
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

3 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2016 ன் 24 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 3(4).] பாரா மன்றம் 

2016 ைல 05, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக் ேகாைவ (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

* 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம், நி வகித்த ம், 

பணிகைள நிைறேவற் த ம்) சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ .  

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

2016 ைல 20, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

496/ ‘16  
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் ெதற்கு ேபாக்குவரத்  அபிவி த்தி 

க த்திட்டத்தின் ஆேலாசகர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், நியமனத் 
திகதிகள் மற் ம் கல்வித் தைகைமகள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  ஆேலாசக க்கும் ெச த்தப்ப ம் ெகா ப்பன கள் ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் மக்கள் ெதாடர்  உத்திேயாகத்தர்களின் 
ெபயர்கள், கவாிகள், நியமனத் திகதிகள் மற் ம் கல்வித் தைகைமகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  மக்கள் ெதாடர்  உத்திேயாகத்த க்கும் ெச த்தப்ப ம் 
ெகா ப்பன கள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமேல அ (i) மற் ம் ஆ (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பதவிகைள 
உ வாக்குவதற்கு காைமத் வ ேசைவகள் திைணக்களத்தின் அங்கீகாரம் 
ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அங்கீகாரம் ெபறப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

548/ ’16 

ெகௗரவ விமல் ரவங்ச,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) ேதசிய நல் ணக்கத் க்கான ெசயலாற் ப் பைடயணி என்ற நி வனெமான்  

நி வப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரத்தின் கீழ் நி வப்பட்டதா 

என்பைத ம்; 

 (iii) ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வில் அரசினால் 

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ன்ெமாழி க்கைமய அ  நி வப்பட்டதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்குறித்த ெசயலாற் ப் பைடயணி நி வப்பட்டதன் ேநாக்கம் மற் ம் அதற்கு 

ஒப்பைடக்கப்பட்ட கடைமப் ெபா ப் கள் யாைவ என்பைத அவர் 

குறிப்பி வாரா?  

(இ) (i) ேமற்குறித்த ெசயலாற் ப் பைடயின் தைலவர் மற் ம் அதன் உ ப்பினர்கள் 

யாவர் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  தைகைமகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெசயலாற் ப் பைடயணியின் பணிக க்காக அதன் தைலவர் 

மற் ம் ஏைனய உ ப்பினர்கள் 10 ேப க்கு ெச த்தப்ப ம் 

ெகா ப்பன கள் மற் ம் ச ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

608/ ’16 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) இரா வ அங்கத்தவர்களின் பிள்ைளக க்கான பாடசாைலக க்கு 

உத்திேயாகத்தர்கள் அல்லாத இரா வ அங்கத்தவர்களின் பிள்ைளகைள 

அ மதிப்ப  ெதாடர்பாக கடந்த அரசாங்கத்தினால் தயாாிக்கப்பட்ட 

ெகாள்ைககள் யாைவெயன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

2016 ன் 21, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

105/ ’15 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) 2010.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 ஆம் திகதி வைரயிலான 
ஐந்தாண்  காலப் பகுதியில் ஐேராப்பியக் கண்டத்தி ள்ள நா களில் 
மரணித்த இலங்ைகப் பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன்ப  
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த கவாி மற் ம் ேமற்ப  
நா களில் ாிந்த ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) இந்த ஆட்களின் மரணங்க க்கான அண்மித்த காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2010.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 ஆம் திகதி வைரயிலான 
ஐந்தாண்  காலப் பகுதியில் ஐேராப்பியக் கண்டத்தி ள்ள நா களில் 

ைமயாக அல்ல  பகுதியளவில் அங்க ன நிைலைமக்கு உள்ளாகிய 
இலங்ைகப் பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன் பிரகாரம் 
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த கவாி மற் ம் ேமற்ப  
நா களில் ேமற்ெகாண்ட ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii) இவர்கள் அங்க னமைடந்ததற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 
 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

461/ '16 
6. 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) ஓய் ெபற்ற மக்கள் வங்கி ஊழியர்க க்கு ெச த்தப்பட ேவண் ய மாற்றமைட ம் 
வாழ்க்ைகச் ெசல ச் சுட்ெடண் ெகா ப்பனவான , ஓய் திய நம்பிக்ைக 
நிதியத்தின் அ ப்பைட ஒ ங்குவிதிக க்கு ரணான வைகயி ம், அ ப்பைட 
உாிைமகைள மீ கின்ற வைகயி ம், ஓய் ெபற்றவர்களில் ஒ  சில க்கு 
ெச த்தப்ப கின்ற  என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இதனால், ஓய் ெபற்ற மக்கள் வங்கி ஊழியர்களில் சிலர் மாதாந்தம் சுமார் பா 
20,000/- வாழ்க்ைகச் ெசல க் ெகா ப்பனைவ இழந் ள்ளார்கெளன்பைத ம்; 

 (ii) ஏைனய அைனத்  அரச வங்கிகளி ம் ஓய் தியக் ெகா ப்பனவின்ேபா  
இன் வைர, மாற்றமைட ம் வாழ்க்ைகச் ெசல க் ெகா ப்பன  ைறயாக 
ெச த்தப்ப வ டன், இதற்கு மாறாக, ஒேர மட்டத்திலான ஊழியர்க க்கு 
இரண்  விதமாகக் க தி ெசயற்ப ம் ஒேர அரச வங்கி, மக்கள் வங்கியாகும் 
என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 



( 4 ) 

 

(இ) (i) ஓய் ெபற்ற ஏைனய அரச வங்கி ஊழியர்க க்கு ெச த்தப்ப ம் மாதாந்த 
வாழ்க்ைகச் ெசல க் ெகா ப்பன  பற்றிய விபரமான அறிக்ைகைய 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) மக்கள் வங்கி மாத்திரம்  ஒய் ெபற்ற ஒ  கு வின க்கு வாழ்க்ைகச் ெசல க் 
ெகா ப்பனைவ ெச த் கின்றேபா  ேவ  விதமாகக் க திச் ெசயற்ப வ  
ெதாடர்பில் ாித தீர்ெவான்ைற வழங்குவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 1996ஆம் ஆண்  தல் மாற்றமைட ம் வாழ்க்ைகச் ெசல க் ெகா ப்பனைவ 
சு க்கிச் ெச த் வதான , பணிப்பாளர் சைபயின் தீர்மானமின்றி, ன்னாள் 
ெபா காைமயாளர் ஒ வாினால் இலாபத்ைத அதிகமாகக் காட் ம் ெபா ட்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தான்ேதான்றித்தனமான ஒ  தீர்மானமா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

569/ '16 
ெகௗரவ ெஷஹான் ேசமசிங்க,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் ஆரம்பிக்கப்பட் , இைடயில் நி த்தப்பட் ள்ள 
அ ராத ரம்  ெபா  ஆஸ்பத்திாியின் வாகனத் தாிப்பிடத்ைத நிர்மாணிக்கும் 
க த்திட்டத்தின் பணிகள் மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்ப மா; 

 (ii) ஆெமனில்,  அத்திகதி யா ; 
 (iii) இன்ேறல், அதற்கான மாற்  ேவைலத்திட்டம் அல்ல  க த்திட்டம் 

காணப்ப கின்றதா; 
 (iv) இதற்காக  ஒ க்கப்பட் ந்த  பா இரண்  மில் யன் பணத் ெதாைக 

ெசல  ெசய்யப்படா ள்ளதால் அத்ெதாைகைய மீண் ம் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (v) இன்ேறல், இதற்கான மாற்  ேவைலத்திட்டம் அல்ல  பிேரரைண 
காணப்ப கின்றதா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

621/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) பல ேமாச  மற் ம் ஊழல் குற்றச்சாட் கள் ெதாடர்பாக ஊவா மாகாண 
சைபயின் தலைமச்ச க்கு எதிராக நிதிசார் குற்றப் லனாய் ப் பிாிவிற்கு 

ைறபா கள் ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

(ஆ) (i) தலைமச்சர் ஆேலாசகர்கைள ஆட்ேசர்த் ள்ளாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அ  எத்தைகய அதிகாரங்களின் கீழ் என்பைத ம்; 
 (iii) ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ள ஆேலாசகர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் அவர்க க்குச்  

ெச த் கின்ற ெகா ப்பன கள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  ஆட்கள் சட்டவிேராதமான ைறயில் ஆட்ேசர்க்கப்பட் ப்பின், 

அவர்கைள அகற் வதற்கும், அ  ெதாடர்பாக தலைமச்ச க்கு எதிராக 
சட்ட ாீதியாக ெசயலாற் வதற்கும் நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

629/ ’16 
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2001 –  2004 ஆம் ஆண்  காலத்தி ள் ஆட்சியி ந்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 

அரசாங்கத்தினால் விற்பைன அல்ல  நீண்டகால குத்தைக அ ப்பைடயில் 
தனியார் கம்பனிக க்கு அல்ல  ஆட்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள மக்கள் 
ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்தி சைபக்குச் ெசாந்தமான ேதாட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அத்ேதாட்டங்களின் ெபயர்கள், அவற்றின் ஏக்கர் அள கள், விற்பைன 
ெசய்யப்பட்ட அல்ல  குத்தைகக்கு வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக, விற்பைன 
அல்ல  குத்தைக அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட் ள்ள கம்பனிகள் அல்ல  
ஆட்களின் ெபயர்கள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேதாட்டங்கள் வழங்கப்பட் ப்ப  அைமச்சரைவ அங்கீகாரம், 
திறந்த ேகள்விப்பத்திர நைட ைற அல்ல  அரசாங்கத்தின் விைலமதிப்பீ  
என்பவற் க்கு உட்பட்ட வைகயிலா என்பைத ம்; 

 (iv) அத்தைகய நிபந்தைனகள் எ மின்றி ேமற்ப  காணிகள் விற்பைன 
ெசய்யப்பட் ப்பின் அல்ல  குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ப்பின் அக்காணிகள் 
மீண் ம் அரசாங்கத்திற்குச் சு காித் க் ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

643/ ’16 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெமானராகல கல்வி வலயத் க்குாிய, ெமா/அ ெபாத்த ஸ் ம் மத்திய மகா 

வித்தியாலயத்ைத 1000 இரண்டாம் நிைல பாடசாைலகைள அபிவி த்தி 
ெசய் ம் ேவைலத்திட்டத்தில் உள்ளடக்குைகயில், அதன் ஆரம்பப் பிாி  
பிாிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2013 ஆம் ஆண் ல், ெமா/அ ெபாத்த ஸ் ம் ஆரம்பப் பாடசாைல எனப் 
ெபயாிடப்பட் ள்ள ேமற்ப  பாடசாைலக்கு நிரந்தர கட்டடம் அல்ல  
ேதைவயான ெபௗதீக வளங்கள் உள்ளிட்ட தகுதியான ஆசிாியர்கள் இல்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) ேமற்ப  ஆரம்பப் பாடசாைலக்கு நிரந்தர கட்டடெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கும் 

ேதைவயான ெபௗதீக வளங்கைள வழங்குவதற்கும் மற் ம் தைகைம வாய்ந்த 
ஆசிாியர்கைள நியமிப்பதற்கும் ாிதமாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
662/ ’16 

ெகௗரவ ஹி னிகா பிேரமசந்திர,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2002 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் 1491 
ஊழியர்கள் ெதாழிைல இழந்தார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கைள சுயவி ப்பத்தின் ேபாில் ஓய் ெபறச் ெசய்தைம இதற்கு 
காரணமாக அைமந்தெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2010 ஆம் ஆண் ல் ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத்தினால் ேமற்ப  ஊழியர்கைள 
மீண் ம் ேசைவயில் அமர்த் மா  வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பிைன எதிர்த் , 
இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் ன்னாள் தைலவாினால் 
ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத்தில் ெதா க்கப்பட்ட வழக்கும் வைடந் ள்ள 
ேபாதி ம், இற்ைறவைர இவ் ழியர்க க்கு எந்தவித நீதி ம் நிைறேவற்றப் 
படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) ேமற்ப  ஊழியர்க க்கு நீதிைய நிைறேவற் வாரா என்பைத அவர் 

இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

2016 ன் 22, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

348/ ’15 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) கடந்த காலத்தில் பங்குச் சந்ைதயில் நைடெபற்ற ஊழல் மற் ம் ேமாச கள் 
தற்ேபா ம் நைடெப கின்றதா; 

 (ii) இன்ேறல், இத டாகப் ெபற் க் ெகாண்ட ன்ேனற்றம் யா ; 
 (iii) நைடெபற் ள்ள ஊழல் மற் ம் ேமாச கள் ெதாடர்பில் விசாரைணகள் 

நடாத்தப்ப கின்றதா; 
 (iv) ஆெமனில், இவ் விசாரைணகளின் தற்ேபாைதய நிைலைம யா ; 
 (v) விசாரைணகளில் குற்றவாளியாகும் நபர்க க்கு எதிராக சட்ட நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாள்வதற்கான ெபா ப்ைப ஏற்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

384/ ’15 
 ெகௗரவ த்திக பதிரண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபக்குத் ேதைவயான மின்மாற்றிகைளப் 
ெபற் க்ெகாள் ம்ேபா  ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், கடந்த ஐந்தாண்  காலப்பகுதியில் ேகள்விப்பத்திரங்கள் 
ேகாரப்பட்டேபா  ன்வந்த நி வனங்கள் ஒவ்ெவா  வ டத்தின் பிரகாரம் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனங்களால் ன்ைவக்கப்பட்ட ேகள்விப்பத்திரங்களின் 
ெப மதி தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நி வனங்களில் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட நி வனங்கள் ஒவ்ெவா  
வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  இலங்ைக மின்சார சைபக்கு மின்மாற்றிகைள வழங்கும் நி வனம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த நி வனத்தின் உாிைமயாளர்/உாிைமயாளர்கள் மற் ம் /அல்ல  
பணிப்பாளர் சைபயினர் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள் இலங்ைக மின்சார சைபயில் வகிக்கின்ற பதவிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) மின்மாற்றிகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக மீண் ம் ேகள்விப்பத்திரம் 
ேகாரப்பட ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ேபா  ஏைனய ேகள்விப்பத்திரதாரர்க க்கு ஏற்படக்கூ ய சிரமங்கைளக் 
குைறப்பதற்காக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 7 ) 

 

434/ ’16 

ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) க.ெபா.த. (உயர்தர) பாீட்ைச ெப ேப களின் அ ப்பைடயில் 
பல்கைலக்கழகங்க க்கு மாணவர்கைள அ மதிக்கும்ேபா  ஒவ்ெவா  
மாவட்டத்தின்ப  குைறந்தபட்ச ள்ளிகைள தீர்மானிப்பதற்கு பயன்ப த் ம் 

ைறயியல் யா  என்பைத ம்; 
 (ii) அந்த ைறயியைல பயன்ப த் வைத ஆரம்பித்த வ டம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) அந்த ைறயியல் நிகழ்காலத் க்கு எவ்வள  ரம் ெபா ந் ம் என்ப  

பற்றி ஆராயப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

487/ ’16 

ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்  இ தியில் நாட் ந்த ெதாழிலற்ற பட்டதாாிகளின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப  பட்டதாாிகளில் எத்தைன ேப க்கு அரச 
ெதாழில் வாய்ப் கைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
என்பைத ம்; 

 (iii) எஞ்சிய பட்டதாாிகள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ெதாழிலற்ற பட்டதாாிகைள தனியார் ைறயின் ெதாழில் வாய்ப் க க்கு 
ஆற் ப்ப த் வதற்கான ஏேத ம் திட்டம் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திட்டத்ைத இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

497/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) டாக்டர் தி . நிலங்க சமரசிங்க ேதசிய அபாயகர ஔடதங்கள் கட் ப்பாட் ச் 
சைபயின் தைலவராக நியமிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர் அந்தப் பதவியில் எவ்வள  காலம் பணியாற்றினார் என்பைத ம்; 
 (iii) இவர் அந்தப் பதவியி ந்  நீக்கப்பட்டாரா அல்ல  வி ப்பத் டன் 

விலகினாரா என்பைத ம்; 
 (iv) இவர் மீதான ெகாைல அச்சு த்தல் காரணமாக இவர் ெவளிநா  

ெசன் ள்ளார் என்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  உயிர் அச்சு த்தல் ெதாடர்பாக அரசு விசாரைண நடத்தி ள்ளதா 

என்பைத ம்; 
 (vi) ஆெமனில், அதன் ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்: 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 8 ) 

 

552/ ’16 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா,— அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i)  கண்  மாவட்டத்தில், ெபால்ெகால்ல, வத்ேதெகதர, 50/பீ2, ஆம் இலக்கத்தில் 
வசிக்கும் தி மதி எம். எஸ். ல் நிலாயா மற் ம் இவாின் கு ம்பத்தினர் 
கு யி க்கும்  மைல உச்சியில் அைமந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) கடந்த நாட்களில் அதிக மைழ டன் ஏற்பட்ட மண்சாிவினால், இவ்  
உைடந்  வி ம் இடர்காண் நிைலயி ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஆெமனில், இடர்காண் நிைலக்கு உள்ளாகி ள்ள ட்ைட ம சீரைமப்பதற்குத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ேமற்ப  மைலகள் ேம ம் மண்சாி க்குள்ளாவதன் லம் பக்கத்தி ள்ள 
க க்கு ஏற்படக்கூ ய ேசதத்ைதக் குைறப்பதற்குத் தகுந்த நடவ க்ைககைள 

ேமற்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

598/ ’16 
 ெகௗரவ லக்கீ ஜயவர்தன,—  கல்வி  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1)  

(அ) தலாந் தரத்தி ந்  உயர் தரம் வைர கல்விைய ேபாதிக்கின்ற இலங்ைகயில் 
இயங்கும் தனியார் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத அவர் இச் 
சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) ேமற்ப  பாடசாைலகளின், 

 (i) ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அைமவிட பிரேதசங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) நி வாகிகள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iv) கல்வி கற்கின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 ெவவ்ெவறாக அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) அரச பாடசாைலகளில் ேபான்  தனியார் பாடசாைலகளி ம் அதிகளவில் 
இலங்ைகயர்களின் பிள்ைளகேள கல்வி கற்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 
தனியார் பாடசாைலகளில் அதிக கட்டணங்கள் அறவிடப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) தனியார் பாடசாைலகளில் கல்வி கற்கின்ற பிள்ைளக க்கு தரமான 
கல்விைய வழங்குதல் மற் ம் நியாயமான கட்டண அற  ேபான்ற 
விடயங்கைள ேமற்பார்ைவ ெசய்வதற்கும் ஒ ங்குப த் வதற்குமான 
ெசயன் ைறெயான்  ாிதமாக தயாாிக்கப்பட ேவண் ெமன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா? 

(ஈ) (i) ேமேல (இ) (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெசயன் ைறைய தயாாிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் ேம ம் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 9 ) 

 

605/ ’16 

ெகளரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,—  காணி  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கற்ற பாடங்கள் மற் ம் நல் ணக்க ஆைணக்கு வின் சிபாாிசுகள் மற் ம் 
2011.05.04 ஆம் திகதி அைமச்சரைவயினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ெகாள்ைகசார் தீர்மானங்கைள அ ல்ப த் ம் வைகயில் வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கு மாகாணங்களில் த்தத்தின் பின்னரான காலப்பகுதியில் காணிகள் 
ெதாடர்பான பிரச்சிைனகைள ாிதமாக தீர்த்  ைவப்பதற்காக காணிகள் 
ஆைணயாளாினால் ெவளியிடப்பட்ட 2013/01 ஆம் இலக்க 2013.01.03 ஆம் 
திகதிய சுற்றறிக்ைகக்கு அைமய 2013 மற் ம் 2014 ஆம் ஆண் களில் வட 
மாகாணத்தின் யாழ்ப்பாணம், ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, வ னியா மற் ம் 
மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களில் இனங்காணப்பட் ள்ள காணிப் 
பிரச்சிைனகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட்ட அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சுற்றறிக்ைகயின் 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 
2.2.2.3, 2.2.3.4 மற் ம் 2.2.3.5 ஆம் இலக்க பிாி களில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
அறி ைரகள் அ ல்ப த்தப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில் அ  பற்றிய விபரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இ வைர இனங்காணப்படா ள்ள அவ்வாறான பிரச்சிைனகள் மற் ம் தீர் கள் 
வழங்கப்படா ள்ள ஆட்களில் ெப ம்பாலாேனாாின் பிரச்சிைனகள் 
வி பட் ள்ளதன் காரணமாக, இ வைர தீர் கள் கிைடக்கா ள்ள ஆட்க க்கும் 
அதற்கான தீர் கைளப் ெபற் க் ெகா க்கத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

619/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணயக்கார,— ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தனியார்  ைற ஊழியர்க க்கு ெபற் க்ெகா ப்பதாக 
வாக்கு தியளிக்கப்பட்ட பா 2,500/- மாதாந்த சம்பள உயர்ைவ ெச த்தாத 
ெதாழிலதிபர்க க்கு எதிராக ெதாழில் அ வலகங்களில் எத்திகதி 
ெதாடக்கம் ைறப்பா கைள சமர்ப்பிக்கலாம் என்பைத ம்;  

 (ii) சம்பள நிர்ணய சைப சட்டத்தின் பிரகாரம் கூட் ச் ேசைவ வழங்குனர் 
அ ப்பைடயிலான ேமன்பவர் ஊழியர்க க்கும் ேமற்ப  ெதாைகைய 
ெச த்த ேவண்  நிர்ணயிக்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iii) சம்பள நிர்ணயச் சைப ஊடாக நிர்ணயிக்கப்ப ம் அல்ல  
நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள பா 10,000/- வைரயைறக்குள் பா 2,500/- 
உள்ளடக்கப்ப மா; இன்ேறல் ஆகக்குைறந்த சம்பளம் பா 12,500/- ஆக 
ஆக்கப்ப மா என்பைத ம்;  

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 10 ) 

 

622/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஊவா மாகாணத்தின் தலைமச்சர் மாகாணசைப கணக்ெகான்ைற தன  
ெசாந்த பாவைனக்காக ைகேயற் ள்ளைமைய அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இ ப்பி ள்ள நிதி ஒ ங்குவிதிக க்கும் மாகாணசைப விதிக க்கும் அ  
எந்தளவிற்கு இணங்குகின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) எேத ம் சட்டவிேராத அல்ல  ைறேகடான ெகா க்கல் வாங்கல் 
நடந்தி ப்பின், அ  சம்பந்தமாக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைகைய இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

644/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— திறன் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகயில் தாபிக்கப்பட் ள்ள பல்கைலக்கழக கல்வி 
நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அவற்றில் பணியாற் கின்ற விாி ைரயாளர்களின ம் மாணவர்களின ம் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனங்க க்கு நிதி ஏற்பா கைள வழங்கும் நி வனங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) மாணவர்களிடமி ந்  பணம் அறவிடப்ப மாயின், அ  என்ன 
அ ப்பைடயில் என்பைத ம்; 

 (v) ெதாழில்சார் ெதாழில் ட்பவியல் பல்கைலக்கழகத்தின் ைண ேவந்த க்கும் 
பல்கைலகழக கல்வி நி வன தைலைம அதிகாாிக்கும் பிரதம நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்த க்குமிைடயிலான ெதாடர்  அல்ல  உற  எத்தைகய  
என்பைத ம்,- 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) பிரதம நிைறேவற்  உத்திேயாகத்தாின் 2016.02.23 ஆம் திகதிய “நியமனக் 
க தங்கைள மீள வழங்குதல்” எனப்ப ம் உள்ளக பத்திரத்தின் லம் 
ெதாழில்சார் ெதாழில் ட்பவியல் பல்கைலக்கழகத்தின் ைண ேவந்தாினால் 
வழங்கப்பட்ட சகல நியமனங்க ம் 2016.02.15 ஆம் திகதியி ந்  
இரத் ச் ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா? 

 (ii) நியமனங்கைள இரத் ச் ெசய்வதற்கும் மீள நியமனங்கைள 
வழங்குவதற்குமான அதிகாரம் பிரதம நிைறேவற்  உத்திேயாகத்த க்கு 
அளிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 

 (iv) நியமனங்கைள இரத் ச் ெசய்வதற்கு அைமச்சின் அங்கீகாரத்ைத 
ெபறேவண் யதில்ைலயா என்பைத ம்;  

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 11 ) 

 

648/ ’16 
 ெகௗரவ நாமல் ராஜபக்ஷ,— நகரத் திட்டமிடல், நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட அபிவி த்தி வலயத்ைத உள்ளடக்கும் வைகயில் 

நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்ட ஹு ர நீர் விநிேயாக 
க த்திட்டத்தின் 1வ  கட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் நிைற  
ெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இதற்ெகன ெசலவிடப்பட் ள்ள ெமாத்த பணத் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) க த்திட்டத்தின் லம் உள்வாங்கப்ப வதற்கு உத்ேதசமா ள்ள கிராம 
அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; அப்பிாி கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) நீர் விநிேயாக க த்திட்டத்தி டாக நீர் வழங்கல் ெபற் க்ெகா க்கப் 
பட் ள்ள நி வனங்கள் மற் ம் கிராம அ வலர் பிாி கள் தனித் தனிேய 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) நீர் இைணப் க்கள் வழங்கப்படாத கிராம அ வலர் பிாி கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கிராம அ வலர் பிாி க க்கு நீைர ெபற் க்ெகா க்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) இதற்ெகன எவ்வள  காலம் எ க்கும் என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

661/ ’16 
ெகௗரவ ஹி ணிக்கா பிேரமசந்திர,— மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் ெபண் என்ற ஒேர காரணத்தினால் ச கத்தில் எல்லா 

சந்தர்ப்பங்களி ம் ஏேத ம் ஒ  வைகயில் பாரபட்சம் காட்டப்பட்ட 
ெபண்க க்கு நீதிைய நிைறேவற் வதற்கு மகளிர் மற் ம் சி வர் 
அ வல்கள் அைமச்சு இன்றளவில் ஏேத ம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மதம் மற் ம் இனங்க க்கைமய ெபண் உாிைமகள் மா பட் ப்பதன் 
லம் இலங்ைகயின் பிரதான சட்டத் க்கு ஏேத ம் தாக்கம் ஏற்பட் ள்ளதா 

என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அத் தாக்கம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  தாக்கத்தினால் பல்ேவ  இனங்கள் மற் ம் மதங்கைள 

பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற ெபண்கள் ஏேத ம் பாரபட்சத் க்கு 
உள்ளாக்கப்ப கின்றார்களா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், இலங்ைகயில் வசிக்கின்ற சகல ெபண்கைள ம் ஒேர சட்டத் க்கு 
உட்ப த் வதற்கான சட்டம் இயற் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

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



( 12 ) 

 

665/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) பலா  விமான நிைலயத்ைத ந னமயப்ப த் வதற்கு இலங்ைக அரசாங்கம், 
இந்திய அரசாங்கத் டேனா அல்ல  இந்திய கம்பனிெயான் டேனா 
உடன்ப க்ைகெயான்  ைகசாத்திட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  உடன்ப க்ைகைய இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உடன்ப க்ைகக்கான அைமச்சரைவயின ம் சட்ட மாஅதிபர் 
திைணக்களத்தின ம் அங்கீகாரம் அல்ல  அவதானிப் கள் அடங்கிய 
ஆவனங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஒப்பந்தம் குறிப்பிட்ட கம்பனிக்கு வழங்கப்பட் ப்ப  பகிரங்க 
ேகள்விப் பத்திர நைட ைறைய பின்பற்றியா என்பைத ம்; 

 (v) ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் ேமற்ப  ந னமயப்ப த்த க்கான ெசல  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vi) ந னமயப்ப த் ம் பணிகைள நிைற  ெசய்வதற்கு எ க்கும் காலம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

679/ ’16 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகாடகெவல பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய ரக்வான –  மாதம்ேப 
திைய விஸ்தாித்  அபிவி த்தி ெசய்கின்ற க த்திட்டத்தின் ேவைலகள் 

தற்ேபா  நிைறவைடந் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்  இன்றளவில் கடந் ள்ள காலம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இதன் ேபா  காணிகைள மாத்திரம் இழந் ள்ள மற் ம் கைள 
இழந் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  தி அபிவி த்தியின் ேபா  காணிகள் மற் ம் கைள 
இழந்தவர்க க்கு இழப்பீ  வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு வழங்கப்பட ேவண் ள்ள இழப்பீட் த் ெதாைக இ  வைர 
வழங்கப்படவில்ைல என்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  இழப்பீட் த் ெதாைகைய ாிதமாக ெபற் க்ெகா க்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) அதற்காக எ க்கும் காலம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

2016 ஆகஸ்ட் 09, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

385/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ெபா  நி வாக காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெபா  நி வாக காைமத் வ அைமச்சுக்குாிய ெதாழில் ட்ப 
உத்திேயாகத்தர்களால் க த்திட்ட மதிப்பீ கைள அங்கீகாிக்கக்கூ ய உச்ச 
எல்ைல பா பத்  இலட்சம் ஆகும் என்பைத ம்; 

 (ii) பா பத்  இலட்சத் க்கு ேமற்பட்ட மதிப்பீ கைள அங்கீகாித்தல் 
இலங்ைகத் ெதாழில் ட்ப ேசைவயின் விேசட தரத்தின் உத்திேயாகத்தர் 
ஒ வாினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என்பைத ம்; 

 (iii) ெதாழில் ட்பச் ேசைவயின் விேசட தர உத்திேயாகத்தர்கள் ேபாதியளவில் 
அரச ேசைவயில் இல்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) இதனால் க த்திட்டங்கைள அங்கீகாிப்பதில் தாமதங்கள் ஏற்ப ம் என்பைத ம் 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ெதன் மாகாணத்தில் தற்ேபா  கடைமயில் ஈ பட் ள்ள, 
 (i) ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (ii) ெதாழில் ட்ப  ேசைவயின் விேசட தர உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வள  என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்களினால் க த்திட்டங்கைள அங்கீகாிக்கக் 
கூ ய எல்ைலைய அதிகாிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ெதாழில் ட்ப ேசைவயின் விேசட தர உத்திேயாகத்தர்கைள திதாக 
ஆட்ேசர்க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) க த்திட்டங்கள் அங்கீகாிக்கப்ப வதில் தாமதம் ஏற்ப வைத தவிர்ப்பதற்காக 
எ க்கப்ப ம் ேவ  நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

488/ ’16 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— மகளி்ர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் நாட் ல் அறிக்ைகயிடப்பட்ட சி வர் ஷ்பிரேயாக 
சம்பவங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சம்பவங்க டன் ெதாடர் ைடய சந்ேதக நபர்கைளப் பற்றிய 
விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  குற்றவாளிக க்கு சட்டாீதியாக 
தண்டைன வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  சட்ட ாீதியாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள 
இயலாமல்ேபான சம்பவங்கள் எஞ்சி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  விசாரைணகைள ாிதப்ப த் வதற்கு ஏேத ம் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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599/ '16 
ெகௗரவ லக்கீ ஜயவர்தன,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் இயங்கிவ கின்ற அரசாங்க பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில், மாகாண சைபகளின் கீழ் இயங்குகின்ற 
பாடசாைலகளின் மற் ம் மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழான பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல அ (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட பாடசாைலகளில் நிரந்தர நியமனம் 
இன்றி,  பதில் கடைமயாற் ம் அ ப்பைடயில், தற்கா க அ ப்பைடயில் 
கடைமயாற் ம் அதிபர்கைளக் ெகாண்ட பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) நிரந்தர நியமனம் ெபறாத அதிபர்கைளக் ெகாண்ட ேமற்ப  பாடசாைலகளில் 
நி வாக நடவ க்ைககள் உாியவா  இடம்ெப வதில்ைல என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (iii) நிரந்தர அதிபர்கள் இல்லாத பாடசாைலக க்கு நிரந்தர அதிபர்கைள 
நியமிப்பதற்கான ாித நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், அத் திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

609/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் 

ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு ,— (1) 

(அ) (i) 2012, 2013, 2014 ஆகிய ஆண் களில்  இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் 
சைபயினால் ேப ந்  உதிாிப்பாகங்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்ைகயில் 
கைடப்பி க்கப்பட்ட ைறயியல் ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக யா ; 

 (ii) அ , அதற்கு ன்னர் நிலவிய ைறயியைலப் பார்க்கி ம் எவ்விதத்தில் 
மா ப கின்ற ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ஆண் களில் இ.ேபா.ச. க்கு உதிாிப்பாகங்கள், 

 (i) வழங்குவதற்காக ேகள்விப்பத்திரங்கைள சமர்ப்பித்த கம்பனிகள் மற் ம் 
அவற்றின் கவாிகள்; 

 (ii) வழங்கிய கம்பனி மற் ம் அதன் கவாி; 

 (iii) ெபறப்பட்ட திகதிகள் மற் ம் அவற்றின் ெப மதிகள்; 

 (iv) சார்பில் அரசாங்கத்திற்கு ெச த்தப்பட்ட இறக்குமதி வாித்ெதாைககள்; 

 தனித்தனியாக யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) த விக்கப்பட்ட உதிாிப்பாகங்களின் விைலகள், தரம் மற் ம் ேதைவப்பா  
சம்பந்தமாக இ.ேபா.ச. தி ப்தி அைடகின்றதா என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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625/’16 
ெகௗரவ எஸ். எம். மாிக்கார்,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பதேல நீர் சுத்திகாிப்  நிைலயத்திற்குச் ெசாந்தமான மின் பிறப்பாக்கியின் 
ெகாள்திறன் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அம்பதேல நீர் சுத்திகாிப்  நிைலயத்தின் நாளாந்த நீர் மின் பாவைன 
எத்தைன அலகுகள் என்பைத ம்; 

 (iii) நீண்ட காலம்  மின்சாரம் ண் க்கப்பட் ள்ள ேபா  தங்குதைடயின்றி 
கு நீர் வழங்கைல ேபணிவ வதற்கு ேமற்ப  மின்பிறப்பாக்கி ேபா மானதாக 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், 2016 மார்ச் 13 ஆம் திகதி ஞாயிற் க் கிழைம  நாட் க்கும் 
மின்சாரம் இல்லாமற்ேபான ேபா  அம்பதேல  நீர் சுத்திகாிப்  நிைலயத்தின் 
பணிகைள ஏன் ேமற்ெகாள்ள யவில்ைல என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  மின்பிறப்பாக்கி ேபா மானதாக இல்ைலெயனில், இ  சம்பந்தமாக 
அம்பதேல நீர் சுத்திகாிப்  நிைலயத்தின் பிரதானி ஏற் ைடய 
அதிகாாிக க்கு அறிவித்தாரா என்பைத ம்; 

 (vi) அறிவித்தி ப்பின், அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) அவ்வா  அறிவித்தி ப்பின், அதிகாாிகள் ேமற்ப  அறிவித்தைல 
றக்கணித்தைம சம்பந்தமாக அவர் எ க்கின்ற நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (viii) அவ்வாறின்ேறல், அறிவிக்காைம ெதாடர்பில் ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர் 
க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ix) எதிர்காலத்தில் மக்க க்குத் ேதைவயான கு நீைர தங்குதைடயின்றி 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (x) அவ்வா  ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாராயின், அ  
சம்பந்தமாக விபாிக்க மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

636/ ’16 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன 

ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2003 ஆம் ஆண்  இலங்ைக வாெனா க் கூட் த்தாபனத்தின் 18 
ஊழியர்கள் தம   மனித உாிைமகள் மீறப்பட் ள்ளதாக மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு வில் ைறப்பா  ெசய் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) 2007 ஆம் ஆண்  ேமற்ப  ஊழியர்களின் மனித உாிைமகள் மீறப்பட் ள்ளதாக 
அப்ேபாைதய ெவகுசன ஊடக மற் ம் தகவல் அைமச்சுக்கு அறிவிக்கப் 
பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கைமய, 2014 ஆம் ஆண்  அப்ேபாைதய சனாதிபதி ெசயலாளராக 
இ ந்த தி . ல த் ர ங்க மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் தீர்மானத்ைத 
அ ல்ப த் மா  சகல ெசயலாளர்க க்கும் அறிவித்தி ந்தார் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) அரசாங்க நி வாக அைமச்சினால் ெவளியிடப்பட் ள்ள 17/2005 ஆம் இலக்க 
சுற்றறிக்ைகைய ெவகுசன ஊடக அைமச்சு ஏற் க் ெகாள்கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமேல அ(i) இல்  குறிப்பிடப்பட் ள்ள இலங்ைக வாெனா க் 
கூட் த்தாபனத்தின் 18 ஊழியர்க க்கும் ேமற்ப  சுற்றறிக்ைகக்கு அைமய 
உாிைமகள் ெபற் க் ெகா க்கப்ப மா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

645/ '16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)  

(அ) (i) 1904ஆம் இலக்க 2015.02.27 ஆந் திகதிய, வர்த்தமானப் பத்திாிைகயின் 
லம் விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட் , பாீட்ைசத் திைணக்களத்தினால் 

2015.06.26 ஆந் திகதி நடத்தப்பட்ட "இலங்ைக தகவல் மற் ம் 
ெதாடர்பாடல் ெதாழி ட்ப ேசைவயின், 2ஆம் வகுப்பின், 11ஆம் தரத்திற்கு 
ஆட்ேசர்ப்பதற்கான திறந்த ேபாட் ப் பாீட்ைச - 2015" இற்கு 
விண்ணப்பித்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இதற்கைமய பா 500/- தம் பாீட்ைசக் கட்டணமாக ேசர்ந்த ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

 (iii) பாீட்ைசக்கு மற் ம் தைகைமகைளப் பாிேசாதிக்கும் ேநர் கப்பாீட்ைசக்கு 
அைமய, ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கான தைகைமகைளப் ர்த்தி 
ெசய்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;  

 (iv) தைகைம ெபற்றவர்களின் ெபயர்ப் பட் யல் மற் ம் ள்ளிகளின் 
ஒ ங்குவாிைசைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (v) தைகைம ெபற்றவர்கள் இ வைரயில் ஆட்ேசர்க்கப்படாைமக்கான காரணம் 
யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

657/ ’16 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1951/13 ஆம் இலக்க ஸ் ம் தி மண மற் ம் மணநீக்கச் சட்டத்தின் 24 வ  
பிாிவிைன அ லாக்குைகயில் காதி நீதிபதிகள் ஜும்மா 
பள்ளிவாசல்க க்குாிய நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பாளர்களின் பங்களிப்ைப ம் 
அவர்களின் ஒத் ைழப்ைப ம் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ய ேதைவப்பா  
ேதான் கின்றெதன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) கடைமத் ேதைவக க்காக காதி நீதிபதிகளால் நாட் ள்ள ஜும்மா 
பள்ளிவாசல்களின் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பாளர்க க்கு ஆற் ப்ப த்தப்ப கின்ற 
அறிவித்தல்கள், அந்த பள்ளிவாசல்களின் அறிவித்தல் பலைககளில் 
காட்சிப்ப த்தப்பட ேவண் யதன் ேதைவப்பா  மற் ம் மர ாீதியாக 
நில கின்ற அப்ெபா ப்  பற்றி விழிப் ணர் ட்  ேதைவயான 
அறி த்தல்கைள வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 17 ) 

 

663/ ’16 
ெகளரவ தி மதி ஹி ணிகா பிேரமசந்திர,— தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 

ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) குைறந்த தைகைம ெபற்றவர்களாகக் க தப்ப கின்ற தபால் நிைலயப் 
ெபா ப்பதிகாாிகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு ஓய் திய உாித் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) இன்ேறல், இவர்கள் தபால் ேசைவக்கு ஆற்றி ள்ள நீண்டகால ேசைவையக் 

கவனத்தில் ெகாண்  ஏேத ம் நிவாரணக் ெகா ப்பனைவப் ெபற் க் 
ெகா க்கும் ஆற்றல் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், இவர்களின் நல க்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

667/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அரசாங்கத்தினால் பிரகடனப்ப த்தப்பட் ள்ளவா  பிரதம அைமச்சாின் 

சீன விஜயத்தன் ேபா  இணக்கம் ெதாிவிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிடப்ப கின்ற 
மத்தைள விமான நிைலயத்ைத அண் யதான விேசட சீனக் ைகத்ெதாழில் 
வலயம் ெதாடர்பாக சீன அரசாங்கத் டன் ஏற்ப த்திற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
ஒ   உடன்ப க்ைக அல்ல  உடன்பாட்  ஆவணம் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த ஆவணத்ைத சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  விேசட சீன ைகத்ெதாழில் வலயத்திைன தாபிப்பதற்கான 

அ ப்பைட நிபந்தைனகள் மற் ம் காைமத் வம் நைடெப ம் விதத்ைத 
ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ைகத்ெதாழில் வலயத்தின் ெபா ட்  இனங்காணப்பட் ள்ள 
நிலத்தின் வைரபடெமான்ைற சர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

386/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைக இரா வத்தில் பணியாற் ம் ேமஜர் ஒ வரான தி . 

ேஜ.ஆர்.எஸ். பசிங்ஹ க்கு எதிராக இன்றளவில் விசாரைணெயான்  
நைடெபற் க் ெகாண் க்கிறதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணம் யா  என்பைத ம்; 
 (iii) இந்த விசாரைணைய வழிப்ப த் ம் உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் 

மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமஜர் தி . ேஜ.ஆர்.எஸ். பசிங்ஹ க்கு நியாயெமான்ைறப் ெபற் க்ெகா க்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்விதமாக என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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600/ '16 
ெகௗரவ லக்கீ ஜயவர்த்தன,— த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தம்பதிவ யாத்திைரகைள ஒ ங்கு  ெசய் ம் ஏராளமான நி வனங்கள் 
இலங்ைகயி ள் இயங்கி வ கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட சில நி வனங்கள் லம் ெவளிநா  ெசல் ம் 
யாத்திாிகர்களின் பா காப்  ெதாடர்பில் உாிய வழி ைறகள் 
பின்பற்றப்ப வதில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) இதனால் பக்தர்கள்  ெப ம் சிரமங்க க்கு உள்ளாகின்றார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா? 

(ஆ) (i) தம்பதிவ னித தலங்கைள தாிசிப்பதற்காக ஓர் ஆண் ள் பங்குபற் ம் 
யாத்திாிகர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ெவளிநா  ெசல் ம் இலங்ைக யாத்திாிகர்களின் பா காப்ைப 
உ திப்ப த் வதற்காக, யாத்திைரகைள ஒ ங்கு ெசய் ம் நி வனங்களின் 
ஒ ங்கு ைறப்ப த்த க்கு ைறசார்ந்த ெசயன் ைறெயான்ைற 
தயாாிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத் திகதி யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

611/ '16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010ஆம் ஆண்  தல் இ வைரயில் இலங்ைகயி ந்  இந்தியா க்கு 
ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட ெகாட்ைடப் பாக்கின்  அள ; 

 (ii) அவற்றின் ெப மதி; 

 (iii) ஏற் மதியாளர்கள் மற் ம் அவர்கள   கவாி; 

 (iv) ஒவ்ெவா  ஏற் மதியாள ம் ஏற் மதி ெசய்த அள  மற் ம் ெப மதி;   

 (v) ஒவ்ெவா  ஏற் மதியாள ம் அரசாங்கத் க்கு ெச த்திய வாித் ெதாைக;  

ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக யா  என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  தல் இ  வைரயிலான காலப்பகுதியில் இலங்ைகக்கு 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெகாட்ைடப் பாக்கின் அள ; 

 (ii) அவற்றின் ெப மதி; 

 (iii) இறக்குமதியாளர்கள் மற் ம் அவர்கள  கவாி; 

 (iv) ஒவ்ெவா  இறக்குமதியாள ம் இறக்குமதி ெசய்த அள  மற் ம் ெப மதி; 

 (v) இறக்குமதி ெசய்த நா ; 

 (vi) ஒவ்ெவா  இறக்குமதியாள ம் அரசாங்கத் க்கு ெச த்திய வாித் ெதாைக; 

ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக யா  என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(இ) (i) 2010ஆம் ஆண்  தல் இ வைரயில் இலங்ைகயில் ெகாட்ைடப் பாக்கின் 
உற்பத்தி ஒவ்ெவா  வ டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) இலங்ைகயின் ஊடாக சட்டவிேராதமாக ெகாட்ைடப் பாக்கு மீள் ஏற் மதி 
ெசய்யப்ப வெதன்பைத ம், இதனால் உள் ர் ெகாட்ைடப் பாக்கு 
உற்பத்தியாளர்கள் மற் ம் ஏற் மதியாளர்கள் சிரமத் க்கு உள்ளாகி ள்ளார்கள் 
என்பைத ம் ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (iii) ேமற்ப  சட்டவிேராதமான மீள்ஏற் மதிைய த ப்பதற்காக அரசாங்கம் 
எ க்கும் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

627/ ’16 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(ஆ) (i) கடந்த ஆண்  ைரச்ேசாைல அனல் மின் ற்பத்தி நிைலயத்தின் 
நடவ க்ைககள் தைடப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ைரச்ேசாைல அனல் மின் ற்பத்தி நிைலயம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட  தல் 
இ வைர அதன் நடவ க்ைககளில் இடம்ெபற் ள்ள தைடகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) ைரச்ேசாைல அனல் மின் ற்பத்தி நிைலயம் நாட் ன் ஒட் ெமாத்த 
மின்சாரத் ேதைவயில் எத்தைன சத தத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்கின்ற  
என்பைத ம்; மற் ம் ேமற்ப  அலகுகளின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) அனல் மின் ற்பத்தி நிைலயெமான்றில் நாட் ன் ேதசிய மின் ற்பத்தி 
தங்கியி க்க ேவண் ேயற்பட் ள்ளைம அபாயகரமான ெசயல் அல்லவா 
என்பைத ம்; 

 (v) இன்ேறல், அதைன ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

640/ ’16 
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு ம பான உாிமப் பத்திரங்கள் வழங்குவ  
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்  யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அப்ேபா  இலங்ைக அரசின் தைலவர் யார் என்பைத ம்; 
 (iii) பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு ம பான  உாிமப் பத்திரங்கள் இ தியாக 

வழங்கப்பட்ட  ஆண்  யா  என்பைத ம்; 
 (iv) அப்ேபா  இலங்ைக அரசின் தைலவர் யார் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இ தியாக பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு ம பான உாிமப் பத்திரங்கள் 
வழங்கப்பட்ட ேபா  உாிமப் பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாள்ளாத பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் யார் என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2016 ஆகஸ்ட் 10, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

9/ '15 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 

(அ) 2015.08.18 ஆம் திகதி கா  ைற கப் ெபா சாாினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
லனாய்வின் ேபா  நி த்திைவக்கப்பட் ந்த 'மஹ வர' எ ம் கப்ப ள் ம் 

இலங்ைக ெதன்னக கப்பல் வளாகத்தி ள் ம் மற் ம் அதன் ேசவா வனிதா 
அலகுக்குச் ெசாந்தமான கட்டடத்தி ள் ம் ஆ தங்கள் மற் ம் ரைவகள் 
இ ந்  கண் பி க்கப்பட்டைமயிைன அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெபா சாாினால் கண் பி க்கப்பட்ட ஆ தங்கள் மற் ம் ரைவகளின் சட்ட 
ாீதியான உாிைமைய எவேர ம் நபர் ஒ வர் அல்ல  நி வனம் ஒன்  
ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆ தங்கள் எவேர ெமா  ஆ க்கு அல்ல  ஏேத ெமா  
நி வனத்திற்கு எச்சட்டத்தின் கீழ் ைகயளிக்கப்பட் ந்தன என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இதற்கு அதிகாரம் வழங்கிய அதிகாாி யார் என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆ தங்கைள உற்பத்தி ெசய்த நா , ஆண்  மற் ம் ெபற் க் 
ெகாண் ள்ள உாிமப்பத்திரம் ஆகியைவ யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ஆ தங்கள் எந்த வழி ைறயின் கீழ் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட் ள்ளன 
என்பைத ம் அதற்காக ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  மிதக்கும் ஆ தக் களஞ்சியத்ைத ைற க வளாகத்தில் ேபணிச் 
ெசல்வதற்கு அ மதி ள்ளதா; 

 (ii) இதற்கான அ மதிைய வழங்கி ள்ள அதிகாாி யார்; 

 (iii) இதன் சார்பில் அெவன்கார்ட் நி வனம் ஏேத ம் பணத்ெதாைகைய 
ெச த் கின்றதா; 

 (iv) ஆெமனில், அப்பணத் ெதாைக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  சம்பவங்கள் ெதாடர்பில் சட்ட மாஅதிபர் வழங்கி ள்ள கைள 
விடயத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் என்ற வைகயில் நீர் ஏற் க்ெகாள் ரா; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் பாரா மன்றக் கு ெவான்ைற  நியமிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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114/ ’15 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ரணவி  ேசவா அதிகாரசைபயில் பணியாற் ம் நிரந்தர மற் ம் ஒப்பந்த 
பணியாட் ெதாகுதியினர் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) 2013 மற் ம் 2014 ஆம் ஆண் களில் இவ்வதிகாரசைபயின் நிரந்தர மற் ம் 
ஒப்பந்த பணியாட் ெதாகுதியின க்கு சீ ைட வழங்குவதற்கு ெசல   
ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) சீ ைட வழங்கப்பட்ட நிரந்தர மற் ம் ஒப்பந்த பணியாட் ெதாகுதியினைர, 
ஆண், ெபண் என வைகப்ப த்தினால் ஒவ்ெவா  வைகயி ள்ள  
ஒவ்ெவா வ க்கும் சீ ைடக்காக ெசல  ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சீ ைடக்காக ெதாி  ெசய்யப்பட்ட ணி தரம் குைறந்தெதன்பைத ம்; 
 (ii) இதன் காரணமாக உத்திேயாகத்தர்கள் இவ் ைடகைள நிராகாித் ள்ளனர் 

என்பைத ம்; 
 (iii) அதிகாரசைபயின் தைலவி எேதச்சாதிகாரமாக ெசயற்பட் ள்ளார் என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) ரணவி  ேசவா அதிகாரசைபயின் சீ ைடப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (ii) ஆெமனில் அ  எவ்வா ; 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

445/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )   

(அ) (i) 2008 ஆம் ஆண் ல் ன்னாள் சனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ, நிதி 
அைமச்செரன்ற வைகயில் அரச வங்கிகளி ந்  கூட் ற த் ைறக்கு 
வழங்கியி ந்த அைனத்  கடன்கைள ம் பதிவழிப்பதற்கு நிதி ஏற்பா கைள 
ஒ க்கியி ந்தாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அைத உ திப த் கின்ற வைகயில் அப்ேபாைதய விடயத்திற்கு 
ெபா ப்பான அைமச்சராகவி ந்த பாரா மன்ற உ ப்பினர் பந் ல 
குணவர்தன 2015.11.05 ஆம் திகதியன்  பாரா மன்றத்தில் கூற்ெறான்ைற 
வி த்தாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  கூட் ற  சங்கத்தி ந் ம் பதிவழிக்கப்பட்ட கடன்களின் 
உண்ைமயான நிைல பற்றி அைமச்ச டன் கலந் ைரயா  அறிவிப்பதாக 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் 2015.11.05 ஆம் 
திகதியன்  பாரா மன்றத்திற்கு அறிவித்தாரா என்பைத ம்; 

 (iv) மக்கள் வங்கியினால் கூட் ற  சங்கங்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள கடன்கைள 
பதிவழிப்பதற்கு தீர்மானித்தி ந்த ேபாதி ம் அத்தீர்மானம் இ வைர 
எந்தெவா  மாவட்டத்தி ம் அ லாக்கப்படவில்ைல என இராஜாங்க 
அைமச்சர் 2015.11.05 ஆம் திகதியன்  பாரா மன்றத்தில் வழங்கிய விைட 
சாியானதா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப   (iv) இல் உள்ள தீர்மானத்ைத அ ல்ப த்தாைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  கடன்கைள பதிவழிப்பதன் லம் கூட் ற  சங்கங்க க்கு  
ஒ விதத்தில் ஊக்கமளிப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தீர்மானத்ைத 
நைட ைறப்ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் எதிர்கால நடவ க்ைககைள 
கூட் ற  சங்கங்க க்கு அறிவிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

508/ ’16 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ஸ் ம் சமய மற் ம் கலாசார அ வல்கள் திைணக்களத்தின், இலங்ைக 
வகுப் சைபயில் இலக்கம் R/0682/T/036 இன் கீழ் பதி ெசய்யப்பட்ட 
தி ேகாணமைல, N.C. தியில், 154 ஆம் இலக்க இடத்தில் அைமந் ள்ள 

ஹியித்தீன் ஜும்மா பள்ளிவாச க்குச் ெசாந்தமான அைசவற்ற ஆதனங்களின் 
(காணிகள், கள் மற் ம் வர்த்தக நிைலயங்கள்) எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  ஆதனங்கள் அைமந் ள்ள ஒவ்ேவார் இடத்தின ம் கவாி யா ; 
 (iii) ஒவ்ேவார் ஆதனத்தி ந் ம் மாதாந்தம் கிைடக்கின்ற வ மானம் 

தனித்தனியாக யா ; 
 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வகுப் ஆதனங்க க்கு ாிய உ திகளில் குறிப்பிடப் 

பட் ள்ள ெபயர்கள் தனித்தனியாக யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 (ஆ) (i) ேமற்ப  வகுப் ஆதனங்களின் பாவைனயின்ேபா  திைணக்களத்தின் 
அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ேமற்ப  ஆதனங்களில் ஒ சில ஆதனங்கள் அ தி திகள் லமாக 
எவேர ம் ஆட்களின் ெபயர்க க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (iii) ஆெமனில், இ  சம்பந்தமாக இலங்ைக வகுப் சைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

562/ ’16 
ெகௗரவ எஸ். சிறீதரன்,— திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) யாழ்ப்பாணம் ெதாழில் ட்பக் கல் ாியில் இடம்ெபற் ள்ள நிதி ைறேக  
பற்றி அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இ வைர அ  ெதாடர்பாக நடவ க்ைக எ க்காைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெதாழில் ட்பக் கல் ாியின் பணிப்பாளர் ாிந் ள்ள நிதி ேமாச  
நி பிக்கப்பட்ட பின்னர் இவ க்கு இடமாற் ம் வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், குறித்த இடமாற்றம் இ வைர நைட ைறப்ப த்தப்படாைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 (v) ேமற்ப  இடமாற்றம் இைடநி த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) யாழ்ப்பாணம் ெதாழில் ட்பக் கல் ாியின் பிற கிைளகள் அந்த 
மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், அந்த மாவட்டத்தில் வசிக்கும் 650,000 மக்க க்கு ேமற்ப  
ெதாழில் ட்பக் கல் ாி ேபா மானதா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், அ  ெதாடர்பாக எ க்கவி க்கும் நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

574/ ’16 
ெகௗரவ ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ம லானா,— கல்வி, அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ெகக்கிராவ கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட, அ/ப கம ஸ் ம் 

வித்தியாலயத்தின் அதிபராக கடைமயாற்றிய  தி . ஏ.எச். ச ன் என்பவைர, 
ஏேத ம் ஒ க்காற்  கட்டைளயின் ேபாில் ஓய் திய பிரமாணக் குறிப்பின் 
2:17 பிாிவிற்கு அைமவாக (ெதாடர்  இலக்கம் வமமா/கதி/07/02/001) ஓய்  
ெபறச் ெசய்வதற்கு விதந் ைரக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அ  எத்திகதியில் இ ந்  என்பைத ம்; 
 (iii) இதற்கு அைமவாக, இவர  ஓய் தியப் பணிக்ெகாைட ம் ஓய் திய ம் 

ெபற் க்ெகா க்கப்ப மா என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

590/ ’16 
ெகௗரவ லக்கீ ஜயவர்தன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள்  

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) இலங்ைகயி ள் காணப்ப ம் செதாச விற்பைன நிைலயங்களின் ெமாத்த 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிைலயங்களில் அரச கட் டங்களில் இயங்கும் செதாச விற்பைன 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக ம் வாடைக அ ப்பைடயில் இயங்கி வ ம் 
செதாச விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வாடைக அ ப்பைடயில் ெபறப்பட்ட கட்டடங்க க்கு வாடைகத் ெதாைகைய 
ெச த் வதற்கு செதாசவினால் வ டாந்தம் ெசலவிடப்ப ம் பணத் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) வாடைகக்கு ெபறப்பட்ட நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; அவற்றின் உாிைமயாளர்கள் யாவர் என்பைத ம்; இவர்க க்கு 
மாதாந்தம் ெச த்தப்ப ம் வாடைகத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  இயங்கிவ கின்ற மற் ம் டப்பட் ள்ள 
செதாச நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம், 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ ) (i) செதாச விற்பைன நிைலயங்கைள தாபிப்பதற்கு வாடைக அ ப்பைடயில் 
கட்டடங்கைள ெப ைகயில் ைறசார்ந்த ெசயன் ைற பின்பற்றப்ப கின்றதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், அச் ெசயன் ைற யாெதன்பைத ம், 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ)  இன்ேறல், ஏன்? 



( 24 ) 

 

632/ '16 
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,—  நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 1948 ஆம் ஆண்  தல் 2015 சனவாி மாதம் 08 ஆந் திகதி வைரயிலான 

காலப்பகுதியி ள் சந்ேதகத்தின் ேபாில் விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்பட்ட 
மற் ம் குற்றச்சாட் க்கள் நி பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் குற்றவாளிகளாக 
சிைறயில் அைடக்கப்பட்ட ெபௗத்த பிக்குமார்களின் எண்ணிக்ைக 
ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்பட்ட அல்ல  சிைறயில் அைடக்கப்பட்ட 
பிக்குமார்கள், அவ்வா  விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்ப வதற்கு அல்ல  
சிைறயில் அைடக்கப்ப வதற்கு காரணமான குற்றச்சாட்  அல்ல  குற்றம், 
ஒவ்ெவா  பிக்கு க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;  

 (iii) விளக்க மறிய ல் ைவக்கப்பட்ட அல்ல  சிைறயில் அைடக்கப்பட்ட 
பிக்குமார்கள் விளக்க மறிய ல் ைவக்கப்பட் ந்த அல்ல  சிைறயில் 
அைடக்கப்பட் ந்த காலப்பகுதி ஒவ்ெவா  பிக்கு க்கும் ஏற்ப 
ெவவ்ேவறாக யா ;  

என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015.01.08 ஆந் திகதி தல் 2016.03.31 ஆந் திகதி வைரயிலான 
காலப்பகுதியி ள் விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்பட்ட பிக்குமார்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ;  

 (ii) விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்பட்ட பிக்குமார்க க்கு  எதிராக சாட்டப்பட்ட 
குற்றச்சாட் க்கள் ஒவ்ெவா  பிக்கு க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;  

 (iii) ேமற்ப  பிக்குமார்கள் விளக்கமறிய ல் ைவக்கப்பட் ந்த காலப்பகுதி 
ஒவ்ெவா  பிக்கு க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;  

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

2016 ஆகஸ்ட் 11, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

375/ ’15 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) 2005-2015 ஆம் ஆண் களில் ஐக்கிய நா கள் சைபயின் ெபா க் கூட்டத்தில் 

(General Assembly) கலந்  ெகாண்ட இலங்ைகப் பிரதிநிதிகள் கு க்க க்கு, 

 (i) தைலைம வகித்தவர்கள் யார் என்பைத ம்; 
 (ii) பிரதிநிதிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) இவர்களிைடேய பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் இ ந்தி ப்பார்களாயின், 

அவர்க ைடய ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சு உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (vi) ேமற்ப  ெசல  விமானப் பயணங்கள், ேஹாட்டல் மற் ம் தங்குமிட ெசல கள் 

என்றவா  ஒவ்ெவா  தைலப் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 25 ) 

 

509/ ’16 

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) சுனாமி அனர்த்தம் காரணமாக நாட் ன் பல்ேவ  பகுதிகளி ம் கள் மற் ம் 
ெசாத் க்கைள இழந்த பல கு ம்பங்கள் தற்ேபா கூட அநாதரவாக உள்ளனர் 
என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அவ்வா  கைள இழந் ள்ளவர்கைள பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
மட்டத்தில் ெதாி  ெசய்  இவர்க க்கு நிரந்தர கைள வழங்கும் 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற ெசயற்ப த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சும் டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற 
அைமச்சும் ஒன்றிைணந்  இவ்ேவைலத்திட்டத்ைத ெசயற்ப த் வ  
ெதாடர்பில் கவனம் ெச த்தப்ப மா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

592/ ’16 

 ெகௗரவ லக்கீ ஜயவர்தன,—  காணி  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i)  காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு விற்கு ெசாந்தமாக இ ந்  1994.12.31 ஆம் 
திகதி ெதாடக்கம் இன்  வைரயிலான காலத்தி ள் பல்ேவ  ஆட்க க்கும் 
மற் ம் நி வனங்க க்கும் வழங்கப்பட் ள்ள கண்  மாவட்டத்தில் 
அைமந் ள்ள காணிகளின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

   (ii ) ேமற்ப  காணிகள் வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்கள் மற் ம் நி வனங்கள்; 
அைமந் ள்ள இடங்கள்; அள கள் மற் ம் ெப மதி ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணிகைள வழங்கியதன் லம் காணி ம சீரைமப்  
ஆைணக்கு விற்கு கிைடத் ள்ள  வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  காணிகளில் இன்றளவில் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள மற் ம் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்படாத காணிகளின் அள  ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேதசிய ெபா ளாதாரத் க்கு பங்களிப் ச் ெசய்யக்கூ ய நிைலயில் இ ந் ம் 
உாிய அபிவி த்தி ேமற்ெகாள்ளப்படாத காணிகைள மீள காணி சீர்தி த்த 
ஆைணக்கு வினால் சு காிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 26 ) 

 

620/ ’16 

ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி அைமச்சின் கீழ் உள்ள 
நி வனங்களில், 

 (i) இலவசமாக நடத்தப்ப ம் பாடெநறிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; மற் ம் 
அந்தப் பாடெநறிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) பணம் அறவிட்  நடத்தப்ப ம் பாடெநறிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
மற் ம் அந்தப் பாடெநறிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) விண்ணப்பிக்கும் தைகைம ள்ள அைனத்  மாணவர்க ம் 
பாடெநறிக க்கு ேசா்த் க் ெகாள்ளப்ப கின்றார்களா என்பைத ம்; 

 (iv) வசதிகள் ேபாதியளவில் இல்லாத பாடெநறிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (v) அ  ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வசதிகள் அதிகாிக்கப்ப ெமனில், ேசா்த் க்ெகாள்ளப்ப ம் மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக அதிகாிக்கும் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அபிவி த்தித் ேதைவகைள இனங்கண்  அந்த ேதைவகைள ர்த்தி 
ெசய்வதற்காக வசதிகள் அதிகாிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) “ெமன் திறைமகளின் அபிவி த்தித் ேதைவகைள இனங்கண்  அந்தத் 
ேதைவகைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக நடவ க்ைக எ க்கப்பட் வ கின்ற ” 
என்பதன் லம் க தப்ப ம் ெபௗதீக ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

630/ ’16 

ெகளரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) 2001 - 2004 ஆம் ஆண்  வைர ஆட்சியி ந்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 
அரசாங்கத்தினால் நீண்டகால குத்தைக அ ப்பைடயில் தனியார் கம்பனி 
அல்ல  நபர்க க்கு வழங்கி ள்ள மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபக்குச் 
ெசாந்தமான ெகா ம்  ெவாக் ேஷால் தியில் அைமந் ள்ள களஞ்சியசாைல 
களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) குத்தைகக்கு வழங்கி ள்ள களஞ்சியசாைலயின் ெபயர், ச ர அ , குத்தைகத் 
ெதாைக மற் ம் குத்தைகக்கு வழங்கிய கம்பனி அல்ல  நபாின் ெபயர் 
ெவவ்ேவறாக  யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  களஞ்சியசாைலகள் அைமச்சரைவ அங்கீகாரத்திற்கு அல்ல  
பகிரங்க ேகள்விப்பத்திர நைட ைறக்கு அல்ல  அரசாங்க விைல 
மதிப்பீட் ற்கு உட்பட்டதாக குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிபந்தைனகள் எ மின்றி இந்த களஞ்சியசாைலகள் குத்தைகக்கு 
வழங்கப்பட் ப்பின், அைவ மீண் ம் அரசாங்கத்தினால் சு காிக்கப்ப மா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 27 ) 

 

633/ ’16 

ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,—  நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 1948 ெபப்ரவாி 04 ஆம் திகதி ெதாடக்கம்  2016 மார்ச் 24 ஆம் திகதி 
வைரயான காலத்தி ள் மரண தண்டைன அல்ல  ஆ ள் தண்டைன 
விதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக, ஆண்  அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) மரண தண்டைன அல்ல  ஆ ள் தண்டைன விதிக்கப்பட்ட ைகதிகளின் 
ெபயர், கவாி மற் ம் இத்தைகய தண்டைன விதிக்கப்ப வதற்கு இவர்கள் 
ெசய்த குற்றம் ஒவ்ெவா  ைகதியின் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மரண தண்டைன அல்ல  ஆ ள் தண்டைன விதிக்கப்பட் ந்த சிைறக் 
ைகதிக க்கு விேஷட மன்னிப்  வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், விேஷட மன்னிப்பான  யாரால்; எத்திகதியில்; எத்தைகய 
தண்டைனக்கு உள்ளாகியி ந்த எந்த சிைறக் ைகதிக க்கு 
அளிக்கப்பட்டெதன்பைத தனித்தனிேய சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

 

 

 

 


