம் உ ப் ைர டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க, 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் 
பண்ட அற ட் த் ெதாடர்பில் சனாதிபதியால் ஆக்கப்பட்  2010, ஓகத்  மாதம் 09 ஆம் 
திகதிய 1666/1 ஆம் இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2010.10.20 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 13.  
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்,— விேசட 

வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.3),— அரசியலைமப்பின் 44
(2) ஆம் உ ப் ைர டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க, 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் 
பண்ட அற ட் த் ெதாடர்பில் சனாதிபதியால் ஆக்கப்பட்  2010, ெசத்ெதம்பர் மாதம் 09 
ஆம் திகதிய 1670/20 ஆம் இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2010.10.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 14.  

ைகத்ெதாழில், வாணிப அைமச்சர்,— இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் கீழ் 
கட்டைள,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க, இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் 
சட்டத்தின் 14 (1) ஆம் பிாிவின் கீழ் ெசஸ் வாி ெதாடர்பில் ைகத்ெதாழில், வாணிப 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட்  2010, ைல மாதம் 09 ஆம் திகதிய 1661/36 ஆம் இலக்க, 
அதிவிேசட வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2010.10.20 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 15.  
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்,— நிதிச் சட்டத்தின் 

கீழ் ஒ ங்குவிதி,— 2004 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க, நிதிச் சட்டத்தின் 22 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 26 ஆம் பிாிவின் கீழ் சர்வேதச ெதாைலத் ெதாடர்  
இயக்குனர்கள் அற  ெதாடர்பில் நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட்  2010, 

ைல மாதம் 12 ஆம் திகதிய 1662/1 ஆம் இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானியில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2010.10.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 16.  
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்,— உற்பத்தித் 

தீர்ைவ வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 
ஆம் இலக்க உற்பத்தித் தீர்ைவ வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் 
உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட்  2010, ஓகத்  மாதம் 
30 ஆம் திகதிய 1669/1 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2010.10.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 17.  

காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சர்,— நில அளைவச் சட்டத்தின் கீழ் அறிவித்தல்
(இல.1),—  2002 ஆம் ஆண் ன் 17 ஆம் இலக்க நில அளைவச் சட்டத்தின் 41 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 65 ஆம் பிாிவின் கீழ், காணி, 
அைமச்சாினால் அங்கீகாிக்கப்பட்  2005 நவம்பர் மாதம் 23ஆம் திகதிய 1420/20 ஆம் 
இலக்க வர்த்தமானியில் ெவளியிடப்பட்ட  “நில அளைவச் சைப  - 2005 (வ டாந்த 
ெதாழில் ாி ம் உத்தர ப்பத்திரங்கள்)” பிரமாணங்களின் 3 ஆம் பந்திைய 
தி த் வதற்காக 2009 திெசம்பர் மாதம் 18 ஆம் திகதிய 1633 ஆம் இலக்க 
வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2010.10.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 18. 

காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சர்,— நில அளைவச் சட்டத்தின் கீழ் அறிவித்தல்
(இல.2),—  2002 ஆம் ஆண் ன் 17 ஆம் இலக்க நில அளைவச் சட்டத்தின் 39 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 65 ஆம் பிாிவின் கீழ், காணி, 
அைமச்சரால் அங்கீகாிக்கப்பட்  2005 நவம்பர் மாதம் 23ஆம் திகதிய 1420/20 ஆம் 
இலக்க வர்த்தமானியில் ெவளியிடப்பட்ட “2005 நில அளைவ (பதி ) பிரமாணத்தின்” 2(2) 
ஆம் பந்திைய தி த் வதற்காக 2010 ன் மாதம் 22 ஆம் திகதிய 1659/9 ஆம் இலக்க 
வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2010.10.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 19.  

காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சர்,— உாித் ப் பதி ச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்கு 
விதிகள், — 1998 ஆம் ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க,  உாித் ப் பதி ச் சட்டத்தின் 60 ஆம் 62 
ஆம்  பிாி க டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 67  ஆம் பிாிவின் கீழ்  
காணிகள் மற் ம் காணி அபிவி த்தி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட்   2009 ஓகத்  மாதம் 
24 ஆந் திகதிய 1616/23 ஆம் இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானியில் ெவளியிடப்பட்ட ம் 
2010.05.06ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 20. 

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்,— ஒ க்கீட் ச் 
சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம்,— 2008 ஆம் ஆண் ன் 43 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் 
சட்டத்தின் 8ஆம் பிாிவினால், நிதி, திட்டமிடல் அைமச்ச க்களிக்கப்பட்ட  தத் வங்களின் 
பிரகாரம், அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன், பதில் நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சரால் 
ெசய்யப்பட்ட கட்டைள இல.27 இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட கட்டைள அங்கீகாிக்கப்பட 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

2008 ஆம் ஆண் ன் 43 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 
8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 27 

2008 ஆம் ஆண் ன் 43 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால் 
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம் பதில் நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சர் சரத் 
அ கம ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக்கட்டைள லம் அச்சட்டத் 
தின் ன்றாம் அட்டவைணயின் 21302 ஆம் இலக்க, ெசயற்பாட்  விடயம்  "அச்சிடல், 
பிரசாரம் மற் ம் த்தகங்கள் விற்பைன ற்பணக் கணக்கு—கல்வி ெவளியீட் த் 
திைணக்களம்” என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்:- 



( 11 ) 

(i) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின் நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட 
ெசலவின் உச்ச எல்ைல   —  மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல. 

(ii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின் நிரல் III  இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட 
ெப ைககளின் ஆகக் குைறந்த எல்ைல — பா 2,400,000,000 இ ந்  

பா 2,162,000,000 வைர.  

(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின் நிரல்  IV  இல்  குறித் ைரக்கப்பட்ட  
பற்  மீதியின் உச்ச எல்ைல  —  மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல. 

(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின் நிரல்  V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட 
ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல   —  பா 100,000,000 இ ந்  

பா  960,000,000 வைர. 

(இக்கட்டைள 2009.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல் ப யாகும்.) 

                     ஒப்பம் : கலாநிதி சரத் அ கம 

                     பதில் நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சர். 
ெகா ம்  01, 
2010.07.03 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 21. 
சுகாதார அைமச்சர்,— இலங்ைக அரச ம ந்தாக்கட் ெபா ட்கள் உற்பத்திக் கூட் த் 

தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்— 2007,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 
ஆம் இலக்க அரச ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) பிாிவிற்கைமய ம் 
1971ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2009.07.08 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2007.12.31 ஆம் திகதி வைட ம் ஆண் ற்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் க டனான இலங்ைக அரச 
ம ந்தாக்கட் ெபா ட்கள் உற்பத்திக் கூட் த் தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் 
கணக்குக ம்  அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதார நலத் ைற, ேபாசைண பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வினால் 2009.05.05 ஆம் 
திகதி  பாிசீ க்கப்பட்ட ) 

* 22. 
சுகாதார அைமச்சர்,— விஜயகுமார ங்க ஞாபகார்த்த ம த் வமைன வ டாந்த 

அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்—2007,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க அரச 
ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2009.07.08 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2007.12.31 ஆம் திகதி வைட ம் ஆண் ற்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் க டனான விஜயகுமார ங்க ஞாபகார்த்த 
ம த் வமைன வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதார நலத் ைற, ேபாசைண பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வினால் 2009.05.05 ஆம் 
திகதி  பாிசீ க்கப்பட்ட ) 



( 12 ) 

* 23. 
சுகாதார அைமச்சர்,—  ஜயவர்தன ர ெபா  ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த 

அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்—2006,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க அரச 
ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் 
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 2009.07.08 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2006.12.31 ஆம் திகதி வைட ம் ஆண் ற்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் க டனான  ஜயவர்தன ர 
ெபா  ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்  அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதார நலத் ைற, ேபாசைண பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வினால் 2009.05.05 ஆம் 
திகதி  பாிசீ க்கப்பட்ட ) 

* 24. 

ெதாழில் ட்பவியல், ஆராய்ச்சி அைமச்சர்,— இலங்ைகக் கட்டைளகள் நி வனத்தின் 
ஆண்டறிக்ைக – 2007,— 1984 ஆம் ஆண் ன் 6 ஆம் இலக்க இலங்ைகக் கட்டைளகள் 
நி வனச் சட்டத்திற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) 
ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 2009.09.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2007 ஜனவாி 01 ஆம் 
திகதி தல் 2007 சம்பர் 31 ஆம் திகதி வைர வைட ம் ஆண் ற்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் க டனான இலங்ைக 
கட்டைளகள் நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்பவியல் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வினால் 2009.08.06 ஆம் 
திகதி பாிசீ க்கப்பட்ட ) 

* 25. 

ெதாழில் ட்பவியல், ஆராய்ச்சி அைமச்சர்,— ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வனத்தின் 
ஆண்டறிக்ைக - 2006,— 1994 ஆம் ஆண் ன் 11ஆம் இலக்க விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்பவியல் 
அபிவி த்தி சட்டத்தின் 40 (3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க 
நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2009.08.06 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2006 
ஜனவாி 01 ஆம் திகதி தல் 2006 சம்பர் 31 ஆம் திகதி வைர வைட ம் 
ஆண் ற்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் க டனான 
ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்பவியல் நி வனத்தின்  ஆண்டறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்பவியல் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வினால் 2009.08.06 ஆம் 
திகதி பாிசீ க்கப்பட்ட ) 

* 26. 

ெதாழில் ட்பவியல், ஆராய்ச்சி அைமச்சர்,— ஒத்தியல்  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைகத் 
தராதர அங்கீகாரச் சைபயின் ஆண்டறிக்ைக – 2006,— 2005ஆம் ஆண் ன் 32 ஆம் 
இலக்க ஒத்தியல்  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைகத் தராதர அங்கீகாரச் சைபச் சட்டத்தின் 29
(5) பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) 
பிாிவிற்கைமய ம் 2009.09.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2006 ஜனவாி 01 ஆம் திகதி 

தல் 2006 சம்பர் 31 ஆம் திகதி வைர வைட ம் ஆண் ற்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் க டனான ஒத்தியல்  மதிப்பீட் ற்கான 
இலங்ைகத் தராதர அங்கீகாரச் சைபயின் ஆண்டறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்பவியல் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு வினால் 2009.08.06 ஆம் 
திகதி பாிசீ க்கப்பட்ட ) 

* அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 
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2010, நெவம்பர் 10, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

0039/ ‘10 
1. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i)  2009, ஜனவாி தல் சம்பர் மாதம் வைரயான காலப்பகுதியில் மாதாந்த 
ப வகாலச் சீட் களின் லமாக இலங்ைக மத்திய ேபாக்குவரத் ச் 
சைபக்குக் (இ.ம.ேபா.ச) கிைடத்த வ மானத்தின் அளைவ ம், 

 (ii) ேமேல ெசால்லப்பட்ட மாதங்களில் பயணிகள் ேபாக்குவரத்தின் லம் 
இ.ம.ேபா.ச. இற்கு கிைடத்த ெமாத்த வ மானத்தில் ேமேல ெசால்லப்பட்ட 
வ மானம் என்ன ற்  தம் என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஒவ்ெவா  மாதத்தின் ஆரம்பத்தி ம் கிைடக்கும் வ மானத்ைத ஒ  
வங்கியில் ைவப்பில் இ வதன் லம் ேமலதிக வட்  வ மானத்ைத 
சம்பந்தப்பட்ட திைணக்களம் ஈட் கின்றதா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாெறனில், ேமேல ெசால்லப்பட்ட மாதங்களில் அவ்வா  ஈட் ய 
ெதாைகைய ம் 

அவர் கூ வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0076/ ’10 
2. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,—  ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  இற்ைறக்கு ஒ  வ டத்திற்கு ன்னர் ெகாங்ாீட் இட்  ெசப்பனிடப்பட்ட 
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் ெப அத்த பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் 
தாரேபாிய கிழக்கு கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி க்குட்பட்ட தாரேபாிய, 
ெபாத்ேதெவல வாவி தியின் 200 மீற்றர் வைரயிலான ரம் தற்ேபா  
ெகாங்கிாீட் உைடந்  குன் ம் குழி மாக ைமயாக ேசதமைடந்த 
நிைலயி ப்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ஒ க்கப்பட் ந்த நிதி 
எவ்வள  என்பைத ம், 

 (ii) நிர்மாணப்ப பணிக க்காக நிதி வி விக்கும் ேபா  உாிய நியமங்க க்கைமய 
பணிகள் நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ளைமக்கான விதப் ைரகள் ெதாழில் ட்ப 
உத்திேயாகத்தர்களிடமி ந்  ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  திைய நிர்மாணிப்பதற்கான பணக் ெகா ப்பன களின் ேபா  
ேவ  எந்த நி வனங்களிடமி ந்  விதப் ைரகள் ெபறப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ேமற்ப  தி நிர்மாணிப்  ெதாடர்பாக ைறயான விசாரைணெயான்ைற 
நடத் வதற்கும் அவ் திைய சீரான நிைலக்கு ெகாண் வ வதற்கும் அவர் 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0528/ ’10 
3. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், உள்ளக சுற் வட்ட தியான  அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட  வ கின்றதா 
என்பைத ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  
 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 
 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி யா  

என்பைத ம், 
 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம், 

 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப் பத்திர விைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 
பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0607/ ’10 
4. 

ெகளரவ ாீ.ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— கமத் ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் எத்தைன 
ெஹக்ெடயர் வயல் காணிகள் தாிசு நிலங்களாக மாறி ள்ளன என்பைத ம், 

 (ii) இந்த வயல் நிலங்கைள மீண் ம் சாகுப  ெசய்வதற்காக விவசாயிக க்கு 
ஊக்குவிப் கள் வழங்கப்ப கின்றனவா என்பைத ம், 

 (iii) ஆெமனில், அ  யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இந்த வயல் நிலங்கைள சாகுப  ெசய்வதன் லம் எத்தைன ெமற்றிக் ெதான் 
அ வைடையப் ெப வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0613/ ‘10 
5. 

ெகௗரவ (டாக்டர்) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள,— ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ச கஸ்கந்த எண்ெணய் சுத்திகாிப்  நிைலயத்ைத விஸ்தாிக்கும் க த்திட்டத் 
திற்காக மதிப்பிடப்பட்ட ெசலவினம் எவ்வள  என்பைத ம், 

 (ii) அந்தக் க த்திட்டம் கடன் வசதியி டாகவா அல்ல  ெகாைடகளின் கீழா 
ன்ென க்கப்ப கின்ற  என்பைத ம், 

 (iii) அந்தக் க த்திட்டத்ைத நிைற  ெசய்ய எதிர்பார்க்கும் வ டம் யாெதன்பைத ம், 
 (iv) குறித்த க த்திட்ட நிைறவின் ேபா  நாளாந்த எண்ெணய் சுத்திகாிப்  

ெகாள்ளளவிைன எத்தைன மசகு எண்ெணய் பீப்பாக்களால் அதிகாிப்பதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஹம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் திய எண்ெணய் சுத்திகாிப்  நிைலயத்ைத 
ஆரம்பிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், அந்தக் க த்திட்டத்ைத ஆரம்பிக்க எதிர்பார்க்கும் வ டம் 
யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

0621/ ‘10 
6. 

ெகளரவ சுனில் ஹந் ெனத்தி,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) கல்வி அைமச்சின் ெசயலாளர  200841 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்ைகயின் லம் 
பாடசாைல பைழய மாணவர் சங்கம் மற் ம் பல்ேவ  சங்கங்களினால் 
பாடசாைல மாணவர்களிட ம் ெபற்ேறார்களிட ம் சில காரணங்கைளக் காட்  
நிதி வசூ ப்ப  தைட ெசய்யப்பட் ள்ள  என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) அவ்வாறி க்ைகயில், ெகா ம்  ேறாயல் கல் ாியின் பைழய மாணவா் சங்கம் 
2010 Royal Parade எ ம் ெபயாில் பா. 600.00 ெப மதியான கட்டமிடப்பட்ட 
அட்ைடகைள பிள்ைளக க்கும் பகிர்ந்தளித்  அத டாக நிதி வசூ க்கின்ற  
என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(இ)  குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்ைகக்கு ரணாக நிதி வசூ க்கப்பட் ப்பின் இ  ெதாடர்பாக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0040/ ‘10 
7. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கடந்த பத்  வ டங்களாக இலங்ைக அரசாங்கத்திற்கு  கடன் வழங்கிய 
நா களின், சர்வேதச நிதி நி வனங்களின் அல்ல  வங்கிகள் மற் ம் 
தனியார் ைறயினர்களின் ெபயர்கைள வ டாந்த அ ப்பைடயி ம், 

 (ii) இன் ள்ளவாறாக  இக்கடன்களின் ெமாத்த நி ைவத் ெதாைகயிைன ம், 
 (iii) 1999 ஆம் ஆண் ன்  இ தியில் இ ந்த  கடன்களின் ெமாத்த நி ைவத் 

ெதாைகயிைன ம், 
 (iv) 1999 இ ந்  இற்ைற வைரயில் நா களினால் அல்ல  நி வனங்களினால் 

கடனாக வழங்கப்பட்ட ெதாைகயிைன வ டாந்த அ ப்பைடயி ம், 
 (v)  வட்  தத்திைன ம் தி ப்பிச் ெச த் ம் கால அளவிைன ம் 

அவர் இச் சைபக்கு அறியத்த வாரா? 
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(ஆ) (i) 2000 ஆம் ஆண் ந்  2015 வைரயான காலப்பகுதியில் தி ப்பிச்ெச த்த 
ேவண் ய ெமாத்தக் கடன் ெதாைகைய (வட் ம் த மாக), இற்ைறவைரயில் 
எ க்கப்பட்ட கடன்க ட ம் வ டாந்த அ ப்பைடயி ம், 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட தகவ ைன .எஸ் ெடாலர்களி ம் விேசட மீள்ெபறல் 
உாிைம  அளவி ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0077/ ’10 
8. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,—  ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  இற்ைறக்கு ஒ  வ டத்திற்கு ன்னர் ெகாங்ாீட் இட்  ெசப்பனிடப்பட்ட 
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் ெப அத்த பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் 
தாரேபாிய ேமற்கு கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி க்குட்பட்ட கல்ெகம விகாைர 

தியின் 200 மீற்றர் வைரயிலான ரம் தற்ேபா  ெகாங்கிாீட் உைடந்  
குன் ம் குழி மாக ைமயாக ேசதமைடந்த நிைலயி ப்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ஒ க்கப்பட் ந்த நிதி 
எவ்வள  என்பைத ம், 

 (ii) நிர்மாணப்ப பணிக க்காக நிதி வி விக்கும் ேபா  உாிய நியமங்க க்கைமய 
பணிகள் நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ளைமக்கான விதப் ைரகள் ெதாழில் ட்ப 
உத்திேயாகத்தர்களிடமி ந்  ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  திைய நிர்மாணிப்பதற்கான பணக் ெகா ப்பன களின் ேபா  
ேவ  எந்த நி வனங்களிடமி ந்  விதப் ைரகள் ெபறப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ேமற்ப  தி நிர்மாணிப்  ெதாடர்பாக ைறயான விசாரைணெயான்ைற 
நடத் வதற்கும் அவ் திைய சீரான நிைலக்கு ெகாண் வ வதற்கும் அவர் 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0529/ ’10 
9. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், தி க்ெகாண் யா ம  - ஜயந்தி ர தியான  
அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட  வ கின்றதா 
என்பைத ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  

 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 
 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி யா  

என்பைத ம், 
 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்,  

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 

என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 

யாைவ என்பைத ம், 
 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர விைலகள் 

யாைவெயன்பைத ம், 
 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 

பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
0608/ ‘10 

10. 
ெகௗரவ ா.ீரஞ்சித் த ெசாய்சா,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2007, 2008 மற் ம் 2009 ஆம் ஆண் களில் இந்நாட் ன் சராசாி வ டாந்த 
ெதங்கு உற்பத்தி எவ்வள  என்பைத ம், 

 (ii) ேமற்கூறிய வ டங்களில் ெதங்கு ஏற் மதி லம் சம்பாதித்த ெமாத்த 
வ மானம் எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ெதன்மாகாணத்தில் ெதங்குச் ெசய்ைகயில் தீவிரமாகப் பரவி வ ம் ெதன்ைன 
ஓைலகள் கா ம் ேநாைய த க்க இ வைர எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக 
என்னெவன்பைத ம், 

 (ii) இந்ேநாய் ஏைனய பிரேதசங்களில் பர வைதத் த க்க எ க்கப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைக என்னெவன்பைத ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 
0622/ ‘10 

11. 
ெகளரவ சுனில் ஹந் ெனத்தி,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) ெகா ம்  ேறாயல் கல் ாியில் கல்வி பயி ம் ெமாத்த மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ)  2008 ஆம் ஆண் க்காக அப்பாடசாைலயில் ஒ  மாணவனிடமி ந்  பா. 
3,300.00 தம் பாடசாைலக் கட்டணம் அறவிடப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) 2009 ஆம் ஆண் க்காக பாடசாைலக் கட்டணமாக ேமற்ப  பாடசாைலயில் 
ஒ  மாணவாிடமி ந்  அறவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக யாெதன்பைத ம், 

 (ii) 2009 ஆம் ஆண் க்காக ெகா ம்  ேறாயல் கல் ாிக்காக அரசாங்கத்தினால் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், என்? 



( 18 ) 

0041/ ‘10 
12. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் மீதான கு வின் ன்னாள் தவிசாளர்களான, 
ெகௗரவ ேஜாண் அமர ங்க, ெகௗரவ ெஜயராஜ் ெபர்னாந் ள்ேள, ெகௗரவ 
ேராகித்த ேபாெகால்லாகம ஆகிேயாாினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அ.ெபா.கு 
அறிக்ைககள் மீ ம், ெகௗரவ விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்களால் 2007.01.12 
அன்  சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைக ெதாடர்பாக ம் எ க்கப்பட்ட 
நடவ க்ைககைள அவர் சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ன்னாள் கணக்காய்வாளர் நாயகம் தி . மாயா ன்ன அவர்களால் 2006, 
ஜூைல 20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைக ெதாடர்பாக ம், 
அரசாங்கக் கணக்குகள் கு வின் தவிசாளர் ெகௗரவ ரஊப் ஹக்கீம் 
அவர்களால் 2007.11.29ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட PS12 ஆம் இலக்க 
அறிக்ைக ெதாடர்பாக ம்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககைள ம், 

 (ii) அவ்வறிக்ைககளின் பிரகாரம் விசாரைணக்கு உட்ப த்தப்பட்ட நி வனங்களின் 
ெபயர்கைள ம், 

 (iii) கு  அறிக்ைகயின் பணிப் ைரக க்கைமய ன்ென க்கப்பட்ட 
நடவ க்ைககைள ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0080/ ’10 
13. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,—  ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  இற்ைறக்கு ஒ  வ டத்திற்கு ன்னர் ெகாங்ாீட் இட்  ெசப்பனிடப்பட்ட 
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் ெப அத்த பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் 
கஜநாயக்ககம கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி க்குட்பட்ட ெமாரயாய சந்தியி ந்  
ேபாக வ வரயிலான தியின் 200 மீற்றர் வைரயிலான ரம் தற்ேபா  
ெகாங்கிாீட் உைடந்  குன் ம் குழி மாக ைமயாக ேசதமைடந்த நிைலயில் 
இ ப்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ஒ க்கப்பட் ந்த நிதி 
எவ்வள  என்பைத ம், 

 (ii) நிர்மாணப்ப பணிக க்காக நிதி வி விக்கும் ேபா  உாிய 
நியமங்க க்கைமய பணிகள் நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ளைமக்கான 
விதப் ைரகள் ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்களிடமி ந்  ெபறப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  திைய நிர்மாணிப்பதற்கான பணக் ெகா ப்பன களின் ேபா  
ேவ  எந்த நி வனங்களிடமி ந்  விதப் ைரகள் ெபறப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ேமற்ப  தி நிர்மாணிப்  ெதாடர்பாக ைறயான விசாரைணெயான்ைற 
நடத் வதற்கும் அவ் திைய சீரான நிைலக்கு ெகாண் வ வதற்கும் அவர் 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0530/ ’10 
14. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், மஹாஓயா - ெசங்கல  தியான  அபிவி த்தி 

ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட  வ கின்றதா 

என்பைத ம் 
அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  

 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 
 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி 

யாெதன்பைத ம், 
 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம், 

 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர விைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 
பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல் , ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
0623/ ‘10 

15. 
ெகளரவ சுனில் ஹந் ெனத்தி,—  சுற்றாடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) வாகனங்கள் ெவளிேயற் ம் ைகைய பாிேசாதிப்பதற்காக நாெடங்கி ம் 
தாபிக்கப்பட் ள்ள ேசைவ நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) வாகனப் ைகையப் பாிேசாதிப்பதன் லம் அரசாங்கம் இ வைர 
ெபற் ள்ள வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iii) சுற்றாடல் பா காப்  வாியாகக் க தப்ப ம் இவ்வாித் ெதாைகயின் லம் 
சுற்றாடல் பா காப் க்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) வாகனப் ைகைய பாிேசாதித்  தரச்சான்றிதைழ வழங்குவதற்கு ேமற்ப  
பாிேசாதைனைய நடத் ம் நி வனங்கள் ர்த்தி ெசய் ள்ள தைகைமகள் 
யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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  2010, நெவம்பர் 11, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
0042/ ‘10 

1. 
ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) அரசுக்குச் ெசாந்தமான பல்கைலக்கழகங்களின் எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (ii) மாகாணம், மாவட்டம், ேதர்தல் ெதாகுதி ஆகியவற்ைறக் குறிப்பிடப்பட்  

அப்பல்கைலக்கழகங்களின் அைமவிடங்கைள ம், 
 (iii) இலங்ைகயில் தனியார் பல்கைலக்கழகங்கள் ெசயற்ப கின்றனவா என்பைத ம், 
 (iv) அவ்வாறாயின், அவற்றின் ெபயர்கள் மற் ம் அைவ ஒவ்ெவானறி ம் 

பதி ெசய்யப்பட் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (v) அைவ உள் ர் பட்டங்கைளயா அல்ல  ெவளிநாட் ப் பட்டங்கைளயா 

வழங்குகின்றன என்பைத ம் 
அவர் சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஒவ்ெவா  பல்கைலக்கழகத்தின ம் கடந்த 6 வ டங்க க்கான கல்வி 
நாட்கள் எத்தைன என்பைத ம், 

 (ii) கடந்த 6 வ டங்களில், வகுப்  பகிஸ்காிப்  எ ம் இன்றி ெதாழிற்பட் ந்தால், 
அவ்வா  நைடெபற்ற நாட்க டனான  வ டவாாியான ேமேல (i) இல் 
குறிப்பிட்டவா  ஒ  ஒப்பீட்ைட ம், 

 (iii) ஒவ்ெவா  பல்கைலக்கழகத்தின ம் கடந்த 5 வ டங்க க்கான ெபா வான 
மாணவர் வரைவ வ ட அ ப்பைடயில் எவ்வள  என்பைத ம் 

பீடங்கள் அ ப்பைடயில் அவர் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) (i) க ைமயான பகி வைதகைள ெகா த்ததாக அறிவிக்கப்பட் ள்ள பல்கைலக் 
கழகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (ii) கடந்த இரண்  வ டங்களில் இ  ெதாடர்பாக நீதிமன்றத்தில் விசாரைண 
ெசய்  வைடந்த மற் ம் எதிர்காலத்தில் விசாாிக்கப்பட ள்ள வழக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
0053/ ’10 

2. 
ெகளரவ ராஜீவ விேஜசிங்க,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) அரச சார்பற்ற நி வனங்கள் மற் ம் பாரா மன்ற சட்டம் லம் 
கூட் ைணக்கப்பட்  ச க ேசைவகளில் ஈ பட் ள்ள நி வனங்கள் 
ஆகியவற் க்கு கிைடக்கின்ற ெவளிநாட்  நிதிகைள கண்காணிப்பதற்கு 
தற்ேபா ள்ள ெபாறி ைறகள் என்ன என்பைத ம், 

 (ii) கம்பனிகள் பதிவாளாிடம் பதி  ெசய்  ச க ேசைவகள் அல்ல  ஆய் ப் 
பணிகள் அல்ல  பாிந் ைரகளில் ஈ பட் ள்ள கம்பனிக க்கு கிைடக்கின்ற 
ெவளிநாட்  நிதிகைள கண்காணிப்பதற்கு தற்ேபா ள்ள ெபாறி ைறகள் 
என்ன என்பைத ம், 

 (iii) அவ்விதமான கம்பனிகள் ேதைவப்ப த்தப்பட்டவா  தம  அறிக்ைககைள 
சமர்ப்பிக்கின்றனவா, வாி ெதாடர்பான ேகாைவகைளப் ேப கின்றனவா, 
அவற்றிற்கு கிைடக்கின்ற வ மானம் ெதாடர்பில் ெச த்த ேவண் ள்ள 
வாிகைள ெச த் கின்றனவா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் ெதாிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) 1999 தல் 2010 வைரயிலான காலப்பகுதியில் இனக் கற்ைகக க்கான 
சர்வேதச நிைலயத்திற்கு ெவளிநாட்  லங்களி ந்  கிைடக்கப்ெபற்ற 
நிதி எவ்வள  என்பைத ம், இந்நிதிகள் என்ன ேநாக்கத்திற்காக 
பயன்ப த்தப்பட்டன என்பைத ம், 

 (ii) அந்நிதிகைளப் ெபற் க் ெகாண்ட ேநாக்கத்திற்கு ெவளிநாட்  வளங்கள் 
திைணக்களம் ஒப் தல் அளித்ததா என்பைத ம், 

 (iii) இந்நிதி பயன்ப த்தப்ப ம் ைற ெதாடர்பாக ஏதாவ  அரசாங்க 
கவாினால் கண்காணிக்கப்பட்டதா என்பைத ம் 

அவர் ெதாிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0081/ ’10 
3. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,—  ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  இற்ைறக்கு ஒ  வ டத்திற்கு ன்னர் ெகாங்ாீட் இட்  ெசப்பனிடப்பட்ட 
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் ெப அத்த பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் 
வக்க ல்ல கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி க்குட்பட்ட ெதாரன சந்தியி ந்  
வ காலைமப் ச் சைப வைரயிலான தியின் 200 மீற்றர் வைரயிலான ரம் 
தற்ேபா  ெகாங்கிாீட் உைடந்  குன் ம் குழி மாக ைமயாக ேசதமைடந்த 
நிைலயி ப்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ஒ க்கப்பட் ந்த நிதி 
எவ்வள  என்பைத ம், 

 (ii) நிர்மாணப்ப பணிக க்காக நிதி வி விக்கும் ேபா  உாிய நியமங்க க்கைமய 
பணிகள் நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ளைமக்கான விதப் ைரகள் ெதாழில் ட்ப 
உத்திேயாகத்தர்களிடமி ந்  ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  திைய நிர்மாணிப்பதற்கான பணக் ெகா ப்பன களின் ேபா  ேவ  
எந்த நி வனங்களிடமி ந்  விதப் ைரகள் ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ேமற்ப  தி நிர்மாணிப்  ெதாடர்பாக ைறயான விசாரைணெயான்ைற 
நடத் வதற்கும் அவ் திைய சீரான நிைலக்கு ெகாண் வ வதற்கும் அவர் 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
0130/ ‘10 

4. 
ெகளரவ ெறாசான் றணசிங்க,—  மின்வ , எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2005 ஆம் ஆண்டளவில் நாட் ல் ெசயற்ப த்தப்பட்ட கிராமிய மின் திட்டங்களின் 
ெபயர்கள், அந்தந்த மாவட்டங்களின் அ ப்பைடயில் யாைவெயன்பைத ம், 

 (ii) 2005 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இன் வைர ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள கிராமிய 
மின் க த்திட்டங்களின் ெபயர்கள், ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின் அ ப்பைடயில் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) அந்த ஒவ்ெவா  க த்திட்டத்திற்காக ம் ெசல  ெசய்யப்பட்ட ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம், 

 (iv) எதிர்காலத்தில் ஆரம்பிக்க எதிர்பார்த் ள்ள கிராமிய மின் திட்டங்கள் யாைவ 
என்பைத ம், 

 (v) அதன் ெபா ட்  ெசல  ெசய்ய எதிர்பார்த் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0294/ ’ 10 
5. 

ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— ேபாக்கு வரத்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) 1991.08.25 ஆந் திகதி இ.ேபா.ச. மக்கள் மயப்ப த்தப்பட்டதன் பின்னர் 2002 
ஆம் ஆண்  வைர ஓய்  ெபற்ற ஊழியர்க க்கு தல் நியமனத் திகதி 
ெதாடக்கம் பணிக்ெகாைட ெச த் வதற்கு இ.ேபா.ச. கடைமப்பட் ள்ள  
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) தல் நியமனத் திகதி ெதாடக்கம் அவர்க க்குப் பணிக் ெகாைட ெச த்த 
யாம ப்பதாகக் கூறி இ.ேபா.ச. நீதிமன்ற தீர்ப்ெபான்ைற 

ேகாாியி ந்ததா என்பைத ம்,  
 (ii) அந்த நீதிமன்றத் தீ்ர்ப்  என்னெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ெதாழில் ஆைணயாளாினால் அந்த ஓய்  ெபற்ேறா க்கு பணிக்ெகாைட 
ெச த் மா  ஆேலாசைன வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாெறனின், ஓய்  ெபற்ற  ஊழியர்கள் எத்தைன ேப க்கு என்பைத ம், 
 (iii) ெச த்தவி க்கும் ெமாத்த ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) அந்த ஓய்  ெபற்ேறா க்கு பணிக்ெகாைட ெச த்த நடவ க்ைக 
எ க்கப்படாமல் இ ப்பதற்கான காரணம் என்ன என்பைத ம், 

 (ii) அந்தப் பணத்ைதத் ாிதமாகச் ெச த்த எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
என்ன என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0342/ ‘10 
6. 

ெகளரவ காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ‘ஜி.எஸ்.பி.ப்ளஸ்’ ச ைகயின் கீழ் எம  நாட் ந்  ஏற் மதி 
ெசய்யப்ப ம் உற்பத்தி வைககள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  உற்பத்திகள் ஏற்ப மதி ெசய்யப்ப ம் நா கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) உற்பத்திகைள அ ப் ம் ேபா  வழங்கப்பட்ட வாிச்ச ைக எவ்வள  

என்பைத ம், 
 (iv) இச்ச ைக நீக்கப்பட்டால் இழக்கப்ப ் ெதாழில்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (v) இக்காரணத்தால் இழக்கப்ப ம் ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக 

எவ்ெவளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) அரசு அந்நிய ெசலாவணிக்காக எ க்கும் நடவ க்ைககள் என்னெவன்பைத ம், 
 (ii) ஜி.எஸ்.பி.ப்ளஸ் ச ைகைய தாரத ஐேராப்பிய நா க க்கு உற்பத்திகைள 

அ ப் ம் ேபா  ஏற்ப ம் நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 
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0531/ ’10 
7. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், அக்கைரப்பற்  - மட்டக்களப்  - தி க்ெகாண் யா ம  
தியான  அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா 

என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  வ கின்றதா 

என்பைத ம் 
அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  

 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 
 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி 

யாெதன்பைத ம், 
 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்  

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம், 

 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர விைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 
பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல் , ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0566/ ’10 
8. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,—  கூட் ற ,  உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) கூட் ற ச் சட்டத்தின் கீழ் மத்திய வங்கியினால் பதி  ெசய்யப்பட்ட 
வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக மனிதவள அபிவி த்தி வங்கிச் சங்கத்தின் 
அைனத் க் கிைளக ம் தற்ேபா  ஒழிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இவ்வங்கிக்கு உாியதாயி ந்த கிைளகள் எத்தைன என்பைத ம், 
 (ii) ைவப்பாளர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ைவப்பி டப்பட் ந்த பணத் 

ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) ைவப் த் ெதாைககைள மீளளிப்பதற்காக 2007 ஆம் ஆண் ல் இைடக்காலக் 
கு ெவான்  நியமிக்கப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின், இந்த இைடக்காலக் கு வின் ெப ேப கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) குறிப்பிட்ட வங்கியில் ைவப்பாளர்க க்கு தி ப்பிச் ெச த்த ேவண் ய 
த் ெதாைக யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இத்ெதாைகைய மீண் ம் ெச த்த நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம், 

 (iii) இன்ேறல், இத்ெதாைககைள ெச த்தி க்கும் இ தித் திகதி 
யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0573/ ‘10 
9. 

ெகளரவ றஊப் ஹகீம்,—  சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2004 ஆம் ஆண்  திெசம்பர் 26ஆம் திகதி இடம்ெபற்ற சுனாமி 
ேபரழிவினால் தம  ெபற்ேறார் மரணமைடந்ததன் காரணமாக அல்ல  
காணாமற்ேபானதன் காரணமாக அநாைதகளான பிள்ைளகளில், அரசாங்க 
மற் ம் தனியார் சி வர் இல்லங்க க்கு ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
பிள்ைளகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம், 

 (ii) அப்ேபா , அப்பிள்ைளகளின் வய  மற் ம் அவர்கள  ெபயர் அல்ல  
பின்னர் அவர்கைள அைடயாளம் கா ம் ெபா ட்  சி வர் இல்லத்தினால் 
சூட்டப்பட்ட ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பிள்ைளைய ம் அரச நன்னடத்ைத இல்லத்தில் 
ஒப்பைடப்பதற்கு ஒத் ைழப்  நல்கிய ெபா ஸ் நிைலயங்கள், 
ைவத்தியசாைலகள் அல்ல  நபர்கள் யாவர் என்பைத ம், 

 (iv) தற்ேபா  அப்பிள்ைளகள் தங்கைவக்கப்பட் ள்ள அரசாங்க அல்ல  
தனியார் சி வர் இல்லங்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிள்ைளகளில், தற்ேபா  ெபற்ேறார்கள் அல்ல  பா காவலர்கள் 
இனங்காணப்பட் , அவர்கள  ெபா ப்பில் ஒப்பைடக்கப்பட் க்கும் 
பிள்ைளகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , அவ்வா  ஒப்பைடக்கப்பட்ட திகதி, ன்வந்த 
ெபற்ேறார்கள் அல்ல  பா காவலர்களின் ெபயர், கவாி மற் ம் ேமற்ப  
ஒப்பைடப்ைப ேமற்ெகாண்ட நீதிமன்றம் யாெதன்பைத ம் 

மாவட்ட ாீதியில் அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 25 ) 

0047/ ‘10 
10. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) உலக சந்ைதயில் ஒ  பீப்பாய் எண்ெணயின் விைல ழ்ச்சியைடந் ள்ள  
என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2010 ஜனவாி தல் இற்ைற வைரயிலான காலப்பகுதியில் ஒ  பீப்பாய் 
எண்ெணயின் விைலத்தளம்பைலடந்த விதத்ைத ம், 

 (ii) இந் நாட் ற்கு வ ம் ெவளிநாட் க் கப்பல்க க்கு விற்கப்ப ம் ஒ  லீற்றர் 
டீச ன் விற்பைன விைலைய ம், அேத டீசல் உள்நாட்  கர்ேவா க்கு 
விற்கப்ப ம் விைலைய ம், 

 (iii) விமானங்க க்கு விற்கப்ப ம் எாிெபா ளின் விைலைய ம், 
 (iv) உள்நாட்  மீன்பி ப் படகுக க்கு விற்கப்ப ம் ஒ  லீற்றர் டீச ன் 

விற்பைன விைலைய ம் 
அவர் இச்சைபயில் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) ெவளிநாட் க் கப்பல்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற எாிெபா ள் ச ைக, உள்நாட்  
மீன்பி க்கலன்க க்கு ஏன் வழங்கப்ப வதில்ைல என்பதற்கான காரணத்ைத 
அவர் கூ வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
0335/ ‘10 

11. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,—  காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தல் சூாியெவவ பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
சூாியெவவ  நபடகஸ்ெவவ, ‘பிறியஷானி’ கவாியில் வசிக்கும்  தி மதி 
எஸ். ஜீ. குசுமாவதிக்கு வழங்கிய நபடகஸ்ெவவ, மகஆர  06, 07 ஆம் 
இலக்க நீர்ப்பாசனக் காணி அ வைரயில் நிர்ணயம் ெசய்  
ெகா க்கப்படவில்ைல என்பைத ம், 

 (ii) இவ ைடய கணவர் காட்  யாைன தாக்கியதால் மரணமைடந் ள்ளார் 
என்பேதா  இவர் பல கஷ்டங்க க்கும் மத்தியில் தன  4 பிள்ைளகைள ம் 
ேபாஷிக்கிறார் என்பைத ம், 

 (iii) தி மதி குசுமாவதியின் 7 ஆம் இலக்கக் காணியிைன ேவெறா  நபர் 
அத் மீறிக் ைகப்பற்றி உள்ளார் என்பேதா  அதற்கு ேமலதிகமாக, ேமற்ப  
நபர்  08 எ ம் இன்ெனா  காணிைய ம் ைகப்பற்றி உள்ளார் என்பைத ம், 

 (iv) இக்காணியிைன நிர்ணயம் ெசய்  ெகாள் ம் ெபா ட்  தி மதி குசுமாவதி 
ம ர ர காணிக் காாியாலயத் க்குச் ெசன்  தன  ேகாாிக்ைககைள 

ன்ைவத்  உள்ளார் என்பைத ம், 
 (v) அ  ெதாடர்பில் உத்திேயாகத்தர்கள் இ வைரயில் கவனம் ெச த்தவில்ைல 

என்பைத ம் 
 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தி மதி குசுமாவதிக்கு கிைடத் ள்ள 07 ஆம் இலக்கக் காணியின் நிர்ணய 
உாிைமயிைன, இவ க்குப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், இதன்ெபா ட்  ேவெறா  காணி இவ க்கு வழங்கப்ப மா 
என்பைத ம், 

 (iii) அவ்வாறாயின், அ  எவ்வள  காலத்தி ள் என்பைத ம் 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0532/ ’10 
12. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், அம்பிலாந் ைற - ர ைன தியான  அபிவி த்தி 

ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  வ கின்றதா 

என்பைத ம் 
அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  
 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 
 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி யா  

என்பைத ம், 
 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்  

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 

என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 

யாைவ என்பைத ம், 
 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர விைலகள் 

யாைவெயன்பைத ம், 
 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 

பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
0048/ ‘10 

13. 
ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— மின்வ , எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) ேமல்ெகாத்மைல நீர் மின்சக்தி க த்திட்டம் நிர்மாணப் பணிகள் நிைறவைட ம் 

திகதிைய ம், 
 (ii) இக்க த்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டேபா  மதிப்பிடப்பட்ட ெசல த் ெதாைக 

மற் ம் இன் ள்ளவாறான ெசல த்ெதாைக ஆகியவற்ைற ெவவ்ேவறாக ம், 
 (iii) இக்க த்திட்டத்திற்கான நிதி எந்த நாட் ந்  அல்ல  எந்த 

நி வனத்திடமி ந்  கிைடக்கப்ெப ம் என்பைத ம், 
 (iv) கடன் வழங்கும் நிபந்தைனகைள ம் 

அவர் இச்சைபயில் ெதாிவிப்பாரா? 
(ஆ) ெப மானத்ேதய்  உள்ளடங்களாக மின் அலகு ஒன்றிற்கான ெசலைவ அவர் 

கூ வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0336/ ‘10 
14. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் அம்பாந்ேதாட்ைட வலயக் கல்வி அ வலகத் 

திற்குட்பட்ட கம்ெவெஹர ேகாட்டக் கல்வி அ வலகத்தினால் 
நிர்வகிக்கப்ப ம் எம். ஆர். தாசிம் ஸ் ம் வித்தியாலயத்தின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
ஆசிாியர் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) இந்தப் பாடசாைலயில் ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில ம் பாடங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ)   (i) ஆங்கில பாடத்திற்கு 2006 ஆம் ஆண் ந்  ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 

நில கின்றெதன்பைத ம், 
 (ii) இப்பாடத்ைத ெதாண்டர் அ ப்பைடயில் கற்பிப்பதற்கு ேம தி, கவாியில் 

வதி ம் வான் சல்பிகா அ  அவர்கள் ெசயலாற்றினார் என்பைத ம் 
அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) இவர  ேசைவைய மீண் ம் இப்பாடசாைலக்குப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கு 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்  
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
0533/ ’10 

15. 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், சியம்பலான் ைவ - அம்பாைற - காைரதீ  தியான  

அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  வ கின்றதா 

என்பைத ம் 
அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  
 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 
 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம், 
 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 

என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 

யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர விைலகள் 

யாைவெயன்பைத ம், 
 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 

பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல் , ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, நெவம்பர் 12, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
0049/ ‘10 

1. 
ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) ெதன் மாகாணத்தின் ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ள்ள மாவட்ட தள 

ைவத்தியசாைலகளின் எண்ணிக்ைகைய ெவவ்ேவறாக ம், 
 (ii) ஒ  மாவட்ட, தள ைவத்தியசாைலகளில் இ க்க ேவண் ய பதவிகளின் 

ஆகக்குைறந்த எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (iii) ேமற்ப  ைவத்தியசாைலகள் ஒவ்ெவான்றி ம் தற்ேபா  இ க்கும் 

பதவிகளின் எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (iv) ேமற்குறிப்பிட்ட ைவத்தியசாைலகள் ஒவ்ெவான்றி ம் காணப்ப ம் பதவி 

ெவற்றிடங்கள் எண்ணிக்ைகைய ெவவ்ேவறாக ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ைவத்தியசாைலகள் ஒவ்ெவான் ம் மாவட்ட ைவத்தியசாைலயாக 
தர யர்த்தப்பட்ட திகதிைய ம், 

 (ii) அ  யாரால் ெசய்யப்பட்டெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ேமற்ப  ைவத்தியசாைலகள் ஒவ்ெவான்றி ம் காணப்ப ம் மனித மற் ம் 
ெபளதீக வளப்பற்றாக்குைறகள் எக்கால வைரயைறக்குள் தீர்க்கப்ப ம் என்பைத 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
0253/ ‘10 

2. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் அம்பாந்ேதாட்ைட  வலயக் கல்வி 

அ வலகத்திற்குட்பட்ட கம்ெவஹர ேகாட்டக் கல்வி அ வலகத்தினால் 
நிர்வகிப்ப ம் அரசாங்க பாடசாைலகளில் கல்வி ெப ம் மாணவர்களின் பாீட்ைசயில் 
சித்தியைட ம் சத தம் குைறந்  வ கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கல்வி வலயத்தில் 2007, 2008, 2009 ஆம் ஆண் களில் க.ெபா.த உயர் 
தரத்தில் சித்தியைடந்  பல்கைலக்கழக கல்விையப் ெப வதற்கு தகுதி ெபற்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம் அவர்கள  பாடசாைலகளின் 
ெபயர்கைள ம் தனித்தனியாக அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) வ ட ஆரம்பத்தில் பாட த்தகங்க ம் ஆசிாியர்க க்கான பாடவிதானங்க ம் 
உாிய ேநரத்தில் கிைடக்கப்ெபறாைம மாணவர்களின் கல்வி நிைல ழ்ச்சி 
அைடவதற்கு காரணமா ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அம்மாணவர்களின் கல்வி நிைலைய ேமம்ப த் வதற்கும் 
ஆற்றல்கைள வளர்ப்பதற்கும் ேதைவயான பாட த்தகங்கைள உாிய 
ேநரத்தில் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபயில் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலகைள உாிய ைறயில் கண்காணிப்பதற்காக உாிய 

உத்திேயாத்தர்கைள அ ப் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனின், அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(உ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 29 ) 

0534/ ’10 
3. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், அக்கைரப்பற்  - சாகாமம் தியான  அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட  வ கின்றதா 
என்பைத ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  

 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 
 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி யா  

என்பைத ம், 
 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம், 

 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர விைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 
பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல் , ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0565/ ’10 
4. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2004/14 உச்சம மட்டத்தில் ேதங்கி நிற்ற லான அ கூலச் சுற்றறிக்ைக, 
2005/04 பதவி யர் ச் சுற்றறிக்ைக மற் ம் 2008/45 பட்டப்ப ப்  
பட்டமின்றி ள்ள பட்டதாாி ஆசிாியர்க க்கு பதவி யர்  வழங்குதல் ஆகிய 
சுற்றறிக்ைககளின் பிரகாரம் மாத்தைற மாவட்டத்தின் நான்கு கல்வி 
வலயங்கைளச் ேசர்ந்த ஆசிாியர்க க்கு பதவி யர் கள் வழங்கப்பட்டன 
என்பைத ம், 

 (ii) இதேனா  ெதாடர் ைடய நி ைவச் சம்பளம் இற்ைறவைர ெச த்தப்பட 
வில்ைல என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 



( 30 ) 

(ஆ) (i) 2004/14, 2005/04 மற் ம் 2008/45 சுற்றறிக்ைகக க்கிணங்க பதவி யர் கள் 
வழங்கப்பட் ள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அதற்கிணங்க 
நி ைவச் சம்பளம் வழங்கப்பட் ள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) இத்த ணமாகும் ேபா  நி ைவச் சம்பளம் கிைடக்க ேவண் ய 
ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iii) நி ைவச்சம்பளம் அவர்க க்கு ெச த்த ேவண் ய ெமாத்தப் பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iv) இற்ைறவைர நி ைவச் சம்பளம் ெச த்தப்படாைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம், 

 (v) நி ைவச் சம்பளம் ெச த்தி க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0576/ ’10 
5. 

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க,—  நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ரத்ெதா கம டைமப் த் ெதாகுதியின் எல்ைலயி ள்ள கால்வாய்க்குக் 
கு க்காக, ஏலத்தில் விடப்பட்ட காணியில் வசிக்கும் வணிக சிங்க என்பவ க்கு 
ஒ  பாைதையப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு டைமப்  அபிவி த்தி அதிகார 
சைபயின் ன்னாள் ெபா  காைமயாளர் திட்டமிட் ந்தார் என்பைத ம், 

 (ii) அதிேமதகு ஜனாதிபதியிடம் ட்  உாிைமயாளர்கள் ைறப்பா  
ெசய்தைமக்கைமய, டைமப் , நிர்மாணத் ைற அைமச்சின் ெசயலாள க்கு 
ஜனாதிபதி ெசயலகத்தால் 2006.01.31 ஆம் திகதி அ ப்பப்பட்ட க தத்தின் 

லம் அந்தப் பாைதைய வி வதற்கு கட்டைளயிடப்பட்டெதன்பைத ம், 
 (iii) ன்னாள் ெபா  காைமயாளர் வனிகசிங்க ஊடாக பாரா மன்ற 

ஆேலாசைனக் கு விற்கு ேபா யான விடயங்கைள சமர்ப்பித்  அந்த 
பாைதைய ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு திட்டமிட் ள்ளார் என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) வனிகசிங்க என்பவாின் ட் க்கு ன் றமாக அகலமானெதா  பாைத 
உள்ளெதன்பைத ம், 

 (ii) ட் க்குப் பின் றமாக ம் ஒ  பாைதைய ெபற் க் ெகா க்க பற் ச் சீட்  
லம் பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்  உ திெயான்ைற வழங்குவதற்கு 

திட்டமிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம், 
 (iii) இ  பாரா மன்ற வரலாற்றில் ஆேலாசைனக் கு ைவத் தப்பான வழியில் 

இட் ச் ெசன்ற தல் சந்தர்ப்பமாகும் என்பைத ம் 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) உாிய சகல அறிக்ைகக ம் அதிகாரசைபயின் தைலவாிடம் ஒப்பைடக்கப் 
பட் ள்ளதால் அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் 2006.01.31 ஆம் திகதிய க தத்தின் 
விதப் ைரக்கு அைமய அந்தப் பாைதைய வி வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0635/ ’10 
6. 

ெகளரவ ேஹமால் குணேசக்கர,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) 2009 ஆம் ஆண்  டப்பட்ட பாடசாைலகளில், 
 (i) ஆரம்பநிைல வகுப் க்கள் மாத்திரம் நைடெபற்ற பாடசாைலகளின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 
 (ii) சாதாரண தரம் வைர வகுப் க்கள் நைடெபற்ற பாடசாைலகளின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 
 (iii) உயர் தரம் வைர வகுப் க்கள் நைடெபற்ற பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம் 
ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அந்தப் பாடசாைலகள் டப்ப வதற்கான பிரதான காரணம் என்னெவன்பைத ம், 
 (ii) இவ்வா  பாடசாைலகள் டப்ப வைதத் த த்  நி த்த உத்ேதச 

நடவ க்ைக ஏேத ம் இ க்கின்றதா என்பைத ம், 
 (iii) அவ்வாெறனின், அ  யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0636/ ’10 
7. 

ெகளரவ விஜய தஹநாயக்க,—  சுற்றாடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) இரசாயனப் பசைளக க்கு மாற்றீடாக ேசதனப் பசைளகளின் பயன்பா  

மற் ம் உற்பத்திைய விவசாயிகளிைடேய பிரபல்யப்ப த் வதற்காக 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின், அ  யாெதன்பைத ம்  
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) கிாிந்த ஹுல் எல்ல பிரேதச சைபக்குச் ெசாந்தமான ம் 56 இலட்சம் ெசலவில் 
நிர்மாணிக்கப்பட்ட மான, குப்ைபகைளப் பயன்ப த்தி கூட் ப் பசைளையத் 
தியாாிக்கும் நி வனமான  மக்களின் எதிர்ப்  காரணமாக தற்ெபா  

டப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 
(இ) அைத மீண் ம் திறப்பதற்காக அவர் எ க்கும் நடவ க்ைககள் யைவ என்பைத 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0638/ ’10 
8. 

ெகளரவ அ ந்திக்க பர்னாந்  ,—  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) வில்பத்  வனப் ங்காவின் பா காப்  மற் ம் அபிவி த்திக் க த்திட்டத்தின் 

கீழ் ெசயற்ப த்தப்ப கின்ற பா காப்  மற் ம் அபிவி த்திக் கட்டங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்கான மதிப்பிடப்பட்ட ெமாத்தச் ெசல  யாெதன்பைத ம், 
 (iii) க த்திட்டத்திைன நிைற  ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் அண்  யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் வில் வனப் ங்காவி ந்  ஈட் வதற்கு 

எதிர்பார்க்கும் வ டாந்த வ மானம் எவ்வள  என்பைத அவர் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0639/ ’10 
9. 

ெகளரவ (டாக்டர்) ரேமஷ் பதிரண,— ைற கங்கள், விமானச் ேசைவகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் மத்தல விமான நிைலயத்ைத நிர்மாணிப் 
பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  நிர்மாணப்பணிக்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிலப்பரப்பின் அள  
எத்தைன ெஹக்ரயர் என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) குறித்த நிர்மாணப்பணிக க்காக ேமற்ப  பிரேதசத்தி ந்  அப் றப்ப த்தப்பட 

ேவண் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (ii) ேமற்ப  கு ம்பங்களில் சட்டாீதியான கு யி ப்பாளர்களின ம் அ மதியற்ற 

கு யி ப்பாளர்களின ம் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  கு ம்பங்க க்கு மாற் க் காணிகைள ெபற் க் ெகா க்கும் 

ெசயற்திட்டேம ம் உண்டா என்பைத ம், 
 (iv) ஆெமனில், அ  யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) ேமமற்ப  விமான நிைலய நிர்மாணப்பணிகைள நிைற  ெசய்ய 

எதிர்பார்த் ள்ள வ டம் யாெதன்பைத ம், 
 (ii) திய விமான நிைலயத்ைத நிர்மாணித்ததன் பின்னர் அதைன 

பயன்ப த் பவர்கள் என எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற வ டாந்த விமானப் 
பணிகளின் எண்ணிக்ைக  அண்ணளவாக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்குக் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0050/ ‘10 
10. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தினால் (சிபிசி) உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் 

அல்ல  இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் எல்லா உற்பத்திப் ெபா ட்கைள ம், 
 (ii) ெவவ்ேவ பட்ட ஒவ்ெவா  ெபா ளின ம் ெசல  (இலாபம் தவிர்ந்த 

விற்பைன விைல) மற் ம் ெசலவின  ஆக்கஅைமவின் விபரத்ைத ம், 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கீேழ தரப்பட்டவா , ெசலவினத்தின் (கிரயத்தின்) சகல கட்டங்களி ம் 
உள்ள எல்லா வாிகைள ம், 

  விற்பைன விைல     x x x x x 
  உற்பத்திச் ெசல    x x x  
  நி வாகச் ெசல   x x x  
  சந்ைதப்ப த்தச் ெசல  x x x  
  லதனச் ெசல   x x x  
  விளம்பரப்ப த்தற் ெசல  x x x    x x x x x 
  ெமாத்த இலாபம்  x x x   x x x x x 
  வாிகைளக் கழிக்க 
  (எல்லா வைகக ம் ெவவ்ேவறாகக் குறிப்பிடலாம்) x x x x x 
  ேதறிய இலாபம் 
 (ii) கடந்த 15 வ டங்க க்கான, இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின ம் 

(சி.பி.சி.) அதன் ைணக் கம்பனிகளின ம் வ டாந்த இலாபத்ைத ம் 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(இ) (i) இ வைர பாவாக மாற்றப்படவி க்கும் ெடாலர்கள் மீ  வங்கிக க்கான 
ெமாத்தப் ப கடைன ம், 

 (ii) நாணய மாற்  இழப்பிைன ஏற் க்ெகாள்பவர் யார் என்பைத ம், 
 (iii) ேமேல (i) இல் உள்ளவா , விற்கப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைகைய ம் அதற்குாிய 

ெமாத்த நாணயப் ெப மதி ட ம் 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0254/ ‘10 
11. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் அம்பாந்ேதாட்ைட  வலயக் கல்வி அ வலகத்திற் 

குட்பட்ட திஸ்ஸமஹாராம ேகாட்டக் கல்வி அ வலகத்தினால் நிர்வகிப்ப ம் 
அரசாங்க பாடசாைலகளில் கல்வி ெப ம் மாணவர்களின் பாீட்ைசயில் 
சித்தியைட ம் சத தம் குைறந்  வ கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கல்வி வலயத்தில் 2007, 2008,2009 ஆம் ஆண் களில் க.ெபா.த உயர் 
தரத்தில் சித்தியைடந்  பல்கைலக்கழக கல்விையப் ெப வதற்கு தகுதி ெபற்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம் அவர்கள  பாடசாைலகளின் ெபயர்கைள ம் 
தனித்தனியாக அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) வ ட ஆரம்பத்தில் பாட த்தகங்க ம் ஆசிாியர்க க்கான பாடவிதானங்க ம் 
உாிய ேநரத்தில் கிைடக்கப்ெபறாைம மாணவர்களின் கல்வி நிைல ழ்ச்சி 
அைடவதற்கு காரணமா ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அம்மாணவர்களின் கல்வி நிைலைய ேமம்ப த் வதற்கும் 
ஆற்றல்கைள வளர்ப்பதற்கும் ேதைவயான பாட த்தகங்கைள உாிய 
ேநரத்தில் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபயில் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலகைள உாிய ைறயில் கண்காணிப்பதற்காக உாிய 

உத்திேயாத்தர்கைள அ ப் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனின் அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0535/ ’10 
12. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், சியம்பலாண் வ - ெபாத் வில் - அக்கைரப்பற்  

தியான  அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட  வ கின்றதா 
என்பைத ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  
 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 
 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி 

யாெதன்பைத ம், 
 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம், 

 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர விைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 
பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல் , ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0255/ ‘10 
13. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் அம்பாந்ேதாட்ைட  வலயக் கல்வி 
அ வலகத்திற்குட்பட்ட அம்பாந்ேதாட்ைட ேகாட்டக் கல்வி அ வலகத்தினால் 
நிர்வகிப்ப ம் அரசாங்க பாடசாைலகளில் கல்வி ெப ம் மாணவர்களின் 
பாீட்ைசயில் சித்தியைட ம் சத தம் குைறந்  வ கின்றெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கல்வி வலயத்தில் 2007, 2008,2009 ஆம் ஆண் களில் க.ெபா.த உயர் 
தரத்தில் சித்தியைடந்  பல்கைலக்கழக கல்விையப் ெப வதற்கு தகுதி ெபற்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம் அவர்கள  பாடசாைலகளின் ெபயர்கைள ம் 
தனித்தனியாக அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) வ ட ஆரம்பத்தில் பாட த்தகங்க ம் ஆசிாியர்க க்கான பாடவிதானங்க ம் 
உாிய ேநரத்தில் கிைடக்கப்ெபறாைம மாணவர்களின் கல்வி நிைல 

ழ்ச்சியைடவதற்கு காரணமா ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அம்மாணவர்களின் கல்வி நிைலைய ேமம்ப த் வதற்கும் 
ஆற்றல்கைள வளர்ப்பதற்கும் ேதைவயான பாட த்தகங்கைள உாிய 
ேநரத்தில் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலகைள உாிய ைறயில் கண்காணிப்பதற்காக உாிய 
உத்திேயாத்தர்கைள அ ப் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின் அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0436/ ‘10 
14. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) வடக்கு, கிழக்கு மற் ம் வடமத்திய மாகாணங்களில் இயங்கிக் ெகாண் க்கும் 

பல்கைலக்கழககங்களின் எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (ii) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட பல்கைலக்கழகங்க க்கு ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட 

மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (iii) பல்கைலக்கழகத்தின் பீட வாாியாக மாணவர் ஒ வ க்கான ெசலைவ ம், 
 (iv) அப்பல்கைலக்கழகங்களில் ெதாழில் ாி ம் விாி ைரயாளர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ஒவ்ெவா  பல்கைலக்கழகத்தின ம் வ டெமான்றிற்கான பல்கைலக் 

கழகத்தின ம் வ டெமான்றிற்கான கல்வி நடவ க்ைக நாட்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம், 

 (ii) கடந்த 3 வ டங்களில் அப்பல்கைலக்கழகங்கள் யதார்த்த ர்வமாக இயங்கிய 
நாட்களின் எண்ணிக்ைகைய ம் வ டவாாியாக ம்  

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0536/ ’10 
15. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், ெபாத் வில் - பாணம தியான  அபிவி த்தி 

ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட  வ கின்றதா 

என்பைத ம் 
அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  
 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 
 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம், 
 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 

என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 

யாைவ என்பைத ம், 
 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர விைலகள் 

யாைவெயன்பைத ம், 
 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 

பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல் , ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 
1. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— சனாதிபதி மற் ம் பிரதம அைமச்சர் ஆகிேயார் 
அைமச்சரைவ அைமச்சுப் பதவிகைள வகித்தல் ெபா த்தமானதல்ல,— விவாதம் 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் (ஒற்ேறாபர் 08, 2010) “விைனத்திறைம மிக்கேதார் நிர்வாகத்ைத 
ேமற்ெகாள் கமாக ம் அைமச்சர்கள  ெசயற்பா கைள விமர்சனாீதியாக ஆய்  
ெசய்வதற்கும் ஏ வான வைகயில் சனாதிபதி மற் ம் பிரதம அைமச்சர் ஆகிேயார் எந்தெவா  
அைமச்சரைவ அைமச்சுப் பதவிைய ம் வகித்தல் ெபா த்தமானதல்லெதன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற ” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப் ெபற்ற .  [பா.1/ ‘10] 

பா.4/ ‘10 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஊடகவியலாளர்க க்கு, அரசாங்க ெபா ப்  
யற்சிகள் பற்றிய கு  (COPE) அரசாங்கக் கணக்குக்கு  (PAC) மற் ம் ஆேலாசைனக் 

கு க்கூட்டங்கள் அைனத்தி ம் பிரசன்னமாயி க்க அ மதியளித்தல்,— அரசாங்க 
ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு  (COPE) அரசாங்கக் கணக்குக்கு  (PAC) மற் ம் 
ஆேலாசைனக்கு க் கூட்டங்களில் இ ேபான்ற கலந் ைரயாடல்கள் மிக 
விைளபய ைடயதாக ம் அர்த்த ஷ் ள்ளதாக ம் ெவளிப்பைடயான மாக அைமய 
ஏ வாக இ க்கும் என்பதால், ஊடகவியலாளர்க க்கு அதில் பிரசன்னமாயி க்க 
அ மதியளிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.5/ ‘10 
3. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— சுயெதாழிலாக கமத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள 
விவசாயிக க்கு விவசாயக் கட தவிகைள அளித்தல்,— சுயெதாழிலாக கமத்ெதாழி ல் 
ஈ பட் ள்ள விவசாயிக க்கு விவசாயக் கட தவியாக அதிகபட்ச கடனாக 2,50,000  

பாைவ 5% குைறந்த வட்  தத்தில் வழங்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.6/ ‘10 
4. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெபா த்தீன், பிளாஸ் க் ேபான்ற கழி ப் 
ெபா ட்கைள அழித் வி வ  ெதாடர்பான ெபா மக்க க்கு அறி ட் கமாக 
நாடளாவிய ாீதியிலான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்றிைன அ லாக்குதல்,— நாட் ள் 
ெபா த்தீன் மற் ம் பிளாஸ் க் ேபான்றவற்றின் பாவைன ேவகமாக அதிகாித்  
வ வதா ம் அவ்வாறான கழி ப் ெபா ட்கைள பார ரமின்றி அகற் வதனால் ஏற்ப ம் 
பாாியள  சுற்றாடல் மாசுப தல் நிமித்த ம் ெபா த்தீன், பிளாஸ் க் ேபான்ற கழி ப் 
ெபா ட்கைள அழித் வி வ  ெதாடர்பாக ெபா மக்க க்கு அறி ட் கமாக 
நாடளாவிய ாீதியிலான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்றிைன அ லாக்க ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.7/ ‘10 
5. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— அரச வங்கிகளி ந்  கடன் வாங்கி மீள ெச த்தத் 
தவறியவர்களின் ெபயர்கைள ெவளியி தல்,— அரச வங்கியி ந்  பா 100 
மில் ய க்கு ேமற்பட்ட கடன் வாங்கி மீள ெச த்தத் தவறியவர்களின் ெபயர்கைள 
ெவளியி வதற்காக சட்ட ஏற்பா கைள அறி கப்ப த்த ேவண் ெமன்  இப்பாரா  
மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.8/ ‘10 
6. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—தனியார் உ ப்பினர்களின் பிேரரைணகள் 
ெசயற்ப த்தல்,— பாரா மன்றத்தில் பிேராிக்கப்ப ம் தனியார் உ ப்பினர்களின் 
பிேரரைணகள் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் பய ள்ள பங்களிப்ெபான்றாக 
அைமவதற்கு ஏ வாக அைவகள் ஒ  வ டத் க்குள் விவாதிக்கப்பட ேவண் ெமன் ம் 
பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்பட்டால் ஆ  மாதங்க க்குள் அைமச்சரைவயினால் 
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன் ம் இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.9/ ‘10 
7. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பாரா மன்றத்தில் ேதசிய கீதம் இைசத்தல்,— 
நாட் ல் ேதசிய மனப்பாங்ைக ஏற்ப த் கமாக பாரா மன்ற அமர்  ஆரம்பமாக 

ன்ன ம் ஒத்திைவக்க ன்ன ம் பாரா மன்றத்தில் ேதசிய கீதம் இைசக்க ேவண்  
ெமன் ம் இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.10/ ‘ 10 
8. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பலமான இலங்ைக அைடயாளத்ைத ஏற்ப த் தல்,— 
அரச ஆவணங்களில் ஒ வர  சாதிைய ம் சமயத்ைத ம் ெவளிப்ப த்த ேவண் ெமன்ற 
ேதைவப்பா  பலமான ேதசிய அைடயாளத்ைத ஏற்ப த் வற்கு தைடயாக ம் இடர்ப்பா 
டக ள்ளதால் இத்ேதைவப்பாட் ந்  விலக்களிக்கப்பட ேவண் ெமன்  இப் 
பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.11/ ‘10 
9. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— வர்த்தக ேநாக்கங்க க்காக சமயத் தைலவர்களின் 
உ வங்கைள பயன்ப த் வைத தைடெசய்தல்,— சகல சமயங்க ம் சமமாக 
மதிக்கப்படல் ேவண் ெமன்ப டன் த்தெப மான், ேயசுநாதர், சிவெப மான், 

ஹம்மட் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆகிேயாாின் உ வங்கைள வர்த்தக விளம்பரங்களிேலா 
ேவ விதமான சமயசார்பற்ற ப வங்களிேலா பயன்ப த்தைல தைடெசய்த ம் 
ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.12/ ‘10 
10. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நீதிமன்றங்கைள அவமதித்தல் நைட ைறகைள 
ஒ ங்குப த் வதற்கான திய சட்டங்கைள ஆக்குதல்,— சகல க்கும் சமமான 
நியாயத்ைத உ திப்ப த் வதற்காக சனநாயகத்ைத வ ப்ப த் வதற்கு பலமான 
சுதந்திர ஊடகவியைல ஏற்ப த் வதற்கும் நீதிமன்றங்கைள அவமதித்தல் நைட ைற 
கைள ஒ ங்குப த் வதற்கான திய சட்டங்கைள ஆக்க ேவண் ெமன்  இப்பாரா  
மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.13/ ‘10 
11. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெபா மக்களின் நல க்கான சட்டநடவ க்ைக 
க க்காக சட்டங்கைள அறி கப்ப த்தல்,— வறிய மக்களின் அ ப்பைட உாிைமகள் 
மீ தல், அரசாங்க ெகாள்ைககளில் உள்ளடக்கம் மற் ம் நடாத் தல், மாநகர சைபகள் 
அதிகாாிகளினால் ெபா க் கடைமகள் நிைறேவற் தல், சமய உாிைமகள் அல்ல  
அ ப்பைட உாிைமகள் மீ தல் மற் ம் ெபா மக்கைள கடனாளிகளாக்குகின்ற அல்ல  
அவர்க க்கு ேமலதிக ெபா ப் கள் ஏற்ப த் கின்ற ஊழல்கள் ஆகியைவ ெதாடர்பில் 
ெபா மக்களின் நல க்கான சட்டநடவ க்ைகக க்காக சட்டங்கைள அறி கப்ப த்த  
ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.14/ ‘10 
12. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— அரசியல் கட்சிகளினால் ேதர்தல் ஆைணக்கு க்கு 
நிதி கணக்காய்  அறிக்ைககள் சமர்ப்பித்தல்,— எல்லா அங்கீகாிக்கப்பட்ட அரசியல் 
கட்சிகளினா ம் ெபறப்பட்ட வ மான ம் ெசலவிடப்பட்ட ெசலவின ம் பற்றிய 
கணக்காய்  ெசய்யப்ப தல் ேவண் ெமன ம் வ டம் ேதா ம் ேதர்தல் ஆைணக் 
கு க்கு சமர்ப்பிக்கப்ப த ம் ேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.15/ ’10 
13. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— அரச அ வலர்க க்கு தண்டைன வழங்குதல்,— அரச 
உயர் அ வலர்கள் தம  சுதந்திர நிைலைமைய அரசியல் மயமாக்கி மற் ம் அவர்கள் 

ைறேகடாக நடந்தால் அதனால் அவர்கள் குற்றவாளிகளாக கண் பி க்கப்பட்டால்  
அவர்க க்கு எதிராக குற்றச்சாட் ப் பத்திரங்கைள ைகயளித்   தண்டைன  விதிக்கப்பட 
ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.16/ ’10 
14. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  ஓய்  ெப ம் வயெதல்ைலைய நீ த்தல்,— அரச 
அ வலர்களின் ஓய்  ெப ம் வயெதல்ைல 65 வ டம்வைர நீ க்கப்பட 
ேவண் ெமன் ம் பாரா மன்றத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டால் விேசட திறைம ள்ள 
அரச அ வலர்களின் ஓய்  ெப ம் வயெதல்ைல 70 வ டம்வைர நீ க்கப்பட 
ேவண் ெமன் ம் இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.17/ ’10 
15. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— கல்விையப் பா காப்பதற்காக தரப் பா காப்  
ேபரைவெயான்ைற நி தல்,— ெபா ப்பற்ற ைறயில் பல்கைலக்கழக ெபயர்கைள 
பாவித்  இலங்ைகயி ள் பல கல்வி நி வனங்கள் உ வாக்கப்ப வதனால் கல்விைய 
எதிர்கால சந்ததியின க்காக பா காப்பதற்காக “தரப் பா காப்  ேபரைவெயான்ைற” 
சட்டத்தின் லம் உடன யாக நி வ ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.18/ ’10 
16. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ‘விேசட வழக்குத் ெதா நர்’ எனப்ப ம் பதவிெயான்ைற 
உ வாக்குதல்,— அரச ேசைவ அரசியல் தைலயீ களி ந்   விலக்குவதற்காக சுதந்திர 
ஆைணக்கு க்கள், அரசாங்க கணக்குக் கு , அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  
ஆகியவற்றினால் நி வனங்களில் ெசயற்றிறைம பாதிக்கின்ற ேமாச கள், ஊழல்கள், 
ெசயற்திறைமயில்லாைம ஆகியவற்ைற கண் பி த்த உடேன பாரா மன்றத்திற்கு 
அறிக்ைகயி வதற்காக  அவற் க்ெகதிராக வழக்குத் ெதா க்கப்ப வதற்கு ‘‘விேசட 
வழக்குத் ெதா நர்” எனப்ப ம் பதவிெயான்  உ வாக்கப்பட ேவண் ெமன்  
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.19/ ’10 
17. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— வர  ெசல த்திட்டம் நிைறேவற்றப்ப வதற்கு 
ன்னர் ர்வாங்க வர  ெசல த்திட்ட விவாதெமான்  நடாத் தல்,—  இந்தியா மற் ம் 

ஐக்கிய இராச்சியத்தி்ல் ேபான் ,  வர  ெசல த்திட்டம் நிைறேவற்றப்ப வதற்கு ன்  
மாதங்க க்கு ன்னர் வர  ெசல த்திட்ட மதிப்பீ களி ள்ள எதிரான ம் 
சார்பற்ற மான  தாக்கல்கள்  ஏ ம் இ ப்பின் அைவகைள  நிவர்த்தி ெசய்வதற்கும் 
தணிப்பதற்கும் ர்வாங்க வர  ெசல த்திட்ட விவாதெமான்  நடாத்தப்பட ேவண்  
ெமன்   இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.20/ ’10 
18. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பண க்கத்திற்குப் ெபா த்தமான வைகயில் 1%
ெகா ப்பன  ஒன்  ஊழியர்க க்கு ெச த் தல்,— அரச நி வனங்களினால் 
நிர்வகிக்கப்ப ம் ஊழியர் ேசமலாப நிதிய மற் ம் ஊழியர் நம்பிக்ைகப்ெபா ப்  நிதிய 
பணங்கைள ெச த் வதில் ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கான பண க்க அள க்கு ேமலதிகமாக 
1% ெகா ப்பன  ஒன்  ஊழியர்க க்கு ெச த் வைத உ திப்ப த்த ேவண் ெமன்  
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.21/ ’10 
19. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— சிேரஷ்ட பிரைசக க்கு இலவச பயண வசதிகள் 
ஏற்பா  ெசய்தல்,— சகல சிேரஷ்ட பிரைசக க்கும் ெபா ப்ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகளில் 
இலவச பயண வசதிகைள ஏற்பா  ெசய் தர ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.22/ ’10 
20. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— தகரா கள் தீர்க்கும் நிைலயெமான்ைற உ வாக்குதல்,— 
பல இன, மத மக்கள் வா ம் இலங்ைகயில் சமாதானத்திற்கு பங்கம் ஏற்ப ம் சவால்கைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றைமயினால் அைவகைள இலங்ைகயி ம், பிராந்தியத்தி ம் மற் ம் 

 உலகத்தி ம் தீர்ப்பதற்காக ெபளத்த, கிாிஸ்தவ, இந்  மற் ம் இஸ்லாம் ஆகிய 
மதங்களின் ஒ க்க ெநறிகைளக் ெகாண்ட, தகரா கள் தீர்க்கும் நிைலயெமான்ைற 
உ வாக்க ேவண் ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.23/ ’10 
21. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஓய்  ஆகிய பணிக்ெகாைடைய தாமதமின்றி 
ெபற் க்ெகா த்தல்,— இ வைர ஓய் தியப் பணிக்ெகாைடையப் ெபற்றிராத ஓய்  
ெபற்றவர்க க்கு அப்பணிக்ெகாைடைய தாமதமின்றி ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.24/ ’10 
22. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  ேதசிய ெகாள்ைகயாக்க சைப ஒன்றிைன நியமித்தல்,— 
ைறசார் ேதசிய ெகாள்ைக மற் ம் திட்டவாக்கம் ெதாடர்பில் அரசியல்வாதிகள், மற் ம் 

விடயம்சார் அதிகாாிகைளக் ெகாண்ட ம் அரசாங்கம் மா ம்ேபா  மாறாத மான 
விேசட அதிகாரங்கைளக் ெகாண்ட ேதசிய ெகாள்ைகயாக்க சைபெயான்  
நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.25/ ’10 
23. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெவளிநாட் ல் ேவைல ெசய்பவர்களின் 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  கா தல் ெதாடர்பில் சட்ட அதிகாரங்கைளக் ெகாண்டேதார் 
அலைக ஏற்ப த்தல்,— ெவளிநா களில் ேவைலெசய்ேவார்கள் கம் ெகா க்க ேவண்  
ஏற்ப கின்ற தாக்குதல்கள், ஆட்கடத்தல், கற்பழிப் , ெபண்கைள இழிெதாழி ல் 
ஈ ப த்தல், ஆட்ெகாைலகள் மற் ம் ெவளிநா க க்கு ேவைலவாய்ப்  ெதாடர்பில் 
ெசல் ம்ேபா  இடம்ெப கின்ற ேமாச கள், ெவளிநா களில் அகதிகளாக்கப்பட் ள் 
ளவர்கைள தி ம்ப அைழத் க்ெகாள்ளல் மற் ம் அவர்களின் பா காப்  ெதாடர்பில் 
ெசயற்படக்கூ ய சட்ட அதிகாரங்கைளக் ெகாண்டேதார் அலகு ஏற்ப த்தப்பட ேவண்  
ெமன  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.26/ ‘10 
24. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— திய கண் பி ப்பாளர்கைள உலகிற்கு அறி கப்ப த்  
கமாக ேதசிய திட்டெமான்றிைன உ வாக்குதல்,— திய கண் பி ப்பாளர்கைள ம் 

பலதரப்பட்ட திறைமகைளக்ெகாண்ட பிரைசகைள ம் உலகத்திற்கு அறி கப்ப த்  
வதற்காக ம் அவர்கள  திறைமகள் உ வாக்கங்கைள ேமம்ப த் வதற்காக ம் ேதசிய 
திட்டெமான்றிைன வகுக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.27/ ‘10 
25. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உள் ர் லவளங்கைள பயன்ப த் ம் 
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு வாிச்ச ைககள் வழங்கல்,— உலகச் சந்ைதக்காக 75% உள் 
நாட்  லவளங்கைளப் பயன்ப த்தி உற்பத்திகைள ேமற்ெகாள் ம் உள்நாட்  
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு 2 வ டகால வாிச்ச ைக வழங்கப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.28/ ’10 
26. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ேதாட்ட ச தாயத்திற்கு பிரசா ாிைம வழங்குதல்,— 
இலங்ைகப் பிரசா ாிைமயற்ற சகல ேதாட்டப் ற மக்களிற்கும் அவர்கள  வி ப்பத்தின் 
ேபாில் பிரசா ாிைம வழங்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.29/ ’10 
27. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— தீவிேல ள்ள ஆரம்பப் பாடசாைல மாணவர்களிற்கு 
ஒ  ேகாப்ைபப் பால் வழங்குதல்.— தீவிேல ள்ள சகல ஆரம்பப் பாடசாைல 
மாணவர்களிற்கும் காைலயில் இலவசமாக ஒ  ேகாப்ைப பால் வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.30/ ’10 
28. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஊழியர் ேசமலாப நிதி, ஊழியர் நம்பிக்ைகப்  
ெபா ப்  நிதியங்கைள ஒ  வாரகாலத்தி ள் விண்ணப்பதாாிக க்கு ெபற் க் 
ெகா த்தல்,— ஊழியர் ேசமலாப நிதி, ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியங்கைள 
மீளப்ெபற விண்ணப்பிப்பவர்க க்கு ஒ  வார காலத்தி ள் அவற்ைறப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு உாிய திட்டெமான்றிைன வகுக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற  

பா.31/ ’10 
29. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பாடசாைல மாணவர்க க்கு இலவசப் பயணச் சீட்  
வழங்குதல்,— பாடசாைல மாணவர்கள் திப் பயணிகள் ேபாக்குவரத்  அதிகாரசைப 
ேப ந் களில் பிரயாணம் ெசய்வதற்காக இலவச பயணச்சீட் க்கைள வழங்குகின்ற  

ைறெயான்றிைன அறி கப்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.32/ ’10 
30. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— விைளயாட் ப் பாடசாைலகைள அைமத்த ம் ேதசிய 
விைளயாட் க் ெகாள்ைகயிைன வகுத்த ம்,— நீண்ட கால இலக்குைடய  ேதசிய 
விைளயாட் க் ெகாள்ைகயிைன வகுப்பதற்கான ந வ க்ைககைள எ ப்பதற்கான தல் 
கட்டமாக சகல மாவட்டங்கைள ம் உள்ளடக்கூ ய  வைகயில் விைளயாட்டரங்கு, 
விைளயாட்  ைமதானம், விைளயாட்  உபகரணங்கள், விைளயாட்  ேபாதனாசிாியர் 
கைளக் ெகாண்ட உயர் மட்ட விைளயாட் ப் பாடசாைலகைள அைமக்க ேவண் ெமன்  
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 



( 41 ) 

பா.33/ ’10 
31. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ேதசிய ெமாழிகளிற்கான  கல்விப் பீடெமான்றிைன 
நிர்மாணித்தல்,— ஆசிாியர்களிற்கு சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகைள 
கற்பிப்பதற்காக ேதசிய ெமாழிகளிற்கான கல்விப்பீடெமான்றிைன நிர்மாணிக்க ேவண்  
ெமன்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.34/ ’10 
32. 

ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,—  த்தளம் மாவட்டத்தில் ைகத்ெதாழில் 
ேபட்ைடகைள தாபித்தல்,— த்தளம் மாவட்டத்தில் ைகத்ெதாழில்கைள ேமம்ப த் ம் 
ேநாக்கி ம் இைளஞர்க க்கு ெதாழில்வாய்ப் க்கைள வழங்குவதற்காக ம்  மாவட்டத்தில் 
ெபா த்தமான அைமவிடங்களில் ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடகள் அைமக்கப்பட ேவண் ம் 
என் ம் இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.35/ ’10 
33. 

 ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,—   கல் ைன நகரத்தில் சாத்தங்ேகனி 
ெபா  விைளயாட்  ைமதானத்ைத அபிவி த்தி ெசய்தல்,—  திகாம ல்ல மாவட்டத்தின் 
இைளஞர்க க்கு உயர்தரத்திலான வசதிகைள வழங்கும் ெபா ட் ம் பல்ேவ  

ைறசார்ந்த விைளயாட் க்களி ம் அவர்கள   திறைமகள், ஆற்றல் என்பவற்ைற 
ேமம்ப த் ம் ெபா ட் ம் சர்வேதச விைளயாட்  ைமதானெமான்றாக அைனத்  

ைறகளி ம் சாத்தங்ேகனி ெபா  விைளயாட்  ைமதானம் வி த்திெசய்யப்பட 
ேவண் ெமன் ம் இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.39/ ’10 
34. 

ெகளரவ அஜித் குமார,— ேககாைல மாவட்டத்தில் தனசாைலெயான்றிைன 
தாபித்தல்,— ேககாைல மாவட்டத்தில் உள்ள ராதன, கலாசார, ேதசிய வி மியங்கள் 
ெதாடர்பில் தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயி ம் ெதால்ெபா ட்கைளப் 
ெபற் க் ெகாள்ளக்கூ ய வைகயி மாக தனசாைலெயான்  தாபித்தல் ெதாடர்பில் 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப தல்  ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.40/ ’10 
35. 

ெகளரவ அஜித் குமார,— நீதித் ைற, ெபா ஸ் மற் ம் சிைறச்சாைல ஆகியவற்ைற 
ஒன்றிைணத்  சனாதிபதி ஆைணக்கு ெவான்றிைன நியமித்தல்,— ச கத்தில் 
வியாபித்  வ ம் குற்றச் ெசயல்கைள குைறப்பதற்காக ம், குற்றவியல் சட்டங்களில் 
உள்ள குைறபா கைளக் குைறத்  அதைன ேமம்ப த்தி ம் காணித் தகரா கள் உட்பட 
நீதிமன்றங்களில் குவிந்தி க்கும் விசாரைணகளின் ேதக்க நிைலைய நீக்குவதற்காக ம் 
மற் ம் நீதித் ைற, ெபா ஸ், சிைறச்சாைல ஆகியவற்றிைன ந ன மயப்ப த்தி ாித 
ேசைவகைள வழங்குதைன ேநாக்கமாக ம் ெகாண்  நீதித் ைற, ெபா ஸ், சிைறச்சாைல 
ஆகிவற்ைற ஒன்றிைணத்  சனாதிபதி ஆைணக்கு  ெவான்றிைன நியமிக்க 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.41/ ’10 
36. 

ெகளரவ அஜித் குமார,— அரசியல் பழிவாங்கல்க க்கு உள்ளானவர்க க்கான 
நிவாரணம் அளிக்கு கமாக சனாதிபதி ஆைணக்கு ,— ஆரம்ப காலம் தல் இன் வைர 
தாம் ெகாண்ட அரசியல் ெகாள்ைக காரணமாக அரசியல் பழிவாங்கல்க க்கு 
உள்ளானவர்களின் ைறப்பா கைள விசாரைண ெசய்  நிவாரணம் வழங்குவதற்காக 

ரண அதிகார ைடய சனாதிபதி ஆைணக்கு ெவான்  நியமிக்கப்பட ேவண் ெமன 
இப் பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.42/ ’10 
37. 

ெகளரவ அஜித் குமார,— 2000 ஆம் ஆண் ன் 46 ஆம் இலக்க, கமத்ெதாழில் 
அபிவி த்திச் சட்டத்ைதத் தி த் தல்,— இலங்ைகயில் கமத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள 
விவசாயிகளின் காணி உாிைம பலவித உாிமங்களின் கீழ் வ வ டன் ேமற்ப  
சட்டத்தினால் வாரப் பயிர்ச்ெசய்ைக ைற ஒழிக்கப்பட்டதனால் தாங்கள் கமத்ெதாழி ல் 
ஈ பட் ள்ள காணிகைள ம் இழக்க ேநர்ந் ள்ளதனா ம் சட்டத்தினால் பா காப்  
இல்லாததால் பலவித காணித்தகரா கள் ஏற்ப கின்றதனா ம் வாரப்பயிர்ச் 
ெசய்ைகயாளர்க க்கு ஏற்பட்ட அநீதிைய ஒழிப்பதற்காக 2000 ஆம் ஆண் ன் 46 ஆம் 
இலக்க, கமத்ெதாழில் அபிவி த்தி சட்டத்ைதத் தி த்த ேவண் ெமன்  இப்பாரா  
மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா.43/ ’10 
38. 

ெகளரவ அஜித் குமார,— உஸ்ஸன்ெகாட மைலத்ெதாடர் அைமந் ள்ள நிலப் 
பரப்ைபப் ேபணிப் பா காத்தல்,— வரலாற் க்கு ந்திய கத்தில் மத்திய ன்ைனய 
காலத்திற்குாியெதன இனங்காணப்பட் ள்ள ம் ெதன் மாகாணத்தில் அம்பலாந்ேதாட்ைட 
பிரேதச  ெசயலாளர் பிாிவில் கடற்கைரேயாரத்தில் அைமந் ள்ள ம் ெதன்னிலங்ைகயின் 
ேஹார்டன் சமெவளி எனப் பிரபல்யமைடந் ள்ள மான உஸ்ஸன்ெகாட மைலத்ெதாடர் 
அைமந் ள்ள நிலப்பரப் , இலங்ைகயில் இ பத்ெதட்டாயிரம் வ டங்கள் பழைம வாய்ந்த 
திறந்த ெவளிக் கு ேயற்றெமான்றின் ேகத்திரவ வ ஆ தங்க ம் பாைறக ம் 
கண் பி க்கப்பட்ட நிலப்பகுதியாக ம் கடல் மற் ம் தைர உயிாியல் பல்வைகத் 
தன்ைமயில் ெப மள  வளங்கள் நிைறந்த நிலப்பகுதியாக ம், சிறந்த கடலாைமகளின் 
வாழ்விடமாக ம், சுனாமிப் ேபரைலயினால் மக்கைளப் பா காத்த மதிலாக ம் அதிக 
ெப மதிைய ெகாண் ப்பதனால் இந்நிலப்பகுதியில் ஆரம்பிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள 
க த்திட்டங்கைள நி த்தி விட்  உடன யாகப் ேபணிப் பா காக்க ேவண் ய சுற்றாடல் 
ெதாகுதிெயான்றாக பிரகடனப்ப த்த ேவண் ெமன  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.44/ ’10 
39. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— அரசாங்க தகவல்கைள சுதந்திரமாக ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காக சட்டங்கைள இயற் தல்,— அரசாங்கத்தின் ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய 
ேப வதற்கும் ெபா மக்கள் அைனத்  அரசாங்க தகவல்கைள ம் சுதந்திரமாக ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கான உாிைமக்காக ம் பாரா மன்றத்தில் சட்டங்கள் இயற்றப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.45/ ’10 
40. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— இலங்ைகயர்க க்கு மிக ம் சிறந்த சுகாதார 
வாய்ப் க்கைள வழங்குதல்,— மக்களில் அதிகமாேனார் இ தய சத்திரசிகிச்ைச ெசய்ய 
ேவண் ய ேதைவ உைடயவர்களாய் இ ப்பதால் இலங்ைகயர்க க்கு மிக ம் சிறந்த சுகாதார 
வாய்ப் க்கைள வழங்க ேவண் யி ப்பதா ம் அதற்காக தனியார் ைற ஊழியர்க க்கு 
ஊழியர் ேசமலாப நிதியம் அல்ல  ஊழியர் நம்பிக்ைக ெபா ப்  நிதியத்தி டாக 
இலவசமாக வசதிகைள ெசய் ெகா க்க ேவண் ம் என் ம் அரசாங்க ஊழியர்கள் 
அல்ல  ெதாழிலற்ேறா க்கு அதற்கான  ெசலைவ ம் அரசாங்கத்தினால் சனாதிபதி 
நிதியத்தி டாக வழங்குதல் ேவண் ெமன் ம் இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.46/ ’10 
41. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உலக சுற்றாடைல பா காத்தல்,— இலங்ைக உலக 
சுற்றாடைல பா காக்கும் ெபா ட்  கூ ய கவனம் ெச த்த ேவண் ெமன்பேதா   வி 
ெவப்பமாதைல தவிர்ப்பதற்காக குறிப்பாக நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன் ம் 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.47/ ’10 
42. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பாரா மன்ற நடவ க்ைககைள ஒளிபரப் தல்,— 
ெதாைலக்காட்சி அல்ல  இைணயம் லமாக பாரா மன்ற நடவ க்ைககள் ேநர யாக 
அல்ல  தணிக்ைக ெசய்யப்பட்  ஒளிபரப்பப்ப தல்  ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.48/ ’10 
43. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெவளிநா களில் வசிக்கின்ற இலங்ைகயர்க க்கு 
வாக்களிப்பதற்கான அ மதிைய வழங்குதல்,— ெவளிநா களில் வசிக்கின்ற இலங்ைகயர் 
க க்கு எதிர்கால ேதர்தல்களில்  வாக்களிப்பதற்கு  அ மதி வழங்கப்பட  ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.49/ ’10 
44. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— இலத்திரனியல் வாக்களிப்  ைறைமயிைன 
அறி கப்ப த் தல்,— தற்ேபா ள்ள பைழைமயான வாக்களிப்  ைறைமக்குப் பதிலாக 
இலத்திரனியல் வாக்களிப்  ைறைமெயான்  அறி கப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.50/ ’10 
45. 

ெகளரவ அஜித் குமார,— இலங்ைகயில் மிகப் ெப மதியான இயற்ைக வளங்கள் 
மற் ம் அதைன அண் ய பிரேதசங்கைள பா காப்பதற்காக ைறயான விஞ்ஞான 
ாீதியிலான திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்தல்,— இலங்ைகயில் மாத்திரமல்லா  
உலகிேலேய மிக க்கியமான இயற்ைக வளமாகக் க தப்ப ம் சிங்கராஜ கா , 
கன்ென ய பா காப்  வனம், மஸ்சல கந்த, ெகாக்கல ஓயா தீ க் கூட்டல்கள் மற் ம் 
கண்டல் மரங்கள், மா  கங்ைக, ரம்சா ஈரழிப்  நிலம் மற் ம் அதைன அண்மித்த 
பிரேதசங்கள் என்பவற்ைற பா காப்பதற்கும் அவற்ைற ேமம்ப த் வதற்கும் ைறயான 
விஞ்ஞான ாீதியிலான திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.51/ ’10 
46. 

ெகளரவ அஜித் குமார,— கா  ேகாட்ைட மற் ம் அதைன அண் ள்ள வரலாற்  
ாீதியான மற் ம் ெதால்ெபா ள் மர ாிைமகைளப் பா காத்தல், ேமம்ப த்தல் மற் ம் 
உாிய பயைனப் ெப வதற்கு நடவ க்ைக எ த்தல்,— சுற் லா ைகத்ெதாழில் ைறயின் 
மிக க்கியமான ைமயமாக ம், வரலாற்  மற் ம் ெதால்ெபா ள் ாீதியில் 
ெப மதிையக்ெகாண்ட ம், உலக மர ாிைமயாகக் க தப்ப கின்ற மான கா  
ேகாட்ைட மதில், கா  ேகாட்ைடயின் உள்பகுதியி ம் கா  ேகாட்ைடைய அண் ம் 
அைமந் ள்ள வரலாற்  மற் ம் ெதால்ெபா ள் ாீதியான மர ாிைமகைளப் பா காப்பதற்கும், 
ேமம்ப த் வதற்கும் அவற் டன் ெதாடர் ைடய அரச நி வனங்களின ம் மக்களின ம் 
பங்ேகற் டன் ைறயான திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்தி இந்த வரலாற்  ாீதியான 
மர ாிைமகளின் உாிய பயைன நம  நா  ெபற் க்ெகாள் ம் வைகயில் நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.52/ ’10 
47. 

ெகளரவ திலங்க சுமதிபால,— இலங்ைகயில் குைறந்த வசதிக டன் கூ ய களில் 
வாழ்கின்ற ட் ாிைமயாளர்களின் ட் ப் பிரச்சிைனையதீர்ப்பதற்கான நைட ைறச் 
சாத்தியமான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் தல்,— இலங்ைகயில் வா ம் 
அைனத் க் கு ம்பங்க க்கும் அவர்களின் அ ப்பைடத் ேதைவகளாகிய கு நீர், 
மின்சாரம், மலசலகூட வசதிகள் மற் ம் சைமயலைற என்பவற்ைற உள்ளடங்கிய 

ெடான்றில் வதிவதற்கான உாிைமைய உ திப்ப த் ம் ெபா ட்  “மஹிந்த சிந்தைன” 
எதிர்கால ேநாக்கின் கீழ் மா கைள ம் ெகாத்தணி மா  டைமப் த் 
திட்டங்கைள ம் ெகா ம்  மற் ம் அதைன அண் ய நகரங்களில் அைமத்  மக்களின் 

ட் ப் பிரச்சிைனைய தீர்ப்பதற்கு நைட ைறச்சாத்தியமான நிகழ்ச்சித் திட்டெமான்ைற 
உ வாக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.53/ ’10 
48. 

ெகளரவ திலங்க சுமதிபால,— ெகா ம்  நகாில் மைழநீர் வழிந்ேதா வைத ஒ ங்கு 
ைறயாக்கல்,— ெகா ம்  நகாில் இன் ம் காணப்ப வ  100 ஆண் க க்கும் ேமல் 

பைழைமவாய்ந்த நீர் வழிந்ேதா ம் வ கால் ெதாகுதிெயன்பேதா , அ  ஒ ங்கான 
ைறயில் ெதாழிற்படாததா ம், அைர மணித்தியாலம் ெதாடர்ச்சியாக ெபய் ம் 

மைழயினால் ெகா ம்  நகரம் வ ம் நீாில் ழ்கும் நிைல ேதான்றி ள்ளதா ம் 
ைறசாரா விதத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள கு யி ப் கள், கட்டடங்கள் மற் ம் 

அ மதியற்ற நிர்மாணிப் களினால் சுற்றாட க்குப் பாதிப்  ஏற்பட் ள்ளதா ம், க ம் 
மைழ ெபய் ம் சந்தர்ப்பதத்தில் ெகா ம்  நகர சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தி ள் 
ஏற்ப ம் ெவள்ள அனர்த்த நிைலைமையக் கட் ப்ப த் வதற்காக மைழநீர் ஒ ங்காக 
வழிந்ேதா வதற்கு ஏற்றவைகயில் சம்பந்தப்பட்ட வ கால் ெதாகுதிகைள 
ந னமயப்ப த்தி, சுத்தம் ெசய்  ஒ ங்கு ைறயாக ேபணிவரப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.54/ ’10 
49. 

ெகளரவ திலங்க சுமதிபால,— ம த் வத் ைறயின் ெதாழில் சார் ெப மதியிைனப் 
ேபணல்,— உள்நாட் , சர்வேதச ம த் வ ைறயி ள் ெதாழிற்தைகைம மற் ம் 
அ பவத்திைனக் ெகாண் ராத ம த் வர்கள் சிகிச்ைகயளிப்பதில் ஈ பட் ள்ளைமயினால், 
சாதாரண ேநாயாளர்கள் பாாிய சிக்கல்க க்கு கங்ெகா க்க ேவண்  ேநர்ந் ள்ளதால் 
பாிதாப நிைலக்கு ஆளாகி ள்ளதாதலா ம், இதன் லம் ம த் வத் ைறயில் 
பணியாற் ம் தைகைம ெபற்ற ெதாழில்சார் ம த் வர்கள் ச கத்தில் அவமானத்திற்கு 
உள்ளாகி ள்ளதாதலா ம், ம த் வத் ைறயின் ெதாழில்சார் ெப மதியிைன ேப கமாக, 
ஒ ங்காக ம் ைறசார் ாீதியி ம் சட்ட ாீதியி ம் நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.55/ ’10 
50. 

ெகளரவ திலங்க சுமதிபால,— ஊடக சுதந்திரத்ைத ம் தகவல் அறி ம் உாிைமைய ம் 
உ திப்ப த்தல்,— அரசியலைமப்பின் தகவல்கைள அறிவதற்கும் ெவளியி வதற்கு ள்ள 
உாிைம உ திப்ப த்தப்பட் ள்ளதா ம், ெதாழில் ட்பம் ன்ேனறிவ ம் உலகில்  
உண்ைமைய ஒழிக்கேவா  மைறக்கேவா சந்தர்ப்பம் இல்லாததா ம், சனநாயக 
நாெடான்றில் அைனத்  பிரைசக க்கும் சுதந்திர ஊடகங்கள் லம் அறிைவ ம் 

ாிந் ணர்ைவ ம் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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பா.56/ ’10 
51. 

ெகளரவ திலங்க சுமதிபால,— விைளயாட் ன் லம் ேநாயற்ற ச தாயெமான்ைற 
உ வாக்குதல்,— பிள்ைளப் ப வத்திேலேய பிள்ைளகைள விைளயாட் ல் ஈ படைவப்பதன் 

லம் ேநாயற்ற ச தாயத்ைத உ வாக்குவதற்கும், இயற்ைகயிேலேய திறைமகைளக் 
ெகாண் ள்ள பிள்ைளகைள சர்வேதச மட்டத்திற்கு ஆற் ப்ப த் வதற்கும்/உலகப் 

கழ்வாய்ந்த விைளயாட்  ரர்கைள உ வாக்கி நாட் ற்கு நற்ெபயைர ெபற் க் 
ெகாள் ம் வைகயில் இன ேபதமற்ற வகுப் ப் ேபதமற்ற நியாயமான ெசயல் ைறெயான்  
அரச மட்டத்தில் வகுக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.57/ ’10 
52. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க -  ேத நர் இடாப்ைப  அ க்க  இற்ைறப்ப த் தல் – 
ேத நர் இடாப்  வ டத்தில் மாதெமான் க்கு ப்ப  நாட்க க்கு மட் ம் 
இற்ைறப்ப த் ம் பட் யெலான்றாக அல்லாமல் அ  அ க்க  இற்ைறப்ப த் ம் திறந்த 
பட் யெலான்றாக இ த்தல் ேவண் ெமன  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.59/ ’10 
53. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் க்களில் ஈ பட் ள்ேளா க்கு 
ஓய் திய ைறெயான்ைற அறி கப்ப த் தல்,— ெவளிநா க க்குச் ெசன்  மிக ம் 
சிரமத்திற்கு மத்தியில் உைழக்கும் ெசல்வத்ைத, இலங்ைகயின் ெசல்வத்ைத 
அதிகாிப்பதற்காக அ ப் கின்ற, ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் களில் ஈ பட் ள்ளவர்கைள 
மதிக்கும் வைகயில் ஓய் திய ைறெயான்ைற ெபற் க்ெகா த்தல் ேவண் ேமன 
இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.60/ ’10 
54. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— 2009 ேம மாதம் 19 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் ேசைவயில் 
இ ந்த ஆ தப் பைடயின க்காக ஓய் திய ைறெயான்ைற அறி கப்ப த்தல், — 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள்  5 வ ட ேசைவக்காலத்ைத ர்த்திெசய்த பின்னர் 
ஓய் தியத்ைதப் ெப வதற்கு தைகைமெப கின்றதனால் ஆ தப் பைடகளில் 22 
வ டங்கள் ர்த்தி ெசய்யாத ேபாதி ம்   2009 ேம மாதம் 19 ஆம் திகதிக்குப் ன்னர் 
ேசைவயில் இ ந்த ஆ தப் பைடயின க்கும் ஓய் தியம் ெபற் க்ெகா க்கப்படல் 
ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.62/ ’10 
55. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— வல  குைறந்த ம் நடமாட யாத மான நபர்க க்கு 
விேசட வ வங்கைள அறி கப்ப த் தல்,— சட்டத்தில் குறிப்பிடப்ப கின்றவா  வல  
குைறந்ேதாாின் வசதிகைள உ திப்ப த்த ம் அவர்களிட ள்ள விைனத்திறைன 
அதிகாிப்பதற்காக ம் அவர்கள் ேதைவயற்ற விதத்தில் பிறர்மீ  தங்கி ப்பைதக் 
குைறப்பதற்காக ம் அரசாங்கத்தின் அைனத்  திய கட் டங்கங்களி ம் விேசட 
வ வெமான்ைற அைமக்க ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.63/ ’10 
56. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— வாக்களிக்கும் உாிைமைய உ திப்ப த்தல்,–  
பதி ெசய்தி ந் ம் வாக்களிப்பதற்கான வாய்ப் க்கிைடக்காத வாக்காளர் அேநக 
எண்ணிக்ைகயாேனார் இ ப்பதனா ம் 18 வய க்கு ேமற்பட்ட அைனத்  நபர்க க்கும் 
 வாக்களிக்கும் உாிைமைய  ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன ம் ேத நர் இடாப்பில் 
ெபயர் குறிப்பிடப்பட்டதன் பின்னர் வாக்களிக்காத நபர்களிடமி ந்  தண்டப் 
பணெமான்ைற அறவிவி தல் ேவண் ெமன ம்  இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  
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பா.64/ ’10 
57. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஊழலற்ற உலெகான்ைற  உ திப்ப த்தல்,— 
ஊழைல ற்றாக ஒழிப்பதற்காக இலங்ைக பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் ஒன்றிைணந்  
உலகி ள்ள பாரா மன்ற அைமப் க்களில்  ேசர ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா.65/ ’10 
58. 

ெகளரவ (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— காதி நீதிமன்ற ைறைமக்கு உயர்ந்த 
இடத்ைதப் ெபற் க்ெகா த்தல்,— 1929 ஆம் ஆண் ன் ஸ் ம் விவாக, விவாகரத்  
கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் காதி நீதிமன்ற ைறைம இலங்ைகயில் தாபிக்கப்பட் , அதன் 
பின்னர் 1951 இல் ஸ் ம் விவாக, விவாகரத்  சட்டத்தின் கீழ் தி த்தப்பட்ட 
அக்கட்டைளச்சட்டம்,  ஸ் ம் கு ம்பங்களில் எ கின்ற பிணக்குகள் ெதாடர்பான 
அைனத்  விடயங்கைள ம் தீர்மானிப்பதற்கு உாித்தளிக்கப்பட்ட, காதி நீதிபதிகளின் 
தத் வங்கள் ேமம்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்பேதா , ைறைமயின் ெகளரவத்திற்கு 
ெபா த்தமான இடங்களில் அமர் கள் அத்தைகய ைறயில் நடத்தப்ப வதற்கு 
 ஏற்றவா  காதி நீதிமன்ற ைறைமயின் அந்தஸ்  தர யர்த்தப்பட ேவண் ம் என் ம் 
நீதிச் ேசைவ ஆைணக்கு வினால் காதி நீதிபதிகள் நியமிக்கப்ப வதனால் ஏைனய 
நீதிமன்ற அதிகாாிக க்கு ெகா க்கப்படக்கூ ய மதிப் மிக்க, ஏற் க்ெகாள்ளத்தக்க 
சம்பள அைமப்ெபான்றில் அவர்கள் ைவக்கப்பட ேவண் ெமன ம்  இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

பா. 69/ ‘10 
59. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ஏமாற்றப்பட்ட பண ைவப்பாளர்க க்கு தம  நிதிகைள 
மீளச் ெச த் தல்,— ேபா  நிதி நி வனங்களில் தம  பணத்ைத ைவப்பி ட்   
அதனால் ஏமாற்றமைடந்த அேநகமாேனார் இ ப்பதனா ம் கடந்த 2009/2010 ேதர்தல் 
பிரசாரங்களில் இந்த அரசாங்கம் பண ைவப்பாளர்கள் மற் ம் நிதி நி வனங்க க்கு 
அவற்றின் மிகுதிப் பணத்ைத மீளச் ெச த்த வாக்கு தி அளித்தி ப்பதனா ம் மத்திய 
வங்கி இந்நி வனங்களின் ெபா ப்பாளராக இ ப்பதனால் மிக ம் விைனத்திற டன் 
ெசயற்படேவண் ெமன்பேதா  பண ைவப்பாளர்க க்கு அவர்கள  மிகுதிப் பணத்ைத 
ெபற் க் ெகா க்க அரசாங்கம் ன்வர ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற .  

பா. 70/ ‘10 
60. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— அங்க ன ற்ற மற் ம் விேசட ேதைவகள் உள்ள 
பிள்ைளக க்கு ெதாழிற்பயிற்சிைய அளித்தல்,— அங்க ன ற்ற மற் ம் விேசட 
ேதைவகள் உள்ள பிள்ைளக க்காக மாவட்ட, மாகாண மட்டங்களில் ெதாழிற்பயிற்சிைய 
அளித்  அப்பிள்ைளகைள ைறயான விதத்தில் ெதாழில்வாய்ப் க க்கு அ ப் ம் 
திட்டெமான்  அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் க கின்ற . 

பா. 71/ ‘10 
61. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— சுேதச ஆ ர்ேவத ம த் வர்க க்கு சமாதான நீதவான் 
நியமனங்கைள வழங்கல்,— சுேதச ஆ ர்ேவத ம த் வர்கள்  பணத்ைத ம் 
சிறப் ாிைமகைள ம் எதிர்பார்க்காமல் அவர்களால் ச கத்திற்கு ஆற்றப்படேவண் ய 
ச கப் ெபா ப்பாகக் க தி, குறிப்பாக கிராமிய மக்க க்கு அளப்ெப ம் ேசைவைய 
ஆற்றிவ வதனால், அச்ேசைவைய ெகளரவிக்கும் வைகயில் ஆ ர்ேவத ம த் வ 
சைபயில் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள அைனவ க்கும் சமாதான நீதவான் பதவிகள் 
வழங்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா ன்றம் க கின்ற . 
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பா. 72/ ‘10 
62. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— சமாதான நீதவான் பதவிகைள வழங்குவதற்கான 
ைறயான வழி ைறெயான்ைறத் தயாாித்தல்,— ச கத்தால் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற ம் 

ச கத்திற்கு அளப்பாிய ேசைவயாற் வ மான சமாதான நீதவான் பதவிகள், 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட நியதிக க்குப் றம்பாக வழங்கப்ப வதன் காரணமாக 
அப்பதவியின் ெகளரவ ம் அங்கீகார ம் ப ப்ப யாக குைறவைடவதனால்  குறித்த 
நியமனங்க க்ெகன ைறயான வழி ைறெயான்ைறத் தயாாிக்க ேவண் ெமன 
இப்பாரா ன்றம் க கின்ற . 

பா. 74/ ‘10 
63. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— சுனாமி அனர்த்தத்தினால் ஏற்பட்ட பிரச்சிைனக க்கு 
தீர்  காணல்,— சுனாமி அனர்த்தம் காரணமாக ஏேத ம் பிரச்சிைனக்கு கம் ெகா த்  
இ  வைர அப்பிரச்சிைனக்கு தீர்  கிைடக்காமல் இ ப்பின், பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
மற் ம் மாவட்ட ெசயலாளர் பிாி  அ ப்பைடயில் ஆராய்ந் , அவர்கள் 

கம்ெகா த் ள்ள அல்ல  தற்ேபா  கம்ெகா க்கும் பிரச்சிைனகைள 
குைறப்பதற்கான விைனத்திறன்மிக்க ேவைலத்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் தல் 
ேவண் ெமன  இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 75/ ‘10 
64. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—- ட் ந்  ெதாழில் ாிேவா க்கான ேதசிய 
ெகாள்ைகெயான்ைற வகுத்தல்,— இலங்ைகயில் பலதரப்பட்ட ெதாழில் வாய்ப் த் 

ைறகளில் பல தரப்பட்ட உற்பத்திப் பணிகளில் ஈ ப ம் சுமார் பத்  இலட்சம் 
ேபர்களான ட் ந்  ெதாழில் ாிேவார்க க்காக அரசியல் அதிகாரம் 
வாய்ந்ேதார்கள், அத டன் ெதாடர் பட்ட சகல ைறகளின ம் ேதர்ச்சிெபற்றவர்கள் 

த்தி ஜீவிகள் உட்பட அரச, மற் ம் அரச சார்பற்ற நி வனங்களின் உதவிையப் ெபற்  
ைறயான ேதசிய ெகாள்ைகெயான்ைற வகுத்  அதைன ாிதமாக நைட ைறப்ப த்த 

ேவண் ெமன  இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 76/ ‘10 
65. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ெநற்பயிர்ச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ள யா ள்ள 
வயற்காணிகைள பய ள்ள நடவ க்ைகக க்குப் பயன்ப த் தல்,— வயற் காணிகைள 
நிரப் வதற்கான சட்டம் மீறப்படாத வைகயில், ஒ ங்கு ைறயான ஆய்  ஒன்றின் லம் 
இனங்காணப்பட்டதன் பின்னர் எவ்வைகயி ம் ெநற்பயிர்ச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ள 

யாத வயற் காணிகளில் பய ள்ள விவசாய உற்பத்திகைள மட் ம் பயிாி வதற்கும், 
நிர்மாணப் பணிக க்காக எவ்வித வாய்ப் க ம் கிைடக்காத வைகயி மான நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கைள வகுக்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 77/ ‘10 
66. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— அரச ேசைவையச் ேசர்ந்த ஓய் தியம் ெப பவர்களின் 
சம்பள ரண்பாட் ைன நீக்குதல்,— 2006/6 சம்பள மீள்தி த்த சுற்றறிக்ைகயின் பிரகாரம் 
2006.06.01 ஆம் திகதியி ந்  அ லாகின்றவா  அரச ஊழியர்க க்கு சம்பள மாற்றம் 
வழங்கப்பட்டைமயால் 2006.06.01 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் ஓய் ெபற்ற மற் ம் அதன் 
பின்னர் ஓய் ெபற்ற அரச ஊழியர்க க்கிைடயில் பாாிய சம்பள ரண்பா  நில வதால் 
அதைன நீக்குவதற்கான ஒ  ேதசிய ேவைலத்திட்டம் தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 78/ ‘10 
67. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— மாவட்ட மட்டத்தில் தகவல் மத்திய நிைலயங்கைள 
நி தல்,— வியியல் அைம , வரலாற் ப் பின்னணி, பயிாிடப்ப ம் பயிாினங்கள், தி 

ைறைம அரச அ வலகங்கள், பாடசாைலகள், பல்கைலக்கழகங்கள், ைகயிரத 
நிைலயங்கள் மற் ம் ேப ந்  தாிப்பிடங்கள் ஆகிய அைனத்  தகவல்க ம் 
கணனிமயப்ப த்தப்பட்ட மற் ம் ஆவணப்ப த்தப்பட்ட தகவல் மத்திய நிைலயங்கைள 
நி வதற்கும், அதன் தலாவ  கட்டத்தின் ேபா  மகாகாண மட்டத்தி ம் 
இரண்டாவ  கட்டத்தின் ேபா  மாவட்ட மட்டத்தி ம் ன்றாவ  கட்டத்தின் ேபா  
பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதச மட்டத்தி ம் இந்நிைலயங்கைள 
நி வேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 79/ ‘10 
68. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— இலங்ைகயில் அறெநறி பாடசாைலகளின் கல்வி மற் ம் 
நிர்வாகத்ைத ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல்,— இலங்ைகயில் சகல மதங்களின ம் அறெநறி 
பாடசாைலகளின் கல்வி மற் ம் நிர்வாகத்ைத ேம ம் ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்கும் 
ெபளத்த அறெநறி பாசாைலகளில் காணப்ப ம் அறெநறி இ திப் பாீட்ைச மற் ம் 
அறெநறி தர்மாசார்ய பாீட்ைச மற் ம் சகல மதங்களின ம் அறெநறி பாடசாைலகளில் 
நடாத்தப்ப ம் இவற் க்கு இைணயான பாீட்ைசகளின் சான்றிதழ்க க்கு உாிய 
அங்கீகாரத்ைத வழங்குத ம், அறெநறிப் பாடசாைலக்கு ெதாடர்ச்சியான மனித 
வளங்க டன் ெபளதீக வளங்கைள ம் வழங்குவதன் லம் அறெநறிப் 
பாடசாைலக க்கு ச கமளிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிப்பதற்கு ாித 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற வகுத்த ம் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 80/ ‘10 
69. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— நாய்கள், ைனகள் ேபான்ற ெசல்லப் பிராணிகைள 
வளர்த்தல் ெதாடர்பான சட்டங்கைள வகுத்தல்,— களில் அல்ல  விற்பைன 
ெசய்வதற்காக வளர்க்கப்ப ம் நாய்கள், ைனகள் ேபான்ற ெசல்லப்பிராணிகைள 
உள் ராட்சி நி வனங்களில் பதி  ெசய்யத் ேதைவயான சட்டங்கள் வகுக்கப்பட 
ேவண் ெமன்பேதா , குறித்த பிராணிகளின் குட் கைள, சட்டாீதியான அ மதி ெபற்ற 
நிைலயங்களில் மாத்திரம் விற்பைன ெசய்தல் ேவண் ெமன ம் அவ்வாறல்லாத 
இடங்களில் வளர்க்கப்ப ம் ெபண்ணினப் பிராணிகைள கட்டாயமாக மலடாக்க க்கு 
உட்ப த் வதற்கும், ேதைவயான சட்டங்கள் வகுக்கப்படேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 81/ ‘10 
70. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ெதாழில் சந்ைதக்குத் ேதைவயான ஊழியர்கைள 
பயிற் வித்தல்,— எதிர்காலத்தில் இலங்ைகயில் உ வாகும் திய ெதாழில் 
வாய்ப் க க்குத் ேதைவயான ஊழியர்கைளப் பயிற் விக்கும் வழிெயான்ைறத் ெதாடங்கி 
ைவக்கும் பணிைய மிக ம் விைனத்திறனான வைகயில், நாட் ள் காணப்ப ம் 
அைனத்  ன்றாம் நிைலக்கல்வி நி வனங்களி டாக ஆரம்பித்தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 82/ ‘10 
71. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—  ெபா நிர்வாக கட்டைமப்ைப ம சீரைமத்தல்,— 
தற்சமயம் ெபா நிர்வாக அைமச்சினால் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களின் எல்ைலகைள 
மீள நிர்ணயிப்பதற்கனான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ வேதா  அவ்வா  
எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்யப்ப ம் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களி டாக திய பிரேதச 
ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதச எல்ைலகைள ம் திய மாவட்ட எல்ைலகைள ம் 
நிர்ணயிக்க ேவண் ெமன ம், இவ்வா  நிர்ணயிக்கப்ப ம் பிரேதச ெசயலாளர் 
ஆ ைகப் பிரேதசங்கள் உள் ராட்சி மன்ற ஆ ைகப் பிரேதசங்களாக மாற்றியைமக்க 
ேவண் ெமன ம், அத்தைகய ஆ ைகப் பிரேதசத்தி ள் ேகாட்டக் கல்வி அதிகாரப் 
பிரேதசம், ெபா ஸ் அதிகாரப் பிரேதசம், கமநல ேசைவகள் அதிகாரப் பிரேதசம், பிரேதச 
சுகாதார ேசைவ உத்திேயாகத்தர் அதிகாரப் பிரேசதம் உள்ளிட்ட சகல அரச 
நி வனங்களின ம் அதிகாரப் பிரேதச எல்ைலகள் உள்ளடங்கும் வைகயில் 
ஒட் ெமாத்தமான ெபா த் ைறக் கட்டைமப் ம் தி த்தப்பட ேவண் ெமன ம் 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 83/ ‘10 
72. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— நில்வளா கங்ைக திட்டத்தின் எதிர்கால அபிவி த்திப் 
பணிகைள மீள ஆரம்பித்தல்,— மாத்தைற மாவட்டத்தின் நில்வளா கங்ைக திட்டத்தின் 
அபிவி த்திப் பணிகள் இைடந வில் டங்கியி ப்பதால் அப்பள்ளத்தாக்கின் ஊட்டப் 
பிரேதசத்தில் பயிர்ச்ெசய்ைககைள ேமற்ெகாள் ம் மக்கள் கங்ெகா த் ள்ள 
பிரச்சிைனக க்கு விைரவில் தீர்  வழங்க நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன ம், 
நில்வளா கங்ைக திட்டத்தின் எதிர்கால அபிவி த்திப் பணிகைள விைரவில் மீள 
ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 84/ ‘10 
73. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— மாகாண சைப மற் ம் உள் ராட்சி நி வனங்களின் 
மக்களின் பிரதிநிதிகளின் பதவிக் காலத் க்குப் பின்ன ம், சமாதான நீதவான் 
பதவியிைன வழங்குதல்,— மாகாண சைப மற் ம் உள் ராட்சி நி வனங்களின் மக்கள் 
பிரதிநிதிக க்கு வழங்கப்ப கின்ற, சமாதான நீதவான் பதவியான , அவர்கள  பதவிக் 
காலத் க்கு மட் ம் வைரய க்கப்பட் ள்ளதா ம், இப்பதவிக்காலத்தின் பின்ன ம், 
அவர்களிடம் ேமற்ப  ேசைவயிைனப் ெப வதற்காக வ ம் அேநகமாேனார் 
சிரமங்க க்கு உள்ளாகின்றனர் என்பதா ம், இம் மக்கள் பிரதிநிதிக க்கு தம  பதவிக்  
காலத்தின் பின்ன ம், சமாதான நீதவான் பதவியிைன வழங்குவதற்கான தகுந்தெதா  
ேவைலத் திட்டத்திைன வகுத்தல் ேவண் ம்  என இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 85/ ‘10 
74. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— மாகாண சைப அைமச்சர்கள் மற் ம் உ ப்பினர்கள் 
அைனவாின ம் ெகா ப்பன கள் மற் ம் சிறப் ாிைமகள் குறித்  மீளாய்  ெசய்தல்,— 
நாட் ல் தற்ேபா  இயங்கி வ கின்ற மாகாண சைபகள் மற் ம் எதிர்காலத்தில் ஒ ங்கு 

ைறயாக ெசயற்பட ள்ள வடமாகாண சைபயின், ெகளரவ அைமச்சர்கள், தவிசாளர்கள், 
உபதவிசாளர்கள், ஆ ம் கட்சியின் தற்ேகாலாசான், சைபத் தைலவர்கள், எதிர்க் கட்சித் 
தைலவர்கள், எதிர்க் கட்சியின் தற்ேகாலாசான் மற் ம் ெகளரவ உ ப்பினர்கள் 
ஆகிேயாாின் ெகா ப்பன கள், சிறப் ாிைமகள் மற் ம் வசதிகள் ஒ ங்கான ைறயில் 
காணப்படாைமயினால், இ  ெதாடர்பாக ஆழமாக ஆராய்ந்  அதற்கான ஒழங்கான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன  இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 86/ ‘10 
75. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— உள் ராட்சி நி வனங்களின் அைனத்  மக்கள் 
பிரதிநிதிகளின ம் ெகா ப்பன கள் மற் ம் சிறப் ாிைமகைள மீளாய்  ெசய்தல்,— 
நாட் ல் நைட ைறயி ள்ள மற் ம் எதிர்காலத்தில் நைட ைறப்ப த்தப்பட ள்ள 
அைனத்  மாநகர சைப, நகர சைப, மற் ம் பிரேதச சைபகளின ம் நகரபிதாக்கள், நகர 
சைபத் தைலவர்கள், மற் ம் பிரேதச சைபத் தைலவர்கள், பிரதி நகரபிதாக்கள், பிரதி நகர 
சைபத் தைலவர்கள், உப தைலவர்கள், எதிர்க்கட்சித் தைலவர்கள் மற் ம் ெகளரவ 
உ ப்பினர்கள் ஆகிேயாாின் ெகா ப்பன கள், சிறப் ாிைமகள் மற் ம் வசதிகள் 
ஒ ங்கு ைறயாக இல்லாத காரணத்த்தால் இ  ெதாட்பாக ஆழமாக ஆராய்ந்  
இதற்கான ஒ ங்கு ைற டன் கூ ய நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 87/ ‘10 
76. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—  வடக்கு கிழக்கில் காணாமற் ேபான தமிழ் மக்க க்கு 
மரணச் சான்றிதழ் வழங்குதல்,— வடக்கு கிழக்கு பிரேதசங்களில் த்தம் நைடெபற்ற 
கடந்த ன்  தசாப்த காலமாக பல்ேவ  காரணங்களால் காணாமற் ேபா ள்ளவர்கள் 
தற்ேபா  உயிர் வாழ்கின்றார்களா, இல்ைலயா என்பைதயிட்  ாிதமாக விசாரைண 
ெசய் , இவர்கள் உயி டன் இல்லாதி ப்பின் இவர்க க்கான மரணச் சான்றிதழ்கைள 
வழங்குதல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 88/ ‘10 
77. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ேதசிய இைளஞர் ெகாள்ைகெயான்ைற வகுத்தல்,— 
அைனத்  அரசியல் கட்சிகைள ம் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற ெகளரவ பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட ெதாிகு ெவான்ைற நியமித் , இலங்ைகக்கு உகந்த ேதசிய 
இைளஞர் ெகாள்ைகெயான்ைற வகுத்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேவண் ெமன ம் 
அந்ேநாக்கத்திற்காக அத டன் ெதாடர் ைடய அைனத் த் ைறக ம் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் வைகயில் ேதர்ச்சி ெபற்றவர்கள் அறிஞர்கள் மற் ம் 

த்திஜீவிகளின ம் அேதேபான்  அரச மற் ம் அரச சார்பற்ற நி வனங்களின ம் 
ஒத் ைழப்ைபப் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 89/ ‘10 
78. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— அரசாங்க பாடசாைலகைள ம், பல்கைலக் கழகங்கைள ம் 
வி ைற நாட்களில் கற்ைக அலகுக க்காகப் ெபற் க்ெகா த்தல்,— அரசாங்க 
பாடசாைலகளின் வி ைற நாட்களி ம் பிற்பகல் ேநரத்தி ம், பல்கைலக்கழகங்களின் 
வி ைற நாட்களி ம், அந்த நிைலயங்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண் , வர்த்தக 
ச தாயத்தினைர ம், அரச சார்பற்ற அைமப் கைள ம், வர்த்தகச் சைபகைள ம், ச தாய 
அ ப்பைடயிலான அைமப் கைள ம் இைணத் க்ெகாள்கின்றதான விாிவானெதா  
ேவைலத்திட்டமாக, திேயார் மற் ம் ைறசாரா கற்ைக அலகுகள் ச ைகக் கட்டண 
அ ப்பைடயில் ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 90/ ‘10 
79. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— ெவற்றிடமாகின்ற கிராம உத்திேயாகத்தர் பதவிகளில் 
பதிற் கடைம ாி ம் நியமனங்க க்காக விைனத்திறன்மிக்க ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் 
தயாாித்தல்,— கிராம உத்திேயாகத்தர் பதவியில் ெவற்றிடம் ஏற்ப கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் 
அண்ைமயி ள்ள கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிைவச் ேசர்ந்த கிராம உத்திேயாகத்தர் மிகச் 
சிறியெதா  ெகா ப்பனவின் அ ப்பைடயில் பதிற்கடைமக்காக நியமிக்கப்ப வதா ம், 
ேமற்ப  பதிற் கடைம நியமனத்தின் லம் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் 
இரண் ன ம் விைனத்திறன் ழ்ச்சயைடவதா ம், இந்த நிைலைமைய தவிர்த் க் 
ெகாள் ம் ெபா ட்  சகல பிரேதச ெசயலகப் பிாி களி ம் கிராம உத்திேயாகத்தர் 
ேசர்மம் ஒன்ைற அைமக்க ேவண் ெமன்பேதா , ெவற்றிடம் ஏற்ப கின்ற பிாி க க்கு 
ேமற்ப  ேசர்மத்தி ந்  கிராம உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிப்பதற்கும், ேமற்ப  
ேசர்மத்தி ள்ள கிராம உத்திேயாகத்தர்கைள, பிரேதச ெசயலாளாினால் 
ஒப்பைடக்கப்ப கின்ற ேவ  பய ள்ள ைறகளில் அல்ல  கடைமகளில் 
ஈ ப த் வதற்குமான ேவைலத்திட்டெமான்  தயாாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 91/ ‘10 
80. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,—  தற்ேபா  ெசயற்ப ம் சிவில் பா காப் க் கு க்குக க்கு 
உத்திேயாக ர்வ அங்கீகாரத்ைத வழங்குதல்,— சகல கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களி ம் 
அைமந் ள்ள மத வழிபாட் த் தலங்களின் தைலைம ேதரர், மதகு , பாடசாைல அதிபர், 
கிராம உத்திேயாகத்தர், ச ர்த்தி அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர், கமத்ெதாழில் ஆராய்ச்சி 
உதவியாளர், சனசைபச் ெசயலாளர்கள், பிரேதசத்தின் ெபா ஸ் நிைலயத்ைதப் 
பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் ஒ  உத்திேயாகத்தர், மற் ம் உாிய கிராம உத்திேயாகத்தர் 
பிாிவி ள்ள ெதாண்டர் அைமப் க்கள், அரச மற் ம் தனியார் ைறகளில் பணி ாி ம் 
உாிய பிாிவில் வசிக்கும் பிரதிநிதிகைள உள்ளடக்கிய சிவில் பா காப் க் கு க்கள் 
அைமக்கப்ப வைத மிக ம் எளிதாக்கும் ெபா ட்  தற்ேபாைதய சிவில் பா காப் க் 
கு க்க க்கு உத்திேயாக ர்வ அங்கீகாரெமான்ைற வழங்கக்கூ யவாறான 
பாரா மன்றச் சட்டெமான்  நிைறேவற்றப்ப தல் ேவண் ெமன ம் அத டாக கிராம 
உத்திேயாகத்தர் பிாிவில் நைடெப கின்ற குற்றச் ெசயல்கள், ர்நடத்ைதகள் மற் ம் 
சட்ட விேராத நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட பிாி க டன் சிறந்த 
ெதாடர்ைபக் கட் ெய ப் வதற்கு இய மானவா  குறித்த சட்டங்கள் ஆக்கப்ப தல் 
ேவண் ெமன ம் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 92/ ‘10 
81. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— நாட் ல் தற்ெபா  அ ல் உள்ள  காலங்கடந்த 
சட்டங்கைள இற்ைறப்ப த் தல்,— தற்ேபா ம் இலங்ைகயில் ஏகாதிபத்திய வழிகளின் 
காலத்தில் அறி கஞ் ெசய்யப்பட்ட சட்டங்கள் அ லாகிவ வதால் காலங்கடந்த 
தண்டைனகள், தண்டப்பணம் என்பவற்ைற இற்ைறப்ப த் வதற்கான ேதசிய 
ேவைலத்திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்ப த்தப்படல் ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 93/ ‘10 
82. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— ேதர்தல்ள் அைனத்ைத ம் ஒேர நாளில் நடத் தல்,—  
இலங்ைகயில் 1988 இல் இ ந்  2010 வைரயான 22 வ ட காலப்பகுதிக்குள் 1990, 1992, 
1995, 1996, 1998, 2003, மற் ம் 2007 ஆம் ஆண் கைளத் தவிர்ந்த ஏைனய ஒவ்ேவார் 
ஆண் ம் ஏேத ம் ஒ  ேதர்தல் நடத்தப்பட் ள்ளேதா  அவ்விதமாக ேதர்தல்கைள 
நடத் தலான  மக்களின் அபிப்பிராயத்ைதக் கண்டறிவதற்கான ெப மதி மிக்க 
அள ேகாலாக அைமந்த ேபாதி ம், இதன் லமாக நாட் ன் ெபா ளாதாரம், நி வாகம் 
ேபான்ற அைனத் த் ைறகளி ம் தீவிரமான தாக்கம் ஏற்ப த்தப்ப வதால் 
உள் ராட்சித் ேதர்தல்கள், ெபா த்ேதர்தல்கள் மற் ம் சனாதிபதித் ேதர்தைல ஒேர 
நாளில் நடத் வதற்ேக வாக ேமற்ப  நி வனங்களின் பதவிக் காலத்ைத 
தி த்தியைமக்க ம் ெபா த்தமான ேதர்தல் வழி ைறெயான்ைற உ வாக்க ம் 
தகுந்தவா  அரசியலைமப் த் தி த்தெமான்ைற ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 94/ ‘10 
83. 

ெகளரவ த்திக பதிரன,— பாரா மன்ற சனநாயகத்ைத வ ப்ப த் வதற்காக 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் தல்,—  நாட் ள் சனநாயகத்ைத ேம ம் வ ட் ம் 
ேநாக்கத் டன் பாரா மன்றத்திற்கும் மாகாண சைபக க்கிைடயி ம்,  மாகாண 
சைபக க்கும் உள் ராட்சி நி வனங்க க்கிைடயி ம் சிறந்த இைணப்பிைன 
ேபணிவ தல் அத்தியாவசியமா ள்ளேதா , இதற்கு உள் ராட்சி சைபகளின் 
தைலவர்கள் மாகாண சைபகளில் பிரதிநிதித் வம் வகிப்பைத உ திெசய்வதற்கும் 
மாகாண சைப தைலவர்கள் பாரா மன்றத்தில் பிரதிநிதித் வம் வகிப்பைத உ தி 
ெசய்வதற்குமான ெசயல் ைறெயான்ைற தயாாிப்பதற்குத் ேதைவயான அரசியலைமப் த் 
தி த்தெமான்  ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா. 95/ ‘10 
84. 

ெகளரவ த்திக பதிரன,— ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைட ஏற்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ த்தல்,— ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைட ேமம்ப த் ம் ேநாக்கில் தமிழ் ெமாழி ேபசுகின்ற 
மக்கள் வாழ்ந்  வ ம் பிரேதசங்களில் சிங்கள ெமாழிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ம் 
சிங்கள ெமாழி ேபசுகின்ற மக்கள் வா ம் பிரேதசங்களில் தமிழ் ெமாழிப் பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ம், அரச, அரச சார்பற்ற மற் ம் தனியார் நி வனங்களின் 
உதவி டன் நைட ைறப்ப த்தல் ேவண் ெமன்ப டன், அரச மற் ம் தனியார் 
இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் மட் மன்றி அச்சு ஊடக நி வனங்களின் ஒத் ைழப்பிைன ம் 
ெபற் க்ெகாண்  இப்பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ஆரம்பிப்பதற்கான ஒ  ேதசிய 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

பா. 96/ ‘10 
85. 

ெகளரவ த்திக பதிரண,— வாழ்க்ைகத் ைணயின் தகாத ெசயல்களினால் 
நிர்க்கதிக்குள்ளாகும் தரப்பின க்கு நிவாரணமளித்தல்,— தி மணமான கணவன் மைனவி 
தம்பதிகள் ஒேர ட் ல் வாழ்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் கணவன் அல்ல  மைனவி 
ம பாவைன சூதாட்டம் அல்ல  ேவ  ர்நடத்ைதகளில் ஈ பட் , காணி,  அல்ல  

ட் ப் பாவைனப் ெபா ட்கைள தன  தற் ணிபின் பிரகாரம் விற்பதன் காரணமாக  
அல்ல  ேவ  நபர்க க்கு ஒப்பைடப்பதன் காரணமாக மற்ைறய தரப்பின டன் 
பிள்ைளக ம் க ம் நிர்க்கதி நிைலக்குள்ளாகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் அந்நிைலைமைய 
த ப்பதற்குத் ேதைவயான சட்டங்கள் ஆக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 
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2010, நெவம்பர் 23, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
0256/ ‘10 

1. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் அம்பாந்ேதாட்ைட  வலயக் கல்வி அ வலகத் 
திற்குட்பட்ட சூாியெவவ ேகாட்டக் கல்வி அ வலகத்தினால் நிர்வகிப்ப ம் 
அரசாங்க பாடசாைலகளில் கல்வி ெப ம் மாணவர்களின் பாீட்ைசயில் 
சித்தியைட ம் சத தம் குைறந்  வ கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கல்வி வலயத்தில் 2007, 2008,2009 ஆம் ஆண் களில் க.ெபா.த உயர் 
தரத்தில் சித்தியைடந்  பல்கைலக்கழக கல்விையப் ெப வதற்கு தகுதி ெபற்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம் அவர்கள  பாடசாைலகளின் 
ெபயர்கைள ம் தனித்தனியாக அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) வ ட ஆரம்பத்தில் பாட த்தகங்க ம் ஆசிாியர்க க்கான பாடவிதானங்க ம் 
உாிய ேநரத்தில் கிைடக்கப்ெபறாைம மாணவர்களின் கல்வி நிைல ழ்ச்சியைட 
வதற்கு காரணமா ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அம்மாணவர்களின் கல்வி நிைலைய ேமம்ப த் வதற்கும் 
ஆற்றல்கைள வளர்ப்பதற்கும் ேதைவயான பாட த்தகங்கைள உாிய ேநரத்தில் 
ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

அவர் இச் சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலகைள உாிய ைறயில் கண்காணிப்பதற்காக உாிய 
உத்திேயாத்தர்கைள அ ப் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவ என்பைத ம் 
 அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0437/ ‘10 
2. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் இன்  வைர இயங்கிக்ெகாண் க்கும் 
ேதசிய மற் ம் மாகாண, பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைகைய ம், 

 (ii) ேமற்கூறப்பட்ட பாடசாைலகளில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்கூறப்பட்ட பாடசாைலகளில் உள்ள  ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைகைய 
பாசாைல வாாியாக ம், 

 (ii) பாடசாைலெயான்ைறச் சாியாக இயங்க ைவப்பதற்குத் ேதைவயான 
ஆசிாியர், மாணவர் விகிதத்ைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) கடந்த இ  வ டங்களில் கல்விக்காக ஏற்பட்ட ெசலைவ வ டவாாியாக ம், 
 (ii) அ த்த வ டத்திற்ெகன ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள பணத்ெதாைகைய ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0537/ ’10 
3. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், தி ேகாணமைல - ஹபரைன தியான  
அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட  வ கின்றதா 
என்பைத ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  

 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 
 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி 

யாெதன்பைத ம், 
 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்,  

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம், 

 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர விைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 
பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம், 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல் , ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம், 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல் ஏன்? 

0567/ ’10 
4. 

ெகளரவ ர்டீன் மசூர்,— தபால், ெதாைலத்ெதாடர் கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) த்தளம் மாவட்டத்தின் தில்ைலய  பிரேதசத்தில் அஞ்சல் அ வலகெமான்  
அல்ல  உப அஞ்சல் அ வலகெமான்  இன்ைமயினால் அப் பிரேதச மக்கள் 
பல கஷ்டங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றனெரன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  மக்களின் அஞ்சல் அ வலக ேதைவகைள இலகுவாக நிைறேவற்றிக் 
ெகாள்வதற்கு தில்ைலய  பிரேதசம் உள்ளடங்கும் வைகயில் உப அஞ்சல் 
அ வலகெமான்ைற தாபிப்பதற்கு தாமதிக்கா  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0569/ ’ 10 
5. 

ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) க த் ைற மாவட்டத்தில் ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் அதிகாரப் 
பிரேதசத்தி ம் 2008, 2009 மற் ம் 2010 ஆம் ஆண் களில் ெடங்கு ெநாயினால் 
பீ க்கப்பட்ட ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ெடங்கு ேநாயினால் 
உயிாிழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) க த் ைற மாவட்டத்தில் ெடங்கு ேநாய் தீவிரமாக பர ம் அபாயத்திற்கு 
கங்ெகா த் ள்ள பிரேதசங்கள்  எைவ என்பைத ம், 

  (ii) அந்தப் பிரேதசங்களில் ெடங்கு ேநாையத் த க்க இ வைர எ க்கப்பட் ள்ள 
விேசட நடவ க்ைககள் எைவ என்பைத ம், 

 (iii) இதற்காக எதிர்வ ம் நாட்களில் எ க்கப்படவி க்கும் விேசட நடவ க்ைககள் 
எைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0570/ ’10 
6. 

ெகளரவ க  ஜயசூாிய,—  நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  

(அ) (i) ரத்ெதா கம டைமப் த் ெதாகுதியில் எஞ்சி ள்ள காணித் ண் கைள 
விற்பைன ெசய்ய டைமப்  அதிகாரசைபயினால் அ லாக்கப்பட்ட 
திட்டெமான்  அங்குள்ள  ெப நர்களால் ேமன்ைமதங்கிய சனாதிபதி 
அவர்களிடம் ெசய்த ைறப்பாட் ற்கிணங்க இைடநி த்தப்பட்ட  
என்பைத ம், 

 (ii) இ  சம்பந்தமாக சனாதிபதி லைமப்பிாி  ேமற்ெகாண்ட விசாரைணயின் 
பாிந் ைரைய சனாதிபதி ெசயலாளர் டைமப் , அபிவி த்தி அதிகார 
சைபயின் அப்ேபாைதய தைலவ க்கும், டைமப் , நிர்மானத் ைற 
அைமச்சின் ெசயலாள க்கும் ெதார்  இல. SP/4/2/4/2/1 மற் ம் 2006.02.28 
ஆம் திகதிய க த லமாக அறிவித் ள்ளாெரன்பைத ம், 

 (iii) அக்க தத்தில் (சு க்கமாக) “எஞ்சி ள்ள சிறிய காணித் ண் கைள 
கிட்டத்தட்ட 23 வ டகாலமாக அந்த களில் வசிப்பவாக்ள் அ பவித்  
வந் ள்ளைமயால் அவர்க க்கு விற்பதன் லமாக ைகயளிக்க 
ேமன்ைமதங்கிய சனாதிபதியவர்களின் கவனம் ெச த்தப்பட் ந்த . 
சனாதிபதியின் லனாய் த் ைறயின் பாிந் ைரக்கிணங்க ரத்ெதா கம 

டைமப் த் ெதாகுதிையச் சுற்றி ெசல்வதற்குள்ள திைய காணித் ண்  
1820 இ ந்  ேவறாக்குவ ம் காணித் ண்  1819ஐ அண் ய டகளில் 
வசிப்ேபா க்கு விற்பைன ெசய்வதன் லமாக ைகயளிப்ப ம் 
ெபா த்தமானெதன அறிவிக்கிேறன்.” எனக் குறிப்பிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமன்ைமதங்கிய சனாதிபதியவர்களின் ேமற்ப  பணிப் ைரைய தாமதமின்றி 
நிைறேவற்ற அவர் நடவ க்ைக எ ப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0571/ ’10 

7. 
ெகளரவ வன் றண ங்க,—  பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ப்பைட மற் ம் ெபா சில் ேசைவயாற்றி, பல னத்தின் அ ப்பைடயில் 
ஓய்வளிக்கப்பட் , தற்ேபா  ஓய் தியம் ெப ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) இவர்கள் தற்ேபா  ெப ம் குைறந்த பட்ச ஓய் தியம் எவ்வள  
என்பைத ம், 

 (iii) ெகாட் ெகாைட, நதக வ, பிட்டெவல தியில் 215/பீ இலக்க விலாசத்தில் 
வசிக்கும் B6511 ஆம் ேசைவ இலக்கத்ைதக் ெகாண்ட கடற்பைடயின் 
ெபாறியியல் ெதாழி ட்ப ேசைவயில் பணியாற்றி விட்  1985.10.30 ஆம் 
திகதியன்  பல னத்தின் அ ப்பைடயில் ஓய்வளிக்கப்பட்  தற்ேபா  
ம வங்ெகாைட பிரேதச ெசயலகத்தில் ஓய் திய இலக்கம் 3971 இன் கீழ் 

பா. 6561.20 ஐ ஓய் தியமாகப் ெப ம், ஈ.எம்.டீ. கீர்த்திசிங்க ஏக்கநாயக்க 
ேபான்ேறார் எந்த வைகப்ப த்த க்குள் உள்ளடக்கப்ப கின்றார்கள் 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) தி . கீர்த்திசிங்கைவப் ேபான்ேறார் ெப ம் ஓய் தியமான  தற்ேபாைதய 
வாழ்க்ைகச் ெசலவின்ப  ேபாதியதில்ல என்பதனால், இவர்களின் ஓய் தித்ைத 
அதிகாிப்பதற்கு அல்ல  வாழ்வாதார வழி ைறெயான்ைற அைமத் க் 
ெகாள்வதற்கு ேபா மானள  நிவாரணெமான்ைற வழங்குவதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவக்ைககள் யாைவெயன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0637/ ’10 

8. 
ெகளரவ (அல் ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— மரபார்ந்த ைகத்ெதாழில்கள், சி ெதாழில் 

யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2009 ஆம் ஆண் ன் இ தியின் ேபா  ேதசிய ைகவிைன மன்றத்தின் கீழ் 
பதி  ெசய்தி ந்த பல்ேவ  ைகப்பணி ைகத்ெதாழில் ைறகளில் 
ஈ பட் ள்ெளாாின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) இந்நாட்  ைகப்பணிக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ேளார் எதிர்ெகாள் ம் 
லப்ெபா ட்கைள திரட் க் ெகாள்வதி ம் சிரமத்திற்குப் பிரகாரமாக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ைகப்பணிக் ைகத்ெதாழிைலச் ேசர்ந்த ைகவிைனஞர்கள் வச ள்ள அறிைவப் 

பா காப்பதற்கும் எதிர்கால சந்ததியின க்கு அதைன உாித்தாக்குவதற்கும் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள ஏேத ெமா  ேவைலத்திட்டெமான்  
உண்டா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், அ  யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0257/ ‘10 

9. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் அம்பாந்ேதாட்ைட  வலயக் கல்வி அ வலகத் 
திற்குட்பட்ட அம்பலாந்ேதாட்ைட ேகாட்டக் கல்வி அ வலகத்தினால் நிர்வகிப்ப ம் 
அரசாங்க பாடசாைலகளில் கல்வி ெப ம் மாணவர்களின் பாீட்ைசயில் 
சித்தியைட ம் சத தம் குைறந்  வ கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கல்வி வலயத்தில் 2007, 2008,2009 ஆம் ஆண் களில் க.ெபா.த உயர் 
தரத்தில் சித்தியைடந்  பல்கைலக்கழக கல்விையப் ெப வதற்கு தகுதி ெபற்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம் அவர்கள  பாடசாைலகளின் 
ெபயர்கைள ம் தனித்தனியாக அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) வ ட ஆரம்பத்தில் பாட த்தகங்க ம் ஆசிாியர்க க்கான பாட விதானங்க ம் 
உாிய ேநரத்தில் கிைடக்கப்ெபறாைம மாணவர்களின் கல்வி நிைல 

ழ்ச்சியைடவதற்கு காரணமா ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அம்மாணவர்களின் கல்வி நிைலைய ேமம்ப த் வதற்கும் 
ஆற்றல்கைள வளர்ப்பதற்கும் ேதைவயான பாட த்தகங்கைள உாிய 
ேநரத்தில் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலகைள உாிய ைறயில் கண்காணிப்பதற்காக உாிய 
உத்திேயாத்தர்கைள அ ப் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின் அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0438/ ‘10 
10. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெபா  நிர்வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) நாட் ள்ள கிராம ேசைவ உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைகைய 
மாகாண மற் ம் மாவட்ட அ ப்பைடயி ம், 

 (ii) அவர்க க்கு மாதாந்தம் வழங்கப்ப ம் ெதாைகைய ம்; மற் ம், 

 (iii) அவர்களின் பணிப்பரப்ெபல்ைலைய ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் திதாக நியமிக்கப்பட் ள்ள கிராம 
ேசைவ உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம் 

 (ii) அந்நியமனங்கள் ெதாடர்பில் பின்பற்றப்பட்ட எ ேகாள்கள் யாெதன்பைத ம், 

 (iii) எவ்வா  ெதாி கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0538/ ’10 
11. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், தி ேகாணமைல - ல்ேமாட்ைட தியான  
அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட  வ கின்றதா 
என்பைத ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  

 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 
 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி யா  

என்பைத ம், 
 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்,  

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம், 

 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர விைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 
பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம், 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல் , ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம், 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0568/ ’10 
12. 

ெகளரவ ர்டீன் மசூர்,— ைற கங்கள், விமானேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) த்தளம் மாவட்டத்தின் கண்டக்குளிய, ெப ங்கடல் கைரேயாரப் பிரேதசம் 
அவ்வப்ேபா  ாிதமாக கடல் அாிப்பிற்கு உள்ளாகும் ஒ  பிரேதசம் 
என்பைத ம், இதனால் இப்பிரேதச மீனவர்களின் தாிப்பிடமாகிய மீன்பி  
வா க ம் அதற்க காைமயில் உள்ள வர்த்தகக் கட் டங்க ம் பாாிய 
ேசதத்திற்கு உள்ளாகின்றெதன்பைத ம் அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இப்பிரேதசத்தில் நிக ம் ாித கடல் அாிப்பிைன த த்  நி த் வதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ய ாித நடவ க்ைககைள கைரேயாரப் பா காப் த் 
திைணக்களத்தின் லமாக தாமதமின்றி ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாராெவன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0258/ ‘10 
13. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் தங்காைல  வலயக் கல்வி 
அ வலகத்திற்குட்பட்ட தங்காைல ேகாட்டக் கல்வி அ வலகத்தினால் 
நிர்வகிப்ப ம் அரசாங்க பாடசாைலகளில் கல்வி ெப ம் மாணவர்களின் 
பாீட்ைசயில் சித்தியைட ம் சத தம் குைறந்  வ கின்றெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கல்வி வலயத்தில் 2007, 2008,2009 ஆம் ஆண் களில் க.ெபா.த உயர் 
தரத்தில் சித்தியைடந்  பல்கைலக்கழக கல்விையப் ெப வதற்கு தகுதி ெபற்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம் அவர்கள  பாடசாைலகளின் ெபயர்கைள ம் 
தனித்தனியாக அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) வ ட ஆரம்பத்தில் பாட த்தகங்க ம் ஆசிாியர்க க்கான பாட விதானங்க ம் 
உாிய ேநரத்தில் கிைடக்கப்ெபறாைம மாணவர்களின் கல்வி நிைல 

ழ்ச்சியைடவதற்கு காரணமா ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அம்மாணவர்களின் கல்வி நிைலைய ேமம்ப த் வதற்கும் 
ஆற்றல்கைள வளர்ப்பதற்கும் ேதைவயான பாட த்தகங்கைள உாிய ேநரத்தில் 
ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

அவர் இச் சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலகைள உாிய ைறயில் கண்காணிப்பதற்காக உாிய 
உத்திேயாத்தர்கைள அ ப் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0474/ ‘10 

14. 
ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  கூட் ற த் ைற, உள்ள வர்த்தக அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கர்ேவார் அ வல்கள் சைபயின் உ ப்பினர்களின் ெபயர்கைள ம், 

 (ii) கடந்த 3 ஆண் களாக கர்ேவார் அ வல்கள் அதிகார சைபயால் 
நடாத்தப்பட்ட ேத தல் நடவ க்ைககளின் எண்ணிக்ைகைய மாத மற் ம் 
வ டவாாியாக ம், 

 (iii) கடந்த 3 ஆண் களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மிக ம் க்கியமான ம் 
ெப மதி வாய்ந்த மான 10 ேத தல் நடவ க்ைககைள ம், 

 (iv) கண் பி க்கப்பட்ட குற்றச் ெசய ன் ெப மதிகைள மாவட்ட ாீதியாக ம், 

 (v) கர்ேவார் அ வல்கள் அதிகார சைபயில் பணியாற் ம் அதிகாாிகளின் 
எண்ணிக்ைகைய ம் 

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0539/ ’10 

15. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், ேபாகஹெவவ – ல் ட்ைட தியான  அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட  வ கின்றதா 
என்பைத ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  

 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 

 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி 
யாெதன்பைத ம், 

 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்,  

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம், 

 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர விைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 
பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம், 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல் , ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 
யாெதன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, நெவம்பர் 24, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
0259/ ‘10 

1. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் தங்காைல வலயக் கல்வி அ வலகத் 
திற்குட்பட்ட அங்கு ெகாலெபலஸ்ஸ ேகாட்டக் கல்வி அ வலகத்தினால் 
நிர்வகிப்ப ம் அரசாங்க பாடசாைலகளில் கல்வி ெப ம் மாணவர்களின் 
பாீட்ைசயில் சித்தியைட ம் சத தம் குைறந்  வ கின்றெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கல்வி வலயத்தில் 2007, 2008, 2009 ஆம் ஆண் களில் க.ெபா.த உயர் 
தரத்தில் சித்தியைடந்  பல்கைலக்கழக கல்விையப் ெப வதற்கு தகுதி ெபற்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம் அவர்கள  பாடசாைலகளின் 
ெபயர்கைள ம் தனித்தனியாக அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) வ ட ஆரம்பத்தில் பாட த்தகங்க ம் ஆசிாியர்க க்கான பாட 
விதானங்க ம் உாிய ேநரத்தில் கிைடக்கப்ெபறாைம மாணவர்களின் கல்வி 
நிைல ழ்ச்சியைடவதற்கு காரணமா ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அம்மாணவர்களின் கல்வி நிைலைய ேமம்ப த் வதற்கும் 
ஆற்றல்கைள வளர்ப்பதற்கும் ேதைவயான பாட த்தகங்கைள உாிய 
ேநரத்தில் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலகைள உாிய ைறயில் கண்காணிப்பதற்காக உாிய 
உத்திேயாத்தர்கைள அ ப் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனின், அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0475/ ‘10 
2. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கடந்த உள் ராட்சித் ேதர்தல்கள் எப்ேபா  நைடெபற்ற  என்பைத ம், 
 (ii) ஐ.ேத.க. மற் ம் ம.வி. . ஆகிய கட்சிகள் ெவற்றி ெபற்ற சைபகளின் 

எண்ணிக்ைகைய ெவவ்ேவறாக ம், 
 (iii) உாிய காலத்திற்கு ன்னேர இைடநி த்தப்பட்ட அல்ல  கைலக்கப்பட்ட 

சைபகளின் எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (iv) அச் சைபகளின் ெபயர்கைள ம், 
 (v) இைடநி த்தப்பட்ட அல்ல  கைலக்கப்பட்ட திகதிகள், மற் ம் அதற்கான 

காரணங்கைள ம் 
அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) நகர பிதாக்கள் அகற்றப்பட்ட, இைடநி த்தப்பட்ட, பதவி நீக்கப்பட்ட 
அல்ல  விசாரைண ெதாடரப்ப ம் (ii)இல் குறிப்பிட்ட சைபகளின் 
ெபயர்கைள ம், 

 (ii) அவ்வா  நடவ க்ைக எ க்கப்பட்ட திகதிகைள ம் அவற் க்கான 
காரணங்கைள ம், 

 (iii) தற்ேபா  அவர்கள் ெதாடர்பாக எ க்கப்பட்ட கைள ம்  
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0540/ ’10 
3. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், தி ேகாணமைல - தி க்ெகாண் யா ம  
தியான  அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா 

என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட  வ கின்றதா 

என்பைத ம் 
அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  
 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 
 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி யா  

என்பைத ம், 
 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம், 

 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப் பத்திர விைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 
பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0572/ ’10 
4. 

ெகளரவ அஜித் குமார,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 06/2006 (iv) ஆம் இலக்க மற் ம் 2007.08.24 ஆம் திகதிய ெபா  நி வாக 
சுற்  நி பத்தின்ப  மின்னயில் ம த் வ ெதாழில் ட்பவியல் விஞ்ஞானி 
மற் ம் காாி (விேசட) ஆசிய பதவிக க்கு MN-7-2006 A குறியீட்  
இலக்கத் க்கான சம்பளத்ைத வழங்கும்ப  பணிப்பாளர் (உயிர் ம த் வப் 
ெபாறியியல் ேசைவ) BES/පුලි/විවිධ991 மற் ம் 2009.08.25 ஆம் திகதிய க த 

லம்  ஜயவர்தன ர ெபாிய ஆஸ்பத்திாிக்கு அறிவித் ள்ள ேபாதி ம் 
குறிப்பிட்ட ஆஸ்பத்திாியில் இந்தப் பணியாள் ெதாகுதியின க்கு MT2-2006A 
குறியீட் லக்க குைறந்த சம்பளம் மட் ேம வழங்கப்ப கிற  என்பைத ம், 

 (ii) இப்பணியாள் ெதாகுதியினைரவிடக் குைறந்த சம்பள மட்டத்தில் இ ந்த 
சிவில் (மின், கட் ட) காாி (Forman) பதவிக க்கு MN-7-2006A குறியீட் லக்க 
சம்பளம் வழங்கப்ப வதனால் சம்பள ரண்பா  ஏற்பட் ள்ள  என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இந்த ஆஸ்பத்திாியி ள்ள அைனத்  அைனத்  ம த் வ உபகரணங்கள் (medical 
equipment) மற் ம் கதிர் இயக்க உபகரணங்களின் (X - Ray machine) பராமாிப்  
ேபான்ற அத்தியவசிய ேசைவகைளயாற் ம் இந்த மின்னியல் ம த் வ ம த் வத் 
ெதாழில் ட்பவியல் விஞ்ஞானப் பணியாளர் ெதாகுதியினைர சிபாாிசு ெசய்யப்பட்ட 
சம்பள மட்டத்தில் அமர்த்தி இவர்க க்கான நி ைவச் சம்பளத்ைத ம் வழங்க 
அவர் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா? 

(இ)  இன்ேறல்,ஏன்? 

0625/ ’10 
5. 

ெகளரவ அேசாக் அேபசிங்ஹ,—ெதாழில் ட்பவியல், ஆராய்ச்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) த்தாக்குநர்கள் தமக்கு இைழக்கப்ப கின்ற அநீதிகள்  ெதாடர்பாக இலங்ைக 
த்தாக்குநர் ஆைணக்கு க்கு சமர்ப்பித் ள்ள ைறப்பா கள் ெதாடர்பாக 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) த்தாக்குநர்களான வர்த்தகர் ெசெனவிரத்ன, விாி ைரயாளர் ாிச்சட் 
நிக்கபிட் ய மற் ம் ேக. .ெபேரரா என்ேபார் தம  ஆக்கங்கள் ேமாச  
ெசய்யப்பட் ள்ளதாக ேமற்ெகாள் ம் கூற் க்கள் ெதாடர்பாக 
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (ii) த்தாக்குநர்கள், த்தாக்குநர் ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் அதன் சில 
உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாடர்பாக ேமற்ெகாண் ள்ள எ த் லமான 

ைறப்பா  ெதாடர்பாக  ைறயான விசாரைண நடத்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம் 

அவர் குறிப்ப வாரா? 

(இ) (i) த்தாக்குநர் ஆைணக்கு வின் தைலவர  தான்ேதான்றித்தனமான  
ெசயற்பா கள் ெதாடர்பாக ைறயானெதா  விசாரைணைய நடத் மா  
ஆக்கங்களின் ெகாள்ைளய ப் க்கு உள்ளான த்தாக்குநர்கள் 
சனாதிபதியிடம் எ த்  லமாக ேகாாி ள்ளனர் என்பைத ம், 

 (ii) இந்த ஆைணக்கு க்கு ஒ வ டத்திற்காக அரசாங்கம் வழங்கிய நிதி 
ஏற்பா கள் சிறியெதா  காலப்பகுதியி ள் ெசலவிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 
(ஈ) ேமற்ப  ஆைணக்கு வின் கணக்காய்  அறிக்ைககைள அவர் இச்சைபக்கு 

ன்ைவப்பாரா? 
(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0628/ ’10 
6. 

ெகளரவ அ ர திஸாநாயக்க,— கமத் ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) இலங்ைகயி ள்ள விவசாய ஆேலாசகர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
என்பைத ம்,  

 (ii) இவர்களின் ஆட்ேசர்ப்  நைட ைற யாெதன்பைத ம், 

 (iii) விவசாய ஆேலாசகர் தரங்கள் மற் ம்  அதற்குாிய தரங்க க்கு ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்யப்ப வதற்கான தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாகாணங்களின் பிரகாரம் இ க்க ேவண் ய விவசாய ஆேலாசகர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (ii) ஊவா மாகாண சைபக்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட்ட விவசாய 
ஆேலாசகர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (iii) விவசாய ஆேலாசகர் பயிற்சிக்கும் விவசாய ப்ேளாமாதாாிக க்கும் 
இைடயில் சம தன்ைம காணப்ப கின்றதா என்பைத ம், 

 (iv) விவசாய ஆேலாசகர் பயிற்சி தரத்திற்குத் ேதைவயான தைகைமகள் யாைவ 
என்பைத ம், 

 (v) விவசாய ப்ேளாமாதாாிகைள விவசாய ஆேலாசகர் பதவிக்கு ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்வதற்கான ஒ  நைட ைற உள்ளதாெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0641/ ‘10 
7. 

ெகளரவ காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா,— ெபா  நி வாக உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) இலங்ைகயில் அைமந் ள்ள கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களில் 
பணியாற் ம் அரச மற் ம் மாகாண சைபகைளச் ேசர்ந்த அ வலர்கள் 
யாவெரன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  அ வல க்கும் நிைறேவற் ம் கடைமகள் அத் டன், 
ெச த்தப்ப ம் ஆரம்ப மாதச் சம்பளம் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) ஆண் ேதா ம் இவ்வ வலர்க க்கு ேவதனங்கள் மற் ம் 
ெகா ப்பன கைளச் ெச த் ம் கமாக ெசலவிடப்ப ம் நிதித் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ)  அரசாங்கத்தினால் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி க க்ெகன நியமிக்க 
எதிர்பார்த் ள்ள சனசைப ெசயலாளர்களின் கடைமப் ெபா ப் கள் 
யாைவெயன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0642/ ‘10 
8. 

ெகளரவ அஜித் குமார,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) இவ்வாண் ள் ெதாழில்கள் வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
ேவைலயற்ற பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) அதற்கான விளம்பரங்கள் ெவளியிடப்பட்  ேநர் கப் பாீட்ைசகள் 
நடத்தப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  ஆட்ேசர்ப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் மற் ம் நிைற  
ெசய்யப்ப ம் திகதிகள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) ேமற்ப  ெதாழில்கள் வழங்கும் ேவைலத்திட்டத்திற்காக வர  ெசல த் திட்ட 
மதிப்பீ  லம் ஒ க்கீ  ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் நிதி எவ்வள  
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 

0338/ ‘10 

9. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் கம்ெவெஹர பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவின் அக்ேபா ர கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிவில் அைமந் ள்ள ரவில 
நவநகரம், அக்ேபா ர, சிறிய கிராமம் 19, இலக்கம் 447 ஆம் இலக்க ைடய 

ட் க் காணியான , காணி அபிவி த்திக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 
1998.01.27 ஆம் திகதிய හම්/11/ප 47494 ஆம் இலக்க ைடய அளிப் ப் 
பத்திரம் லமாக தி . எச். ஜீ. தயானந்த க்கு வழங்கப்பட் ள்ள  
என்பைத ம், 

 (ii) அதற்கிணங்க அந்த அளிப் ப் த்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட நான்கு 
எல்ைலக்குள் அைமந் ள்ள நிலப்பகுதி இவ க்குச் ெசாந்தமானெதன்பைத ம், 

 (iii) தி . தயானந்த 21 வ டங்களாக இக்காணிைய அ பவித்  வந் ள்ளார் 
என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ)   (i) ேமற்ப  காணியில் ேவேறார் ஆைள அ மதியின்றி உட் குத்த 
அப்பிரேதசத்தில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள கிராம உத்திேயாகத்தர்கள் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளாெரன்பைத அவர் ஏற் க் ெகாள்கிறாரா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், தி . தயானந்த க்கு ைறயற்ற அ த்தம் ெகா த்த அந்த 
உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்ேபாகும் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  காணிச் சிக்கைலத் தீர்த்  ைவப்பதற்கு தி . தயாநன்த க்கு 
வழங்குமா  சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிக க்கு பணிப் ைர வி ப்பாரா 
என்பைத ம், 

 (iv) ஆெமனில், எவ்வள  காலப்பகுதியி ள் என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 



( 66 ) 

0476/ ‘10 
10. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) கடந்த 10 வ டங்களில் சிகெரட் மற் ம் ம பானம் ஆகியவற்றின் விைலகள் 

எப்ேபா  எந்தளவில் அதிகாிக்கப்பட்டன என்பைத வ டாந்த அ ப்பைடயி ம், 
 (ii) கிகெரட் மற் ம் ம பானம் ஆகியன ன்ைனய விைலயி ந்  

கூட்டப்பட்ட ஒவ்ெவா  ைற ம் அதன் லம் ஈட்டப்பட்ட ெமாத்த 
வ மானத்ைத ெவவ்ேவறாக ம் 

அவர் அறியத்த வாரா? 
(ஆ) விைலகைள அதிகாிப்பதன் ம் சிகெரட் மற் ் ம பானம் ஆகியவற்றின் 

பாவைனைய குைறக்கத் ண் வதற்கு அரசாங்கம் ஆர்வங் ெகாண் ள்ளதா 
என்பைத அவர் கூ வாரா? 

(இ) சிகெரட் மற் ம் ம பானம் ஆகியவற்றிற்கு விதிக்கப்பட்ட சகலனின ம் 
வாிகைள தனித்தனியாக அவர் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
0541/ ’10 

11. 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கிழக்கு மாகாணத்தின், அல்ைல – கந்தளாய் தியான  அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்காக உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளெதா  தியா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், இவ் தி தற்ேபா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட  வ கின்றதா 
என்பைத ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ் தியில் அபிவி த்திப் பணிகள் இடம்ெபற் வ மாயின்,  
 (i) அதன் நீளம் எத்தைன கிேலா மீட்டர்கள் என்பைத ம், 
 (ii) இதன் பணிகைள த் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி யா  

என்பைத ம், 
 (iii) இதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இவ் தியின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ேகள்ளிப் பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம், 

 (iii) அந்தந்த நி வனங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப் பத்திர விைலகள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) ேகள்விப் பத்திரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனம் மற் ம் குறித்த ேகள்விப் 
பத்திரத் ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) இவ் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக 
உள்நாட்  நிதியங்களி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், ெவளிநாட்  உதவிகளி ந்  ெபறப்பட்டதா என்பைத ம், 
 (iii) ெவளிநாட்  உதவி ெபறப்பட் ப்பின், உதவி வழங்கிய நாட் ன் ெபயர் 

யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0629 / 10 
12. 

ெகளரவ அ ர திஸாநாயக்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  

(அ) 2005 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர டப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  
பாடசாைலயி ம் இ ந்த ஆசிாியர்களின ம்  மாணவர்களின ம் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயின் அரசாங்க பாடசாைலகளில் கணனி, இைணயத்தளம், 
மின்சாரம், கு  நீர், ெதாைல ேபசி, லகம், விஞ்ஞான ஆய் கூடம், 
விைளயாட்  ைமதானம் மற் ம் மலசலகூடம் ேபான்ற ஒவ்ெவா  
வசதி ள்ள  பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக மாவட்ட ாீதியாக எவ்வள  
என்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வசதி ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
அரசாங்கத்தின் ெமாத்த பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைகயில் எத்தைன 
சத தெமன்பைத ம், 

அவர் தனித்தனியாக சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0478/ ‘10 
13. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) நிதிப் ெபா ப் க் கூறல் சட்டத்தின் பிரகாரம் நாட் ன் நிதி நிைலைம 
எப்ேபா  பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் என்பைத ம், 

 (ii) நிதிப் ெபா ப் க் கூறல் சட்டத்தின் பிரகாரம் “கணக்குக் கூற் கள்” 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (iii) ஆம் எனில், எப்ேபா  அ  சமர்ப்பிக்கப்பட்ட  என்பைத ம் 

அவர் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ)  (i) கணக்குக் கூற் களில், நாைளய மாற்  வரம்பிட க்குட்ப தல் ஒ  
தற்ெசயல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், இல்ைலெயனில் அதற்கான 
காரணத்ைத ம், 

 (ii) நாணயமாற்  வரம்பிடல் ெதாடர்பான தற்ேபாைதய நிைலைம 
என்னெவன்பைத ம், 

 (iii) ெசலாவணிக் கட் ப்பாட் த் திைணக்களம் ெச த்த ேவண்டாெமன 
அறி த்தி ள்ள ேபா ம் இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனம் 
அரசாங்கம் சர்வேதச வங்கிக க்கு நாணயமாற்  வரம்பிட க்கான 
ெகா ப்பன கைள ெச த்தி ள்ளதா என்பைத ம், 

 (iv) நாணயமாற்  வரம்பிடல் பிரச்சிைன ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
திட்டவட்டமான நடவ க்ைகைய ம் 

அவர் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0494/ ’ 10 
14. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகயில் வசிக்கும் வாரக்கு  கமக்காரர்களின் வாரக்கு  
உாிைம, காணி உாிைம மற் ம் பின் ாிைமயாளாின் உாிைமகள் 
அற் ப்ேபா ள்ளெதன்பைத ம், 

 (ii) இதற்குப் பிரதான காரணம் 2000 ஆம் ஆண் ல் 46ஆம் இலக்க கமநல 
அபிவி த்திச் சட்டெமன்பைத ம் 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ)   (i) வாரக்கு  கமக்காராின் வாரக்கு  உாிைமைய மீண் ம் திய 
சட்டெமான்றின் லமாக அவர்க க்குப் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கு அவசியமான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
திட்டவட்டமான காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0546/ ’10 
15. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த 
அ கம்ைப பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் ர்த்தியைடந் ள்ளனவா 
என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், அதன் தற்ேபாைதய நிைல யாெதன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) இன்றளவில் ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கான நிதிைய தலீ  ெசய் ள்ள 
நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இதற்கு ெவளிநாட்  உதவி கிைடத்தி ப்பின், உதவி வழங்கிய நா  மற் ம் 
வழங்கிய ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(இ) (i) ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் நி வனத்தின் 
ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) அந்த நி வனத்திற்கு எந்த அ ப்பைடயில் நிர்மாணப் பணிகள் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டனெவன்பைத ம், 

 (iii) நிர்மாணப் பணிகைள ஒப்பைடப்பதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் 
ேகாரப்பட்டனவாெவன்பைத ம், 

 (iv) அவ்வாறாயின், ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்கள் மற் ம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலகள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்  

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, நெவம்பர் 25, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

0479/ ‘10 
1. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) பிைணயங்கள் மற் ம் பாிவர்த்தைன ஆைணக்கு வின் வகிபாகம் 
யாெதன்பைத ம், 

 (ii) பிைணயங்கள் மற் ம் பாிவர்த்தைன ஆைணக்கு வினால் விசாாிக்கப்பட்  
வ ம் சட்ட விேராத ெகா க்கல் வாங்கல் விவகாரங்களின் எண்ணிக்ைகைய ம், 

 (iii) விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட வழக்குகள் மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் 
என்பவற்ைற ம், 

 (iv) விசாரைணகளின் இற்ைற வைரயிலான ெப ேப கைள ம், 
 (v) வழக்குகள் தீர்த்  ைவக்கப்பட் ள்ளனவா அல்ல  அபராதம் 

விதிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 
 (vi) விதிக்கப்பட்ட அபராதத் ெதாைககைள ம் ஒவ்ெவா  வழக்கும் எப்ேபா  

தீர்த்  ைவக்கப்பட்ட  என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

0495/ ‘10 
2. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ஹம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தி ள்ள பதி  ெசய்யப்பட்ட பாலர் 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இந்தப் பாலர் பாடசாைலகளில் கல்வி கற்கும் பிள்ைளக க்கு ஒ  ேவைள 
உணைவ வழங்க ம், கற்பித்த ல் ஈ பட் ள்ளவர்க க்குக் ெகா ப்பன  
ஒன்ைறச் ெசய்ய ம் தற்ேபாைதய அரசு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்கின்றதா 
என்பைத ம், 

 (iii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

0547/ ’10 
3. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த 
தமின்கட்  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் ர்த்தியைடந் ள்ளனவா 

என்பைத ம், 
 (ii) இன்ேறல், அதன் தற்ேபாைதய நிைல யாெதன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) இன்றளவில் ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கான நிதிைய தலீ  ெசய் ள்ள 
நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இதற்கு ெவளிநாட்  உதவி கிைடத்தி ப்பின், உதவி வழங்கிய நா  மற் ம் 
வழங்கிய ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(இ) (i) ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் நி வனத்தின் 
ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) அந்த நி வனத்திற்கு எந்த அ ப்பைடயில் நிர்மாணப் பணிகள் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டனெவன்பைத ம், 

 (iii) நிர்மாணப் பணிகைள ஒப்பைடப்பதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் 
ேகாரப்பட்டனவாெவன்பைத ம், 

 (iv) அவ்வாறாயின், ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்கள் மற் ம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலகள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0630/ ’10 
4. 

ெகளரவ அ ர திசாநாயக்க,—  பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2010.07.20 ஆம் திகதியளவில் மன்னார் கடற்ப க்ைகயில் எண்ெணய்க் 
கிண  அகழ் ப் பணிகளின் நிலைம யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இந்தியாவின் ெகயான் கம்பனி டன் எண்ெணய் கிண கைள அகழ்வ  
ெதாடர்பாக ஏற்ப த்திக் ெகாள்ளப்பட்ட உடன்ப க்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  உடன்ப க்ைகயின் பிரகாரம் கண் பி ப்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ெமாத்த நிலப்பரப்பில் ெகயான் கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்ட நிலப் பரப்பின் 
அள  எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iv) அந்த உடன்ப க்ைகயின் பிரகாரம் அக்கம்பனி அகழ் கைள க்குக் 
ெகாண் வரேவண் ய திகதி யாெதன்பைத ம், 

 (v) குறிப்பிட்ட தினத்தில் அகழ் ப் பணிகள் ர்த்தி ெசய்யப்படாவி ன் 
உடன்ப க்ைகயின் பிரகாரம் எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அகழ் ப் பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் ஒப்பந்தக் கம்பனியின் கணக்கு 
நடவ க்ைககள் இலங்ைக அரசாங்கத்தின் கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா 
என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின், குறிப்பிட்ட உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட திகதி 
ெதாடக்கம் 2010.07.20 ஆந் திகதி வைரயிலான கணக்கு அறிக்ைககைள 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம், 

 (iii) அந்தக் கணக்கறிக்ைககைள மீளாய்  ெசய் ம் ெபா ட்  இலங்ைகயில் 
ெபா ப் க் கூறக் கூ ய ஏேத ம் நி வனம் உள்ளதா என்பைத ம், 

 (iv) அவ்வாெறனின், அதன் ெபயர் என்னெவன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா, 

(இ) இன்ேறல், என்? 
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0643/ ‘10 
5. 

ெகளரவ அஜித் குமார,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ேவைலயற்ற அழகியற்கைலப் பட்டதாாிக க்கு ெதாழில்கள் வழங்குவதற்கான 
ேவைலத்திட்டெமான்  தற்ேபா  தயாாிக்கப்பட் க்கின்றதா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், அ  யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ேவைலத்திட்டத்தின் லம் ெதாழில்கைள வழங்குவதற்கு 
எதிர்பார்க்கும் அழகியற் கைலப் பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
என்பைத ம், 

 (ii) அதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நித எவ்வள  என்பைத ம், 
 (iii) ஆட்ேசர்ப் க்கு ஏற் ைடய விளம்பரங்கள் ெவளியிடப்பட்  ேநர் கப் 

பாீட்ைசக்கு அைழக்கப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம், 
 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  ேநர் கப் பாீட்ைசகளில் பங்குபற்றியவர்களின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (v) இவர்களில் ெதாழில்கள் வழங்கப்ப ேவாாின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  

என்பைத ம், 
 (vi) ேமற்ப  ஆட்ேசர்ப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் மற் ம் நிைற ெப ம் 

திகதிகள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

0758/ ’10 
6. 

ெகளரவ வசந்த அ விஹாேர,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) மாத்தைள ெபா  ைவத்தியசாைலயின் திய சத்திர சிகிச்ைசத் ெதாகுதியின் 
ேவைலகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட் , ைவத்தியசாைல நிர்வாகத்திடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (ii) இப் திய சத்திர சிகிச்ைசத் ெதாகுதியின் நிர்மாணப் பணிகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி ம் ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட திகதி ம் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  சத்திர சிகிச்ைசத் ெதாகுதியின் நிர்மாணப்பணிகள் ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் ப்பின், அதைனத் திறந்  ைவத்தல் இ வைரயில் 
தாமதிக்கப்ப வதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) இப் திய கட் டத்திைன விைரவில் திறந்  ைவப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (v) அவ்வாறாயின், அ  திறந்  ைவக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இப் திய சத்திர சிகிச்ைசத் ெதாகுதியிைன நிர்மாணிப்பதற்காக ம் வளிச்சீராக்கி 
மற் ம் ஏைனய அ ப்பைட உபகரணங்கைளப் ெபா த் வதற்காக ம் 
ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைகயிைன ெவவ்ேவறாக அவா் இச்சைபக்கு 
சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், என்? 
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0761/ ‘10 
7. 

ெகளரவ திஸ்ஸ அத்தநாயக்க,— தபால், ெதாைலத்ெதாடர் கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i)  லங்கா ெர ெகாம் நி வனம் VoIP சர்வேதச ெதாைலேபசிச் ேசைவகள் 

ெதாடர்பில் ெர ெகாம் ஏஷியா நி வனத் டன் உடன்ப க்ைகெயான்ைறச் 
ெசய்தள்ளதா என்பைத ம்,  

 (ii) இதற்கு  லங்கா ெர ெகாம் நி வனத்தின் பணிப்பாளர் சைபயின் ன் 
அ மதி கிைடத்ததா  என்பைத ம், 

 (iii) இந்த உடன்ப க்ைகைய ெசய் ெகாள்வதற்கு ன்னர் சர்வேதச 
ெதாைலேபசி அைழப் க க்காக ஒ  நிமிடத்திற்கு (US $) 0.075 அெமாிக்க 
ெடாலர்  லங்கா ெர ெகாம் நி வனத்திற்குக் கிைடத்ததா என்பைத ம், 

 (iv) இந்த உடன்ப க்ைக காரணமாக, ேமற்ப  ெதாைக ஒ  நிமிடத்திற்கு (US $) 
0.069 அெமாிக்க ெடாலர் வைர குைறந் ள்ளதா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  நி வனத் டன் உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாள் மா  2009 ஆம் 

ஆண்  ெசப்தம்பர் மாதத்தில் தல் தடைவயாக பிேரரைணெயான்  
சமர்ப்பிக்கப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii)  லங்கா ெர ெகாம் நி வனத்தின் பணிப்பாளர் சைப ேமற்ப  
பிேரரைணைய சட்டம் மற் ம் நிதி ாீதியிலான விடயங்களின் அ ப்பைடயில் 
நிராகாித்ததா என்பைத ம், 

 (iii) ஆெமனின், அந்நி வனத்ைத மீண் ம் இலங்ைகக்கு வரவைழத்த  யார் 
என்பைத ம், 

 (iv) ேமற்ப  உடன்ப க்ைக ெபா  நைட ைறக க்கு ரணாக 
ைகெயாப்பமிடப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (v) ேமற்ப  உடன்ப க்ைக ைகெயாப்பமிடப்பட்டதன் லம்  லங்கா 
ெர ெகாம் நி வனத்திற்கு ஏற்ப ம் நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம், 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 
0482/ ‘10 

8. 
ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உள் ராட்சி, மாகாணசைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) ெகா ம்  மநாகரசைப இ தியாக எப்ேபா  ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட  

என்பைத ம், 
 (ii) இ தியாகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட அல்ல  நியமிக்கப்பட்ட மாநகர பிதா 

மற் ம் பிரதி மாநகர பிதா ஆகிேயாாின் ெபயர்கைள ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) விேசட ஆைணயாளர் ஒ வர் எப்ேபா  நியமிக்கப்பட்டார் என்பைத ம், 
 (ii) ஊழல் காரணமாக சைப எப்ேபா  இைடநி த்தி ைவக்கப்பட்டெதன்பைத ம், 
 (iii) தலைமச்ச க்கு அறிக்ைக எப்ேபா  வழங்கப்பட்ட  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) (i) குற்றப்பத்திாிைக மற் ம் இனங்காணப்பட்ட குற்றங்கள் மீதான கு  

அறிக்ைக ஆகியைவ சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்ப மா என்பைத ம், 
 (ii) விேசட ஆைணயாளர் ஒ வைர நியமிப்பதற்குப் பதிலாக தலைமச்சரால் 

ேதர்தல் ஒன்றிற்குச் ெசல்ல யவில்ைலயா என்பைத ம், 
 (iii) உ ப்பினர்கள் குற்றஞ்சாட்டப்படவி க்கின்றார்கைள என்பைத ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0496/ ‘10  
9. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் குழந்ைதகள  ேபாஷாக்கு மட்டம் 
ெதாடர்பாக ள்ள தற்ேபாைதய ள்ளி விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  ள்ளி விபரங்களின்  பிரகாரம் குழந்ைதகளின் ேபாஷாக்கு மட்டம் 
தி ப்திகரமான  நிைலயில் உள்ளதா என்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  குழந்ைதகளின் ேபாஷாக்கு மட்டத்ைத ேமம்ப த் வதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

0548/ ’10 
10. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த இறக்கண்  
பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் ர்த்தியைடந் ள்ளனவா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், அதன் தற்ேபாைதய நிைல யாெதன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) இன்றளவில் ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கான நிதிைய தலீ  ெசய் ள்ள 
நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இதற்கு ெவளிநாட்  உதவி கிைடத்தி ப்பின், உதவி வழங்கிய நா  மற் ம் 
வழங்கிய ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(இ) (i) ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் நி வனத்தின் 
ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) அந்த நி வனத்திற்கு எந்த அ ப்பைடயில் நிர்மாணப் பணிகள் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டனெவன்பைத ம், 

 (iii) நிர்மாணப் பணிகைள ஒப்பைடப்பதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் 
ேகாரப்பட்டனவாெவன்பைத ம், 

 (iv) அவ்வாறாயின், ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்கள் மற் ம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலகள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0631/ ’10 
11. 

ெகளரவ அ ர திசாநாயக்க,—  பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) இலங்ைகயின் ெதற்கு கைரகடந்த பிரேதசத்தில் உள்ள 02 வண்டல் 
ப க்ைககளில் எண்ெணய் வளம் இ ப்ப  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ஆய் களின் ெப ேப  என்னெவன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  ஆய் களின் எ த்திலான தகவல்கள் / குறிப் க்கள் இ ப்பின் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம், 
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 (iii) ேமற்ப  ஆய் கள் ெதாடர்பாக ெபா ப் க் கூறேவண் ய நி வனம் அல்ல  
ெபா ப்  ஒப்பைடக்கப்பட்ட நி வனத்தின் ெபயர் என்னெவன்பைத ம், 

 (iv) அந்த நி வனத்தினால் வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் ெபா ப் க்கைள ஏற்கும் 
இலங்ைக விஞ்ஞானிகள் இ க்கின்றார்களா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்தத் ெதற்குக் கைரயின் ெபற்ேறா ய வளம் ெதாடர்பாக இந்தியா 
அல்ல  ேவ  ஏேத ம் நாெடான் டன் உடன்ப க்ைக 
ைகச்சாத்திடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின், அைத இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம், 
 (iii) இன்ேறல், எதிர்காலத்தில் இந்தியா அல்ல  ேவ  ஏேத ம் நாெடான் டன் 

உடன்ப க்ைக ைகச்சாத்திட அரசு தீர்மானித் ள்ளதா என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
0483/ ‘10 

12. 
ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உள் ராட்சி, மாகாணசைபகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ெகா ம்  மாநகரசைபயில், கழி ப்டெபா ட்கைளச் ேசகாிப்பதற்கு 
நாெளான்றிற்கு ஏற்ப ம் ெமாத்தச் ெசலைவ ம், 

 (ii) நாெளான்றிற்கு ேசகாிக்கப்ப ம் ெதான் அளைவ ம், 
 (iii)  ேசகாிப்பதற்காக ெதான் ஒன்றிற்கு அறவிடப்ப ம் ெதாைகைய ம், 
 (iv) ெகா ம்  மாநகரசைபயில், கழி ப்ெபா ட்கைள ேசகாிப்பதில் ஈ பட் ள்ள 

கம்பனிகைள ம், 
 (v) கழி ப்ெபா ட்கள் ேசகாிப்பதற்கும் அகற் வதற்கும் ேதசியத் திட்டம் 

ேமல்மாகாணத்தில் அ ல்ப த்தப்ப மா என்பைத ம் 
அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i)  ஜயவர்தன ர மாநகரசைப, 
 (ii) மகரகம நகரசைப, 
 (iii) ெமாறட் வ மாநகர சைப மற் ம், 
 (iv) ெதஹிவைள - கல்கிைச மாநகர சைப ஆகியவற்றில் கழி ப்ெபா ட்கைளச் 

ேசகாிப்பதற்கான ெசல கைள 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0497/ ‘10 
13. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் இன்  உள்ள கர்ப்பிணித் தாய்மாாின் 
ேபாசாக்கு நிைல பற்றி கிைடக்கப்ெபற் ள்ள தற்ேபாைதய ள்ளிவிபரங்கள் 
யாைவ என்பைத ம், 

 (ii) அத்தர க க்கு அைமய கர்ப்பிணித் தாய்மாாின் ேபாசாக்கு  நிைல 
தி ப்திகரமான மட்டத்தில்  உள்ளதா என்பைத ம், 

 (iii) அந்த கர்ப்பிணித் தாய்மாாின் ேபாசாக்கு மட்டத்ைத உயர்த் வதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0549/ ’10 
14. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த 
இரளி லாய் பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் ர்த்தியைடந் ள்ளனவா 
என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், அதன் தற்ேபாைதய நிைல யாெதன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) இன்றளவில் ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கான நிதிைய தலீ  ெசய் ள்ள 
நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இதற்கு ெவளிநாட்  உதவி கிைடத்தி ப்பின், உதவி வழங்கிய நா  மற் ம் 
வழங்கிய ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(இ) (i) ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் நி வனத்தின் 
ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) அந்த நி வனத்திற்கு எந்த அ ப்பைடயில் நிர்மாணப் பணிகள் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டனெவன்பைத ம், 

 (iii) நிர்மாணப் பணிகைள ஒப்பைடப்பதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் 
ேகாரப்பட்டனவாெவன்பைத ம், 

 (iv) அவ்வாறாயின், ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்கள் மற் ம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலகள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0633/ ’10 
15. 

ெகளரவ அ ர திஸாநாயக்க,— மீ்ள் கு ேயற்ற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) வடக்குப் பிரேதசத்தி ள்ள த்தத்தினால் ெபற்ேறாைர இழந்த 
பிள்ைளகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இப் பிள்ைளகளில் பாடசாைல மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம், 

 (iii) இவர்களில் தற்ேபா  பாடசாைல ெசல் ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ெபற்ேறாைர இழந்த ேமற்ப  பிள்ைளக க்காக ம் இவர்களில் பாடசாைல 
ெசல்லாத மாணவர்க க்காக ம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
யாைவெயன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
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2010, நெவம்பர் 26, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

0096/ ’10 
1. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  
(அ) உள்நாட் , ெவளிநாட் க் கடன்களாக ெச த்தப்படேவண் ய ெமாத்த ெபா க் 

கடன் ெதாைகைய, 
 (i) 1948 தல் 1994 வைர ஒவ்ெவா  வ ட இ தியி ம் எவ்வள  என்பைத 

ெவவ்ேவறாக ம், 
 (ii) 1995 தல் 2010 இல் இற்ைறவைர ஒவ்ெவா  வ ட இ தியி ம் எவ்வள  

என்பைத வ டாந்த அ ப்பைடயில் தனித்தனியாக ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  (i), (ii) ஆகிய காலப்பகுதிக க்கான ெமாத்த தவைண ைறச் 
ெச த்தல் ( தல் + வட் ) எவ்வள  என்பைத வ டாந்த அ ப்பைடயில் அவர் 
இச்சைபயில் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) 1948 தல் 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 மற் ம் 2008 தல் இற்ைறவைர 
வழங்கப்பட்ட கடன்க க்கான சராசாி வட் க்கான ெசலைவ ம் ேசர்த்  
பின்வ ம் நி வனங்கள், நா க க்கான ெமாத்தக் கடன் எவ்வள  என்பைத 
அவர் ெதாிவிப்பாரா? 

 (i)  உலக வங்கி 
 (ii) சர்வேதச நாணய நிதியம் 
 (iii) ஆசிய அபிவி த்தி வங்கி 
 (iv) ேஜ.பி.ஐ.சி 
 (v) ஐக்கிய அெமாிக்கா 
 (vi) ஜப்பான் 
 (vii) ஐேராப்பிய ஒன்றிய நா கள் 
 (viii) இந்தியா 
 (ix) சீனா 
(ஈ) கடந்த 5 வ டங்க க்கான தலா வ மானத் டன் ஒப்பிட்  தலா ப கடைன 

வ டாந்த அ ப்பைடயில் அவர் ெதாிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0359/ ‘10 
2. 

ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) இலங்ைகயி ள்ள, 
 (i) அரச ேதசிய பாடசாைலகளின ம் ஏைனய அரச பாடசாைலகளின ம் 

எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம், 
 (ii) தலாம் வகுப் த் ெதாடக்கம் உயர்தரம் வைர ஆங்கில ெமாழி லம் கற்பித்தல் 

நைடெப கின்ற அரச பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் சகல வகுப்  
க க்கும் ஆங்கில ெமாழி லம் கற்பித்தல் நைடெபறாவி ம் ஆகக்குைறந்த  
ஆங்கில ெமாழி லம் கற்பித்தல் நைடெப கின்ற அரச பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக மாவட்ட மட்டத்தில் தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (iii) அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம் 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) பண்டாரகம மற் ம் மில்லனிய பிரேதச ெசயலகப் பிாி களில் ஆங்கில 
ெமாழி லம் கற்பித்தல் நைடெப கின்ற பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (ii) அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு ன்ைவப்பாரா? 

(இ) (i) ஆங்கில ெமாழிப் பயன்பா  ெதாடர்பான எதிர்கால சவால்க க்கு 
கங்ெகா ப்பதற்ெகன சகல பிரேதச ெசயலகப் பிாி களி ம் ஆகக்குைறந்த  

ஆங்கில ெமாழி லம் கற்பிக்கப்ப கின்ற இரண்  பாடசாைலகைளயாவ  
உடன யாக ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்,  

 (ii) இன்ேறல், இதன் ெபா ட்  ன்ைவக்கப்ப கின்ற மாற் த் தீர் கள் 
யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0406/ ‘10 
3. 

ெகளரவ திலங்க சுமதிபால,— நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) ெகா ம்  மாவட்டத்தி ள்ள,  
 (i) நான்கு பார்ச்ச ம் குைறந்த நிலப்பரப்பில் அைமக்கப்பட் ள்ள குைறந்த 

வசதிகைளக் ெகாண்ட களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 
 (ii) குைறந்த வசதிகைளக் ெகாண்ட அ தி ெபறப்படாத களின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 
 (iii) அ தி ெபறப்படாத டகள் அைமந் ள்ள ெமாத்த நிலப்பரப்பின் அள  

யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) வசதி குைறந்த இவ் கைள வசதி நிைறந்த களாக மாற்ற அவர் 

ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல்,ஏன்? 
0410/ ‘10 

4. 
ெகளரவ தி ம் அ கம,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) 2004 ஆம் ஆண் ல் அரச ேசைவயி ந்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம், 
 (ii) 2010 ஆண் ல் அரச ேசைவயி ள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 

யாெதன்பைத ம், 
 (iii) 2004 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர அரச ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப்  

ெசய்யப்பட் ள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேம ம் இந்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்க நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப மா என்பைத ம், 

 (ii) இவ்வா  அதிகாிப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0463/ ’10 
5. 

ெகளரவ ர்டடீன் மசூர்,— மீள் கு ேயற்ற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2004 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2010 ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
மீள் கு ேயற்ற அைமச்சின் ஒ க்கீ களின் லம் ேநர யாக அல்ல  அந்த 
அைமச்சின் ன்ெமாழி த் திட்டத்தின் பிரகாரம் ேவ  அைமச்சின் ஒ க்கீ  
களின் லம் நைட ைறப த்தப்பட்ட ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் த்தளம், 
மன்னார், வ னியா ஆகிய மாவட்டங்களில் இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்கைளச் 
ேசர்ந்த வதிகள் சுயெதாழி ல் ஈ ப ம் ெபா ட்  ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம் 
நடத்தப்பட்ட ைதயல் பாடெநறிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்,  

 (ii) ேமற்ப  ைதயல் பாடெநறிக க்காக ஒவ்ெவா  தவைணயி ம் 
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட வதிகளின் எண்ணிக்ைக, இவர்கள  ெபயர்கள் 
மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ைதயல் பாடெநறிக்காக ம் ஒ க்கப்பட் ள்ள ெதாைக, 
இதில் ெசலவிடப்பட் ள்ள ெதாைக மற் ம் அச்ெசல த்தைலப்  யாெதன்பைத ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இப்பாடெநறிக க்கான பயிற்சியாளர்களாக ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட்ேடாாின் 
எண்ணிக்ைக, ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள், இவர்க க்காக ெகா ப்பன கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விதம் மற் ம் ெச த்தப்பட்ட ெதாைக யாைவெயன்பைத 
ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கும் ஏற்ப பிரேதச ெசயலகப் பிாி  மட்டத்தில் அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன் ? 
0498/ ’10 

6. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தி ள்ள கு ம்ப சுகாதார  ேசைவப் பிாி களின் 

எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம், 
 (ii) அந்த பிாி களில் கடைமயாற் கின்ற கு ம்ப சுகாதார ேசைவ 

உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம், 
 (iii) அந்த கு ம்ப சுகாதார ேசைவப் பிாி க க்கு பிாிக்கப்பட் ள்ள இன 

விகிதாசாரம் என்ன என்பைத ம், 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ)  (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் கு ம்ப சுகாதார  ேசைவப் பிாி கள் 
பிாிக்கப்பட் ள்ள விதம் தி ப்திகரமாக ள்ளதா என்பைத ம், 

 (ii) கு ம்ப சுகாதார ேசைவயில் ஈ பட் ள்ேளா க்கு வழங்கப்பட் ள்ள 
வசதிகள் தி ப்திகரமான மட்டத்தில் உள்ளதா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0550/ ’10 
7. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த கங்கி 

பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் ர்த்தியைடந் ள்ளனவா என்பைத ம், 
 (ii) இன்ேறல், அதன் தற்ேபாைதய நிைல யாெதன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) இன்றளவில் ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கான நிதிைய தலீ  ெசய் ள்ள 
நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இதற்கு ெவளிநாட்  உதவி கிைடத்தி ப்பின், உதவி வழங்கிய நா  மற் ம் 
வழங்கிய ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(இ) (i) ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் நி வனத்தின் 
ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) அந்த நி வனத்திற்கு எந்த அ ப்பைடயில் நிர்மாணப் பணிகள் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டனெவன்பைத ம், 

 (iii) நிர்மாணப் பணிகைள ஒப்பைடப்பதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் 
ேகாரப்பட்டனவாெவன்பைத ம், 

 (iv) அவ்வாறாயின், ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்கள் மற் ம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலகள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0634/ ’10 
8. 

ெகளரவ அ ர திஸாநாயக்க,—  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2010.08.01 ஆம் திகதியளவில் ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ந்த திய ஆட்ேசர்ப் கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (ii) சனசைப ெசயலாளர் பதவிக்கான ஆட்ேசர்ப்  அதில் உள்வாங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  பதவிக்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யத் ேதைவயான ஆகக்குைறந்த 
தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) சனசைப ெசயலாளர் பதவிக்ெகன ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய் ம் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (v) தற்ேபா  அறிவித்தல் ெவளியிடப்பட் . ேநர் கப் பாீட்ைசக்கான அைழப்  
வி க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (vi) அவ்வாறாயின், ேநர் கப் பாீட்ைசயில் கலந் ெகாண்டவர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (vii) இதில் ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
என்பைத ம், 

 (viii) ேமற்ப  ஆட்ேசர்ப்பிைன ஆரம்பிக்கும் மற் ம் நிைற  ெசய் ம் திகதிகள் 
யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இப் திய பதவிக்காக சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சின் வர  ெசல த் திட்ட 
மதிப்பீட் ன் லம் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக யாெதன்பைத ம், 

 (ii) நிதி ஒ க்கப்படாதி ப்பின் அதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0466/ ‘10 
9. 

ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) அரசின் த ப் சி ஏற் ம் ேவைலத்திட்டம் ஸ்தம்பிதம் அைடந் ள்ளதாக ம், அ  
ெதாடர்பாக எதிர்க்கட்சி ெபா ப் க் கூறேவண் ம் என் ம் ன்னாள் சுகாதார 
அைமச்சர் 2010.06.10 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் ெதாிவித்தி ந்தார் என்பைத 
அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா? 

(ஆ) (i) அரசின் த ப் சி ஏற் ம் ேவைலத்திட்டம் ஸ்தம்பிதமைடந் ள்ளதா 
என்பைத ம், 

  (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம், 

 (iii) த ப் சி ஏற் ம் ேவைலத்திட்டம் ஸ்தம்பிதமைடந்தி ப்பின் மீண் ம் 
ெவற்றிகரமான ைறயில் அதைனச் ெசயல்ப த் வதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0481/ ‘10 
10. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) இலங்ைகயில் இயங்கும் வர்த்தக வங்கிகளின் எண்ணிக்ைகைய ம், 

 (ii) ஒவ்ெவா  வங்கியின ம் கிைளகளின் எண்ணிக்ைகைய ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  வங்கிகள் ெவளிநாட:  நாணயமாற் க் ெகாள்ைகயில் ஈ ப வதற்கு 
மத்திய வங்கியினால் தமக்குப் ெபா ப்பளிக்கப்பட்ட  அதிகாரங்கைள 
ெகாண் ள்ளனவா என்பைத ம், 

 (ii) ெவளிநாட்  நாணய மாற்  வணிகத் ைறயில் ஈ பட் ள்ள வங்கிகளல்லாத 
கம்பனிகளின் எண்ணிக்ைக ம், 

 (iii) அவ்வாறான கம்பனிகளின் ெபயர்கள் மற் ம் அவற்றின் பங்குதாரர்கள் 
அல்ல  பணிப்பாளர்களைள ம், 

 (iv) ெவளிநாட்  நாணய மாற்  வர்த்தகத்தில் ஈ ப த் வதற்கு அவர்கைள 
ெதாி  ெசய்வதற்கு பயன்ப த்தப்பட்ட நியதிகைள ம், 

 (v) கடந்த இரண்  வ டங்களில் மாற்  வர்த்தகத்தில் வங்கிகளல்லாத 
இக்கம்பனிகைள ஈ ப த் வதற்கு அ மதித்ததன் காரணமாக நாட் ற்கு 
கிைடத்த நன்ைமகைள ம், 

 (vi) ெவளிநாட்  நாணய மாற்  வர்த்தகத்தில் வங்கிளல்லாத இக்கம்பனிகைள 
ஈ ப வதற்கு அ மதித்ததன் காரணமாக நாட் ற்கு கிைடத்த 
நன்ைமகைள ம், 

 (vii) அவ்வாறான தரப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக அதிகாிக்கப்ப மா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0499/ ‘10 

11. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ஹம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தி ள்ள காணப்ப ம் அரச ம த் வமைனகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம், 

 (ii) அந்த ம த் வமைனகள் வைகப்ப த்தப்பட் ள்ள ைற யாெதன்பைத ம், 
 (iii) ஒவ்ெவா  ம த் வமைனக்கும் வழங்கப்பட் ள்ள ேநாயாளர்க க்கான 

வண் களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) அவற்றின் தற்ேபாைதய நிைல யாெதன்பைத ம், 
 (v) அைவ தி ப்தியளிக்கக் கூ ய நிைலயில் காணப்ப கின்றனவா 

என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

0551/ ’10 
12. 
 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த 
யான்ஓயா பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் ர்த்தியைடந் ள்ளனவா 
என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், அதன் தற்ேபாைதய நிைல யாெதன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) இன்றளவில் ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கான நிதிைய தலீ  ெசய் ள்ள 
நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இதற்கு ெவளிநாட்  உதவி கிைடத்தி ப்பின், உதவி வழங்கிய நா  மற் ம் 
வழங்கிய ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(இ) (i) ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் நி வனத்தின் 
ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) அந்த நி வனத்திற்கு எந்த அ ப்பைடயில் நிர்மாணப் பணிகள் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டனெவன்பைத ம், 

 (iii) நிர்மாணப் பணிகைள ஒப்பைடப்பதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் 
ேகாரப்பட்டனவாெவன்பைத ம், 

 (iv) அவ்வாறாயின், ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்கள் மற் ம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலகள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0500/ ‘10 

13. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— நீர்ப்பாசன, நீர்வள காைமத் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ஹம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தி ள்ள ஒவ்ெவா  கமநல ேசைவ ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தி ம் காணப்ப ம் பாாிய நீர்ப்பாசன குளங்களின ம் சிறிய 
நீர்பபாசன குளங்களின ம் எண்ணிக்ைக  எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) அைவ அைமந் ள்ள இடங்க ம் ேமற்ப  குளங்களின  ெபயர்க ம் 
யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2008 மற் ம் 2009 ஆகிய இரண்  ஆண் களில் ேமற்ப  குளங்களில் 
னரைமக்கப்பட்ட குளங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) அவற்றின் ெபயர்க ம் அைமவிடங்க ம் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) னரைமக்கப்படாத குளங்களின் ெபயர்க ம் அவற்றின் அைமவிடங்க ம் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) ேமற்ப  குளங்கைள னரைமப்பதற்கு எ க்கும் காலம் திட்டவட்டமாக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0552/ ’10 

14. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த கல்ல  
பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் ர்த்தியைடந் ள்ளனவா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், அதன் தற்ேபாைதய நிைல யாெதன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iv) இன்றளவில் ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கான நிதிைய தலீ  ெசய் ள்ள 
நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இதற்கு ெவளிநாட்  உதவி கிைடத்தி ப்பின், உதவி வழங்கிய நா  மற் ம் 
வழங்கிய ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   
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(இ) (i) ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் நி வனத்தின் 
ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) அந்த நி வனத்திற்கு எந்த அ ப்பைடயில் நிர்மாணப் பணிகள் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டனெவன்பைத ம், 

 (iii) நிர்மாணப் பணிகைள ஒப்பைடப்பதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் 
ேகாரப்பட்டனவா ெவன்பைத ம், 

 (iv) அவ்வாறாயின், ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்கள் மற் ம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலகள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0578/ ‘10 

15. 
ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) இலங்ைகயி ள்ள பல்கைலக்கழங்களி ந்  ஆண் ேதா ம் ெவளிேய ம் 
ம த் வர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம், 

 (ii) ம த் வர்களாக பதி  ெசய்வதற்கான தகுதிையப் ெப ம் ெவளிநாட்  
ம த் வ பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைகய ம், 

 (iii) ேமற்ப  பட்டதாாிகைள ம த் வர்களாக பதி ெசய்வதற்கான பாீட்ைசகள் 
இலங்ைக ம ் வச் சங்கத்தால் ேமற்ெகாள்ளப்ப்ப கின்றதா என்ைத ம், 
01.01.2010 தல் ெசயற்ப ம் விதமாக ேவெறா  அதிகார சைபயிடம் 
இப்பணி ஒப்பைடக்கப்பட் ்ள்ளதா என்பைத ம், 

 (iv) அவ்வாறாயின், அப் திய அதிகார சைபயின் ெபயைர ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்நாட் ல் ஆண்ெடான்றிற்கு ேதைவப்ப ம் ம த் வர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம், 

 (ii) ஒ  ம த் வ க்கு வழங்கப்ப ம் சராசாிச் சம்பளத்ைத ம், 

 (iii) அவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் ஏைனய நன்ைமகைள ம், 

 (iv) இலங்ைகயில் தகுதி ெப ம் ம த் வர்கள் வி ைறயில் ெசல்வதற்கு 
ெவளிநா க க்கு ெசல்வதற்கு அ மதியளிக்கப்ப கின்றதா என்பைத ம், 

 (v) அவ்வாறாயின் அவர்கள் வி ைறயில் இ ப்பதற்கு அ மதிக்கப்ப ம் 
கால அளைவ ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, நெவம்பர் 27, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

0038/ ’10 
1. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) காணிச்சீர்தி த்த ஆைணக் கு விற்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் உாித் ாிைம 
யான  ஒப்பந்தங்கள் எ ம் ெசய்யப்படாமேல சட்ட ர்வமற்ற ைறயில் 
பல்ேவ  ஆட்க க்கு மாற்றிக்ெகா க்கப்பட் ப்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) எந்த அ ப்பைடயில் ேமற்கூறப்பட்ட காணிகள் மாற்றிக் ெகா க்கப்பட்டன 
என்பைத ம், ெபற்றவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் வழங்கப்பட்ட காணிகளின் 
அளைவ ம், 

 (ii) இவ்வா  சட்ட நடவ க்ைக ைறையப் பின்பற்றா , அக்காணிகைள 
மாற்றிக்ெகா த்த உத்திேயாகத்தர்க க்கு எதிராக ஒ க்காற்  நடவ க்ைகைய 
ஆரம்பிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0464/ ‘10 
2. 

ெகளரவ ர்டீன் மசூர்,— மீள் கு ேயற்ற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2004 ெதாடக்கம் 2010 வைர மீள் கு ேயற்ற அைமச்சின் நிதி 
ஒ க்கீ களி ந்  ேநர யாக அல்ல  அந்த அைமச்சின் ன்ெமாழி த் 
திட்டத்திற்கைமய ேவ  அைமச்சுக்களின் நிதி ஒ க்கீ கள் லம் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் கீழ் த்தளம், மன்னார், 
வ னியா ஆகிய மாவட்டங்களில் இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்களின் 
ெபண்க க்கு சுயெதாழில்களில் ஈ ப வதற்கு வழங்கப்பட்ட ைதயல் 
இயந்திரங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) அந்த ைதயல் இயந்திரங்கள் கிைடக்கப்ெபற்றவர்களின் ெபயர்கள், 
கவாிகள், அைவ வழங்கப்பட்ட திகதிகள், ெசல திச் சீட்  இலக்கங்கள் 

எைவ என்பைத ம், 
 (iii) அந்த ஒவ்ெவா  ைதயல் இயந்திரத்தின் ெப மதி மற் ம் ஒவ்ெவா  ைதயல் 

இயந்திரத்ைத ெகாள்வன  ெசய்ய ெசலவிட்ட ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) அந்த க த்திட்டத்திற்காக ஒ க்கிய ெமாத்தத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (ii) அதி ந்  ெசலவிட்ட ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம், 
 (iii) ெசல கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெசல த் தைலப்  யாெதன்பைத ம்  

ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கும் ஏற் ைடயதாக பிரேதச ெசயலகப் பிாி  
 அ ப்பைடயில்  அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0467/ ‘10 
3. 

ெகளரவ அஜித் பி. ெபேரரா,—  ைற கங்கள், விமான ேசைவகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) இலங்ைக ைற க அதிகாரசைபயில் கடைமயாற்றிய பத்திரேக நிஹால் 
ெபேரரா மற் ம் எஸ்.பி. விமல ர ஆகிேயாரால் இலங்ைக மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு விற்கு சமர்ப்பித்த எச்.ஆர்.சீ/5432/03 மற் ம் எச்.ஆர்.சீ/5798/03 
ஆம் இலக்கங்கைளக் ெகாண்ட ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் “உதவிப் பா காப்  
உத்திேயாகத்தர் பதவியில் ஏைனேயாைர நியமித்த திகதி ெதாடக்கம் நியமித் , 
சம்பள ப ைறகைள இற்ைறப்ப த்த ேவண் ெமன” அந்த ஆைணக்கு  
2005.12.12 ஆம் திகதி விதப் ைர ெசய் ள்ளைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 13/2005 ஆம் இலக்க ெபா  நி வாக சுற்றறிக்ைகக்கு அைமய, மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் விதப் ைரகைள அ ல்ப த் வதற்கு இலங்ைக 

ைற க அதிகாரசைப கடைமப்பட் ள்ளைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

  (ii) ேமற்கூறப்பட் ள்ள விதப் ைரகைள அ ல்ப த்தாைம ெதாடர்பில் 
பாரா மன்றத்தின் ெபா  ம க் கு விற்குச் சமர்ப்பித்த ம  ெதாடர்பில் 
2009.10.22 ஆம் திகதி எய்தப்பட்ட இணக்கப்பாட் ற்கு அைமய இவர்கள் 
இ வாின ம் நியமனங்கள் இ வைர ஏன் வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம், 

 (iii) ெபா  ம க்கு வான , ைற க அதிகார சைபயின் தைலவ க்கு அ ப்பிய 
2009.11.24 மற் ம் 2010.02.09 ஆம் திகதியிடப்பட்ட க தங்களில் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள கட்டைளகைள அ ல்ப த்தாைமக்கான காரணங்கள் எைவெயன்பைத ம், 

 (iv) ேமற்ப  கு க்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட இணக்கப்பாட் ற்கு அைமய உாிய 
நியமனங்கைள ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (v) ஆெமனின், எத்திகதியில் என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0501/ ‘10 
4. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ஹம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தி ள் அ லாக்கப்ப ம் பாடசாைல 
ேபாசைண நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் எைவ என்பைத ம், 

 (ii) அவற்றிற்காக அரசாங்கம் ெசலவி ம் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iii) இம்மாவட்டத்தில் கல்விக்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்தில் ேபாசைணக் 
க த்திட்டத்திற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள சத தம் எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iv) பாடசாைல ேபாசைணக் க த்திட்டங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணம் 
ேபா மானதா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 
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0545/ ‘10 
5. 

ெகளரவ சாந்த பண்டார,— விைளயாட் த் ைற  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  1948 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இ வைரயிலான காலப்பகுதியி ள் இலங்ைக 
விைளயாட்  ரர்கள் ஒ ம்பிக் ேபாட் களில் கலந்  ெகாண்டார்கள் என்பைத 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ)  ஒ ம்பிக் ேபாட் களில் கலந்  ெகாண்ட அந்த விைளயாட்  ரர்களின் ெபயர் 
பட் யல் மற் ம் அந்த ரர்கள் ெபற் க்ெகாண்ட ெவற்றிகள், அத டன் 
ெதாடர்பான வ டங்கள் என்பவற்ைற அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) எதிர்வ ம் ஒ ம்பிக் ேபாட்  நைடெப ம் இடம் மற் ம் வ டம் 
யாெதன்பைத ம், 

 (ii) அந்தப் ேபாட் களில் இலங்ைகயின் விைளயாட்  ரர்கள் கலந்  
ெகாள்கிறார்களா என்பைத ம், 

 (iii) அதன் ெபா ட்  நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள ெசயற்திட்டம் என்ன 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0553/ ’10 
6. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த ேகாட்ைடக் 
கல்லா  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் ர்த்தியைடந் ள்ளனவா என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், அதன் தற்ேபாைதய நிைல யாெதன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) இன்றளவில் ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கான நிதிைய தலீ  ெசய் ள்ள 
நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இதற்கு ெவளிநாட்  உதவி கிைடத்தி ப்பின், உதவி வழங்கிய நா  மற் ம் 
வழங்கிய ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(இ) (i) ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் நி வனத்தின் 
ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) அந்த நி வனத்திற்கு எந்த அ ப்பைடயில் நிர்மாணப் பணிகள் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டனெவன்பைத ம், 

 (iii) நிர்மாணப் பணிகைள ஒப்பைடப்பதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் 
ேகாரப்பட்டனவாெவன்பைத ம், 

 (iv) அவ்வாறாயின், ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்கள் மற் ம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலகள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0563/ ‘10 
7. 

ெகளரவ. ஆர். ேயாகராஜன்,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) 2009 ஆம் ஆண் ல் ெபா ப்ேபற்கப்ப வதற்காக திட்டமிடப்பட் ந்த 

ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகளின் எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (ii) இற்ைறவைர ெபா ப்ேபற்கப்பட் ள்ள ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகளின் 

எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (iii) ெபா ப்ேபற்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  ைவத்தியசாைலயி ம் ேமற்ெகாள்ளப் 

பட் ள்ள உட்கட்டைமப்  வசதிகள் ெதாடர்பான ன்ேனற்றங்கைள ம், 
 (iv) ேமற்ப  ைவத்தியசாைலக க்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட்ட பணியாட் 

ெதாகுதிைய ம், 
 (v) ேமற்ப  ைவத்தியசாைலகளி ள்ள தற்ேபாைதய பணியாட்கைள திய 

ஆளணியில் உள்ளீர்ப் ச் ெசய்வதற்கான நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0626/ ’10 
8. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2009 நவம்பர் மாதம் 13 ஆம் திகதி இலங்ைக மத்திய வங்கிக்கு, வங்கி 
உதவியாளர்கைளச் ேசர்த் க் ெகாள்வதற்காக நடாத்தப்பட்ட பாீட்ைசக்குத் 
ேதாற்றிய ெமாத்தப் பாீட்சார்த்திகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இப்பாீட்ைசயில் சித்திெபற்ேறார் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 
 (iii) இதன் ெப ேப களின்ப  தற்ேபா  மத்திய வங்கிக்கு வங்கி உதவியாளர்கள் 

ேசர்த் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம், 
 (iv) அவ்வாறாயின் அதன் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) குறிப்பிட்ட பாீட்ைசயின் ெப ேப கள் இ வைர பாீட்சார்த்திக க்கு 
தனிப்பட்ட ைறயில் வழங்கப்படவில்ைல என்பைத அவர் அறிவிப்பாரா? 

(இ) அவ்வாறாயின், அதற்கான காரணம் யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், என்? 

0044/ ’10 
9. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) கடந்த ஐந்  வ டங்களாக, 
 (i) உள் ாில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட அல்ல  இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட  அாிசி, 

சீனி, ேகா ைம மா, ப ப் , பால்மா, ெவங்காயம் மற் ம் மிளகாய் ேபான்ற 
வர்த்தகப் பண்டங்களின் ெமாத்த அள  யாெதன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  பண்டங்கள் மீ  விதிக்கப்பட்ட தீர்ைவ, ெப மதிேசர் வாி, 
உற்பத்தி வாி யாெதன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  (ii) இற்கைமய, தீர்ைவகள், மற் ம் வாி லமாக ஈட்டப்பட்ட 
ெமாத்த வ மானம் யாெதன்பைத ம் 

 தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், என்? 
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0502/ ‘10 
10. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ஹம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் காணப்ப ம் உவர் நீர் மீன்பி த் ைறகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  மீன்பி த் ைறகைளச் சார்ந்ததாக அைமக்கப்பட் ள்ள மீனவர் 
சங்கங்களின் எண்ணிக்ைக  எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(அ) (i) ேமற்ப  மீன்பி த் ைறகைளச் சார்ந் ள்ள மீனவச் ச கத்திற்காக அரசின் 

இைடயீட் டன் நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள நிவாரண நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (ii) அவற் க்ெகன ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iii) அப்பணத் ெதாைகயான  சம்பந்தப்பட்ட நடவ க்ைகக க்குப் ேபா மானதா 

என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
0554/ ’10 

11. 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த ெபாிய 
கல்லா  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் ர்த்தியைடந் ள்ளனவா 
என்பைத ம், 

 (ii) இன்ேறல், அதன் தற்ேபாைதய நிைல யாெதன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) இன்றளவில் ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கான நிதிைய தலீ  ெசய் ள்ள 
நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இதற்கு ெவளிநாட்  உதவி கிைடத்தி ப்பின், உதவி வழங்கிய நா  மற் ம் 
வழங்கிய ெதாைக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(இ) (i) ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் நி வனத்தின் 
ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) அந்த நி வனத்திற்கு எந்த அ ப்பைடயில் நிர்மாணப் பணிகள் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டனெவன்பைத ம், 

 (iii) நிர்மாணப் பணிகைள ஒப்பைடப்பதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் 
ேகாரப்பட்டனவாெவன்பைத ம், 

 (iv) அவ்வாறாயின், ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த நி வனங்கள் மற் ம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலகள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0564/ ‘10 
12. 

ெகளரவ. ஆர். ேயாகராஜன்,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) சல்லாைவ, ப்ேராடப் ேதாட்ட ைவத்தியசாைல 2009 ஆம் ஆண்  

அரசாங்கத்தினால் ெபா ப்ேபற்கப்பட்ட  என்பைத ம் , 
 (ii) சுமார் ஒ  வ டத்திற்கு ன்னர் திய கட்டடம் ஒன்  நிர்மாணிக்கப்பட்  

ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள  என்பைத ம், 
 (iii) அக்கட்டடம் மக்கள் பாவைனக்காக ஒப்பைடக்கப்படாமல் டப்பட்ட 

நிைலயி ள்ள  என்பைத ம் 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அக்கட்டடத்ைத மக்கள் பாவைனக்காக திறந் ைவக்க நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப மா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், அ  எப்ேபா  திறந்  ைவக்கப்ப ெமன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
0095/ ’10 

13. 
ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) 2010.05.01ஆம் திகதியி ந்  2010.07.01 ஆம் திகதி வைர அைமச்சரைவ 

அைமச்சர்கள், பிரதியைமச்சர்கள் ஆகிேயா க்குச் ெச த்தப்பட்ட 
ெதாைககள், மற் ம், 

 (ii) அைமச்சர்க ம் அவர்கள  ஆளணியின ம் அ பவித் வ ம் பிற ச ைககள் 
என்பவற்ைற அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
0503/ ’ 10 

14. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) ஹம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் காணப்ப ம் நன்னீர் மீன்பி த் ைறகளின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (ii) ேமற்ப  மீன்பி த் ைறகைளச் சார்ந்ததாக அைமக்கப்பட் ள்ள மீனவர் 

சங்கங்களின் எண்ணிக்ைக  எவ்வளெவன்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(அ) (i) ேமற்ப  மீன்பி த் ைறகைளச் சார்ந் ள்ள மீனவச் ச கத்திற்காக அரசின் 
இைடயீட் டன் நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள நிவாரண நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (ii) அவற் க்ெகன ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iii) அப்பணத் ெதாைகயான  சம்பந்தப்பட்ட நடவ க்ைகக க்குப் ேபா மானதா 

என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
0617/ ‘10 

15. 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) பிசுக்கல் ேமற்பார்ைவத் தைலவி பதவிக்கான தற்ேபாைதய ெவற்றிடங்களின் 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 
 (ii) ேமற்ப  ெவற்றிடங்க க்கான ஆட்ேசர்ப்  நைடெப மா என்பைத ம், 
 (iii) இன்ேறல், தற்ேபா  ேமற்ப  ஆட்ேசர்ப்  வைடந் ள்ளதா என்பைத ம், 
 (iv) ேமற்ப  பதவிக்கான ஆகக் குைறந்த தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, நெவம்பர் 29, திங்கட்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
0376/ ‘10 

1. 
ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) பால்மா, எாிவா , சீனி, ப ப் , ெவங்காயம், உ ைளக்கிழங்கு, அாிசி, தகரத்தில் 
அைடக்கப்பட்ட மீன், ெபற்ேறா யம் ஆகிய இறக்குமதிப் ெபா ட்கள் மீ  
விதிக்கப்ப ம் சுங்கவாி மற் ம் ஏைனய சகல விதமான வாிகைள ம், 

 (ii) கடந்த 10 வ டங்களாக இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேமற்ப   ெபா ட்களின் 
அளைவ ம், 

 (iii) கடந்த 5 வ டங்களாக வாி விதிப்பின் லம் ஈட்டப்பட்ட வ மானத்ைத ம், 
 (iv) ேமற்ப  ெபா ட்களில் ஏதாவ  கடந்த 5 வ டங்களில் உள் ாில் உற்பத்தி 

ெசய்யப்பட் ப்பின் அவற்றின் அளைவ வ டாந்த அ ப்பைடயி ம், 
 (v) கடந்த 5 வ டங்க க்கான ேமற்ப  ெபா ட்களின் வ டாந்த கர்ைவ ம்  

தனித்தனியாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
0506/ ‘10 

2. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) அரசாங்கம் 2006, 2007, 2008 மற் ம் 2009 ஆம் ஆண் களில். 
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தி ள் நிர்மாணித் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  கைள நிர்மாணிப்பதற்காக ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
யாெதன்பைத ம், 

 (iii) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் டைமப் ச் ெசயற்பா  ேபா மானதாக 
உள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
0619/10 

3. 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) திக்ெவல்ல பிரேதச சைப ஆ ைகப் பிரேதசத்திற்குாிய பதிகம கிராமத்தின் 
ந ப்பகுதியில் சுடைலெயான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள  என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நிர்மாண நடவ க்ைகைய நி த்தி மக்கள் வசிக்காத ேவெறா  
இடத்தில் இதைன நிர்மாணிப்பதற்கு உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் 
ஆேலாசைனக் கு வினால் இதற்கு ன்னர் அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  அறிவித்த க்ேகற்ப சம்பந்தப்பட்ட பிரேதச சைபத் 
தைலவர் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளாரா என்பைத ம், 

 (iii) இல்ைலெயனில், இந்த சீ யர் சைபயின் தீர்மானங்க க்ெகதிராக 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்டதன் லம் இப்பிரேதச சைபத் தைலவர் 
இக்ெகளரவ சைபைய ெபா ட்ப த்தாத விதத்தில் தன  தற் ணிபிற்ேகற்ப 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளாரா என்பைத ம், 
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 (iv) ஆெமனில், இவ்விடயத்தில் இவ க்ெகதிராக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்  நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம், 

 (v) ேமற்ப  நிர்மாணிப்ைப அகற் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0659-10 
4. 

ெகளரவ ரஊப் ஹக்கீம்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) கல்வி அைமச்சினால் குைறந்த வசதிக ைடய பாடசாைலகள் என 

அைடயாளம் காணப்பட் ள்ள, மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் மாகாணசைப 
க க்கும் கீ ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் ஸ் ம் பாடசாைலகள் மற் ம் ெப ந்ேதாட்ட 
பாடசாைலகள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளின் ன்ேனற்றத்திற்காக எதிர்வ ம் காலத்தில் 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் ேவைலத்திட்டங்கள் மாவட்ட 
மட்டத்தில் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

0661/ ‘10 
5. 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நீர்ப்பாசன, நீர்வள காைமத் வ அைச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ன்னாள் ெதால்ெபா ளியல் ஆைணயாளர் தி . சிரான் ெதரணியகலவினால் 
1996 இல் எ த் க் கூறப்பட்டதன் ப  இலங்ைகயி ந்த ஏறத்தாழ ஒ  
இலட்சம் சி  குளங்களில் தற்ேபா  பயன்ப த்தப்ப ம் குளங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம், 

 (ii) 1996 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இலங்ைகயில் சி  குளங்கள் ைறைமைய 
தி த் வதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (iii) இன்ேறல், அதற்கான காரணம் யா  என்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) இலங்ைகயின் சி  குளங்கள் ைறைமையத் தி த்தி உாிய நிைலக்குக் 

ெகாண்  வ வ  அரசாங்கத்தின் அபிவி த்திச் ெசயற்பாட் ன் அ ப்பைட 
நடவ க்ைகயாகும் என்பைத ம், 

 (ii) மஹிந்த சிந்தைனயின் எதிர்பார்ப்பாகக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பத்தாயிரம் 
குளங்கள் க த்திட்டத்ைத நிைற  ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள இ வைர நீர்ப்பாசன அைமச்சுத் தவறி ள்ளெதன்பைத ம், 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(இ) அவ்வாறயின், அதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) பத்தாயிரம் குளங்கள் க த்திட்டம் என மஹிந்த சிந்தைனயி ம் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 

இலங்ைகயின் சி  குளங்கள் ைறைமைய னரைமப் ச் ெசய்வதற்கு அதிகார 
சைபெயான்ைற அைமக்க தாமதமின்றி நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0380/ ‘10 
6. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) உயர் நீதிமன்றம், ேமன் ைறயீட்  நீதி மன்றம், ேமல் நீதி மன்றம் மற் ம் 
நீதவான் நீதிமன்றம் ஆகியவற்றில் ேசைவயாற் கின்ற சகல நீதிபதிகளின ம் 
ெபயர்கைள ம் பிறந்த திகதிகைள ம், 

 (ii) தற்ேபாைதய பதவியில் அவர்களின் தகுதிகள்  மற் ம் அ பவத்திைன ம், 
 (iii) உத்திேயாக ர்வ வாசஸ்தலம் வழங்கப்பட்ட சகல பிாி கைள ம் சார்ந்த 

நீதிபதிகளின் எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (iv) சகல நீதிபதிக க்கும் ஏன் உத்திேயாக ர்வ வாசஸ்தலம் வழங்கப்படவில்ைல 

என்பைத ம், 
 (v) அவர்க க்கு வாசஸ்தலம் ெகா க்கப்படவில்ைலெயனின், ட் ற்ெகனக் 

ெகா ப்பனெவான்  வழங்கப்ப கின்றதா என்பைத ம், 
 (vi) அவ்வாறாயின், ெச த்தப்பட்ட ெதாைகயிைன ம் ெகா ப்பன  எவ்வள  

காலமாக வழங்கப்ப கின்ற  என்பைத ம், 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல்,ஏன்? 

0507/ ’ 10 
7. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— ெதாழில் உற கள், விைள ப் ெப க்க ேமம்பாட்  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) இலங்ைகயில் தற்ேபாைதய ெதாழி ன்ைம தம் யாெதன்பைத ம், 
 (ii) ெதாழி ன்ைமயால் பாதிக்கப்பட் ள்ேளாாின் சத தத்திைனக் குைறப்பதற்காக 

அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாெதன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  ெசயற்பாட் க்காக, அரசாங்கம் ெசலவழித் ள்ள பணத்ெதாைக 

யாெதன்பைத ம். 
 (iv) அரசாங்கம் நைட ைறப்ப த்திய ேமற்ப  ெசயற்பா கள் ெதாழி ன்ைமையக் 

குைறப்பதற்குப் ேபா மானைவயாக அைமந் ள்ளனவா என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

0714/ ’10 
8. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ைற கங்கள், விமானச்ேசைவகள்  அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ைற கங்கள் அதிகாரசைபயின் தற்ேபாைதய தைலவாின் ப் ெபயர் 
மற் ம் வய  யாெதன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  பதவிக்கு அவைர நியமித்த அதிகாாி யாெரன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  தைலவர் இதற்கு ன்னர் ேசைவயாற்றிய இடம் மற் ம் பதவி 

யாெதன்பைத ம், 
 (iv) அவர  கல்வித் தைகைமக ம் ெதாழில் தைகைமக ம் யாைவெயன்பைத ம், 
 (v) அவர  மாதச் சம்பளம் மற் ம் ஏைனய ெகா ப்பன கள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, நெவம்பர் 30, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
0381/ ‘10 

1. 
ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) கடந்த பதிைனந்  வ டங்களில் தரம் ஒன்றில் ேசர்ந்த மாணவர்களின் 

எண்ணிக்ைகைய வ டவாாியாக ம், 
 (ii) ஆண்ெடான் க்கு சாதாரண தர மற் ம் உயர் தர பாீட்ைசக்குத் ேதாற் ம் 

மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (iii) ஆண்ெடான் க்கு பல்கைலக்கழகங்க க்குத் ெதாிவாக தகுதி ெப ம் 

மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (iv) உள்நாட்  பல்கைலக்கழகங்க க்குத் ெதாிவாக தைகைம ெபறாத 

காரணத்தால், பல்கைலக்கழக கல்விைய ெப ம் ெபா ட்  ஆண்ெடான் க்கு 
ெவளிநா க க்குச் ெசல் ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம்  

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) ெவளிநாட் ப் பல்கைலக்கழகங்க க்கான கட்டணமாக நாட் ற்கு ெவளிேய 

அ ப்பப்ப ம் ெமாத்த அந்நியச் ெசலாவணிைய ம் அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
0508/ ‘10 

2. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— மரபார்ந்த ைகத்ெதாழில்கள். சி  ெதாழில் யற்சி 

அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) இலங்ைகயில் கிராமியக் ைகத்ெதாழில்கைள ன்ேனற் வதற்காக 

அரசாங்கம் பின்பற் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம், 
 (ii) அதற்காக இ வைர ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iii) கிராமியக் ைகத்ெதாழில்கள் ைறைமையப் பலப்ப த் வதற்காக 

அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள க த்திட்டங்கள் ேபா மானைவயா என்பைத ம், 
அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
0662/ ‘10  

3. 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்காரா,— நீர்ப்பாசன, நீர் வள காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) 1818 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் காணப்பட்ட சிறிய  குளங்களின் 

எண்ணிக்ைக  யாெதன்பைத ம், 
 (ii) 1948 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் பயன்ப த்தப்பட்ட சிறிய குளங்களின் 

எண்ணிக்ைக  யாெதன்பைத ம், 
 (iii) 1977 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் பயன்ப த்தப்பட்ட சிறிய குளங்களின் 

எண்ணிக்ைக  யாெதன்பைத ம், 
 (iv) 2005 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் பயன்ப த்தப்பட்ட மற் ம் 

பயன்ப த்தக்கூ யதாக காணப்பட்ட சிறிய குளங்களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம், 

 (v) 2005 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைற வைர “மக ெநகும” க த்திட்டம் மற் ம் 
அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் காரணமாக ர்ந்  ேபா ள்ள சிறிய குளங்களின் 
எண்ணிக்ைக  யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0685/ ‘10 
4. 

ெகளரவ ரஊப் ஹக்கீம்,— ேதசிய மர ாிைமகள் ,கலாசாரஅ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) ேதசிய மர ாிைமகள், கலாசார அ வல்கள் அைமச்சு டவர்ேஹால் மண்டப 
 திேயட்டர் மன்றத் டன் ஒன்றிைணந்  2010 ஆம் ஆண் ல் அகில இலங்ைக 
படசாைல  நாடகப் ேபாட் கைள நடாத் வதற்கு  விண்ணப்பங்கைள 
ேகாாி ள்ளெதன்பைத ம், அதில் நாட் ள்ள எந்தெவா  பாடசாைல ம் 
பங்குபற்றக்கூ ய வைகயில் கல்வியைமச்சின் ரண அ சரைண 
வழங்கப்பட் ள்ளைத ம் அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  நாடகப் ேபாட் கைள சிங்கள ெமாழியில் மாத்திரம் நடத் வதற்குத் 
தீர்மானிக்கப்பட்  அதன் பிரகாரம் விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட் ப்பதால் , 
தமிழ் ெமாழி லம் கல்வி கற்கின்ற மாணவர்க க்கு ெப ம் அநீதி 
ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) ஆெமனில், தமிழ் ெமாழி லம் கல்வி கற்கின்ற மாணவர்க க்கும் தமிழ் ெமாழி 
பாடசாைலக க்கும் அந்த வாய்ப் க் கிைடக்கும் விதத்தில் ேமற்ப  நாடகப் 
ேபாட் கைள தமிழ் ெமாழி ல ம் நடத் வதற்கு அவர் உடன யாக  
நடவ க்ைகெய ப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
0716/ ’10 

5. 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) இலங்ைகயில் பிரதானமாக ெநற்ெசய்ைக ெசய்யப்ப ம் பத்  
மாவட்டங்கைளத் தவிர மீதி மாவட்டங்களில் 2010 ஆம் ஆண் ன் 
சி ேபாகத்தின் ேபா  ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட விைளச்சல்களின் அள  
ெவவ்ெவறாக எவ்வள  என்பைத ம், 

 (ii) இச்சி ேபாகத் க்கு ந்திய சி ேபாகத்தின் ேபா  ெநல் விைளச்ச ன் 
அள  ேமற்ப  ஒவ்ெவா  மாவட்ட ாீதியாக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) இச்சி ேபாகத்தின் ேபா , நாட் ன் ெமாத்த ெநல் விைளச்ச ல் அரசாங்கம் 

ெகாள்வன  ெசய் ள்ள அள  யாெதன்பைத ம், 
 (ii) ெநல் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட விைலகள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) சி ேபாகத்தின் ெநல்ைல ெகாள்வன க்காக ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 

யாெதன்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0382/ ‘10 
6. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) கடந்த இரண்  வ டங்களில் ெகா ம்  மாவட்டத்தில் ெடங்குக் 

காய்ச்ச னால் இறந்த ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 
 (ii) கடந்த ஐந்  வ டங்களில் ெடங்கு ேநாய் காரணமாக சம்பவித் ள்ள இறப்  

களின் எண்ணிக்ைக வ ட மற் ம் மாவட்ட அ ப்பைடயில் யாெதன்பைத ம், 
 (iii) ெடங்கு ேநாய்த் ெதால்ைலைய றிய க்கும் கமாக அரசாங்கம் ெசலவி ம் 

ெதாைக யாெதன்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) கடந்த இரண்  வ டங்களாக நாட் ல் ெவகுவாகப் பரவி ள்ள ேவ  
ெதாற்  ேநாய்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ேநாய் காரணமாக ம் சம்பவித் ள்ள இறப் க்களின் 
எண்ணிக்ைக யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0509/ ‘10 
7. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— சுற்றாடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ)  அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் உள்ளிட்ட இலங்ைகயில் பிரபல்யமான கிராமியக் 

ைகத்ெதாழிலான ஆபரணங்கள் ைகத்ெதாழில் எம  நாட் க்கு 
க்கியமானதாகும் என்பைத அவார் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் உள்ளிட்ட இலங்ைகயில் ஆபரணங்கள் 
ைகத்ெதாழில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் கிராமங்களின் எண்ணிக்ைக  
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  கிராமங்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) உள்நாட்  ஆபரணங்கள் ைகத்ெதாழிைல ன்ெனற் வதற்காக அரசாங்கம் 

ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iv) அதற்காக ெசல  ெசய்யப்பட் ள்ள  ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (v) ெசல  ெசய்யப்பட்ட ெதாைக ம் ெசயற்ப த்தப்பட்ட க த்திட்டங்க ம் 

ேமற்ப  ைகத்ெதாழிைல ன்ேனற் வதற்கு ேபா மானைவயா என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
0717/ ‘10 

8. 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ைற கங்கள், விமானச் ேசைவகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) 1994 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இ வைர கட் நாயக்க விமான நிைலயத்தில் 

உள்ள திர்ைவ வாியற்ற வர்த்தக நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறான ஒவ்ெவா  தீர்ைவ வாியற்ற வர்த்தக நிைலய ம் 
வழங்கப்பட் ள்ள அல்ல  குத்தைகக்கு விடப்பட் ள்ள நபர்களின் ெபயர், 

கவாிகள் தனித்தனிேய யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) அவ்வாறான கைடத்ெதாகுதிகள் வழங்கப்பட் ள்ள ெமாத்த நிதித் ெதாைக 

அல்ல  நிரந்தரமாக ஒப்பைடப்பதற்கு அரசாங்கம் ெபற் க்ெகாண்ட நிதித் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) கட் நாயக்க விமான நிைலயத்தில் திய கைடத்ெதாகுதிெயான்ைற 

நிர்மாணிப்பதற்கு நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனின், அதைன ஆரம்பிக்கும் திகதி யாெதன்பைத ம், 
 (iii) அதன் கீழ் நிர்மாணிக்க எதிர்பார்க்கும் வர்த்தக நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்  
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, திெசம்பர் 01, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
0316/ ‘10 

1. 
ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ைகத்ெதாழில், வாணிப அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i)  இந்திய இலங்ைக சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம் (FTA) ைகச்சாத்திடப்பட்ட 

திகதியிைன ம், 
 (ii) கடந்த 10 வ டங்களின் இந்தியா மற் ம் இலங்ைகக்கான ஏற் மதி மற் ம் 

இறக்குமதியின் வர்த்தக  ள்ளி விபரங்கைள ம், 
 (iii) CEPA ஒப்பந்தத்தின் தற்ேபாைதய நிைலயிைன ம், 
 (iv) CEPA ஒப்பந்தம் பற்றிய அரசாங்கத்தின் நிைலப்பாட் ைன ம், 
 (v)  CEPA ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்திடப்படப் ேபாகின்றதா என்பைத ம், 
 (vi) CEPA ஒப்பந்தம் ெதாடர்பாக இந்தியா டன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி வ ம் 

நபர்களின் ெபயர்கைள ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல். ஏன்? 
0510/ ‘10 

2. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் உட்பட இலங்ைகயில் பாடசாைல 

மாணவர்களின் ஆங்கில ெமாழி ஆற்றைல வளர்க்க அரசாங்கத்தினால் 
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைதம், 

 (ii) அந்த நடவ க்ைககளின் இலக்குகள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) அதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணம் எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) தற்ேபா  ேமற்ப  இலக்குகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம், 
 (v) ஆங்கில ெமாழி அறிவிைன வளர்ப்பதற்காக எ க்கப்பட் ள்ள 

நடவ க்ைககள் ேபா மானதா என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
0689/ ‘10 

3. 
ெகளரவ கயந்த க ணாதிலக,—  ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) ைகயிரத பாைதக க்கு கு க்ேக, பிரதான மற் ம் கிைள திகளில் 

அைமந் ள்ள இரயில் கடைவகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 
 (ii) இரயில் கடைவகள் இல்லா  பா காப்பற்ற நிைலயில் ைகயிரத பாைதக்கு 

கு க்ேக அைமந் ள்ள பாைதகளில் 2000 ஆம் ஆண்  தல் 2009 ஆம் 
ஆண்  வைர நிகழ்ந்த இரயில் விபத் க்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  விபத் க்களால் உயிாிழந்த மற் ம் அங்க ன ற்றவா்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) ைகயிரத பாைதக க்கு கு க்ேக அைமந் ள்ள பா காப்பற்ற திக க்கு 

பா காப்  கடைவகைள அைமக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 
 (ii) ஆெமனில், அ  ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல்,ஏன்? 
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0694/ ‘10 
4. 

ெகளரவ த்திக பத்திரன,— ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) இலங்ைக ேபாக்குவரத்  சைபயின் ெதன் மாகாண ப்ேபா ஊழியர்க க்கு  
நி ைவச்  சம்பளம் ெச த்தேவண் ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) நி ைவச் சம்பளம் ெச த்தப்படேவண் ய ஊழியா்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம், 

 (ii) நி ைவச் சம்பளம் ெச த் வதற்குத் ேதைவப்ப ம் பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iii) நி ைவச் சம்பளம் ெச த் வதற்கு ஏேத ம் ெசயல் ைறெயான்  
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) நி ைவச் சம்பளத்திற்கு உாித் ைடய, ஆயி ம் ஏற்கனேவ ஓய் ெபற் ள்ள 
ஊழியர்க க்கு நி ைவச் சம்பளத்ைத வழங்கா , தற்ேபா  பணியாற் கின்ற 
ஊழியர்க க்கு மாத்திரம் நி ைவச் சம்பளத்ைத ெச த் வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள  என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஈ) ஓய்  ெபற் ள்ள மற் ம் தற்ேபா  பணியாற் கின்ற ஊழியா்க க்கு நி ைவச் 
சம்பளம் எப்ேபா  வழங்கப்ப ெமன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(உ)    இன்ேறல், ஏன்? 

0726/ ‘10 
5. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) பண் வஸ் வர ேமற்கு பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் கிராதலான வடக்கு 
தி எந்த நி வனத்திற்கு உாித்தாகின்ற  என்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  திக்கு தார் இ வதற்காக  உாிய நி வனத்தின் அ மதி 
ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திக்கு தார் இ வதற்காக ஒப்பைடக்கப்பட்ட  நி வனம் அல்ல  
நபர்கள் யாெரன்பைத ம், 

 (ii) அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட மதிப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iii) குறித்த மதிப்பீட் க்கைமய தாாிட ேவண் ய ரத்தின் அள ம் தியின் 

அகல ம் எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) தற்ேபா  தாாிடப்பட் ள்ள ரத்தின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (v) தாாிட்  த்த திகதி யா  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) ேமற்ப  திக்கு தாாி தல் தரநியமங்க க்கைமய நைடெபறவில்ைல 
என்பைத ம், தற்ேபா  ெப ம்பாலான இடங்கள் ஆழ் ள்ளன என்பைத ம், 
உாிய ரத்திற்கு தாாிடப்படவில்ைல என்பைத ம் அவர் அறிவாரா? 

(ஈ) ஆெமனின், தரநியமங்க க்கு இணங்கிெயா காத வைகயில் நிர்மாணிப்ைப 
ேமற்ெகாண்ட நி வனம் அல்ல  நபர்கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0383/ ‘10 
6. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) கடந்த ஐந்  வ டங்களாக பாம் க்க யால் சம்பவித் ள்ள மரணங்களின் 

எண்ணிக்ைகைய வ டவாாியாக ம், 
 (ii) இலங்ைகயில் பாம் க்க க்கான விஷத்த ப் சி ம ந் கள் ேபா மானள  

கிைடக்கப்ெப கின்றனவா என்பைத ம், 
 (iii) இன்ேறல், அ  கிைடக்கப்ெபறாைமக்கான காரணங்கைள ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) பாம் க்க யால் ப யாேவாாின் எண்ணிக்ைகையக் குைறக்கும் வழி ைறைய ம், 
 (ii) இந்நாட் ல் பாம் க்க ையக் குைறப்ப  ெதாடர்பாக ஏதாவ  விழிப் ணர் ப் 

பிரச்சாரம் நடாத்தப்ப கிறதா என்பைத ம், 
 (iii) ஆெமனில், அந்நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடத்தப்ப ம் இடம், சம்பந்தப்பட்ட 

நி வனம் மற் ம் (ெசயற்ப த்தப்ப ம்) ைற 
ஆகியவற்ைற அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
0511/ ‘10 

7. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் தற்ெகாண்  இலங்ைகயில் தகவல் ெதாழில் 

ட்பம் மற் ம் கனணிக் கல்விைய ேமம்ப த் வதற்காக அரசாங்கம் 
எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (ii) இதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iii) அரச தைலயீட் ன் லம் எ க்கப்பட் ள்ள ேமற்ப  நடவ க்ைக ேபா மானதா 

என்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
727/10 

8. 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) பண் வஸ் வர ேமற்கு பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் ெபால்தவான 

ெகாரகெதனிய தி எந்த நி வனத்திற்கு உாித்தாகின்ற  என்பைத ம் , 
 (ii) ேமற்ப  திக்கு தார் இ வதற்காக  உாிய நி வனத்தின் அ மதி 

ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திக்கு தார் இ வதற்காக ஒப்பைடக்கப்பட்ட  நி வனம் அல்ல  
நபர்கள் யாெரன்பைத ம், 

 (ii) அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட மதிப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iii) குறித்த மதிப்பீட் க்கைமய தாாிட ேவண் ய ரத்தின் அள ம் தியின் 

அகல ம் எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) தற்ேபா  தாாிடப்பட் ள்ள ரத்தின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (v) தாாிட்  த்த திகதி யா  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) ேமற்ப  திக்கு தாாி தல் தரநியமங்க க்கைமய நைடெபறவில்ைல 

என்பைத ம், தற்ேபா  ெப ம்பாலான இடங்கள் ஆழ் ள்ளன என்பைத ம், 
உாிய ரத்திற்கு தாாிடப்படவில்ைல என்பைத ம் அவர் அறிவாரா? 

(ஈ) ஆெமனின், தரநியமங்க க்கு இணங்கிெயா காத வைகயில் நிர்மாணிப்ைப 
ேமற்ெகாண்ட நி வனம் அல்ல  நபர்கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, திெசம்பர் 02, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

0318/ ‘10 
1. 

ெகரவ ரவி க ணாநாயக்க,— உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கடந்த 5 வ டங்களில் இந்தியா ட ம், சீனா ட ம் அரசாங்கத்தா ம், 
மாகாண சைபகளா ம் அல்ல  ஏதாவ  உள் ராட்சி சைபகளா ம் 
ைகச்சாத்திடப்பட்ட எல்லா ஒப்பந்தங்களின ம் ெபயர்கைள ம், 

 (ii) அ த்த வ டத்திற்குள் ேமற்ெசால்லப்பட்ட நா க டன் ெசய் ெகாள்ள 
உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள ஏதாவ  ஒப்பந்தங்களின் ெபயர்கைள ம், 

 (iii) ேமேல (i) இல் தரப்பட்ட ஒப்பந்தங்களின் ெமாத்த கிரயம் என்னெவன்பைத ம், 

 (iv) அக்கிரயத்ைத ெச த் வதற்கு எவ்வா  வ மானம் சம்பாதிக்கப்ப கிற  
என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) அத்தைகய ஒப்பந்தங்கள்  ேகள்விப்பத்திர ெசயன் ைறகள் அல்ல   ேபரம் 
ேபசுதைலய த்   ெசய் ெகாள்ளப்பட்டதா என்பதைன ம், 

 (ii) ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டதாயின், ேகள்விப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக 
கைள ம் அவற்றில் கூறப்பட்ட ெதாைககைள ம், 

 (iii) ேபரம் ேபசுதல் அ ப்பைடயிலாயின், உள் ர் பங்காளர்களின் ெபயர்கைள ம், 

 (iv) தர க் கட்டணமாக கவர்க க்குச் ெச த்தப்பட்ட ெதாைகைய ம் 

அவர் ெதாவிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0512/ ’10 
2. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின், பிரேதச ெசயலகப் பிாி  மட்டத்தில் 
ச ர்த்தி நிவாரணங்கைளப் ெப ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம், 

 (ii) ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலக மட்டத்தி ம் ெபற் க்ெகா க்கப்ப ம் பல்ேவ  
வைகயிலான ச ர்த்தி த்திைர வைககள், அள  மற் ம் பயனாளிகளின் 
எண்ணிக்ைக யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) ச ர்த்தி நிவாரணமாக ெபற் க்ெகா க்கப்ப ம் த்திைரகளின் ெப மதி 
ேபா மானதாெவன்பைத ம், 

 (iv) ேமற்ப  நிவாரணங்களின் லம் வ ைமைய ஒழிக்க மா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0695/ ’10 
3. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,—  நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 1980 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இ வைர  மாத்தைற மாவட்டத்தில் சமாதான 
நீதவான் நியமனங்கைளப் ெபற் ள்ேளாாின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
என்பைத ம், 

 (ii) இந்நியமனங்களில் மாத்தைற நியாயாதிக்கப் பிரேதசத்திற்கு மட் ம் 
நியமிக்கப்பட் ள்ள மற் ம்  இலங்ைகக்கும் ஏற் ைடயதாக 
நியமிக்கப்பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைன 
என்பைத ம், 

 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகப் பிாிவி ம் 1980 ஆம் 
ஆண்  ெதாடக்கம் இ வைர சமாதான நீதவான் பதவிகைளப் 
ெபற் ள்ேளாாின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் தனித்தனியாக யாைவ 
என்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

0728/ ‘10 
4. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) பண் வஸ் வர ேமற்கு பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் னிஹிாிகம 
பட்டபி கம தி எந்த நி வனத்திற்கு உாித்தாகின்ற  என்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  திக்கு தார் இ வதற்காக  உாிய நி வனத்தின் அ மதி 
ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திக்கு தார் இ வதற்காக ஒப்பைடக்கப்பட்ட  நி வனம் அல்ல  
நபர்கள் யாெரன்பைத ம், 

 (ii) அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட மதிப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iii) குறித்த மதிப்பீட் க்கைமய தாாிட ேவண் ய ரத்தின் அள ம் தியின் 
அகல ம் எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iv) தற்ேபா  தாாிடப்பட் ள்ள ரத்தின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (v) தாாிட்  த்த திகதி யா  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) ேமற்ப  திக்கு தாாி தல் தரநியமங்க க்கைமய நைடெபறவில்ைல 
என்பைத ம், தற்ேபா  ெப ம்பாலான இடங்கள் ஆழ் ள்ளன என்பைத ம், 
உாிய ரத்திற்கு தாாிடப்படவில்ைல என்பைத ம் அவர் அறிவாரா? 

(ஈ) ஆெமனின், தரநியமங்க க்கு இணங்கிெயா காத வைகயில் நிர்மாணிப்ைப 
ேமற்ெகாண்ட நி வனம் அல்ல  நபர்கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0324/ ‘10 
5. 

ெகரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) “மத்தட்ட தித்த” நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் சிகரட் பாவைனைய இல்லாெதாழித்தல் 
உள்ளடக்கப்பட் க்கின்றதா என்பைத ம், 

 (ii) கடந்த ஐந்  வ டங்களில் இலங்ைகயில் சிகரட் மற் ம் பீ(B)  
ஆகியவற்றின் பாவைனைய வ டாவாாியாக ம்., 

 (iii) கடந்த ஆ  வ டங்களாக உள் ாில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட சிகரட் கள் 
மற் ம் பீ  ஆகியவற்றின் ெதாைகைய வ டவாாியாக ம், 

 (iv) கடந்த ஆ  வ டங்களில் இந்நாட் ற்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
சிகரட் களின் ெதாைகைய ம், 

 (v) கடந்த ஆ  வ டங்களாக சிகரட் கள், பீ  ஆகியவற்றின் உள் ர் 
உற்பத்தி மற் ம் இறக்குமதி மீ  விதிக்கப்பட்ட வாிகள் லம் ெபறப்பட்ட 
வ மானத்ைத வ டவாாியாக ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0514/ ‘10 
6. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— மரபார்ந்த ைகத்ெதரழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி 
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் தற்ெகாண் , இலங்ைகயில் பிரசித்தி ெபற் ள்ள 
கிராமியக் ைகத்ெதாழிெலான்றான மட்பாண்டக் ைகத்ெதாழிலான  எம  
நாட் க்கு க்கியம் வாய்ந்தெதான்ெறன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?  

(ஆ) (i) அம்பாந்ெதாட்ைட மாவட்டம் உட்பட இலங்ைகயில் மட்பாண்டக் 
ைகத்ெதாழிைல ேமற்ெகாள்கின்ற கிராமங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  கிராமங்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) மட்பாணடக் ைகத்ெதாழிைல ன்ேனற் வதற்காக அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாெதன்பைத ம், 

 (iv) அதற்காக ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (v) ெசலவிடப்பட்ட ேமற்ப  பணத் ெதாைக மற் ம் ெசயல்ப த்தப்பட்ட 
க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக இக்ைகத்ெதாழிைல ன்ேனற் வதற்கு 
ேபா மானதா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0696/ ’10 
7. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,— நீர் வழங்கள், வ காலைமப்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் பிட்டெபத்தர பிரேதச ெசயலகப் பிாிவி ள்ள பல 
கிராமங்க க்குக் கு நீர் வழங்குவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிட்டெபத்தர 
நீர்விநிேயாகத் திட்டத்தின் லம் நீர் வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப   நீர் விநிேயாகத் திட்டத்திற்காக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ள ெமாத்த 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) பிட்டெபத்தர நீர் விநிேயாகத் திட்டம் தற்ேபா  இைடந வில் 
நி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (ii) மீண் ம் இந் நீர் விநிேயாகத் திட்டத்ைத ஆரம்பிப்பதற்கு நடவ க்ைக 

எ ப்பாரா என்பைத ம், 
 (iii) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம், 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0729/ ‘10 
8. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) பண் வஸ் வர ேமற்கு பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் ெஹட் ெபால 
அம்பகஹ லவத்த  தி எந்த நி வனத்திற்கு உாித்தாகின்ற  
என்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  திக்கு தார் இ வதற்காக  உாிய நி வனத்தின் அ மதி 
ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திக்கு தார் இ வதற்காக ஒப்பைடக்கப்பட்ட  நி வனம் அல்ல  
நபர்கள் யாெரன்பைத ம், 

 (ii) அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட மதிப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iii) குறித்த மதிப்பீட் க்கைமய தாாிட ேவண் ய ரத்தின் அள ம் தியின் 

அகல ம் எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) தற்ேபா  தாாிடப்பட் ள்ள ரத்தின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (v) தாாிட்  த்த திகதி யா  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) ேமற்ப  திக்கு தாாி தல் தரநியமங்க க்கைமய நைடெபறவில்ைல 
என்பைத ம், தற்ேபா  ெப ம்பாலான இடங்கள் ஆழ் ள்ளன என்பைத ம், 
உாிய ரத்திற்கு தாாிடப்படவில்ைல என்பைத ம் அவர் அறிவாரா? 

(ஈ) ஆெமனின், தரநியமங்க க்கு இணங்கிெயா காத வைகயில் நிர்மாணிப்ைப 
ேமற்ெகாண்ட நி வனம் அல்ல  நபர்கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, திெசம்பர் 03, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

0067/ ‘10 

1. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,—  ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) இற்ைறக்கு ஒ  வ டத் க்கு ன்னர் ெகாங்கிறீட் இடப்பட்  ெசப்பனிடப்பட்ட, 
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்திற்குாிய, அங்கு ெகாலெபலஸ்ஸ பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவின், தலாவ கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிவி ள்ள தலாவ சந்தி, 
தம்பெரல்ல தியில் 1கி.மீ. ரம் வைர ெகாங்கிறீட் உைடத்  பாைத 
ேசதமைடந் ள்ளெதன்பைத  அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக 
எவ்வள  என்பைத ம், 

 (ii) நிர்மாணப் பணிக்காக நிதி வி விக்கப்ப கின்ற ேபா , நியமங்க க்ேகற்ப 
ேவைல ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்ற விதப் ைர, ெதாழி ட்ப 
உத்திேயாகத்தாிடமி ந்  ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  திக்கான ெகா ப்பன களின் ேபா  விதப் ைரகள் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட ஏைனய நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்  

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இ  ெதாடர்பாக ைறயான விசாரைணைய நடத் வதற்கும், குறிப்பிட்ட 
திையச் சீர்ெசய்வதற்கும் அவர் நடவ க்ைக எ ப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0303/ ’ 10 

2. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர, — சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)   (i) 2008, 2009 ஆம் ஆண் களில் ம ந்  ெகாள்வன க்காக சுகாதார 
அைமச்சுக்கு ஒ க்கப்பட்ட மதிப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) அத்ெதாைகயில் ேமற்ப  ஆண் க க்காக அைமச்சுக்கு கிைடக்கப்ெபற்ற 
உண்ைமயான பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iii) ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ம ந்  ெகாள்ைவன க்கு நியமிக்கப்பட்ட கு வின் 
அங்கத்தவர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா?   

(ஆ) கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட ம ந்  பற்றாக்குைறக்கு காரணம் அதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட நிதி ேபாைதைமேய என்பதைன அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0321/ ‘10 
3. 

ெகரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கடந்த காலங்களில் நைடெபற்றவற்ைறப் பற்றி விசாாிப்பதற்கான 
மீளிணக்கக் கு  அல்ல  ஆைணக்கு  நியமிக்கப்பட்ட திகதிைய ம், 

 (ii) ேமற்ப  ஆைணக்கு  அல்ல  மீளிணக்கக் கு வின் உ ப்பினர்கள  
ெபயர்கைள ம், 

 (iii) ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட ஆைணக்கு  அல்ல  மீளிணக்கக் கு வின் அறிக்ைக 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் திகதிைய ம், 

 (iv) இற்ைறவைர ேமற்ப  ஆைணக்கு  அல்ல  மீளிணக்கக் கு  நடத்திய 
அமர் களின் எண்ணிக்ைகைய ம், 

 (v) ேமற்ப  ஆைணக்கு  அல்ல  மீளிணக்கக் கு வின் ெதாழிற்பாட் ற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைகைய ம், 

 (vi) ஒ க்கப்பட்ட பணம் ேபா மானதா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

0698/ ’10 
4. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,—  ெபா  நிர்வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) தற்ேபா  இலங்ைகயி ள்ள கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்? 

(ஆ) (i) கிராம உத்திேயாகத்தர் பதவிகளில் ெவற்றிடங்கள் நில ம் பிாி களில் பதில் 
கடைமயாற் ம் கிராம உத்திேயாகத்தர்க க்கு ெச த்தப்ப ம் 
ெகா ப்பனவான , அவர்கள  தல் நியமனத்தின் ேபா  
ெபற் க்ெகாண்ட அ ப்பைடச் சம்பளத்தின் 1/4 பகுதியாகும் என்பைத ம், 

 (ii) இந்த அ ப்பைடயில் பதில் கடைமயாற் ம் ெகா ப்பன  
ெச த்தப்ப வதன் காரணமாக 10 - 15 வ டங்க க்கு ன்னர் நியமனம் 
ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்க க்கு கிைடக்கும் ேமற்ப  ெகா ப்பன  மிகச் 
ெசாற்பமாெதா  பணத்ெதாைகயாகும் என்பதனால், அவ்வாறான 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு நிதி ாீதியில் அநீதி இைழக்கப்ப கின்ற  
என்பைத ம் 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) அவ்வாறான உத்திேயாகத்தர்க க்கு நியாயம் கிைடக்கக் கூ ய வைகயில் 
அவர் நடவ க்ைகெய ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின், அ  ெதாடர்பாக நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் திகதி 
எ ெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0226/ ‘10 
5. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் அம்பந்ேதாட்ைட வலயக் கல்விக் 
காாியாலயத்திற்குட்பட்ட அம்பலாந்ேதாட்ைட ேகாட்டக் கல்விக் 
காாியாலயத்தினால் பாிபா க்கப்ப ம் அரசாங்கப் பாடசாைலளின் 
எண்ணிக்ைக  என்னெவன்பைத ம்,  

 (ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் தற்ேபா  டப்பட் ள்ள அல்ல  வதற்குத் 

தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) (i) இக்ேகாட்டத்திற்குாிய பாடசாைலகளில் மிைகயான ஆசிாியர்கள் உள்ளனரா 
என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறான பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ஆசிாியர்கள் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ 

என்பைத ம், 
 (iv) பற்றாக்குைற நில வ  எந்தப் பாடங்க க்கு என்பைத ம், 
 (v) இவ்வா  ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலக க்கு ஆசிாியர்கைளப் 

ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 
 (vi) அவ்வாறாயின் அ  எவ்வள  காலத்தி ள் நைடெப ெமன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0323/ ‘10 
6. 

ெகரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) அரசாங்கம் “மத்தட்ட தித்த” நிகழ்ச்சித் திட்டத்ைத அங்கீகாித்த திகதிைய அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) கடந்த பத்  வ டங்களாக இற்ைறவைர வ டவாாியாக, 

 (i) பியர் மற் ம் வன்ம பானம் ஆகியவற்றின் பாவைனைய ெவவ்ேவறாக ம், 
 (ii) இலங்ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட பியர் மற் ம் வன்ம பானம் 

ஆகியவற்றின் அளைவ ம், 
 (iii) இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட பியர் மற் ம் வன்ம பானம் 

ஆகியவற்றின் அளைவ ம், 
 (iv) பியர், வன்ம பானம் ஆகியவற்றின் உள் ர் உற்பத்தி மற் ம் இறக்குமதி 

மீ  விதிக்கப்பட்ட சகல விதமான வாிகள் லம் அரசாங்கம் ெபற் க் 
ெகாண்ட வ மானத்ைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) கடந்த ன்  வ டங்களாக கள்ளத்தனமாக சட்டாீதியற்ற ைறயில் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப ம் ம பானத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட அளைவ வ டவாாியாக அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0699/ ’10 
7. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,—  ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் ெதன்மாகாணத்திற்குாிய ப்ேபாக்களில் 
2005 ெதாடக்கம் இ வைர ஓய் ெபற்ற ஊழியர்க க்கு ஓய் திய 
பணிக்ெகாைட ெச த்தப்படவில்ைல என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வரா? 

(ஆ) (i) அவ்வா  ெச த்தப்பட ள்ள ெமாத்தப் பணிக்ெகாைடப் பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) ஓய்  ெபற்றதன் பின்னர் ேமற்ப  ஊழியர்க க்குாிய பணிக்ெகாைட 
ெச த்தப்படேவண் ய கால எல்ைல எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iii) 2005 ெதாடக்கம் ஓய் ெபற்ற ஊழியர்களில் இ வைர பணிக்ெகாைட 
ெச த்தப்பட் ள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம். 

 (iv) பணிக்ெகாைட இ வைர ெச த்தப்படாத ஓய் ெபற்றவர்க க்கு அப்பணம் 
ெச த்தப்ப ம் திகதி எ  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், என்? 

0730/ ‘10 
8. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) பண் வஸ் வர ேமற்கு பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் பத்திரணவத்த தி 
எந்த நி வனத்திற்கு உாித்தாகின்ற  என்பைத ம் , 

 (ii) ேமற்ப  திக்கு தார் இ வதற்காக உாிய நி வனத்தின் அ மதி 
ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திக்கு தார் இ வதற்காக ஒப்பைடக்கப்பட்ட  நி வனம் அல்ல  
நபர்கள் யாெரன்பைத ம், 

 (ii) அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட மதிப்பீட் த் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iii) குறித்த மதிப்பீட் க்கைமய தாாிட ேவண் ய ரத்தின் அள ம் தியின் 

அகல ம் எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) தற்ேபா  தாாிடப்பட் ள்ள ரத்தின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (v) தாாிட்  த்த திகதி யா  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) ேமற்ப  திக்கு தாாி தல் தரநியமங்க க்கைமய நைடெபறவில்ைல 
என்பைத ம், தற்ேபா  ெப ம்பாலான இடங்கள் ஆழ் ள்ளன என்பைத ம், 
உாிய ரத்திற்கு தாாிடப்படவில்ைல என்பைத ம் அவர் அறிவாரா? 

(ஈ) ஆெமனின், தரநியமங்க க்கு இணங்கிெயா காத வைகயில் நிர்மாணிப்ைப 
ேமற்ெகாண்ட நி வனம் அல்ல  நபர்கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, திெசம்பர் 04, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

0227/ ‘10 
1. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் தங்கல்ைல வலயக் கல்விக் காாியலயத்திற் 
குட்பட்ட அங்குணெகாலெபலஸ்ஸ ேகாட்டக் கல்விக் காாியாலயத்தினால் 
பாிபா க்கப்ப ம் அரசாங்கப்பாடசாைலளின் எண்ணிக்ைக என்னெவன்பைத ம்,  

 (ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் தற்ேபா  டப்பட் ள்ள அல்ல  வதற்குத் 

தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) (i) இக்ேகாட்டத்திற்குாிய பாடசாைலகளில் மிைகயான ஆசிாியர்கள் உள்ளனரா 
என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறான பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ஆசிாியர்கள் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ 

என்பைத ம், 
 (iv) பற்றாக்குைற நில வ  எந்தப் பாடங்க க்கு என்பைத ம், 
 (v) இவ்வா  ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலக க்கு ஆசிாியர்கைளப் 

ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 
 (vi) அவ்வாறாயின் அ  எவ்வள  காலத்தி ள் நைடெப ெமன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0284/ ’10 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , 
ெபா  வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) 1978 ெதாடக்கம் 1988 வைர, 1989 ெதாடக்கம் 1994 வைர, 1995 ெதாடக்கம் 
2009 வைர மற் ம் 2010 ெதாடக்கம் இற்ைற வைர மான காலப்பகுதிகளில் 
அரசாங்கத்தினால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட களின் எண்ணிக்ைகைய வ ட 
மற் ம் மாவட்ட ாீதியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) நிர்மாணிக்கப்படவி க்கும் களின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்க 
ேமற்ெகாள்ளப்படவி க்கும் உத்ேதச நடவ க்ைககள் பற்றி ம், 

 (ii) டைமப்  ேநாக்கத்திற்கான நிதியிடல் லங்கைள ம், ேதைவப்ப ம் 
மக்க க்கிைடயில் இந்நிதி எவ்வா  பகிர்ந்தளிக்கப்ப ம் என்ப  பற்றி ம், 

 (iii) ட்ைட உடைம ெகாண் க்கும் ச கம் ஒன்ைற ஊக்குவிப்பதற்ெகன 
ேமற்ெகாள்ளப்படவி க்கும் நடவ க்கைகள் பற்றி ம்  

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 108 ) 

0344/ ‘10 
3. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  கு நாகல் மாவட்டத்தின் ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ம் 2005 ஆம் 
ஆண்  ெதாடக்கம் 2009 ஆம் ஆண்  வைர ஒவ்ெவா  வ ட ம் ஜூன் மாதம் 
30 ஆம் திகதியளவில் உாித் ைடயவர்களாகவி ந்த ச ர்த்தி பயனாளிகளின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2005 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2009 ஆம் ஆண்  வைர கு நாகல் 
மாவட்டத்தின் ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ம் ச ர்த்தி 
பயனாளிக க்காக வ டாந்தம் ஒ க்கிய நிதி தனித்தனிேய  எவ்வள  
என்பைத ம், 

 (ii) 2005 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2009 ஆம் ஆண்  வைரயான காலப்பகுதியில் 
பண் வஸ் வர கிழக்கு மற் ம் ேமற்கு ஆகிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
ச ர்த்தி பயனாளிகளாக இ ந்  நீக்கப்பட்டவர்களின் ெபயர், கவாிகள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) அவர்கள் நீக்கப்பட்டதற்கான அ ப்பைட என்னெவன்பைத ம், 

 (vi) அப்பிரேதச ெசயாலளர் பிாி  இரண் ம் ச ர்த்தி பயனாளிகளாக திதாக 
ேசர்க்கப்பட்டவர்களின் ெபயர், கவாிகள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0759/ ’10 
4. 

ெகளரவ வசந்த அ விஹாேர,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) இலங்ைகயில் விஷர் நாய்க்க  காரணமாக வ டாந்தம் ற் க்கணக்கான 
ேநாயாளர்கள் இறக்கின்றார்கள் என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) விஷர் நாய்க்க  ேநாைய த ப்பதற்காக சுகாதார அைமச்சினால் இறக்குமதி 
ெசய்யப்ப ம் த ப் சிக க்காக கடந்த ஆண் ல் ெசல  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்தப் 
பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) அதற்காக ெசலவி ம் பணத்ெதாைகயான  ஆண்  ேதா ம் அதிகாித் ச் 
ெசல்கின்றெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா? 

(ஈ) நா  ரா ம் பரவி ள்ள விஷர் நாய்க்க  ெநாையத் த ப்பதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், என்? 

0827/ ‘10 
5. 

ெகளரவ விக்டர் அன்ரனி,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  சிலாபம் ஆதார ைவத்தியசாைலைய ெபா  ஆஸ்பத்திாியாக பிரகடனப்ப த்தி 
மத்திய அரசின்கீழ் ெகாண் வ வதற்கான நடவ க்ைககள் நிைற  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பதைன அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) சிலாபம் ஆதார ைவத்தியசாைலயின் கதிர் ச்சு இயந்திரமான  
ெசய ழந்  மீண் ம் தி த் வதற்கு யாத நிைலயில் இ ப்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  கதிர் ச்சு இயந்திரம் ெசய ழந் ள்ளைமயால் ெப ம் 
எண்ணிக்ைகயிலான ேநாயாளர்கைள சிலாபம் ைவத்தியசாைலயி ந்  
மாரவில ைவத்தியசாைலக்கு தின ம் அைழத் ச் ெசல்லேவண் ள்ள  
என்பைத ம், 

 (iii) அதற்காக ஊழியர்கைள ஈ ப த் ம் ேபா  குைறபா கள் இடம்ெப கின்றன 
என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) இந்நிைலைமயினால் ேநாயளர்கள் ெப ம் அெசளகாியங்க க்கு 
உள்ளாகின்றார்கள் என்பைத ம், 

 (ii) அதற்காக ேமலதிகமாக ெப ந்ெதாைகப் பணத்ைத ெசலவிட 
ேவண் ள்ளெதன்பைத ம் 

அவர் ஏற் க் ெகாள்கின்றாரா? 

(ஈ) அவ்வாெறனில், ெசய ழந் ள்ள கதிர் ச்சு இயந்திரத்திற்கு பதிலாக திய 
கதிர் ச்சு இயந்திரெமான்ைற சிலாபம் ஆதார ைவத்தியசாைலக்கு ாிதமாகப் 
ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0228/ ‘10 
6. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் தங்கல்ைல வலயக் கல்விக் காாியலயத்திற் 
குட்பட்ட ெப அத்த ேகாட்டக் கல்விக் காாியாலயத்தினால் பாிபா க்கப்ப ம் 
அரசாங்கப் பாடசாைலளின் எண்ணிக்ைக என்னெவன்பைத ம்,  

 (ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் தற்ேபா  டப்பட் ள்ள அல்ல  வதற்குத் 

தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) (i) இக்ேகாட்டத்திற்குாிய பாடசாைலகளில் மிைகயான ஆசிாியர்கள் உள்ளனரா 
என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறான பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ஆசிாியர்கள் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ 

என்பைத ம், 
 (iv) பற்றாக்குைற நில வ  எந்தப் பாடங்க க்கு என்பைத ம், 
 (v) இவ்வா  ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலக க்கு ஆசிாியர்கைளப் 

ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 
 (vi) அவ்வாறாயின் அ  எவ்வள  காலத்தி ள் நைடெப ெமன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0384/ ‘10 
7. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ைற கங்கள், விமான ேசைவகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) கா கத் திடல் தல் ெவள்ளவத்ைத வைர 500 ஏக்கர் காணியிைன 
நிரப் வதற்கானக சாத்தியக்கூற்   ஆய்  தற்ெபா  ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்ற  என்ப   உண்ைமயா என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறியத்த வாரா? 

(ஆ) (i) சாத்தியக்கூற்   ஆய்விைன ேமற்ெகாள்பவர் யார் என்பைத ம், 

 (ii) கடற்ப ைகயிைன நிரப் வதற்கான ெசலவிைன ம், 

 (iii) அ  சூழைலப் பாதிக்குமா என்பைத ம், 

 (iv) இதன் உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  ஆேலாசகர்கள் மற் ம் 
தலீட்டாளர்கள் யார் என்பைத ம், 

 (v) இவ்வாறான க த்திட்டத்திைனச் ெசய்வதன் ேநாக்கத்திைன ம், 

 (vi) இதற்கான கடைன மீளச் ெச த் வதற்கான காலப்பகுதியிைன ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0485/ ’10 
8. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— நீர்ப்பாசன, நீர்வள காைமத் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) பல் ெதாழிற்பாட்  நீர்வள திட்டமிடல் ேதசிய க த்திட்டம் என்ற ெபயாில் 
க த்திட்டெமான்  ெசயற்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம், 

 (ii) அதன் ேநாக்கங்கள் யாைவ என்பைத ம், 

 (iii) ஆற் ப்பள்ளத்தாக்கு அபிவி த்தி என்ற ெபயாில் ேவைலத் திட்டெமான்  
உள்ளதாெவன்பைத ம், 

 (iv) அதன் ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம், 

 (v) இவ்ேவைலத் திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள மாவட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  க த்திட்டங்க க்கான நிதி கடனாக அல்ல  உதவியாகப் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம், 

 (ii) அந்நிதிைய வழங்கும் நி வனம் அல்ல  நி வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், என்?  
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2010, திெசம்பர் 06, திங்கட்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
0229/ ‘10 

1. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் வலஸ் ல்ல வலயக் கல்விக் காாியலயத்திற் 
குட்பட்ட வலஸ் ல்ல ேகாட்டக் கல்விக் காாியாலயத்தினால் பாிபா க்கப்ப ம் 
அரசாங்கப் பாடசாைலளின் எண்ணிக்ைக என்னெவன்பைத ம்,  

 (ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் தற்ேபா  டப்பட் ள்ள அல்ல  வதற்குத் 

தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) (i) இக்ேகாட்டத்திற்குாிய பாடசாைலகளில் மிைகயான ஆசிாியர்கள் உள்ளனரா 
என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறான பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ஆசிாியர்கள் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ 

என்பைத ம், 
 (iv) பற்றாக்குைற நில வ  எந்தப் பாடங்க க்கு என்பைத ம், 
 (v) இவ்வா  ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலக க்கு ஆசிாியர்கைளப் 

ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 
 (vi) அவ்வாறாயின் அ  எவ்வள  காலத்தி ள் நைடெப ெமன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0315/ ‘10 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) ெகா ம்பில் ‘ஐபா’ நிகழ்ச்சியிைன நடத் வதற்கு இலங்ைக இணங்கிய 
திகதியிைன ம், 

 (ii) நிகழ்விற்கு நிதி வழங்கிய தரப்பிைன ம், 
 (iii) பணம் ெபறப்பட்ட திகதியிைன ம், 
 (iv) ேமேல ள்ளவா  பணம் ெச த்தப்படாவிட்டால், ெசலவிைன ஏற் க் 

ெகாண்டவர் யார் என்பதைன ம், 
 (v) நிகழ்ச்சிக்கான ெமாத்தச் ெசலவிைன ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறியத் த வாரா?  

(ஆ) (i) ‘ஐபா’ நிகழ்ச்சியினால் கிைடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நன்ைமகைள ம், 
 (ii) அவ்வாறான நன்ைமகள் கிைடத்ததா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0330/ ‘10 

3. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  (i) கடந்த 20 வ டங்களில் ெந ஞ்சாைலகைள நி மாணிப்பதற்காக வா டாந்தம் 
அரசாங்கத்தினால் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட காணிகளினளைவ ெவவ்ேவறாக ம், 

 (ii) அவற் க்காக ெச த்தப்பட ேவண் ய நட்டடஈட் த்ெதாைகயின் அள  
என்னெவன்பைத ம், 

 (iii) அதல் இ வைரயில் ெச த்தி ந் ள்ள ெதாைகயினள  என்ன என்பைத ம், 

 (iv) இன் ம் ெச த் வதற்காக எஞ்சி ள்ள ெதாைகயினள  என்ன என்பைத ம், 

 (v) அைவ எப்ெபா  ெச த்தி க்கப்ப ம் என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு ெதறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

0828/ ‘10 

4. 

ெகளரவ விக்டர் அன்ரனி,— கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) சிலாபம் மீன்பி த் ைற கத்தின் நிர்மாணப்பணிகள் ைமயாகப் 
ர்த்தியைடந் ள்ளதா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ெபா  மீன் சந்ைதயில், ஏலச் சந்ைதக்கான கட் டெமான்ைற நிர்மாணித்தல், 
சிலாபம் மீன்பி த் ைற க அபிவி த்திக் க த்திட்டத்தில் 
உள்ளடங்குகின்ற  என்பைத ம்,  

 (ii) ஏேத ெமா  காரணத்தினால் ேமற்ப  ஏலச் சந்ைதக் கட் டம் 
நிர்மாணிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  ெபா  ஏலச்சந்ைத நிர்மாணிக்கப்படாைமயினால் ேமற்ப  
மீன்பி த் ைற கத்தின் ெப மதி ெவகுவாகக் குைறந் ள்ளெதன்பைத ம், 

 (iv) ெப மள  நிதிையச் ெசலவிட்  நிர்மாணிக்கப்பட்ட ேமற்ப  மீன்பி த் 
ைற கத் ெதாகுதியில், கர்ேவா க்கு அல்ல  மீனவர்க க்குத் 

ேதைவயான நீர்வசதிகேளா, மலசல கூட வசதிகேளா இல்ைல என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(இ) அவ்வாறாயின், ேமற்ப  குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு அவர் ாிதமாக 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0230/ ‘10 
5. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் அம்பந்ேதாட்ைட வலயக் கல்விக் காாியலயத்திற் 
குட்பட்ட சூாியெவவ ேகாட்டக் கல்விக் காாியாலயத்தினால் பாிபா க்கப்ப ம் 
அரசாங்கப் பாடசாைலளின் எண்ணிக்ைக என்னெவன்பைத ம், 

 (ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் தற்ேபா  டப்பட் ள்ள அல்ல  வதற்குத் 

தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) (i) இக்ேகாட்டத்திற்குாிய பாடசாைலகளில் மிைகயான ஆசிாியர்கள் உள்ளனரா 
என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறான பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ஆசிாியர்கள் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ 

என்பைத ம், 
 (iv) பற்றாக்குைற நில வ  எந்தப் பாடங்க க்கு என்பைத ம், 
 (v) இவ்வா  ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலக க்கு ஆசிாியர்கைளப் 

ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 
 (vi) அவ்வாறாயின் அ  எவ்வள  காலத்தி ள் நைடெப ெமன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0444/ ’10 
6. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) கடந்த ஐந்  வ டங்களிேல ேதாற் ப்ேபான நிதிக் கம்பனிகளாக 
அறிவிக்கப்பட்ட நிதிக்கம்பனிகளின் ெமாத்த எண்ணிக்ைகைய  தனித்தனியாக 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ைவப்பாளர்கைளப் பா காப்ப  இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ெபா ப்  
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) ைவப்பாளாின் பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட கம்பனிகளால் அப்பணம் 
தி ப்பிச் ெச த்தப்படாத  ைவப்பாளர்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைகைய ம்,  

 (ii) பணம் தி ப்பச் ெச த்தத் தவறிய அல்ல  கடைம தவறிய கம்பனிகைள ம், 
 (iii) மத்திய வங்கி தைலயிட் , எந்தக் கம்பனி ம் வங்குெராத்  அைடயா  என 

உ தியளித்த பின்ன ம் 2010.06.01 இல் எவ்வா  IFC மற் ம் CIFC 
ைவப்பாளர்கள் தம் ேசமிப் க்கைள இழந்தார்கள் என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்குத் தனித்தனியாகத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) கம்பனி பணியாளர்க க்கு என்ன நடந்த  என்பைத ம், 
 (ii) இந்நிதிக் கம்பனிகளின் வங்கி அறிக்ைகயிடல் என்  வ ம் ெபா , 

ேவ பட்ட பணிப்பாளர்க க்கு ேவ பட்ட நியமங்கள் பிரேயாகிக்கப்ப வ  
ஏன் என்பைத ம் 

 அவர் சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 114 ) 

0575/ ’10 
7. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) தற்ேபா  ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் அரசாங்கப் பாடசாைலகளில் 
ேசைவயாற் கின்ற ெதாண்டர் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக பாடசாைல 
வைகப்ப த்த க்கிணங்க தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  ெதாண்டர் ஆசிாியர்கைள நிரந்தரமாக்குவதற்கான ஏேத ம் 
ேவைலத்திட்டம் அ லாக்கப்ப கின்றதா என்பைத ம், 

 (iii) கடந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் இதற்காக பணம் ஒ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) கல்வியைமச்சின் சுற்றறிக்ைக 2008/50 பகுதி 2 இன் (vi) வ   பிாிவில் 
அடங்குகின்ற ெதாண்டர் ஆசிாியர்கள் இ வைர நிரந்தர ேசைவயில் 
அமர்த்தப்படவில்ைல என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(இ) ஆெமனில், இவர்கைள ேசைவயில் நிரந்தரமாக்கல் சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0829/ ‘10 

8. 
ெகளரவ விக்டர் அன்ரனி,— கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) சிலாபம் மீன்பி த் ைற க அபிவி த்திக் க த்திட்டத்தின் கீழ், கழி 
கத்திைன அபிவி த்தி ெசய்தல் மற் ம் நாள்ேதா ம் கழி கத்தின் 

மணைல அகற் ம் இயந்திரெமான்றிைன ஈ ப த்தல் ேவண் ம் 
என்பைத ம், 

 (ii) அதன்ப , ேமற்ப  கழி கத்தின் மணைல அகற் வதற்காக 
பயன்ப த்தப்பட்ட ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்குச் ெசாந்தமான இயந்திரம், 
மீன்பி த் ைற க அபிவி த்திக் க த்திட்டம் திறந்  ைவக்கப்பட்  ஒ  
வாரம் கழிவதற்கு ன்னர் மீள எ த் ச் ெசல்லப்பட் ள்ளெதன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  இயந்திரம் இல்லாைமயினால், கழி கத்தில் எப்ேபா ம் மணல் 
நிரம் வதன் காரணமாக மீனவர்க க்கு அதிக ெந க்க க க்கு கம் 
ெகா க்க ேநர்ந் ள்ளெதன்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட மணல் அகற் ம் இயந்திரம் மீள எ த் ச் 
ெசல்லப்பட்டைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம், 

 (ii) தற்ேபா  தைடப்பட் ள்ள கழி கத்தின் மணைல, தற்கா கமாகெவனி ம் 
அகற் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, திெசம்பர் 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
0231/ ‘10 

1. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ, — கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)   அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் தங்கல்ல வலயக் கல்விக் காாியாலயத்திற்குாிய 
தங்கல்ல ேகாட்டக் கல்விக் காாியாலயத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம் அரசாங்கப் 
பாடசாைலகளில் உட்கட்டைமப்  வசதிக க்கும், ெபா வான ேதைவக க்கும் 
பற்றாக்குைற நில கிறெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இப்பாடசாைல ைறைமயில் மின்சார வசதியற்ற பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாடசாைல ைறைமயில் மின்சார வசதியற்ற ஆசிாியர் வி திகளின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) அவற்றிற்குாிய பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (v) மரத்தளபாடங்க க்கான ேதைவ காணப்ப ம் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (vi) அத்ேதைவகள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (vii) விஞ்ஞான கூடங்கள் மற் ம் லகங்கள் அற்ற பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (viii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்குச் சமர்ப்பீரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்யத் ேதைவயான நிதிைய அப்பாடசாைல 
க க்கு ஒ க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின், அ  எவ்வள  காலத்தி ள் நைடெப ெமன்பைத ம் 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
0314/ ’10 

2. 
ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) (i) இந்நாட் ள்ள அராசங்க மற் ம் அரசாங்கத் டன் ெதாடர் ைடய 

பாடசாைலகளில் உள்ள ஆங்கில ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (ii) அவர்க க்கு மாதெமான் க்கு வழங்கப்ப ம் ெதாைகைய ம், 
 (iii) அவர்க க்குாித்தான ஏைனய நன்ைமகைள ம்,  
 (iv) இலங்ைகயில் ஆங்கில ஆசிாியர்க க்கான ேதைவைய மாவட்ட ாீதியாக ம், 
 (v) ஆங்கில ஆசிாியர்களின் பற்றாக் குைறைய நீக்குவதற்ெகன ேமற்ெகாள்ளப் 

ப கின்ற நடவ க்ைககைள ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகையச் ேசர்ந்த இரண்டாயிரம் ஆங்கில ஆசிாியர்கள் ெகாாிய 
நாட் ற்கு அ ப்பப்ப வர் எ ம் ஆேலாசைனைய அல்ல  கூற்ைற அவர் 
ஏன் ெதாிவித்தாெரன ம், 

 (ii) இந்நடவ க்ைகயால் இலங்ைகக்குக் கிைடக்க ள்ள நன்ைமைய ம் 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0712/ ’10 
3. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  நீர்ப்பாசன, நீர்வள காைமத் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கிங்கங்ைகத் திட்டம் என்ற ெபயாில் நிகழ்ச்சித் திட்டெமான்ைற 
நைட ைறப்ப த்த திட்டமிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின், அதற்கு உட்ப ம் பிரேதசங்கள் மற் ம் ஆபத்தான 
பிரேதசங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) குறித்த பிரேதசங்களில் இடம்ெபய ம் மக்கள் ெதாடர்பாக எ க்க ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) இவர்கைள மீளக் கு யமர்த்த எதிர்பார்த் ள்ள பிரேதசங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம், 

 (v) இவர்க க்கு இழப்பீ  வழங்கும் அ ப்பைட யாெதன்பைத ம், 

 (vi) கிங்கங்ைகத் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

0830/ ‘10 

4. 
ெகளரவ விக்டர் அன்ரனி,— கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  மீனவ மக்க க்கு உயர் ச க அந்தஸ்திைனப் ெபற் க் ெகா க்கும் ெபா ட்  
கடற்ெறாழில் வள லங்கைள ேமம்ப த்தல், கடற்ெறாழில் வசதிகைள 

ன்ேனற்றல், விற்பைன வசதிகைள வழங்கல் மற் ம் மீனவ மக்கள  சிக்கனம் 
ெதாடர்பிலான அறிைவ வளர்த்தல் ஆகிய நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) கடற்ெறாழில் மந்தமான காலத்தில் மீனவ மக்கள  ெபா ளாதாரத்ைத 
நீ தியாகப் ேப வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள மாற்  நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) க வா  உலர்த் தல், மீைன ஜா களில் இட்  பதப்ப த் தல், விலங்கு 
உண  உற்பத்திக்காக மீன்கைளப் பதப்ப த்தல், பைனேயாைலயிலான 
ெபா ட்கைள தயாாித்தல், ைதயல் ேவைலகள் மற் ம் சிப்பிகளால் 
அலங்காரப் ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய்தல் ஆகிய வாழ்வாதாரங்க க்கு 
மீனவப் ெபண்கைளப் பயிற் விக்கும் ேவைலத்திட்டம் 
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  உற்பத்திகைள சந்ைதப்ப த் வதற்கான ேவைலத்திட்டம் 
உ வாக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0232/ ‘10 
5. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் வலஸ் ல்ல வலயக் கல்விக் காாியலத்திற் 
குட்பட்ட கட் ெவன ேகாட்டக் கல்விக் காாியாலயத்தினால் பாிபா க்கப்ப ம் 
அரசாங்கப் பாடசாைலளின் எண்ணிக்ைக என்னெவன்பைத ம், 

 (ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் தற்ேபா  டப்பட் ள்ள அல்ல  வதற்குத் 
தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iv) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) (i) இக்ேகாட்டத்திற்குாிய பாடசாைலகளில் மிைகயான ஆசிாியர்கள் உள்ளனரா 
என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறான பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) ஆசிாியர்கள் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம், 

 (iv) பற்றாக்குைற நில வ  எந்தப் பாடங்க க்கு என்பைத ம், 

 (v) இவ்வா  ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலக க்கு ஆசிாியர்கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (vi) அவ்வாறாயின் அ  எவ்வள  காலத்தி ள் நைடெப ெமன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0445/ ’10 
6. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,—  ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  

(அ) இற்ைறவைரயான ஐந்  வ டங்களில் ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் க க்காக 
ெசன்றவர்களின் எண்ணிக்ைகைய வ டாந்த அ ப்பைடயில் அவர் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் க க்காக ெவளிநா  ெசல்பவர்கள் ஒ  காப் தித் 
திட்டத்தின் லம் பா காக்கப்பட ேவண் ம் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) ஆெமனில், அத்தைகய காப் திக் காப்பீெடான்றிற்கு ஒ வாிடமி ந்  எவ்வள  
ெதாைக அறவிடப்ப கின்றெதன்பைத அவர் இச்சைபயில் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஈ) கடந்த ஐந்  வ டங்களில் வி க்கப்பட்ட இழப்பீட் க் ேகாாிக்ைககளின் ெமாத்த 
எண்ணிக்ைகைய அவர் ெதாிவிப்பாரா? 

(உ) காப் திப் பத்திரத்திற்கான கட்டணங்கைள ெச த்திய ேபா ம் மக்க க்கு 
ஏன் இழப்பீ  கிைடப்பதில்ைல என்பைத அவர் விபாிப்பாரா? 

(ஊ) இன்ேறல், என்? 
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0713/ ’10 
7. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ைற கங்கள், விமானச்ேசைவகள்  அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்ைத அங்குரார்ப்பணம் ெசய்  ைவத்த 
“கரதியவர மங்கல்ய” எ ம் ைவபவத்திற்காக ெசலவிடப்பட்ட த்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) குறித்த ைவபவத்தின் அரங்க நிகழ்ச்சிக்கு ெபா ப்பாகவி ந்த நபர் அல்ல  
நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத ம், 

 (iii) குறித்த பணிகள், நி வனெமான்றினால் நிைறேவற்றப்பட் ப்பின், அதன் 
தைலவர் மற் ம் பணிப்பாளர் சைபயின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv) குறித்த நி வனம் அல்ல  நப க்குச் ெசா த்தப்பட்ட ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

0831/ ‘10 
8. 

ெகளரவ விக்டர் அன்ரனி,— கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) உவர் நீர் மற் ம் களப் களில் மீன் பி ப்பதற்காக தைட ெசய்யப்பட்ட 
வைலகள் பயன்ப த்தப்ப வதன் காரணமாக மீன் குஞ்சுகள் 
அழிவைடவதால் மீன் வளம் குைறவைடந் ள்ளெதன்பைத ம், 

 (ii) இதன் காரணமாக மீனவர்களால் ேபாதியள  மீன் வளத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்ள யா ள்ளெதன்பைத ம்  

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  பயன்ப த்தப்ப ம் தைடெசய்யப்பட்ட அைனத்  வைக 
வைலகைள ம் ைகப்பற் வதற்கும், தைடெசய்யப்பட்ட வைல வைககளின் 
பாவைனைய ற்றாக நீக்குவதற்கும் நைட ைறப்ப த்த 
உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (ii) தைடெசய்யப்பட்ட வைல வைககைள பாவைனக்கு எ க்காதி ப்பதற்கும், 
அழிப்பதற்கும் இ வைர எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) உவர் நீர், சவர் நீர் (களப் ) மீன்கைளப் ெப க்குவதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம், 

 (ii) தைடெசய்யப்பட்ட ைறசாரா வைல பாவைன ைறயால் 
அழிவைடந் ள்ள இயற்ைக மீன் இனப்ெப க்க நிைலயங்கைளப் 
பா காப்பதற்கும் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) மீன் இனப்ெப க்கத்திற்ெகன விேஷட வலயங்கைள ஒ க்குவதற்கு 
க கின்றாரா என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, திெசம்பர் 08, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

0233/ ’ 10 
1. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ, — கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)   அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் வலஸ் ல்ல வலயக் கல்விக் காாியாலயத்திற்குாிய 
கட் ெவன ேகாட்டக் கல்விக் காாியாலயத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம் அரசாங்கப் 
பாடசாைலகளில் உட்கட்டைமப்  வசதிக க்கும், ெபா வான ேதைவக க்கும் 
பற்றாக்குைற நில கிறெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இப்பாடசாைல ைறைமயில் மின்சார வசதியற்ற பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைல ைறைமயில் மின்சார வசதியற்ற ஆசிாியர் வி திகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iv) அவற்றிற்குாிய பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (v) மரத்தளபாடங்க க்கான ேதைவ காணப்ப ம் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (vi) அத்ேதைவகள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (vii) விஞ்ஞான கூடங்கள் மற் ம் லகங்கள் அற்ற பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (viii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்குச் சமர்ப்பீரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்யத் ேதைவயான நிதிைய அப்பாடசாைல 
க க்கு ஒ க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின் அ  எவ்வள  காலத்தி ள் நைடெப ெமன்பைத ம், 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0472/ ’10 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்திற்கு நாணயமாற்  வரம்பிடல் 
(Hedging) உடன்ப க்ைகைய அறி க்பப வத்தியவர் யார் என்பைத ம், 

 (ii) அதன் ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம், 

 (iii) ேகள்விப்பத்திரங்கள் ஏ ம் ேகாரப்பட்டனவா என்பைத ம், 

 (iv) ேகள்விப்பத்திர ம தாரர்களின் ெபயர்கைள ம், 

 (v) இன்ேறல், அதற்கான காரணத்ைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) நாணயமாற்  வரம்பிடல் நடவ க்ைககள் ெதாடர்பில் இற்ைறவைர 
ஏற்பட் ள்ள ெமாத்தச் ெசலைவ ம், 

 (ii) ெபா மக்களால் ெதாடரப்பட்ட வழக்குகளின்  எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (iii) அத்தைகய வழக்குகள் யாரால் எப்ேபா  ெதரடரப்பட்டன என்பைத ம், 
 (iv) அதன் ெப ேப  என்னெவன்பைத ம் 
 அவர் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ஏேத ம் வங்கிகளினால் இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்திற் 
ெகதிராக உள்ளக மத்தியஸ்த விசாரைணக்கான நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின், எங்ேக, எத்ெதாைகக்கு என்பைத ம், 
 (iii) சட்டாீதியான பிரதிவாதத்திற்கு இற்ைறவைர ஏற்பட் ள்ள ெமாத்தச் 

ெசலைவ ம், 
 (iv) சட்டச் ெசயற்பா க க்கான ெசலவாக எவ்வள  ெச த்தப்பட 

ேவண் ள்ள  என்பைத ம், 
 (v) ேமற்ப  வழக்குகளால் ஏற்பட்ட  எதிர்பாராத ெபா ப் களின் ெப மதிைய ம் 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், என்? 
0715/ ’10 

3. 
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) மகெநகும இயந்திர உபகரணங்கள், நிர்மாணக் கம்பனியின் தவிசாளைர 
நியமித்த அதிகாாி யாெரன்பைத ம், 

 (ii) குறித்த தவிசாளாின் வய  யாெதன்பைத ம், 
 (iii) இவர் இதற்கு ன்னர் பணியாற்றிய இடம் மற் ம் பதவிகள் 

யாெதன்பைத ம், 
 (iv) இவாின் ெதாழில் சார் அ பவம் யாெதன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
0836/ ‘ 10 

ெகளரவ விக்டர் அன்ரனி,— கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ)  மஹிந்த சிந்தைன நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் மிகச் சிறப்பான ெநல் ெகாள்வன  

ைறெயான்  உ வாகியி ப்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(ஆ) (i) அவ்வா  இ ப்பி ம், நாத்தண் ய பிரேதசத்தில் ெநல் ெகாள்வன  

ேவைலத்திட்டமான  ெநல் களஞ்சிய வசதிகளின்ைமயால் 
ெவற்றியளிக்கவில்ைல என்பைத ம், 

 (ii) அப்பிரேதசத்தில் உள்ள, ெநல் களஞ்சியப்ப த்த க்கு மிகப் ெபா த்தமான 
வடேமல் ( டைவக் ைகத்ெதாழில்) கூட் ற  இயக்கத்திற்குச் ெசாந்தமான 
பாாிய கட் டம் ஒன்  எந்தப் பயன்பாட் ற்கும் எ க்கப்படாமல் பல 
வ டங்களாக டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்  

அவர் அறிவாரா? 
(இ) ேமற்ப  கூட் ற  இயக்கத்தின் தைலவர்க டன் கலந் ைரயா , இந்தக் 

கட் டத்ைத பிரேதசத்தின் விவசாயிகள  ெநல்ைல களஞ்சியப்ப த் வதற்குப் 
பயன்ப த் வதற்கும், அரசாங்கம் ெபா ப்ேபற்பதற்கும் நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0234/ ‘10 
5. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ, — கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)   அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் வலஸ் ல்ல வலயக் கல்விக் காாியாலயத்திற் 
குாிய வலஸ் ல்ல ேகாட்டக் கல்விக் காாியாலயத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம் 
அரசாங்கப் பாடசாைலகளில் உட்கட்டைமப்  வசதிக க்கும், ெபா வான 
ேதைவக க்கும் பற்றாக்குைற நில கிறெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இப்பாடசாைல ைறைமயில் மின்சார வசதியற்ற பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாடசாைல ைறைமயில் மின்சார வசதியற்ற ஆசிாியர் 

வி திகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) அவற்றிற்குாிய பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (v) மரத்தளபாடங்க க்கான ேதைவ காணப்ப ம் பாடசாைலகளின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (vi) அத்ேதைவகள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (vii) விஞ்ஞான கூடங்கள் மற் ம் லகங்கள் அற்ற பாடசாைலகளின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (viii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்குச் சமர்ப்பீரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்யத் ேதைவயான நிதிைய அப்பாடசாைல 
க க்கு ஒ க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின் அ  எவ்வள  காலத்தி ள் நைடெப ெமன்பைத ம், 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல் ஏன்? 

0577/ ‘10 
6. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) இலங்ைக சுகாதாரச் ேசைவக்குத் ேதைவயான தாதியாின்  எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (ii) தற்ேபா  ேசைவயி ள்ள தாதியாின் எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (iii) ஒ  தாதியின் சம்பளம் மற் ம் அவர்கள் ெப ம் ேமலதிக நன்ைமகள் 

ஆகியவற்ைற ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் தாதியர் பயிற்சிப் பாடசாைலகள் தாபிக்கப்பட் ள்ள 
இடங்கைள ம், 

 (ii) ஓர் ஆண் ல் பயிற்றப்ப ம் தாதியாின் எண்ணிக்ைகைய ம், 
 (iii) ஒ  தாதிைய பயிற் விப்பதற்கு ஆண்ெடான் க்கு ஆகும் ெசலைவ ம் 

அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 

(இ) அதிகாித்த தாதியர் ேதைவக க்ேகற்ப ஈ ப த்தக்கூ ய ேமலதி தாதியர்கைள 
பயிற் விப்பதற்கான இயலாைம காணப்ப கின்தா என்பைத ம் அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0718/ ’10 
7. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ன் ஏப்பிரல் மாதத்தி ந்  இ வைர இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த ேகாழி இைறச்சியின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  அள  ஒவ்ெவா  மாதத்திற்கும் ெவவ்ேவறாக எவ்வள  
என்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  ேகாழி இைறச்சி இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட நா கள் யாைவ 
என்பைத ம், 

 (iv) ஒ  கிேலா ேகாழி இைறச்சி இறக்குமதிக்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (v) இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேகாழி இைறச்சிைய சந்ைதப்ப த் வதற்காக 
வழங்கப்பட்ட நி வனங்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

0837/ ‘ 10 
8. 

ெகளரவ விக்டர் அன்ரனி,— நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)  கற்பிட் ப் பிரேதச சைப ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் ெசழிப்பற்ற மணல் ேமட்  
நிலத்தில் இரசாயண உரம், கி மி நாசினி வைககள் பயன்ப த்தப்பட்  மரக்கறி, 
பழ வைககள் ெசய்ைக பண்ணப்ப வெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ெசழிப்பற்ற நிலத்திற்கு இடப்ப ம் ாியா உள்ளிட்ட 
உரவைககளில் உள்ள ைநட்ேரட், ைநட்ைரயிட் ேபான்ற நச்சு இரசாயணப் 
பதார்த்தங்கள் அப்பிரேதச நிலத் க்க யிலான நீ டன் கலந்  அந்த நீர் 
க ைமயாக அசுத்தமைடந் ள்ளெதன்பைத ம், 

 (ii) ம த் வ நி ணர்களின் க த்திற்ேகற்ப அந்த அசுத்த நீைரப் பயன்ப த் ம் 
மக்கள் ேநாய்க்குள்ளாகின்றனர் என்பைத ம், 

 (iii) ஆதலால், கற்பிட்  பிரேதச மக்க க்கு சுத்தமான கு நீைர வழங்குவதற்கு 
விேஷட ேவைலத்திட்டெமான்ைற விைரவாக வகுப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம் என்பைத ம்  

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ)  ஆெமனின், அவ்வாறான ேவைலத்திட்டெமான்ைற விைரவாக வகுப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, திெசம்பர் 09, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
0120/ ’10 

1. 
ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) இலங்ைகயில் ம ந் ப் பற்றாக்குைறெயான்  ேதான்றி ள்ளதாக 2010, ேம 
மாதத்தில் ெவளிவந்த ஊடக அறிக்ைககைள அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ம ந் ப் பற்றாக்குைறக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(இ) ம ந்  ேபான்ற அத்தியவசியப் ெபா ட்கள் ேபாதியள  களஞ்சியசாைலகளில் 
இ க்க ேவண் ெமன்பைத அவர் ஏற் க் ெகாள்கின்றாரா? 

(ஈ) (i) அரச ம ந்தாக்கல் கூட் த்தாபனத்தின் லம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் 
ம ந்  வைககளின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) இலங்ைகக்கு ெவளிநாட் ந்  இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் ம ந்  
வைககளின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iii) அரச ம ந்தகக் கூட் த்தாபனம் அைடந் ள்ள நட்டம் அல்ல  ெபற் ள்ள 
கடனின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

0235/ ‘10 
2. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ, — கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)   அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் தங்கல்ல வலயக் கல்விக் காாியாலயத்திற்குாிய 
அங்குணெகாலெபலஸ்ஸ ேகாட்டக் கல்விக் காாியாலயத்தினால் 
நி வகிக்கப்ப ம் அரசாங்கப் பாடசாைலகளில் உட்கட்டைமப்  வசதிக க்கும், 
ெபா வான ேதைவக க்கும் பற்றாக்குைற நில கிறெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இப்பாடசாைல ைறைமயில் மின்சார வசதியற்ற பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைல ைறைமயில் மின்சார வசதியற்ற ஆசிாியர் 
வி திகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iv) அவற்றிற்குாிய பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (v) மரத்தளபாடங்க க்கான ேதைவ காணப்ப ம் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (vi) அத்ேதைவகள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (vii) விஞ்ஞான கூடங்கள் மற் ம் லகங்கள் அற்ற பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (viii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்குச் சமர்ப்பீரா? 
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(இ) (i) ேமற்ப  ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்யத் ேதைவயான நிதிைய அப்பாடசாைல 
க க்கு ஒ க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின் அ  எவ்வள  காலத்தி ள் நைடெப ெமன்பைத ம், 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0542/ ‘10 
3. 

ெகளரவ எம்.ாி. ஹசன் அ ,—  சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  

(அ) (i) கடந்த தினம் அம்பாைற மாவட்டத்தின் காைரதீ  ைவத்தியாசைலக்குச் 
ெசாந்தமான ேநாயாளர் வண்  இனம் ெதாியாேதாரால் தீ ைவத்  
அழிக்கப்பட்ட  என்பைத ம், 

 (ii) இதனால் ேமற்ப  ைவத்தியசாைலயின் க ைமயான ேநாயாளிகள் மற் ம் 
கர்ப்பிணித் தாய்மாைர அவசர சிகிச்ைசக க்காக ேவெறா  ைவத்தியசாைலக்கு 
ெகாண்  ேபாவதில் அெசளகாியங்கள் காணப்ப கின்றன என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ)  காைரதீ  ைவத்தியசாைலக்கு ேநாயாளர் வண் ெயான்றிைன வழங்குவதில் 
உள்ள ேதைவப்பா  குறித்  அம்பாைற மாவட்ட அபிவி த்தி ஒ ங்கிைணப் க் 
கு  சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிகைள அறி த்தி ள்ள ேபாதி ம், இ வைர 
ேமற்ப  ைவத்தியசாைலக்கு ேநாயாளர் வண் யிைன ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்படவில்ைல என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) அவ்வாறாயின், ேமற்ப  ைவத்தியசாைலக்கு தாமதமின்றி ேநாயாளர் வண்  
ஒன்ைறப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0559/ ‘10 
4. 

ெகளரவ அஜித் குமார,— நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) கடந்த சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  ன்ைவக்கப்பட்ட மஹிந்த சிந்தைன 
எதிர்கால ேநாக்கின் கீழ் “ஓய் கால வாழ்க்ைகக்கான உ ைண” திட்டத்தின் 
கீழ் ஓய்  ெபற்றவர்க க்கு நிவாரணமாக 2006 ஆம் ஆண் க்கு ன்னர் ஓய்  
ெபற்றவர்க க்கு 2006 ஆம் ஆண்  சம்பள ைறக்கு இைச ம் விதத்தில் 
ஓய் தியத்ைதத் தயாாித்  அ த்த வர  ெசல த் திட்டத்தி ந்  (2010) 
நைட ைறப்ப த் வதாக வாக்கு தியளிக்கப்பட்டெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அதன் பிரகாரம் 2010 வர  ெசல  திட்டத்தில் 2006 ஆம் ஆண் க்கு 
ன்னர் ஓய்  ெபற்றவர்க க்கு 2006 ஆம் ஆண்  சம்பள ைறக்கு 

இைச ம் விதத்தில் ஓய் தியம் வழங்க நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம், 

 (ii) அதற்ெகன ஒ க்கப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  நிவாரணம் 2010, வர  ெசல  திட்டத்தின் லம் 

வழங்கப்படாதி ப்பின் அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம், 
 (iv) குறித்த ஓய் திய அதிகாிப்ைப ெபற் க்ெகா க்கும் திகதி யா  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 125 ) 

0580/ ‘10 
5. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) இலங்ைகயில் ெநற்பயிர்ச்ெசய்ைக ெசய்யப்ப ம் பத்  பிரதான 
மாவட்டங்கைள ம், 

 (ii) ேமற்ப  மாவட்டங்களில் ெநற்பயிர் ெசய்ைகக்குட்ப த்தப்ப ம் காணியின் 
ஏக்கரளைவ ம், 

 (iii) கடந்த வ டங்களாக, யல மற் ம் மஹா ேபாகங்களில் அப்பிரேதசங்களில் 
இ ந்  ெபறப்பட்ட விைளச்சைல ெவவ்ேவறாக ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ெப ம்பாலான ெநற்பயிர்ச்ெசய்ைகயாளர்ள் உரமானியத்ைத ெபற யா ள்ளார்கள் 
என்பைத ம், அவர்கள் அதைனப் ெபற் க் ெகாண்டா ம் அ  தரம் குைறந்ததாக 
உள்ளெதன்பைத ம் அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) அைமச்சரான , ஆகக் குைறந்தளவான ஒ  தரக்கட் ப்பாட்ைட ன் 
மாதிாியாக ைவத்  திறந்த சந்ைதக்கு உரமானியத்ைத ெகாண்  
வ வதற்கான நடவ க்ைகைய ஏன் ேமற்ெகாள்ளாம ள்ள  என்பைத ம், 

 (ii) கடந்த 3 வ டங்களில் ேமற்ப  (அ) (i)இல் குறிப்பிட் ள்ள மாவட்டங்க க்கு 
வழங்கப்பட்ட மானிய விைலயிலான உரத்தின் ெதான்னளைவ 
வ டவாாியாக ம் ெவவ்ேவறாக ம்  

அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0618/ ’10 
6. 

ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,—  பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) மாேகா பிரேதச ெசயலகப் பிாிைவச் ேசர்ந்த தி . எச்.எம். வசந்த அ ர குமார 
ெசக்கரதாாிஸ்வத்ைதயில் ேபணிவந்த பப்பாசி ெசய்ைகைய எவேர ம் 
ஒ வர் அல்ல  கும்பெலான்  அழித் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

 (ii) ஆெமனில், இதன் காரணமாக இவ க்கு ஏற்பட்ட நட்டம் எவ்வள  
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இச்சம்பவம் ெதாடர்பில் தி . வசந்த ெசய்த ைறப்பாட் ைன மாேகா ெபா ஸ் 
ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல என்பைத ம் ஊடக நி வனெமான்  ன்வந்தைமயால் 
இ பற்றி விசாரைண ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) இவ்விசாரைணயின் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) எவேர ம் ஒ வாின் அல்ல  கும்ப ன் அ த்தம் காரணமாக ேமற்ப  
விசாரைணகள் ந வைடந் ள்ளனவா என்பைத ம், 

 (iii) தி . வசந்த க்கு ேநர்ந்த நட்டம் ெதாடர்பில் இழப்பீ  ெச த்த அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்குமா  என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 126 ) 

0236/ ’ 10 
7. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ, — கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ)   அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் தங்கல்ல வலயக் கல்விக் காாியாலயத்திற்குாிய 

ெப அத்த ேகாட்டக் கல்விக் காாியாலயத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம் அரசாங்கப் 
பாடசாைலகளில் உட்கட்டைமப்  வசதிக க்கும், ெபா வான ேதைவக க்கும் 
பற்றாக்குைற நில கிறெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இப்பாடசாைல ைறைமயில் மின்சார வசதியற்ற பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாடசாைல ைறைமயில் மின்சார வசதியற்ற ஆசிாியர் 

வி திகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) அவற்றிற்குாிய பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (v) மரத்தளபாடங்க க்கான ேதைவ காணப்ப ம் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (vi) அத்ேதைவகள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (vii) விஞ்ஞான கூடங்கள் மற் ம் லகங்கள் அற்ற பாடசாைலகளின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (viii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்குச் சமர்ப்பீரா? 
(இ) (i) ேமற்ப  ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்யத் ேதைவயான நிதிைய அப்பாடசாைல 

க க்கு ஒ க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 
 (ii) அவ்வாறாயின் அ  எவ்வள  காலத்தி ள் நைடெப ெமன்பைத ம், 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0581/ ‘10 
8. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ேதசிய மர ாிைமகள், கலாசார அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கடந்த ஐந்  வ டங்களில் கலாசார க்ேகாணத்திற்கு வ ைக தந்த 
சுற் லாப் பயணிகளின் எண்ணிக்ைகைய வ டவாாியாக ம், 

 (ii) கலாசாரா க்ேகாணத்தின் வரலாற் ச் சிறப்  மிக்க இடங்களி ந்  
ஈட் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெவளிநாட்  ெசலாவணித் ெதாைகைய ம், 

 (iii) ெபளத்த மதத்தின் ேமம்பாட் ற்கும் சுற் லாப் பயணிக க்கான சந்ைதைய 
ஈர்ப்பதற்கும் கலாசார க்ேகாணத்ைத நாங்கள் ஏன் பயன்ப த் வதில்ைல 
என்பைத ம், 

 (iv) ஏற்கனேவ அவ்வா  ெசய்யப்பட் ப்பின் இவ்விடயம் ெதாடர்பாக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) ெபளத்த சுற் லாப் பயணிெயா வாின் கண்ேணாட்டத்தில் அத்தைகய 

ஆர்வத்ைதத் ண்டக்கூ ய இலங்ைகயில் உள்ள வரலாற் ச் சிறப் மிக்க 
ஏைனய ஐந்  இடங்கைள ம், 

 (ii) வரலாற்  ாீதியாக க்கியத் வம் வாய்ந்த இடங்கைளத் தர யர்த் வதற்கும் 
பா காப்பதற்கும் ேமற்ப  நடவ க்ைக லம் ஈட்டப்பட்டைவகளி ந்  
அரசாங்கம் ெபளத்த வணக்கஸ்தலங்க க்குப் பணம் வழங்குகிறதா என்பைத ம், 

 (iii) அவ்வாெறனின், இவ்வணக்கத்தலங்களின் அல்ல  இடங்களின் ெபயர்கைள ம் 
கடந்த ஐந்  வ டங்களில் ேமற்கூறியவா  கிைடக்கப்ெபற்ற பணத்ெதாைகைய ம்  

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2010, திெசம்பர் 10, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
0237/ ’10 

1. 
ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ)  (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் தங்காைல வலயக் கல்விக் காாியலயத்திற் 

குட்பட்ட தங்காைல ேகாட்டக் கல்விக் காாியாலயத்தினால் பாிபா க்கப்ப ம் 
அரசாங்கப் பாடசாைலளின் எண்ணிக்ைக என்னெவன்பைத ம், 

 (ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் தற்ேபா  டப்பட் ள்ள அல்ல  வதற்குத் 

தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) (i) இக்ேகாட்டத்திற்குாிய பாடசாைலகளில் மிைகயான ஆசிாியர்கள் உள்ளனரா 
என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறான பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ஆசிாியர்கள் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ 

என்பைத ம், 
 (iv) பற்றாக்குைற நில வ  எந்தப் பாடங்க க்கு என்பைத ம், 
 (v) இவ்வா  ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில ம் பாடசாைலக க்கு ஆசிாியர்கைளப் 

ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 
 (vi) அவ்வாறாயின் அ  எவ்வள  காலத்தி ள் நைடெப ெமன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
0465/ ’ 10 

2. 
ெகளரவ ர்டீன் மசூர்,— மீள் கு ேயற்ற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2007 ஆம் ஆண் ல் மீள்கு ேயற்ற அைமச்சின் நிதியி ந்  ேநர யாக 
அல்ல  அவ் அைமச்சினால் ன்ெமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்ேகற்ப ேவெறா  
அைமச்சின் நிதியி ந்  நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட ஒ  நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் கீழ், வ னியா மற் ம் மன்னார் நிர்வாக மாவட்டங்களில் 
இடம்ெபயர்ந்த மக்கைள மீள்கு யமர்த் ைகயில், ஒவ்ெவா  கு ம்பத் க்கும் 
வழங்கப்பட்ட கூைரத் தக களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  கூைரத் தக கைளப் ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் ெபயர், விலாசம் 
மற் ம் அைவ வழங்கப்பட்ட திகதிகள் யாைவ என்பைத ம், 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கூைரத் தக கைள வழங்குவதற்கு பணம் ெசலவிடப்பட்ட தைலப்  
யா  என்பைத ம், 

 (ii) இதற்காக ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக மற் ம் அதில் ெசல  
ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
அ ப்பைடயி ம், 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0560/ ‘10 
3. 

ெகளரவ (அல்ஹர்ஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,— கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) கூட் ற  ெமாத்த விற்பைன நி வனத்தின் சில்லைற களஞ்சியங்கள் 24 
மணி ேநர ம் திறந்  ைவக்கப்பட் ந்த காலக்கட்டத்தில் ேமற்ப  
நி வனத்திற்குப் ெபா ப்பாக ெசயலாற்றிய அைமச்சர் யாெரன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  அைமச்சாின் பிரத்திேயக பணியாட்ெடாகுதிக்கான சனாதிபதி 
ெசயலாளாின் சுற்றறிக்ைகயின் பிரகாரம் அங்கீகாிக்கப்பட்ட உத்திேயாகத்தர் 
களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் பதவிப் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  பதவிகைள வகித்த உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் கவாிகள், 
ெபற் க்ெகாண்ட சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  அைமச்சர் பதவி வகித்த காலகட்டத்தில் இவர  பணியாட்ெடாகுதிக்கு 

ேமற்ப  அைமச்சி ந் , அரசாங்க கூட் த்தபனங்கள் மற் ம் நியதிச்சட்ட 
சைபகளி ந் , கூ. ெமா. வி. நி. ேபான்ற இைணந்த கம்பனிகளி ந்  
இைணக்கப்பட் ந்த உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (ii) இவர்கள  ெபயர்கள், கவாிகள், வகித்த பதவிகள், சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன கள், ெபற்ற ஏைனய ச ைககள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்கள் அைமச்சின் பணியாட்ெடாகுதிக்கு இைணக்கப் 
ப வதற்கு ன்னர் ேசைவயாற்றிய நி வனங்கள் மற் ம் வகித்த பதவிகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0697/ ’10 
4. 

ெகளரவ த்திக பத்திரண,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 
(அ) விவசாயிகளின் வாழ்க்ைக நிைலைமைய பா காப்பதற்காக நைட ைறப் 

ப த்தப்பட் ள்ள விவசாய ஓய் தியத் திட்டம் ெதாடர்பாக அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) தற்ேபா  விவசாய ஓய் தியம் ெப கின்றவர்களின் எண்ணிக்ைக 

எத்தைனெயன்பைத ம், 
 (ii) விவசாயிகைள விவசாய ஓய் தியத்திட்டத்தில் இைணத் க்ெகாள்கின்ற 

ெசயன் ைற யாெதன்பைத ம்,  
 (iii) விவசாய ஓய் தியமாக மாதெமான் க்கு ஒ வ க்கு வழங்கப்ப ம் 

பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) தற்ேபா  கிைடக்கின்ற விவசாய ஓய் தியமான   நில கின்ற வாழ்க்ைகச் 
ெசல  நிைலைமயின்ப  ேபா மானெதன அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா? 

(ஈ) (i) இப்ேபா  வழங்கப்ப கின்ற விவசாய ஓய் தியத்ைத தற்ேபாைத வாழ்க்ைகச் 
ெசலவின் நிைலைமக்ேகற்ப அதிகாிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், அதிகாிக்கப்ப ம் விவசாய ஓய் தியத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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0582/ ‘10 
5. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) நாட் ல் இயங்கிக்ெகாண் க்கும் எல்லா ேராட்பான்ட் (அகலப்பட்ைட) 
வழங்குனர்களின் ெபயர்கைள ம், 

 (ii) அக்கம்பனிகளின் உடைமயாளர்கள் மற் ம் பணிப்பாளர்களின் ெபயர்கைள ம், 

 (iii) ேராட்பான்ட் வழங்குனர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள மீ றன்கைள ம் 
(அதிர்ெவண்கைள ம்) 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேராட்பான்ட் வழங்கும் அ வலகங்களில் பணி ாி ம் நபர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம், 

 (ii) ேராட்பான்ட் வழங்குனர்கள் எப்ேபா  தம  நடவ க்ைககைள ஆரம்பித்தனர் 
என்பைத ம், 

 (iii) கடந்த ஐந்  வ டங்களில் ேராட்பான்ட் வழங்குனர்களினால் ெச த்தப்பட்ட 
வாிகளின் ெதாைகைய ம் வ டவாாியாக ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

0609/ ‘10 

6. 

ெகளரவ ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா,— சுேதச ம த் வத் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2008 மற் ம் 2009 ஆம் ஆண் களில் சுேதச ம த் வத் ேதைவ க தி 
இந்நாட் ற்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட் ள்ள ைகச் ெச  வைககளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) குறித்த ைகச் ெச களின் இறக்குமதிக்காக ேமற்ப  வ டங்களில் 
ஏற் ள்ள ெமாத்தச் ெசலவினம் எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அந்த ைகச் ெச கைள இந்நாட் ல் பயிாி வதற்காக நைட ைறப் 
ப த்தப்பட் ள்ள ேவைலத் திட்டெமான்  உள்ளதாெவன்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின், சம்பந்தப்பட்ட க த்திட்டத்திற்காக இ வைர ெசலவிடப் 
பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 
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0238/ ‘10 
7. 

ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ, — கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ)   அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் அம்பாந்ேதாட்ைட வலயக் கல்விக் 
காாியாலயத்திற்குாிய அம்பலாந்ேதாட்ைட ேகாட்டக் கல்விக் காாியாலயத்தினால் 
நி வகிக்கப்ப ம் அரசாங்கப் பாடசாைலகளில் உட்கட்டைமப்  வசதிக க்கும், 
ெபா வான ேதைவக க்கும் பற்றாக்குைற நில கிறெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இப்பாடசாைல ைறைமயில் மின்சார வசதியற்ற பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (ii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iii) ேமற்ப  பாடசாைல ைறைமயில் மின்சார வசதியற்ற ஆசிாியர் வி திகளின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (iv) அவற்றிற்குாிய பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (v) மரத்தளபாடங்க க்கான ேதைவ காணப்ப ம் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (vi) அத்ேதைவகள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (vii) விஞ்ஞான கூடங்கள் மற் ம் லகங்கள் அற்ற பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம், 
 (viii) அப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்குச் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்யத் ேதைவயான நிதிைய அப்பாடசாைல 
க க்கு ஒ க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 (ii) அவ்வாறாயின், அ  எவ்வள  காலத்தி ள் நைடெப ெமன்பைத ம் 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

0583/ ‘10 
8. 

ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— 

(அ) (i) 2009 ஆம் ஆண்  மற் ம் 2010 ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் இலங்ைக 
அராசங்கத்தினால் உலெகங்கும் நியமிக்கப்பட்ட ெகளரவ வர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம், 

 (ii) அந்நியமனங்கள் வழங்கப்பட்ட நா களின் ெபயர்கைள ம் அந்நியமனங் 
க க்கான காரணங்கைள ம், 

 (iii) அந்நியமனங்களால் இலங்ைகக்கு கிைடக்கும் ஏதாவ  விேசட அ கூலத்ைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) எவேர ம் திய நபர்கள் ெகளரவ வர்களாக நியமிக்கப்பட ள்ளனரா 
என்பைத ம், 

 (ii) வழங்கப்ப ம் திய நியமனங்கள் ெதாடர்பாக ஏதாவ  அ ப்பைடகள் 
உள்ளனாவா, 

 (iii) கடந்த பத்  வ டங்களில் ெகளரவ வர் எவேர ம், பதவி ந்  
நீக்கப்பட்டனரா என்பைத ம், 

 (iv) ஆெமனில், அவர்கள் ெபயர்கள் மற் ம் நீக்கப்பட்டைமக்கான 
காரணங்கைள ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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திகதி குறிப்பிடப்படாத பிேரரைண ன்னறிவித்தல்கள் 

*1. 
ெகளரவ கல்வி அைமச்சர்,— ேதசிய கல்விக் ெகாள்ைகெயான்ைறத் தயாாிப்பதற்கான 

பாரா மன்றத் ெதாிகு , — 

இலங்ைகயில் இலவசக் கல்வித் திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட பின்னர் கல்வி 
ைறயான  அள சார் ாீதியாக வி த்தியைடந்தி ந்த ேபாதி ம் ஒப்பீட்டளவில் 

பண் ாீதியாக ம் கட்டைமப்  ாீதியாக ம் வளர்ச்சியைடயாைமயினால் ஆசிாியர்க க்கும் 
மாணவ, மாணவிய க்கும் ெபற்ேறார்க க்கும் பாதிப்  ஏற்படக்கூ ய சுற் ச்சூழல் 
ேதான்றி ள்ளதா ம், 

அவ்விடயத் டன் ெதாடர் ைடயதாக கல்வித் ைறயில் பலவிதமான ைறயற்ற 
ெசயல்க ம் அநீதி ம் மாத்திரமின்றி ேமாச ம் ஊழல்க ம் இடம் ெப வதாக ச க 
அபிப்பிராயெமான்  ேதான்றி ள்ளைமயா ம், 

ஒட் ெமாத்தமான கல்வித்திடத்தி ம் பாாிய மாற்றங்க ம் பல்ேவ  ம சீரைமப் க்க ம் 
இடம்ெபற ேவண் ெமன்ற மக்கள் க த்  உ வாகி ள்ளதா ம், 

மஹிந்த சிந்தைன எதிர்கால ேநாக்கிைன ைமயமாகக் ெகாண்ட அபிவி த்தி உபாய 
ைறையக் கவனத்திற் ெகாண் ம், 

ஒட் ெமாத்தமான இலங்ைக மாணவர் சந்ததியினாின் எதிர்காலத்ைத உ வாக்க 
ஏற் ைடயதாகக் கூ யவா  பாலர் பாடசாைலப் ப வத்தி ந்  பல்கைலக்கழகக் 
கல்விவைர மாணவர்களின் அறி , திறன் மற் ம் மனப்பாங்கிைன வி த்தி ெசய்வதற்கு 
ஏ வான வைகயிலான ேதசிய கல்வித் திட்டெமான்ைற தயாாிப்ப  காலந்தாழ்த்த 
இயலாத ம், ேதசிய ன் ாிைம கிைடக்க ேவண் ய விடயமாக அைமவதா ம், 

(அ) ன்பள்ளிகள், ஆரம்ப, இரண்டாம் நிைல மற் ம் ன்றாம் நிைலக் கல்வியில் 
ஏற்பட ேவண் ய அள  ாீதியான, பண்  ாீதியான மற் ம் கட்டைமப்  ாீதியான 
மாற்றங்கள் உள்ளனவாெவன்பைதக் கண்டறிவதற்காக ம் , 

(ஆ) ேதசிய சமய, மற் ம் கலாசார வி மியங்கைளப் பா காக்கும் ெபா ட்  கல்வித் 
திட்டத்தில் ஏற்ப த்த ேவண் ய மாற்றங்கள் பற்றிக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(இ) பிாிேவனாக் கல்வியில் இடம்ெபற ேவண் ய மாற்றங்கள் பற்றிக் 
கண்டறிவதற்காக ம், 

(ஈ) தலாந் தரத்திற்குச் சி வர்கைளச் ேசர்த் க் ெகாள்வதற்கான திட்டவட்டமான 
வழி ைறெயான்  உள்ளதாெவனக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(உ) அைனத் ப் பாீட்ைசகளின ம் பாீட்சி்த்தங்களினதம் ெப ேப கைள உயர்ந்த 
மட்டத்திற்குக் ெகாண்வ தல் மற் ம் உயர்கல்விக்கான தைகைமகைளப் ெபறாத 
மாணவர்க க்காக கல்வித் திட்டத்தி ள்ேள வழங்கக்கூ ய மாற்  
வழி ைறகைள உ வாக்க ேவண் மா என்பைதக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(ஊ) பல்கைலக்கழகத்தில் பிரேவசிப்பதற்கான தைகைமகைளப் ெபற்ற ேபாதி ம் 
இலங்ைகப் பல்கைலக்கழெமான்றில் பிரேவசிக்காமல் ெவளிநா களில் 
கல்விெப ம் ெபா ட்  ெவளிநா க க்குச் ெசல் ம் மாணவர்க க்கு 
இந்நாட் ேலேய கல்விக்கான வாய்ப் க்கைள வழங்கக்கூ ய வழி ைறகள் 
உள்ளனவாெவன்பைதக் கண்டறிவதற்காக ம், 
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(எ) கல்வித்திட்டம் அ லாக்கப்ப கின்ற நிைலயில் பிரேதச, இன மற் ம் சமய 
ாீதியில் நில கின்ற ரண்பா கைள நீக்குவதற்காக ேமற்ெகாள்ள ெவண் ய 
வழி ைறகள் யாைவெயனக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(ஏ) ேதசிய கல்விக் ெகாள்ைக நைட ைறப்ப த்தப்ப ைகயில் மத்திய 
அரசாங்கத்திற்கும் மாகாண சைபக க்கும் இைடயில் உ வாக ேவண் ய 
இைடத்ெதாடர் களின் தன்ைம பற்றிக் கண்டறிவதற்காக ம், 

(ஐ)  கல்விச் ெசயற்பாட் ல் ஆசிாியர்கள், ஆசிாிய ஆேலாசகர்கள், பாடசாைலயதிபர்கள், 
ேகாட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள், வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் மற் ம் 
மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர்கைள உள்ளிட்ட ஒட் ெமாத்தமான கல்விமான்களின் 
ெபா ப்ைப ம் கடைமைய ம் நிச்சயித் க் ெகாள்வதற்காக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ய நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைதக் கண்டறிவதற்காக ம்,  

பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன்  இச்சைப, 
தீர்மானிக்கின்ற . 

(2) (அ)  அக்கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகரால் நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், அக்கு  
இ பத்ெதான் க்கு (21) ேமற்படாத எண்ணிக்ைகயிலான உ ப்பினர்கைளக் 
ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

 (இ) அதன் அறிக்ைகைய அதன் தலாவ  கூட்டத்தில் இ ந்  ன்  மாத 
(03) காலப்பகுதிக்குள் அல்ல  பாரா மன்றத்தினால் நீ க்கப்ப கின்ற 
அத்தைகய காலப்பகுதிக்குள் பாரா மன்றத்திற்குச் சமப்பித்தல் ேவண் ம். 

(3) அக்கு வான , 

 (அ)  அதன் கூட்டநடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கு அதிகார ைடயதாயி த்தல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) கு வின் ன் ேதாற் மா  எவைர ம் கட்டைளயிட்டைழப்பதற்கும் 
ஏேத ம் ஆவணத்ைத அல்ல  பதிேவட்ைடச் சமர்ப்பிக்குமா  
எவேர ம் ஒ வ க்குக் கட்டைளயிட ம் ேம ள்ள விடயத்ைதப் 

ரணமாக ஆராய்வதற்குத் ேதைவயானெதனக் க ம் அத்தைகய 
எ த்திலான அல்ல  வாய்ெமாழியிலான அைனத் ச் சாட்சிகைளப் 
ெபற் க் ெகாள்ள ம் ெபா ப்ேபற்க ம் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் 
ேவண் ம். 

 (இ) கு க்குத் ைண ாியெவன உாிய ைறகளில் சிறப் த் தகுதிகள் 
உைடேயார் மற் ம் நி ணர்கள் ஆகிேயாாின் ேசைவகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு அதிகார ைடயதாயி த்தல் ேவண் ம். 

 (ஈ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம் 
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் 
ெசல்ல ம் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் ேவண் ம். 
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பா.37/ ‘10 
2. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 
ெகளரவ ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ெகளரவ எச்.எம்.எம். ஹாிஸ் 
ெகளரவ லக்ஷமன்  கிாிஎல்ல 
ெகளரவ அர்ஜுன ரன ங்க 
ெகளரவ நிமல் விேஜசிங்க 
ெகளரவ அகில விராஜ் காாியவசம் 
ெகளரவ ேஜ.  ரங்கா 
ெகளரவ ஹாின் ெபர்னாந் ,— நாட் ல் அத்தியாவசிய ம ந் ப் ெபா ட்க க்கு 

தட் ப்பா  நில கின்றைம ெதாடர்பில் ஆராய்ந் , அறிக்ைக ெசய்வதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாி கு ,—  

நாட் ல் அத்தியாவசிய ம ந் ப் ெபா ட்க க்கு ெப ம் தட் ப்பா  நில கின்றைமயா ம், 

இத்தட் ப்பாட் ற்கான காரணங்கைள ெகளரவ சுகாதார அைமச்சர் பாரா மன்றத்தில் 
ெவளிப்ப த்தி ள்ளைமயா ம், 

இந்த நிைலைய நிவர்த்திப்பதற்குப் பாிகார நடவ க்ைககள் உடன யாக 
ேமற்ெகாள்ளப்படாவி ல் அ  ஒ  ேபரழிவிற்கு இட் ச் ெசல் மாைகயா ம்,  

 (அ) இப் பற்றாக்குைறக்கான காரணங்கள் ெதாடர்பாக விசாாிப்பதற்கும், 
 (ஆ) நிைலைமையச் சமாளிப்பதற்குத் ேதைவயான கு கியகால 

நடவ க்ைககைள விதந் ைரப்பதற்கும், 
 (இ) எதிர்காலத்தில் இந்த நிைலைம மீண் ம் ஏற்ப வைத த ப்பதற்குத் 

ேதைவயான நிரந்தர நடவ க்ைககைள விதந் ைரப்பதற்கும், 

பாரா மன்றத் ெதாி கு ெவான்  நியமிக்கப்படல் ேவண் ம் என இப் பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்பட 
ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எ வாக இ ந்த ேபாதி ம், 
கு வான  இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் 
ெகாண் க்க ேவண் ம். 

3. அக்கு வான , 
 (அ) கூட்ட நடப்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்; 
 (ஆ) ஆட்கள், பத்திரங்கள், பதிேவ கள் ஆகியவற்ைற வரவைழப்பதற்கும், 

பாரா மன்றின் அல்ல  கு வின் ன் ேதாற் மா ம் அந்த நபர் 
ைவத்தி க்கும் அல்ல  அந்த நபாின் கட் ப்பாட் க்கும் ஏேத ம் 
பத்திரத்ைத, த்தகப் பதிேவட்ைட அல்ல  ஆவணத்ைதச் 
சமர்ப்பிக்குமாற எவேர ம் ஒ வ க்குக் கட்டைளயி வதற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளாினால் அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்காக விேசடமாக 
அ மதிக்கப்பட்ட ஒ  நபாினால் ெசய்  ைவக்கப்ப ம் 
சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல  உ தி ைரயின் மீ  சாட்சி கூ ம் 
சாட்சிகைள வாய்ெமாழி லப் பாிசீலைன லம் சாிபார்ப்பதற்கு அல்ல  
ேவ  வைகயில் உ திப்ப த் வதற்கும்; 
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 (ஈ) கு க்கு உதவ உாிய ைறகளி ந்தான, நி ணர்கள ம் 
வல் நர்கள ம்  ேசைவகைளப்   ெபற் க்ெகாள்ள ம்; 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம், 
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் 
ெசல்வதற்கும் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஆ  மாத 
காலத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

பா.38/ ‘10 
3. 

ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 
ெகளரவ அகில விராஜ காாியவசம் 
ெகளரவ ெஜ.  ரங்கா 
ெகளரவ ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ெகளரவ ஹாின் ெபர்னாந்  
ெகளரவ பா த ெதவரப்ெப ம 
ெகளரவ எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
ெகளரவ லக்ஷமன் கிாிஎல்ல 
ெகளரவ அர்ஜுன ரன ங்க 

ெகளரவ நிமல் விேஜசிங்க,— ெகா ம்  நகரத்தி ம் அதன் றநகர்ப் பகுதிகளி ம் 
அ க்க  ெவள்ளம் ஏற்ப வதற்கான காரணங்கைள ஆராய்ந் , அறிக்ைக ெசய்வதற்கான 
பாரா மன்றத் ெதாி கு ,—  

கடந்த பல தினங்களாக ெகா ம்  மாநகர சைப பிரேதசத்தி ம் ெகா ம்  மாவட்டத்தின் 
ெப ம்பாலான பகுதிகளி ம் மிகக் க ைமயான ெவள்ளம் ஏற்பட் ப்பதா ம், 
ெகா ம்  மாநகர சைப மற் ம் மாவட்டம் ஆகிய இரண்ைட ம் ேசர்ந்த மக்க க்கு 
இந்நிைலைம வழக்கமாக மீண் ம் மீண் ம் ஏற்ப கின்ற ஒ  நிகழ்வாகி ள்ளதா ம்,  
இந்நிைலைமையக் கட் ப்ப த் வதற்கு ெபா ப் மிக்கவர்களால் எவ்வித யற்சி ம் 
ேமற்ெகாள்ளப் படா ள்ளைமயினா ம், 

இந்த ெவள்ள நிைலைம மீண் ம் மீண் ம் ஏற்ப வைதத் த ப்பற்கு எவ்வித 
நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படா ள்ளதா ம், 

காலப்ேபாக்கில் நிைலைம ேம ம் ேமாசமைடந்  ெசன் ள்ளதா ம், 

ெவள்ளம் வற்றிய ம் எல்லாவற்ைற ம் மறந் வி ம் ேபாக்கு காணப்ப வதா ம், 

இ  மிக ம் தி ப்தியற்ற ஒ  நிைலைம என்பதா ம், 

 (அ) ெகா ம்  நகாி ம் அதன் சுற் ப் றத்தி ம் மாவட்டத்தி ம் மீண் ம் 
மீண் ம்  ெவள்ளம் ஏற்ப வதற்கான காரணங்கைள ஆராய்வதற்கும், 

 (ஆ) ேமேல ெசால்லப்பட்டவா  ெவள்ளம் ஏற்ப வைதத் த ப்பதற்குத் 
ேதைவயான உடன  மற் ம் கு கிய கால நடவ க்ைககள் பற்றி 
ஆராய்வதற்கும், 

 (இ) இந்தப் பிரச்சிைன மீண் ம் மீண் ம் ஏற்ப வைத நிரந்தரமாகத் 
த ப்பதற்கான வழிவைகைகள விதந் ைரப்பதற்கும், பாரா மன்றத் ெதாி கு  
ஒன்  நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 
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2. (அ) அக்கு ம் அதன் தவிசாள ம் சபாநாயகர் அவர்களால் 
நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், அக்கு  
இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத எண்ணிக்ைகயிலான 
உ ப்பினர்கைளக்  ெகாண் க்க  ேவண் ம். 

3.    அக்கு வான , 
 (அ) அதன் கூட்ட நட்ெபண்ைண நிர்ணயிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) ஆட்கள், பத்திரங்கள், பதிேவ கள் ஆகியவற்ைற வரவைழப்பதற்கும், 
பாரா மன்றின் அல்ல  கு வின் ன் ேதாற் மா ம் அந்த நபர் 
ைவத்தி க்கும் அல்ல  அந்த நபாின் கட் ப்பாட் க்கும் ஏேத ம் 
பத்திரத்ைத, த்தகப் பதிேவட்ைட அல்ல  ஆவணத்ைதச் 
 சமர்ப்பிக்குமா  எவேர ம் ஒ வ க்குக் கட்டைளயி வதற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளாினால் அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்காக விேசடமாக 
அ மதிக்கப்பட்ட ஒ  நபாினால் ெசய்  ைவக்கப்ப ம் 
சத்தியப்பிரமாணம் அல்ல  உ தி ைரயின் மீ  சாட்சி கூ ம் 
சாட்சிகைள வாய்ெமாழி லப் பாிசீலைன லம் சாிபார்ப்பதற்கு அல்ல  
ேவ  வைகயில் உ திப்ப த் வதற்கும்; 

 (ஈ) கு க்கு உதவ உாிய ைறகளி ந்தான, நி ணர்கள ம் 
வல் நர்கள ம்  ேசைவகைளப்   ெபற் க்ெகாள்ள ம்; 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்க ம், 
பாரா மன்றம் ஒத்திைவக்கப்ப ம் கூட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  நடாத்திச் 
ெசல்வதற்கும் அதிகார ைடயதாக இ த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஆ  மாத 
காலத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

பா.58 / ‘10 
4. 

ெகளரவ க  ஜயசூாிய 

ெகளரவ ேஜாண் அமர ங்க 

ெகளரவ எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா 

ெகளரவ . எம். சுவாமிநாதன் 
ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 

ெகளரவ ெஜ. ரங்கா,— ேதர்தல்க டன் ெதாடர் பட்ட சட்டங்கைள மீளாய்  
ெசய்வதற்கும், தி த்தங்கைள விதந் ைரப்பதற்குமான பாரா மன்றத் ெதாி கு ,— 

இலங்ைகயில் ேதர்தல் ைறைமைய ம சீரைமப்பதற்கு கடந்த பல வ டங்களில் 
பல்ேவ  யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளைமயினா ம்; 

ேதர்தல் ம சீரைமப்ைபப் பற்றி ஆராய்வதற்கு, 5 ஆவ  பாரா மன்றத்தின் ேபா ம் 
2006ஆம் ஆண் ல் 6ஆவ  பாரா மன்றத்தின் ேபா ம் நியமிக்கப்பட்டைவ அடங்கலாக 
பல சந்தர்ப்பங்களில் ெதாிகு க்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ளைமயினா ம்; 

இக்கு க்களால் பல இைடக்கால அறிக்ைககள் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளைமயினா ம்; 

இக்கு க்களின் விதப் ைரகைள நைட ைறப்ப த் வதற்கு எவ்வித நடவ க்ைக ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமயினா ம்; 
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 (அ) ேதர்தல்கள் ெதாடர்பான சட்டங்க க்கு, அதி ம் குறிப்பாக 
ேத நர்கைளப் பதி  ெசய்தல் சட்டம், உள் ராட்சி அதிகார சைபத் 
ேதர்தல்கள் சட்டம், மாகாண சைபத் ேதர்தல்கள் சட்டம், பாரா மன்றத் 
ேதர்தல்கள் சட்டம், ஜனாதிபதித் ேதர்தல்கள் சட்டம் ஆகியவற் க்கு 
கடந்த பல வ டங்களில்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பல்ேவ  தி த்தங்கள் 
மற் ம் ேமேல ெசால்லப்பட்ட சட்டங்களின் ஏற்பா க க்குப் 
ெபா ந்தத்தக்கதாக ஆக்கப்பட்ட விேசட ஏற்பா கள்  ஆகியவற் டன் 
ேசர்த்   ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட சட்டங்கைள  மீளாய்  ெசய்வதற்கும்; 

 (ஆ) இந்தச் சட்டங்கைள மீளாய்  ெசய்வதற்கும், தி த் வதற்கும், 
ஒ ங்கிைணப்பதற்குமான ேதைவைய  ஆராய்வதற்கும்; 

 (இ) ேதர்தல்கள் ெதாடர்பான தற்ேபாைதய சட்டங்களில் அவசியமான 
சீர்தி த்தங்கைள ம்  தி த்தங்கைள ம் விதந் ைரப்பதற்கும்; 

பாரா மன்றத் ெதாிகு ெவான்  நியமிகப்ப தல் ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற . 

2. (அ) கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம்.  

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள இல.95இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், கு  
இ பத்திெயான்றிற்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

 3. அக்கு வான  — 

 (அ) அதன் நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதிேவ கைள வரவைழப்பதற்கும், 
எந்தெவா  நபைர ம் பாரா மன்றத்தின் ன்ேபா அல்ல  அத்தைகய 
கு வின் ன் ேதாற்ற ம் அத்தைகய நபர் வச ள்ள அல்ல  அவாின் 
கட் ப்பாட் ள்ள எந்தெவா  பத்திரத்ைதேயா, த்தகப் பதிேவட்ைடேயா 
அல்ல   ஆவணத்ைதேயா சமர்ப்பிக்க ம் ஆைணயி தற்கும்; 

 (இ) கு வின் தவிசாளர் ன்னிைலயிேலா அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற் ெகன 
விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒ  நபாின் ன்னிைலயிேலா 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாள் ம் அல்ல  உ திெமாழி எ த் க் 
ெகாள் ம் சாட்சிகளின் சாட்சியத்ைத வாய்ெமாழி விசாரைண லமாக 
ஊர்ஜிதம் ெசய்தற்கு அல்ல  ேவ விதமாக உ தி ெசய்தற்கு மற் ம் 
சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

 (ஈ) கு விற்குத் ைண ாி ம்ெபா ட்  உாிய ைறகளி ள்ள வல் நர் 
களின ம்  நி ணர்களின ம் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கும்; 
மற் ம் 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் 
மற் ம் பரா மன்ற ஒத்திைவப்  எதைன ம் க த்திற் ெகாள்ளா  தன  
கூட்டத்ைதக் கூட் வதற்கும் அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  
வ டத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 
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பா.61/ ’ 10 
5. 

ெகளரவ க  ஜயசூாிய        

ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க      

ெகளரவ (டாக்டர்) ஜயலத் ஜயவர்தன 

ெகளரவ ஆர். எம். ரஞ்சித் மத் மபண்டார    

ெகளரவ (தி மதி) தலதா அ ேகாரல      

ெகளரவ (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க,— அரசியலைமப்பிற்கான பதிேனழாவ  
தி த்தத்தின் ஏற்பா கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப வைத மீளாய்  ெசய்வதற்கும் அ  
நைட ைறப்ப த் வதற்காக ேம ம் ஏேத ம் தி த்தங்கள் அவசியமா என்ப  பற்றி 
அறிக்ைக ெசய்வதற்குமான பாரா மன்றத் ெதாிகு ,— 

2001 ஆம் ஆண் ல் அரசியலைமப்பிற்கான பதிேனழாவ  தி த்தச் சட்டம் 
பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்பட்  சான் ப்ப த்தப் பட் ள்ளதா ம்; 

ெசால்லப்பட்ட தி த்தத்தின் ஏற்பா கள் பல்ேவ  அரச நிர்வாக மற் ம் நீதித் ைற 
நி வனங்களின் சுதந்திரத்ைத உ திப்ப த் வதற்கான பல க்கியமான சிறப்பம்சங் 
கைள  அறி கப்ப த்தி ம் உள்ளடக்கி மி ப்பதா ம்; 

ெசால்லப்பட்ட தி த்தங்கள் நீதியான ம் சுதந்திரமான மான ச கெமான்ைற 
உ திப்ப த் வைதக்  ேநாக்காகக் ெகாண் ப்பதா ம்; 

அரசியலைமப்பிற்கான பதிேனழாவ  தி த்தச் சட்டத்தின் ஏற்பா கள் மீறப்பட் ள்ளைம 
அவதானிக்கப்பட் ள்ளதா ம்; 

(அ) அரசியலைமப்பிற்கான பதிேனழாவ  தி த்தச் சட்டத்தின் ஏற்பா கள்  
நைட ைறப்ப த்தப்ப வைத மீளாய்  ெசய்வதற்கும்;  

(ஆ) அதன் ஏற்பா கள் பின்பற்றப்ப வைத உ திப்ப த் வதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள விதந் ைரப்பதற்கும்; 

(இ) ேம ம் ஏேத ம் தி த்தங்கள் அவசியமா என்பைதப் பாிசீ ப்பதற்கும்; 

பாரா மன்றத் ெதாிகு  ஒன்  நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற .  
 

2. (அ) அக்கு ம் அதன் தவிசாள ம் ெகளரவ சபாநாயகாினால் 
நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியல் கட்டைள 95 இன் ஏற்பா கள் எவ்வாறி ப்பி ம், கு  
இ பத்ெதான் க்கு (21) ேமற்படாத உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

3. அக்கு வான , 

 (அ) அதன் கூட்ட நடப்ெபண்ைணத் தீர்மானிப்பதற்கும்; 

 (ஆ) ஆட்கைள, பத்திரங்கைள மற் ம் பதிேவ கைள வரவைழப்பதற்கும், 
எந்தெவா  நபைர ம் பாரா மன்றத்தின் ன்ேபா அல்ல  அத்தைகய 
கு வின் ன்ேபா ேதாற்ற ம் அத்தைகய நபர் வச ள்ள அல்ல  
அவாின்  கட் ப்பாட் ள்ள எந்தெவா  பத்திரத்ைதேயா, த்தகப் 
பதிேவட்ைடேயா அல்ல  ஆவணத்ைதேயா சமர்ப்பிக்க  ஆைணயி தற்கும்; 
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 (இ) கு வின் தவிசாளர் ன்னிைலயிேலா அல்ல  அந்ேநாக்கத்திற்ெகன 
விேசடமாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒ  நபாின் ன்னிைலயிேலா 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாள் ம் அல்ல  உ திெமாழி 
எ த் க்ெகாள் ம் சாட்சிகளின் சாட்சியத்ைத வாய்ெமாழி விசாரைண 

லமாக ஊர்ஜிதம் ெசய்தற்கு அல்ல  ேவ விதமாக உ திெசய்தற்கு 
மற் ம் சாட்சிகைள விசாாிப்பதற்கும்; 

 (ஈ) கு விற்குத் ைண ாி ம்ெபா ட்  உாிய ைறகளி ள்ள வல் நர் 
களின ம் நி ணர்களின ம் ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும்; 
மற் ம் 

 (உ) காலத்திற்குக் காலம் இைடக்கால அறிக்ைககைளத் தயாாிப்பதற்கும் 
மற் ம் பரா மன்ற ஒத்திைவப்  எதைன ம் க த்திற் ெகாள்ளா  தன  
கூட்டத்ைதக் கூட் வதற்கும் அதிகாரம் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

4. கு  தன  அறிக்ைகைய தன  தலாவ  அமர் த் ேததியி ந்  ஒ  
வ டத்தி ள் அல்ல  பாரா மன்றம் வழங்கும் அத்தைகயெதா  காலத் ள் 
அல்ல  ேம ெமா  காலத் ள் தன  அறிக்ைகைய சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 

பா.66/ '10 
6. 

ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க 
ெகளரவ க  ஜயசூாிய 
ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க 
ெகளரவ ரஊப் ஹகீம் 
ெகளரவ மங்கள சமர ர,— அரச நிதி பற்றிய கு ,—  

எதிர்க்கட்சி உ ப்பினெரா வர் தவிசாளராக இ க்கக்கூ ய விதத்தில் ெதாி க் 
கு வினால் ெபயர் நியமனம் ெசய்யப்பட்ட பதிெனா  உ ப்பினர்கைள ம், தவிசாளர் 
ஒ வைர ம் ெகாண்ட அரச நிதி பற்றிய கு   எனப் ெபயாிடப்பட்ட கு ெவான்  
இ த்தல் ேவண் ம். 

2. பின்வ வனவற்ைற பாிசீ த்தல் கு வின் கடைமயாக இ த்தல் ேவண் ம். 

 (அ) அரசியலைமப்பின் 148 ஆம் உ ப் ைரயின் கீழான வ மான ேசகாிப் . 

 (ஆ) அரசியலைமப்பின் 149(1) ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் திரட் ய 
நிதியத்தி ந்  வழங்கப்ப ம் ெகா ப்பன கள். 

 (இ) அரசியலைமப்பின் 149(1) ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் சட்டத்தினால் 
விதிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட ேநாக்கங்க க்காக ெபா  நிதியத்ைதப் 
பயன்ப த்தல். 

 (ஈ) அரசியலைமப்பின் 150(1) ஆம் மற் ம் 150(2) ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் 
ெபா நிதியத்ைதப் பிரேயாகித்தல். 

 (உ) நடப்  வ டத்திற்காக ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள 
ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான பின்னைட கள், ஒ க்கீ களின் மாற்றம் 
மற் ம் ெசல  ெசய்யப்படாத மிகுதிகளின் மாற்றம். 

 (ஊ) நடப்  வ டத்திற்கான ஒ க்கீட் ச் சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தல். 

 (எ) ெபா க்கடன் மற் ம் கடைன மீளச் ெச த் தல். 

 (ஏ) 2003 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க நிதி காைமத் வ (ெபா ப் கள்) 
சட்டத்தின் கீழான அறிக்ைகக ம் கூற் க ம். 
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3. ேமேல பந்தி 2 இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயங்களி ந்  எ ம் விடயங்கள் 
ெதாடர்பில் பாரா மன்றத்திற்கு அவ்வப்ேபா  கு  அறிவிக்க ேவண் ம். 

4. சட்ட லத்தின் வர  ெசல த்திட்ட மதிப்பீ கள் சபாபீடத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
ஆ  வார காலப்பகுதியி ள், அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைக வரம்பிற்குள் பணம் 

ைறயாக ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத உள்ளடக்கிய மதிப்பீ கள் 
பற்றிய ஓர் அறிக்ைகைய கு  சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

5. வர  ெசல த்திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்  ஒ க்கீட் ச் சட்ட லத்தின் இரண்டாம் 
மதிப்பீட் ற்குப் பின்னர் 4 நாட்க ள் ெமாத்த மதிப்பீட் ச் ெசல கைள ம் 
வர கைள ம் தீர்மானிப்பதற்கு  அ ப்பைடகளாகப் பயன்ப த்தப்பட்ட நாணய, 
நிதி மற் ம் ெபா ளாதார ஊகங்கள் ெதாடர்பான அறிக்ைகையக் கு  
பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

ப.67/ ‘10 
7. 

ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க     
ெகளரவ க  ஜயசூாிய      
ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க     
ெகளரவ ரஊப் ஹக்கீம்      
ெகளரவ மங்கள சமர ர,— ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு க்கள்,— 

(அ) “ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு க்கள்” என அைழக்கப்ப ம் கீேழ குறிப்பிடப் 
பட்டவாறான கு க்கள் பாரா மன்றத்தில் இ க்க ேவண் ம் என்பேதா , 
அைவ ஒவ்ெவான் ம் தம  நியாயாதிக்கத்தி ள் வ ம் எல்லா சட்ட லங்கள், 
தீர்மானங்கள், ஒப்பந்தங்கள், அறிக்ைககள் மற் ம் கீேழ பட் ய டப்பட்ட 
ஏைனய விடயங்கள் ெதாடர்பாக பாிசீ ப்பதற்கான நியாயாதிக்கத்ைத ம் 
ெதாடர் ைடய பணிகைள ம் ெகாண் க்க ேவண் ெமன ம். 

(ஆ) அவற்றின் நியாயாதிக்கத் க்கு உட்பட்ட சகல சட்ட லங்கள், தீர்மானங்கள், 
ஒப்பந்தங்கள், அறிக்ைககள் மற் ம் ஏைனய விடயங்க ம் பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்ப வதற்கு ன்னர் அவற்றின் அறிக்ைகக்காக சம்பந்தப்பட்ட 
கு க்க க்கு ஆற் ப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ம் என ம்   இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற .      

1. சர்வேதச ெதாடர் கள் 
சர்வேதச வர்த்தகம் அடங்கலாக  ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் , 
சர்வேதச நி வனம், சர்வேதச மாநா கள் மற் ம் உடன்ப க்ைககள், 
பிராந்திய நி வனங்கள். 

2. ேதசிய பா காப்  
இலங்ைகயின் பா காப்  அடங்கலாக, ஆ தப் பைடகள், 

லனாய் , ெபா ச் சட்ட ம் ஒ ங்கும், ெபா ஸ் மற் ம் 
பா காப் , ெவளிநா க டனான ஒத் ைழப் . 

3. கமத்ெதாழில் மற் ம் காணிகள் 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்கள் அடங்கலாக மகாவ  அதிகார 
சைப, காணி மற் ம் நீர்ப்பாசனம். 

4. மனித வளங்கள் மற் ம் கலாசாரம் 
கல்வி அடங்கலாக, பயிற்சி, இைளஞர், விைளயாட் , கலாசாரம் 
மற் ம் மத அ வல்கள். 



( 140 ) 

5. மனித கு ேயற்றம் மற் ம் எாிசக்தி 
நகர மற் ம் கிராமிய உட்கட்டைமப் , ெந ஞ்சாைலகள், திகள், 

ைகயிரதம், கப்பல் ேபாக்குவரத் , விமானப் ேபாக்குவரத் , தபால் 
மற் ம் ெதாைலத் ெதாடர்பாடல்கள். 

6. மனித ேசமநலன்கள் 
சுகாதாரம் அடங்கலாக, ச க ேசமநலன்கள், வ ைம ஒழிப் , 
அங்க னர், சிேரஷ்ட பிரைசகள் மற் ம் சி வர் ேசமநலன். 

7. உள்ளக நிர்வாகம் 

8. சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் 
நீர் காைமத் வம் அடங்கலாக, நீரக வள லங்கள், விேஷட 
ெபா ளாதார வலயங்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில். 

9. சட்ட மற் ம் மகளிர் விவகாரம் 
நீதிமன்றங்கள் அடங்கலாக, மனித உாிைமகள், ஊடகங்கள், 
ெதாழிலாளர், ேதசிய ஒ ங்கிைணப்  மற் ம் பால்நிைல. 

(இ) அரசியலைமப்பின் உ ப் ைரகள் 44 (இ) மற் ம் 45 (1) இன் கீழ் 
அைமச்சுக க்கு குறித்ெதா க்கப்ப ம் விடயங்கள், பணிகள், திைணக்களங்கள் 
மற் ம் நி வனங்கைள சட்டவாக்க ேமற்பார்ைவ ேநாக்கத் க்காக உாிய 
நிைலயியற் கு க்கு பாரா மன்றம் ஒப்பைடத்தல் ேவண் ம். 

2. (அ) பின்வ ம் விடயங்களில் பாரா மன்றத் க்கு உத வதற்காக பந்தி (ஆ) 
இல் ெசால்லப்பட் ள்ள ெபா வான ேமற்பார்ைவப் ெபா ப் கைள 
பல்ேவ  ேமற்பார்ைவ நிைலயியல் கு க்கள் ெகாண் த்தல் ேவண் ம்:  

(i) (அ) பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்ப ம் சட்டங்களின் 
பிரேயாகம், நிர்வாகம், நிைறேவற்றம் மற் ம் பய தி; மற் ம் 

 (ஆ) திய அல்ல  ேமலதிக சட்டங்கைள ஆக்குவதற்கான அவசியம் 
அல்ல  வி ம்பத்தக்க தன்ைமையக் குறித் க் காட்டக்கூ ய 
நிைலைமக ம் சூழ்நிைலக ம்; ஆகியைவ பற்றிய அதன் 
பகுப்பாய் , கணிப்பீ  மற் ம் மதிப்பீ ; மற் ம் 

(ii) சட்டங்கைள வகுத்தல், பாிசீ த்தல் மற் ம் இயற் தல் அல்ல  
அவற் ள் மாற்றங்கள் ெசய்த ம் ேதைவயான அல்ல  ெபா த்தமான 
அத்தைகய ேமலதிக சட்டவாக்க ம். 

(ஆ) ஒ  கு வின் நியாயாதிக்கத்தி ள் வ கின்ற பிரச்சிைனகைளக் ைகயா ம் 
சட்டங்கள், க த்திட்டங்கள் மற் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஆகியன பாரா மன்றத்தின் 
ேநாக்கத்திற்கைமய நைட ைறப்ப த்தப்பட்  நிைறேவற்றப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம் அைவ ெதாடரப்பட ேவண் மா, கட் ப்ப த்தப்பட ேவண் மா 
அல்ல  நீக்கப்பட ேவண் மா என்பைத ம் நிர்ணயிப்பதற்கு பின்வ ம் 
விடயங்கைள ஒவ்ெவா  கு ம் ெதாடர்ச்சியான அ ப்பைடயில் மீளாய்  
ெசய்தல் ேவண் ம். 

(i) அதன் நியாயாதிக்கத்த ள் வ ம் விடயங்கைள ைகயா ம் சட்டவாக்கக் 
க த்திட்டங்கள் மற் ம் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் பிரேயாகம், நிர்வாகம், 
நிைறேவற்றம், மற் ம் பய தி; 

(ii) அதன் நியாயாதிக்கத்தி ள் வ ம் விடயங்கைள ைகயா ம்  
சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள் மற் ம் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் நிர்வாகம் 
மற் ம் நிைறேவற்றத் க்கான ெபா ப் கைளக் ெகாண்ட திைணக் 
களங்கள் மற் ம் நி வனங்களின் ஒ ங்கைமப் ம் ெதாழிற்பா ம்; 
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(iii) அதன் நியாயாதிக்கத்தி ள் வ ம் விடயங்கள் ெதாடர்பாக (அ  
ெதாடர்பான ஒ  சட்ட லம் அல்ல  தீர்மானம் அறி கப்ப த்தப் 
பட் ப்பி ம் இல்லாவி ம்) ைகயா ம்  திய அல்ல  ேமலதிக 
சட்டவாக்கத்தின் அவசியத்ைத அல்ல  வி ம்பத்தகுந்த தன்ைமைய 
குறித் க்காட் ம் ஏேத ம் நிைலைமகள் அல்ல  சூழ்நிைலகள்; 
மற் ம் 

(iv) அதன் நியாயாதிக்கத்தி ள் வ ம் விடயங்கள் பற்றிய எதிர்கால 
ஆய் க ம் எதிர்  கூற ம். 

(இ) ஒவ்ெவா  கு ம் தன  ெபா ப் கைள நிைறேவற் வதில் அவசியமான  
அல்ல  ெபா த்தமான  எனக் க ம் அத்தைகய லனாய் கைள ம் 
ஆய் கைள ம் எந்ேநரத்தி ம் நடத்தலாம். 

(ஈ) பாரா மன்றத்தின் தலாவ  கூட்டத்ெதாடர் ெதாடங்கி ஆ  வாரங்கள் 
பிந்தாமல், ஒவ்ெவா  நிைலயியல் கு ம் அந்தப் பாரா மன்றத்திற்கான அதன் 
ேமற்பார்ைவத் திட்டத்திைன வகுக்க ேவண் ம். அத்தைகய திட்டம் பாரா மன்ற 
அ வல்கள் ெதாடர்பான கு விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட ேவண் ம். ஒவ்ெவா  
கு ம் அதன் திட்டத்திைன உ வாக்குைகயில், இய மான அளவிற்கு  

(i) இவ்வாறான சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
அல்ல  கவர்களிைன மீளாய்  ெசய்ைகயில், கு க்க க்கு 
இைடயில் ஆகக்கூ தலான ஒத் ைழப்  மற் ம் ஒ ங்கிைணப் 
பிைன உ திப்ப த்  கமாக, இேதேபான்ற அல்ல  இ  
ேபான்றவற் டன் ெதாடர் ைடய சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள், 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அல்ல  கவர்கள் மீ  நியாயத் வத்திைனக் 
ெகாண்ட ஏைனய கு க்க டன் கலந்தாேலாசித்தல். அத் டன் 
அவ்வாறான ஒத் ைழப்  மற் ம் ஒ ங்கிைணப்பிைன உ திப் 
ப த் வதற்காக எ க்கப்பட்ட அல்ல  எ க்கப்பட ள்ள நடவ க்ைக 
களின் விளக்கங்கைள அதன் திட்டத்தில் உள்ளடக்குதல். 

(ii) ெதளிவற்றதாக இ க்கின்ற, தன்னிச்ைசயானதாக இ க்கின்ற அல்ல  
அர்த்தமற்றதாக இ க்கின்ற அல்ல  தனிநபர்க ள் மீ  ேமாசமான 
நிதிச் சுைமகைள சுமத் கின்ற அரசாங்கத்தின் விதிகள், ஒ ங்கு 
விதிகள், நியதிச் சட்டங்கள் மற் ம் நீதிமன்றத் தீர்மானத் டன் 
ெதாடர் ைடய குறிப்பிட்ட பிரச்சிைனகைள மீளாய்  ெசய்தல். 

(iii) அவ்வாறான சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், 
அல்ல  நிரந்தரமான வர  - ெசல த் திட்ட அதிகார சைப அல்ல  
நிரந்தரமான நியதிச் சட்ட அதிகார சைப ஆகியவற்றின் கீழ் இயங்கும் 

கவர்கள் மீதான மீளாய் விைன அதன் திட்டத்தில் உள்ளடக்குவதற்கு 
ன் ாிைமைய வழங்குதல். 

(iv) அதன் நியாயாதிக்கத்தின் கீ ள்ள க்கிய சட்டவாக்கக் க த்திட்டங்கள், 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அல்ல  கவர்கள் 10 வ டங்க க்கு ஒ  தடைவ 
மீளாய் க்கு உட்ப வைத உ திப்ப த் வைதப் பார்த் க் ெகாள்ளல் 
ேவண் ம். 

 (உ) ேமற்பார்ைவத் திட்டங்களின் பய  ஒ ங்கைமப்ைப உ தி ெசய்வதற்கும் 
இவ் ப வாசகத்தின் குறிக்ேகாள்கைள அைடவதற்கும் கு க்கள் 
ேமற்ெகாள்ளக் கூ ய விதப் ைரக டன் அக்கு க்கள் பாரா மன்றத்திற்குச் 
சமர்ப்பிக்கும் அறிக்ைககைள பாரா மன்ற அ வல்கள் கு   
பாரா மன்றத்தின் தலாவ  கூட்டத்ெதாடர் ெதாடங்கியதில் இ ந்  
ஒன்ப  வாரங்கள் கடப்பதற்கு ன் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 
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3. (அ) பாரா மன்றமான  எந்த ஒ  விடயத்திைன ம் எந்த ஒ  ேமற்பார்ைவ 
நிைலயியற் கு விற்கும் ஆற் ப்ப த்தலாம். 

 (ஆ) அைமச்சர் ஒ வர் அவ க்குக் கீழ்வ ம் விடயம், ெசயற்பா , 
திைணக்களம் அல்ல  நி வனத்தின் மீ  நியாயாதிக்கத்திைனக் 
ெகாண்ட சம்பந்தப்பட்ட ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு விற்கு எந்த ஒ  
விடயத்திைன ம் ஆற் ப்ப த்தலாம். 

4. (அ) சபாநாயகர், ஒவ்ெவா  சட்ட லத்திைனேயா, ஒ ங்குவிதியிைனேயா, 
தீர்மானித்திைனேயா அல்ல  இந்த நிைலயியற் கட்டைளயின் 
ஏற்பா க க்கு அைமவாக, 19(அ) பந்தியின் கீழ் ெபயாிடப்பட்ட 
ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு வின் கீழ் பட் ய டப்பட் ள்ள விடயம் 
ெதாடர் ைடய ேவ  ஏதாவ  விடயத்திைனேயா ஆற் ப்ப த்தலாம். 

 (ஆ) 1(அ) பந்தியின் கீழ் ஏற்பாெடான்றின் விடயப் ெபா ள் மீ  
நியாயாதிக்கத்திைனக் ெகாண்ட ஒவ்ெவா  கு ம் அவ்வாறான 
ஏற்பாட் ைனக் க த்திற்ெகாண்  பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைகயி வதன் 
சாத்தியமான உச்சப்பட்ட அளவிைன உ திப்ப த் ம் வைகயில் பந்தி 4
(அ) இன் கீழ் சபாநாயகர் விடயங்கைள ஆற் ப்ப த்தலாம். 

 (இ) விடயத்திைன ஆற் ப்ப த்தல் ெதாடர்பாக பந்தி ( அ)  மற் ம் ( ஆ)  
இன் கீழ் ெசயலாற் ம் ேபா   சபாநாயகர், 

(i) ஆரம்ப நியாயாதிக்கத்திற்கான கு விைன நியமிக்கலாம். 

(ii) ஆரம்பத்தில் அல்ல  ஆரம்ப நியாயாதிக்கக் கு வினால் அதன் 
க த் க்க க்காக விடயமான  அறிக்ைகயிடப்பட்டதன் பின்னர் 
பாிசீலைனக்காக விடயத்திைன ஒன்  அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ட 
ேமலதிகக் கு க்க க்கு ஆற் ப்ப த்தலாம். 

(iii) ஆற் ப்ப த்த ைன ெபா த்தமான காலவைரயைறக க்கு 
உட்ப த்தலாம்; மற் ம், 

(iv) ெபா த்தமான  எனக் க தப்படக்கூ ய அவ்வாறான ஏைனய 
ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்ளலாம். 

 (ஈ) அபிப்பிராயத்திைன வழங்கும் கு வின் ெபா ப்பின் பரப்பின் கீழ்வ ம் 
விடயங்க டன் மாத்திரேம அபிப்பிராயமான  சம்பந்தப்படலாம். 

 (உ) ஆரம்ப நியாயாதிக்கக் கு வான  ஒ  காலக்ெக விைன விதிக்கலாம்.  
அத ள் கு  அபிப்பிராயத்திைனக் ேகா ம். அத் டன் அ  ஆரம்ப 
நியாயாதிக்கக் கு வில் கவனத்தில் ெகாள்ளப்பட ேவண் மாயின், 
அக்காலக்ெக வின் ன் அதைன வழங்க ேவண் ம். 

5. (அ) நியாயாதிக்கத்திைனப் பயன்ப த் ம் ஒவ்ெவா  கு ம், கு வினால் 
கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப ம் ஒவ்ெவா  விடயம் ெதாடர்பாக ம் ஓர் 
அறிக்ைகயிைனச் சபாநாயக க்குச் சமர்ப்பிக்கலாம். அவ்வாறான 
அறிக்ைககள் பாரா மன்றத்தின் சபாபீடத்தின் ன் சமர்ப்பிக்கப்பட 
சபாநாயகர் ஏற்பா  ெசய்வார். 

(ஆ) (i) எந்தெவா  சட்ட லம் அல்ல  ஒ ங்கு விதி மீதான கு வின் எந்த 
அறிக்ைக ம், இைணக்கப்பட் ள்ள ன்ெமாழி க க்கு, 
அவ்வாறானைவ இ ப்பின், வைர த் தி த்தங்கைள, கு கிய 
நியாயாதிக்கங்களின் ப  ெபா த்தமானெதனின், உள்ளடக்க ேவண் ம். 

(ii) ஒ  சட்ட லத்திற்கான அவ்வாறான எந்தெவா  தி த்த ம், அந்தச் 
சட்ட லத்திைன் கு நிைலயின் ேபா , தவிசாளாினால் அல்ல  
கு வினால் நியமிக்கப்பட்ட ேவ  உ ப்பினாினால் பிேராிக்கப்பட்ட 
தி த்தமாக, நிைலயியற் கட்டைள 56 இன் கீழ் பாரா மன்றத்திற்கு 
சபாநாயகாினால் சமர்ப்பிக்கப்ப ம். 
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(iii) ஒ ங்குவிதி ஒன்றிற்கான அவ்வாறான எந்தத் தி த்த ம், கு வின் 
தவிசாளாினால் அல்ல  கு வினால் நியமிக்கப்பட்ட ேவ  ஓர் 
உ ப்பினாினால்  பிேராிக்கப்பட்ட தி த்தமாக; சபாநாயகாினால் 
சமர்ப்பிக்கப்ப ம். 

 (இ) பாரா மன்றமான  அதன் ன்னால் சமர்பப்பிக்கப்பட் ள்ள 
எந்தெவா  சட்டவாக்கம் சாராத அறிக்ைகயின் விதப் ைரகளிைன ம் 
பிேரரைண லம் அங்கீகாிக்கலாம். 

6. (அ) ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு ம் அதன் கூட்டங்கள் பற்றிய கால 
சூசிைகயிைனத் தயாாித்  அதைனச் சபாநாயக க்குச் சமர்ப்பிக்கும். 

 (ஆ) ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு ம், மாதத்தில் இரண்  நாட்க க்குக் 
குைறயாமல் கூ ம். ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு வினதம் கூட்டங்கள் 
சபாநாயகர் அங்கீகாித்த அதன் சூசிைக / ேநர அட்டவைணக்கு 
அைமவாகக் கூட்டப்ப ம். 

 (இ) எந்தெவா  நிைலயியற் கு வின ம் ேமலதிகக் கூட்டங்கள் ஒன்றில் 
பாரா மன்றத்தின் ேவண் ேகாளின்ப ேயா அல்ல  நிைலயியற் 
கு வின் உ ப்பினர்களில் அைரவாசிப் ேபாின் ேவண் ேகாளின்ப ேயா 
கூட்டப்படலாம். 

 (ஈ) எந்தெவா  நிைலயியற் கு ம் அதற்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட விடயம் 
ெதாடர்பாக அவ்வா  ஆற் ப்ப த்தப்பட்  எட்  வாரங்கள் கடந்த 
பின்னர் அவ்விடயம் ெதாடர்பான ன்ேனற்றம் குறித்  ஏதாவ  
நிைலயியற் கு  ஓர் அறிக்ைக சமர்ப்பிக்க ேவண் ம் என பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க ள் ன்றில் ஒ  பங்கினர் ேகாாிக்ைக வி க்கலாம். 
அத்தைகய ேகாாிக்ைக கிைடக்கப் ெபற்றதன் ேபாில் அத்தைகய 
நிைலயியற் கு  இரண்  வாரங்க க்குள் பாரா மன்றத்திற்கு 
அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். அத்தைகய அறிக்ைக 
பாரா மன்ற சபாபீடத்தில் இடப்படல் ேவண் ம். 

7. ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு ம் பாரா மன்ற பதவிக்காலம் வைர ெசயற்ப ம். 

8. (அ) பின்வ ேவாைர தவிர்ந்த சகல பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் நிைலயியற் 
கு க்களின் உ ப்பினர்களாக பணியாற்ற தகுதி ைடேயாராவார்: 

(i) சபாநாயகர் 
(ii) பிரதிச் சபாநாயகர் 
(iii) கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
(iv) பிரதம அைமச்சர் 
(v) சைப தல்வர் 
(vi) எதிர்க்கட்சித் தைலவர் 
(vii) அரசியலைமப்பின் 44(1) ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ்  நியமிக்கப்பட்ட  

அைமச்சரைவ அைமச்சர்கள். 
(viii) அரசியலைமப்பின் 45(1) இன் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ 

அைமச்சர  நியாயாதிக்கத்தின் கீழ் வராத  அைமச்சுக்களின் 
விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் ெகாண்ட அல்ல  உ ப் ைர 4(4) 
இன் கீழ் விடயங்க ம் பணிக ம் குறித் ைரக்கப்பட்ட அைமச்சர்கள். 
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 (ஆ) தகுதி ைடய ஒவ்ெவா  பாரா மன்ற உ ப்பின ம் ஒ  நிைலயியற் 
கு  உ ப்பினராக பணியாற் தல் ேவண் ம். 8 ( அ)  ( v iii )  பந்தியின் 
கீழ் வராத பிரதி அைமச்சர்க ம், அைமச்சர்க ம் தாம் எந்த 
அைமச்சரைவ அைமச்சின் கீழ் பணியாற் கின்றார்கேளா, அந்த 
அைமச்சின் கீழ் வ ம் ஏேத ம் விடயங்கள், பணிகள், திணக்களங்கள் 
அல்ல  நி வனங்களின் அேத நியாயாதிக்கங்கள் மற் ம் பணிகைளக் 
ெகாண்ட ஏேத ம் நிைலயியற் கு வில் பணியாற் தல் ஆகா . 

 (இ) (i) சபநாயகர், தகுதி ைடய உ ப்பினர்களின் நிரல் ஒன்ைற தயாாித்தல் 
ேவண் ம். 

   (ii) தகுதிவாய்ந்த உ ப்பினர்களின் பட் ய ன் ஒவ்ெவா  நிைலயியற் 
கு வின ம் உ ப்பாண்ைம பாரா மன்றத்தில் பிரதிநிதித் வம் 
வகிக்கும் அரசியல் கட்சிகளின ம் சுேயட்ைசக் கு வின ம் 
எண்ணிக்ைகக்கு அைமய சபாநாயகர் அவர்களால் ஒ க்கீ  
ெசய்யப்ப ம். 

 (ஈ) பாரா மன்றத்தி க்கும் கட்சிகளின் அல்ல  சுேயட்ைசக் கு க்களின் 
தைலவர்கள் ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு விற்குமான தம  உ ப்பினர் 
ெபயர் நியமனங்கைள சபாநாய க்கு சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். ெதாி க் 
கு விடம் கலந்தாேலாசித்  சபாநாயகர் அத்தைகய ெபயர்கைள 
பாரா மன்றத்தில் அறிவிக்க ேவண் ம். 

 (உ) பாரா மன்றத்தி க்கும் ஏேத ம் கட்சியின் அல்ல  நிைலயியற் 
கு வின் தைலவர் 8 ( ஈ)  பந்தியின் கீழ் ெபயர் நியமனம் ெசய்யப்பட்ட 
அத்தைகய எவேர ம் உ ப்பினைர அத்தைகய கு வி ந்  
அகற் மா  எ த்  லம் சபாநாயகைரக் ேகட் க்ெகாள்ளலாம். 
அத்தைகய ேவண் ேகாள் கிைடக்கப்ெபற்றதன் ேபாில் பாரா மன்றத்திற்கு 
அறிவித்த பின்னர் சபாநாயகர் அத்தைகய உ ப்பினைர அத்தைகய 
கு வி ந்  நீக்க ேவண் ம். 

 (ஊ) (i) ஒவ்ெவா  நிைலயயிற் கு ம் அதன் தலாவ  கூட்டத்தின் ேபா  
அல்ல  அதன் தவிசாளர் பதவி ெவற்றிதடமான பின்னர் நைடெப ம் 

தலாவ  கூட்டத்தின் ேபா  அந்நிைலயியற் கு வின் தவிசாளைரத் 
ெதாி  ெசய்தல் ேவண் ம். 

  (ii) நிைலயியற் கு ெவான்றின் தவிசாளராகத் ெதாி ெசய்யப்ப வதற்கு 
அைமச்சர் ஒ வ க்ேகா அல்ல  பிரதி அைமச்சர் ஒ வ க்ேகா 
அங்கீகாரம் இல்ைல. 

 (எ) கு வின  ன்  ெதாடர்ச்சியான கூட்டங்க க்கு அங்கத்தவர் 
எவராவ  ச கமளிக்காம ந்தால் அவர் அக்கு வின் உ ப் ாிைமைய 
இழந்தவராகக் க தப்ப வார். 

9. ேமற்பார்ைவ நிைலயியற்கு  ஒவ்ெவான் ம் அக்கு விைனப் பாிசீலைன 
ெசய்தல் மற் ம் அக்கு விற்கு அறிக்ைகயிடல் ேபான்ற விடயங்கள் 
அவசியமாகும் ேபா  தன  ெசாந்த உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்  உப 
கு க்கைள நியமித்தல் அத்தியாவசியெமனக் க கிற . 

10. ஏதாவெதா  குறித்த விடயத்தில் அறிக்ைகயிட க்கான காலநீ ப்  
பாரா மன்றத் தினால் பிரகடனப்ப த்தப்பட் ந்தாலன்றி,  குறிப் ைர 
ெகா க்கப்பட்ட காலத்தி ந்  ன்  மாதங்கள் காலாவதியாகும் வைர 
ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு விற்கு குறித் ைரக்கப்பட்ட விடயங்கள் 
பாரா மன்றத்தினால் பாிசீலைனக்கு எ த் க் ெகாள்ளப்படமாட்டா . 
பிரகடனத்தில் குறித் ைரக்கப்பட்ட கால எல்ைல காலாவதியாகிய பின்  
மாத்திரேம இவ்விடயம் பாிசீலைனக்கு எ த் க் ெகாள்ளப்ப ம். 
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11. ஏதாவெதா  சட்ட லம் அல்ல  ெபா  க்கியத் வம் சம்பந்தப்பட்ட ேவ  
ஏதாவ  விடயம் சார்பாக அச்சட்ட லத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட சகல தரப் கள் 
அல்ல  அக்கைற ள்ள ஏதாவ  தரப் கள் அல்ல  அ பவசா கள் 
ஆகிேயாாிடமி ந்  சாட்சியங்கைள ேமற்பார்ைவ நிைலயியற்கு  
ஒவ்ெவான் ம் அைழக்கலாம். 

12. (அ) அரசியலைமப்பின் 152 ஆம் உ ப் ைரயில் குறித் ைரக்கப்பட் ள்ள 
ஒ  சட்ட லத்ைத அல்ல  அரசியலைமப்பிற்கான ஒ  தி த்தத்ைதத் 
தவிர்ந்த சட்டத்ைத ஆக்குவதற்கு ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு ெவான்  
விதப் ைர ெசய் மிடத் , அத்தைகய ேநாக்கத்திற்காக அவ்வறிக்ைகயின் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் கு வின் தவிசாளர் அல்ல  எவேர ம் உ ப்பினர் 
அரசியலைமப்பின் 78 ஆம் உ ப் ைரக்கு உட்பட் , அறிவித்த ன் 
பின்னர் அச்சட்ட லம் பாரா மன்றத்தின் கட்டைள ஒன்  இன்றிேய 
பாரா மன்றத்தில் தல் மதிப்பீ  ெசய்வதற்கான பிரேரரைண ஒன்ைற 
பிேராிக்கலாம்.  அச்சட்ட லத்தின் பிரதிகள் அப்பிேரரைண டன் 
ேசர்த் ச் சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண் ம். அப்பிேரரைண பாரா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆ  வாரங்க க்குள் சபாநாயகர் அத்தைகய 
பிேரரைணைய வாக்ெக ப்பிற்காக பாரா மன்றத்தில் இ தல் 
ேவண் ம். எனி ம், இவ் ஆ வார காலம் ஒ க்கீட் ச் சட்ட லத்தின் 
இரண்டாம் மதிப்பீட்  காலத் ள் அல்ல  அதன் கு நிைலயில் அல்ல  
அதன் ன்றாவ  மதிப்பீட் ன்ேபா  வ மாயின், ஒ க்கீட் ச் 
சட்ட லத்தின் மீதான பாிசீலைன நிைற ற்றதன் பின்னர் 
பாரா மன்றத்தில் இ தல் ேவண் ம். அத்தைகய பிேரரைண ஒன்ைறப் 
பாரா மன்றம் அங்கீகாித்ததன் பின்னர் அச்சட்ட லம் தலாம் ைற 
வாசிக்கப்ப தல் என்பேதா  அச்சிடப்ப வதற்கும் கட்டைளயிடேவண் ம். 

  எனி ம், அத்தைகய சட்ட லம் ேமற்பார்ைவ நிைலயியற் கு வின் 
ெமாத்த உ ப்பினர்க ள் 2/3 பங்கினரால் அங்கீகாிக்கப்பட் ப்பேதா , 
ெபயர்க டன் அவ்வா  பதியப்பட் க்க  ேவண் ம். 

 (ஆ) சட்ட லம் தல் ைற மதிப்பிடப்பட் ,  அச்சிடப்ப வதற்கு 
கட்டைளயிடப்பட்ட பின்னர், சபாநாயகர் அத்தைகய சட்ட லத்ைத 
அைமச்சரைவக்கு அ ப்பி ைவத்தல் ேவண் ம்.  அைமச்சரைவ 
பாரா மன்றத்திற்கு ஒ  அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிக்கும் வைர அதன்மீ  
ேம ம் எவ்வித நடவ க்ைகக ம் ேமற்ெகாள்ளப் படமாட்டா . 

 (இ) அைமச்சரைவ பாரா மன்றத்திற்கு அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பித்த 
பின்னர் அல்ல  அச்சட்ட லம் அைமச்சரைவக்கு அ ப்பிைவக்கப்பட்ட 
தினத்தி ந்  இரண்  மாதங்கள் ற்றதன் பின்னர் அச்சட்ட லம் 
இரண்டாம் வாசிப்பிற்காக இடப்ப ம். 

13. (அ) ஒவ்ெவா  நிைலயியற் கு ம் ஆட்கைள ம், பத்திரங்கைள ம், 
பதி கைள ம் ேகட் ப்ெப வதற்கு அதிகாரம் உைடயதாக இ ப்பேதா , 
தம் ன் எ க்கப்பட்ட சான் கள் பற்றிய அறிக்ைககேளா  தம  
அபிப்பிராயங்கள் மற் ம் அவதானிப் கள் ஆகிய அடங்கிய 
அறிக்ைககைளச்  பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க ம் ேவண் ம். 

 (ஆ) நிைலயியற் கு வின் எவேர ம் உ ப்பினெரா வாின் மாற் க்க த் கள் 
கு வின் ஏதாவ  அறிக்ைக டன் இைணக்கப்படலாம். 

14. (அ) அரசியலைமப்பின் 152 ஆம் உ ப் ைரயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள சட்டம் 
இயற் த க்கு நிைலயியற் கு வின் அறிக்ைக எப்ேபாதாவ  விதப் ைர 
ெசய் மாயின்,  அத்தைகய அறிக்ைக பாரா மன்றத்திற்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட்  3 மாத காலப்பகுதியி ள் அைமச்சரைவ தன  
அபிப்பிராயங்கைள பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 
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 (ஆ) ஒ  நிைலயியற் கு வின் அறிக்ைக சட்டவாக்கம் சாராத அறிக்ைகயாக 
இ க்குமிடத் , அவ்வறிக்ைக பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்  2 
மாத காலப்பகுதியி ள் அைமச்சரைவ தன  அபிப்பிராயங்கைள 
சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். அத்தைகய அறிக்ைககள் பாரா மன்றத்தினால் 
பாிசீலைனக்காக எ த் க்ெகாள்ளப்படலாகா . 

15. யாராவ  கவர், சங்கம், அதிகாாி அல்ல  நபர் ஏதாவ  சட்டத்தின் கீழ் 
நம்பிக்ைக அல்ல  இரகசியத்தன்ைம ஆகியவற்ைறப் ேப வதற்கு 
ேதைவப்ப த்தப் பட் க்கும் ெபா  சம்பந்தப்பட்ட நிைலயியற் கு  
அத்தைகய சட்டத்திற்கைமய ெசயற்பட ேவண் ம். 

16. (அ) அரசியலைமப்பின் 155 ஆம் உ ப் ைரயின் கீழ் உ வாக்கப்பட்ட 
ெபா மக்கள் பா காப் த் ெதாடா்பான ஏதாவ  ஒ ங்கு விதிகள் சட்டம் 
மற் ம் மகளிர் அ வல்கள் ெதாடர்பான நிைலயியற் கு விற்கு 
அறிக்ைகயி வதற்காக ஆற் ப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ம்.  ேவ  
கு ெவான்றின் நியாயாதிக்கத்தின் கீழ் வ கின்ற திட்டவட்டமான 
விடயங்கைள ஒ ங்கு விதிெயான்றின் சு க்கப்ெபயர் குறிப்பி கின்ற 
ெபா , 4 ( இ) (ii) பந்தியின் பிரகாரம் அத்தைகய ஒ ங்கு விதிகைள 
அத்தைகய நிைலயியற் கு விற்கு சபாநாயகர் ஆற் ப்ப த்த ேவண் ம். 

 (ஆ) உப பந்தி (அ) வின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்க க்கு 7 ஆம் பந்தி 
ஏற் ைடயதாகா . 

17. ேமற்பார்ைவ ெசய்வதற்கான ஏதாவ  நிைலயியற் கு , சபாநாயகாிடமி ந்  
அ மதிையப் ெபற் க்ெகாண்டதன் பின்னர், ஒன்  அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ட 
ஏைனய நிைலயியற் கு க்க டன் கலந் ைரயாடலாம். 

18. ஏதாவ  ஒ க்கீ களின் மாற்றம் மற் ம் பாவிக்கப்படாத மிகுதிகள் ெதாடர்பாக 
நிதி அைமச்சின் ெசயலாளர், வர  ெசல த் திட்டப் பணிப்பாளர், சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சாின் ெசயலாளர் ஆகிேயார் உடன யாக ெபா  நிதி கு விற்கு 
அறிவிக்க ேவண் ம். 

19. நியாயாதிக்கம் எனப்ப வ  சட்ட ேமற்பார்ைவ நியாயாதிக்கம்  எனப் 
ெபா ள்ப ம் என்பேதா  ைணச்சட்டவாக்கங்கள் மீதான ேமற்பார்ைவைய ம் 
அ  உள்ளடக்கும்.  

 ஏதாவ  ஒ க்கீ களின் மாற்றம் மற் ம் பாவிக்கப்படாத மிகுதிகள் ெதாடா்பாக 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சின் ெசயலாளர், உாிய ேமற்பார்ைவக் கு விற்கு 
உடன யாக அறிவிக்க ேவண் ம். 

20. 8 (அ) மற் ம்  ஊ (ii)  ஆம் பந்திகளின், அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய கு  
மற் ம் அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு  ஆகியவற்றிற்கு 
ஏற் ைடயனவாயி த்தல் ேவண் ம். 

* அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற  


