
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

4 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2016 ஆகஸ்ட் 26 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 4(2).] பாரா மன்றம் 

2016 ெசப்ெதம்பர் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
ைற க, விமான நிைலய அபிவி த்தி அற  (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

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

அைமச்ச ம்,— காணி ெகாள் தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— (460 ஆம் அத்தியாயமான) 
காணி ெகாள் தல் சட்டத்தின் 63 ஆம் பிாிவின் (2) ஆம் உட்பிாிவின் (ஊ) ஆம் 
அத்தியாயத்தின் 2013 காணி ெகாள்ளல் சட்டத்தின் (நட்டஈ  ெச த் தல்) ஒ ங்குவிதிகளின் 
தி த்தம் ெதாடர்பில் காணி அைமச்சரால் ெசய்யப்பட் , 2016 ைல 26 ஆம் திகதிய 
1977/8 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2016.08.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
நிதி அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,—  

1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழான உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் விதிக்கப்பட் , 2016 ேம 26 
ஆம் திகதிய 1968/19 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2016.08.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

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

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 1),— 1979 ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் 
இலக்க இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெசஸ் வாி 
ெதாடர்பில் அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2016 ன் 13 ஆம் திகதிய 1971/5 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2016.08.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

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

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 2),— 1979 ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் 
இலக்க இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெசஸ் வாி 
ெதாடர்பில் அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2016 ன் 13 ஆம் திகதிய 1971/6 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2016.08.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 



( 2 ) 

 

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

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 3),—  1979 ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் 
இலக்க இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெசஸ் வாி 
ெதாடர்பில் அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2016 ன் 28 ஆம் திகதிய 1973/21 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2016.08.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

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

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 4),— 1979 ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் 
இலக்க இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெசஸ் வாி 
ெதாடர்பில் அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2016 ைல 12 ஆம் திகதிய 1975/40 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2016.08.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 

2016 ெசப்ெதம்பர் 20, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

ேகட்பதற்கு,— (4) 

(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? 



( 3 ) 

 

811/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் இப்பதவிக்கு 
நியமிக்கப்பட்ட பின்னர் மாகாண சைபயின் பல்ேவ  நி வனங்களில் 
இற்ைறவைர வழங்கி ள்ள ெதாழில்வாய்ப் களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அத்தைகய ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் ெதாழில்வாய்ப்  வழங்கப்பட் ள்ள 
நி வனங்கள் ெவவ்ெவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ெதாழில் வாய்ப்பிைன வழங்குவதற்காக பின்பற்றப்பட் ள்ள நைட ைற 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெதாழில்வாய்ப் கள் அரசியல் கட்சிேபதமின்றி வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

820/ ’16 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாைற பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின், ேசனாநாயக்க ர கிராம அ வலர் 
பிாிவில், டீ. எஸ். ேசனாநாயக்க தியில், 4 ஆம் மாவத்ைதயில், 280007 ஆம் 
வைரபட இலக்கத்ைத ம் 686 ஆம் காணித் ண்  இலக்கத்ைத ம் අ /වා/බ 
1369ஆம் உாிம இலக்கத்ைத ம் ெகாண்ட காணியில் ேசாமதாச ெசல்லேஹவா 
என்பவாினால் ஒ  வர்த்தக நிைலயம் நடாத்தப்பட்  வந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) 1991 ஆம் ஆண் ல் இக்காணி ெபா  விடயெமான் க்காக  அரசாங்கத்தினால் 
சு காிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதில் ெபா  விடயெமான்  இடம்ெபறாைமயால், அம்பாைற உதவிக் 
காணி ஆைணயாளாினால் 30 வ டங்க க்கு விைலமதிப்பிடப்பட்  பா 
171,050/- ெதாைகைய ம் நில அளைவக் கட்டணமாக பா 1,450/- 
ெதாைகைய ம் ெபற் க்ெகாண்  மீண் ம் தி . ேசாமதாச 
ெசல்லேஹவா க்கு இக்காணியின் ஆட்சி ாிைமைய அ பவிக்க அ மதி 
வழங்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல (அ) (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட காணி தி .ேசாமதாச ெசல்லேஹவா க்குச் 
ெசாந்தமான ஒ  காணியா; 

 (ii) இக்காணியின் பரப்பள  எவ்வள ; 

 (iii) இதில் ஒ  வியாபார நிைலயம் எத்திகதி தல் எத்திகதி வைர நடாத்தப்பட்  
வந்த ; 

 (iv) இக்காணிைய அரசு சு காித் ள்ளதா; 

 (v) இக்காணி எத்தைகய ெபா  விடயத் க்காக சு காிக்கப்பட்ட ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

608/ ’16 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(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? 

832/ ’16 

ெகளரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மத்திய அரசாங்க மற் ம் மாகாண அரசாங்க ேசைவயின் அைமச்சுக்கள் 
மற் ம் திைணக்களங்களில் காணப்ப கின்ற கணக்காளர் பதவிகள் மற் ம் 
தரங்க க்குாிய தகவல் ைறைமெயான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) 2015 ன் மாதம் 30 ஆம் திகதி உள்ளவா  மத்திய அரசு மற் ம் மாகாண 
ேசைவயின் அைமச்சுக்கள் மற் ம் திைணக்களங்களில் காணப்பட்ட ெமாத்த 
கணக்காளர் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii)  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெவற்றிடங்கள் காணப்ப கின்ற 
இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) 2015 திெசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி உள்ளவா  ேமற்ப  ெவற்றிடங்களின் 
எண்ணிக்ைகயில் எத்தைன நிரப்பப்பட் ள்ளன  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015 திெசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி உள்ளவா  தரம் III ஐச் ேசர்ந்த 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெமாத்த கணக்காளர் பதவிகளின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) 2015 ன் மாதம் 30 ஆம் திகதி உள்ளவா  தரம் III ஐச் ேசர்ந்த 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெமாத்த கணக்காளர் பதவிகளின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) 2015 திெசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி உள்ளவா  காைமத் வ ேசைவகள் 
திைணக்களத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டாத ேபாதி ம், ேபணிவரப்ப கின்ற 
தரம் III ஐச் ேசர்ந்த கணக்காளர் பதவிகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

2016 ெசப்ெதம்பர் 21, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

611/ '16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(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? 

(இ) (i) 2010 ஆம் 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? 
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812/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீழ் நிர்வகிக்கப்ப கின்ற உள் ராட்சி மன்றங்கள் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2016 வைர ேமற்ப  உள் ராட்சி மன்றங்களின் அதிகாரம் 

எந்த அரசியல் கட்சியின் கீழ் இ ந்த  என்பைத ம்; 
 (iii) ஊவா மாகாண சைபயின் இன்ைறய தலைமச்சர் அதிகாரத்திற்கு வந்ததன் 

பின்னர் ஒவ்ெவா  உள் ராட்சி மன்றத்திற்கும் ெபற் க்ெகா த் ள்ள நிதி 
ஏற்பா கள் மற் ம் அபிவி த்தி உதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) இன்ைறய தலைமச்சர் பண்டாரவைள மாநகர சைபக்கு ஏைனய உள் ராட்சி 
மன்றங்க க்கு நிகராக ேதைவயான ஒத் ைழப்பிைன வழங்குகின்றாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

819/ ’16 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) அம்பாைற மாவட்டத்தில் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்காக ச தி 

அேரபியாவின் அரச சார்பற்ற அைமப்ெபான்றின் உதவியின் கீழ் அக்கைரப்பற் , 
ைரச்ேசாைல கிராமத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட டைமப் க் க த்திட்டம் நன்ைம 

ெப னர்க க்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட ன்னர் 178/2008 ஆம் இலக்க ைடயதாக 
உயர்நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட வழக்குக் கட்டைளயின் ேபாில் கைளப் 
பகிர்ந்தளித்தல் இைடநி த்தப்பட்டேதா , 2009.12.02  ஆந் திகதி வழங்கிய 
ேமற்ப  வழக்குத் தீர்ப்  அறிவிக்கப்பட்   06 வ டங்க க்கு ேமற்பட்ட காலம் 
கழிந் ள்ளேபாதி ம் அத்தீர்ப்பின்ப  கைளப் பகிர்ந்தளித்தல் 
இடம்ெபறாைமயால் ேமற்ப  ஆதனங்கள் பாவைனக்கு ெபா த்தமற்ற வைகயில் 
சீரழிந் ள்ளைமயால் அவ்வழக்குத் தீர்ப்பின் பிரகாரம் ெசயலாற்ற அம்பாைற 
மாவட்டச் ெசயலாளர்/ அக்கைரப்பற்  பிரேதச ெசயலாள க்கு ஆேலாசைன 
வழங்குவாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

821/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகார சைபயி டாக அரச காணிகளில் 

அைமக்கப்பட் ள்ள சுனாமி க க்கு உ திகள் வழங்கப்படாத 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன; 

 (ii) மாத்தைற மாவட்டத்தி ள்ள அவ்வாறான கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைன; 

 (iii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட கு ம்பங்க க்கு உ திகள் வழங்குவதற்கான 
ேவைலத்திட்டம் ஒன்  உள்ளதா;  

 (iv) அவ்வா  உ திகள் வழங்கப்ப ம்ேபா  நிைற  ெசய்தி க்க ேவண் ய 
தைகைமகள் யாைவ; 

 (v) அவ்வாறாயின், அவ்ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் இ வைர உ திகள் 
வழங்கப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா  ; 

 (vi) உ திகள் வழங்கப்பட்டாத ட் ாிைமயாளர்க க்கு உ திகைள 
வழங்குவதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?   
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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823/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) மாத்தைற மாவட்டத்தில் ேதசிய பாடசாைலகளில் மற் ம் மாகாண சைப 
பாடசாைலகளில் நில கின்ற தமிழ் ெமாழி ஆசிாியர்க க்கான ெவற்றிடங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாாரா? 

(அ) (i) ேமற்ப  ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) இதற்காக ஆசிாியர்கள்  ஆட்ேசர்க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ஆட்ேசர்ப்பின்ேபா  ெதாண்டர் ஆசிாியர்க க்கு ன் ாிைம வழங்கப்ப மா 

என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

776/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் 

வனசீவராசிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தம் ள்ள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், நிக்கவட்டவன கிராம அ வலர் 

பிாி க்குாிய தமனயாய, சீகிாி ல்ல, ஹும்பஸ்கட்ேட மற் ம் அ ேணாதய 
ஆகிய கிராமங்கள் யாைனகளின் பாாிய அச்சு த்த க்கு உள்ளாகி ள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக ேமற்ப  கிராமங்களில் சுமார் 4500 கு ம்பங்கைளச் 
ேசர்ந்த மக்களின் உயிர்கள் மற் ம் அவர்கள  விவசாயம் என்பன 
அச்சு த்த க்கு உள்ளாகி ள்ளன என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேவவல ெதாடக்கம் ெதஹிகஹ எல, தியெகபில்ல வைர காட் ன் ஊடாக 

நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள மின்சார ேவ ைய ெமாறெகாடகம, சீகிாி ல்ல, 
அ த்யாய, ைமலத்தாவ, கலா ரய, ெபால்லத்தாவ மற் ம் சீகிாியா ஆகிய 
கிராமங்கள் வைர நீ ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்காதி ப்ப  ஏெனன்பைத ம்; 

 (ii) இதற்காக தம் ள்ள பிரேதச ெசயலகத்திற்கு நிதி ஏற்பா கள் 
ஒ க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

606/’16 
ெகௗர ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ)  2015 சனவாி ெதாடக்கம் திெசம்பர் வைர, 

 (i) அரசாங்கத்தின் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் அைமச்சர்க ம் 
கலந் ெகாண் ள்ள ெவௗிநாட்  விஜயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) பிரதம அைமச்சைர ம் உள்ளடங்கலாக ேமற்ப  விஜயங்களில் 
கலந் ெகாண் ள்ள பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் அைமச்சர்க ம் யாவர்; 

 (iii) விஜயம்ெசய்த நா கள் யாைவ; 
 (iv) ேமற்ப  ெவௗிநாட்  விஜயங்களில் கடைம மற் ம் பிரத்திேயக விஜயங்கள் 

தனித்தனியாக யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 8 ) 

 

(ஆ) (i) அ (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட விஜயங்களில் அரசாங்க அ வலர்கள் 
பங்ேகற் ள்ளனரா; 

 (ii) ஆெமனில் ேமற்ப  அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (iii) ேமற்ப  காலப்பகுதிக்குள் அரசாங்கத்தின் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் 

அைமச்சர்க ம் கலந் ெகாண் ள்ள ெவௗிநாட்  விஜயங்க க்காக 
ெசலவாகி உள்ள ெமாத்தப் பணத்ெதாைக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 ெசப்ெதம்பர் 22, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

777/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1973 இல் நி வப்பட்ட அரச வ சாைலக் கூட் த்தாபனம் 1992 இல் தனியார் 

ைறயின க்கு விற்கப்பட் ள்ளைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
 (ii) அதன்ேபா  சிறிய இழப்பீட் த்ெதாைகெயான்ைற வழங்கி அதன் 

ஊழியர்கள் பலர் நீக்கப்பட்டைத அறிவாரா என்பைத ம்; 
 (iii) இ  ெதாடர்பாக 1994.10.20 ஆம் திகதி நி வப்பட்ட ஜனாதிபதி 

ஆைணக்கு வின் அறிக்ைகயிைனச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iv) ேசைவ இழக்கப்பட்டதன் லம் அநீதிக்குள்ளான சுமார் 2000 ஊழியர்க க்கு 

நியாயமான இழப்பீட் த்ெதாைக வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

813/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அதிகாரத் க்கு 
வந்ததன் பின்னர் இ வைர அபிவி த்தி ெசய் ள்ள மாகாணசைப திகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  திக்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) குறிப்பிட்ட திகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்பட்ட 
கம்பனிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) அந்த ஒப்பந்தங்கள் ெவளிப்பைடத் தன்ைம டன் கூ யதாக 
வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (v) குறிப்பிட்ட திகளின் நிைலைம ெதாடர்பாக ஏேத ம் பின்னாய்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) குறிப்பிட்ட திகள் உாிய தரத்தில் இல்லாவி ன் அ  சார்பாக எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 9 ) 

 

825/ ’16 

ெகௗரவ சுனில் ஹன் ன்ெனத்தி,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ன் வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிெவான்றின் பிரகாரம் 
நாட் ன் சகல மாவட்டங்களி ம் ெவளிக்கள உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்கப்பட்டன என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறித்த வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி க்கைமவாக நிதி அைமச்சினால் 
ெவளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்ைகயின் பிரகாரம் குறித்த ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்க க்காக ற்பணம் ெச த்தப்பட ேவண் ள்ள ேபாதி ம், 
அம்பாைற மாவட்ட ெவளிக்கள உத்திேயாகத்தர்க க்கு அதற்கான வாய்ப்  
வழங்கப்படாததன் காரணமாக பிரச்சிைனெயான்  ஏற்பட்டெதன்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம், 

 (iii) இதன் காரணமாக தற்ேபா  அம்பாைற மாவட்டத்தில் சுமார் 5000 ெவளிக்கள 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் கிைடக்காமற்ேபாகின்ற 
நிைலைம உ வாகி ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம், 

 (iv) அம்பாைற பிரேதசத்தில் பின்தங்கிய ைண திகளில் ேபாக்குவரத்  
வசதிகள் இல்ைலெயன்பதால், ேமற்ப  ெவளிக்கள உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைளப் ெபற் க்ெகா த்  அவர்க க்கு நிவாரணம் 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

826/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) இலங்ைகக்கு அண்மித்த சர்வேதச கடல் மார்க்கத்தில் பயணிக்கும் 
கப்பல்க க்கு ஆ தங்கள் சகிதம் பா காப்  வழங்க அ மதி 
வழங்கப்பட் ள்ள நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இந்  ச த்திரத்ைத அண்மித்த கட ல் மீன் பி த்த ல் ஈ ப ம் 
ெவளிநாட்  ேடாலர் படகுக க்கு ஆ தங்க டன் கூ ய பா காப் ப் 
பைடயினைர வழங்க அ மதி ெபற் ள்ள நி வனங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (i) மற் ம் (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நி வனங்க க்கு ேமற்ப  
அ மதி வழங்கப்பட் ள்ள ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட பா காப்பிைன வழங்குவதற்கான அ மதி ெவளிப்பைடத் 
தன்ைம ட ம் திறந்த ேகள்விப் பத்திர விதி ைறக்கைமய ம் ஏன் 
வழங்கப்ப வதில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 10 ) 

 

794/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இந்தியாவில் நைடெபற்ற 2016 சாப் (SAF) விைளயாட் ப் ேபாட் கைள 
இலக்காகக்ெகாண்  விைளயாட் த் ைற அைமச்சினால் விைளயாட்   
ஒன்றியங்க க்கு பணம் வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  விைளயாட் ச் சங்கத்திற்கு / ஒன்றியத்திற்கு வழங்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அப்பணத்ெதாைக ெசலவழிக்கப்பட்ட விதம் ெதாடர்பாக ஒவ்ெவா  
விைளயாட் ச் சங்கத்தினா ம் / ஒன்றியத்தினா ம் அைமச்சுக்கு 
அறிக்ைகயிடப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அவ்வறிக்ைககைள சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

827/ ’16 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியின் தற்ேபாைதய தைலவர் உட்பட 
காைமத் வத்திடம் கடன் அற ட் க்ெகன ைறசார்ந்த ேவைலத் 

திட்டெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) கடன் ெச த்தாேதார் பட் ய ல் காணப்ப கின்ற பா 600 மில் ய க்கும் 
அதிகமான கடன் ெதாைகைய அறவி தல் ெதாடர்பில், கடந்த ஆண் டன் 
ஒப்பி ம்ேபா  ன்ேனற்றம் காணப்ப கிறதா என்பைத ம்; 

 (iii) வங்கி, பா 20 மில் ய க்கும் அதிகமான ெதாைகைய கடனாக வழங்கும் 
ஆற்றைலக் ெகாண் ராதேபாதி ம், அந்த எல்ைலைய விஞ்சி கடன் 
வழங்கி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைக மத்திய வங்கியின் சட்டதிட்டங்க க்கு ரணான விதத்தில் 
பணியாளர் ஆட்ேசர்ப் , உாிய நைட ைறகைளப் பின்பற்றா  பதவி 
உயர்  அளித்தல் மற் ம் தம் த்ேதகம, அக்குெரஸ்ஸ ஆகிய இடங்களில் 
தகவல் நிைலயங்கைள திறந்  ைவத்தல் ஆகியன லம் வங்கியின் 
ஒ ங்குவிதிச் சட்டம் மீறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2016 ெசப்ெதம்பர் 23, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
795/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— சுகாதாரம், ேபாஷைண மற் ம் சுேதச 
ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2001.07.28 ஆம் திகதிய අම/11/0129/509/023 ஆம் இலக்க அைமச்சரைவ 
விதப் ைரயின் பிரகாரம், சுகாதாரத் திைணக்களத்தில், ெபா ச் சுகாதார 
ஆய் கூட விைனஞர்கள் உள்ளடங்களாக ைண ம த் வ ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு 2001.10.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2005.12.31 ஆம் 
திகதி வைர 6:1 விகிதத்திற்குப் றம்பாக 1 ஆம் வகுப்பிற்கு பதவி 
உயர் கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு பகிரங்க ேசைவ ஆைணக்கு  
சுகாதார அைமச்சின் ெசயலாள க்கு அங்கீகாரமளித் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ ப்பி ம், ேமற்ப  ைறயிய க்கு அைமவாக 1 ஆம் வகுப் க்கு பதவி 
உயர் கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட சில ெபா ச் சுகாதார ஆய் கூட 
விைனஞர்க க்கு சில மாகாண சைபகள் நி வைவச் சம்பளம் 
ெச த்தவில்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) குறிப்பிட்ட நி ைவச் சம்பளத்ைதப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு எவ்வள  காலம் 
எ க்கும் என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

828/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 

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

ெமன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (ii) சீனிக் ைகத்ெதாழி க்கு எவ்வித பாதிப் ம் ஏற்படாத வைகயில் 
ைரச்ேசாைலயி ம் தீகவாபி வலயத்தி ம் ெநற் ெசய்ைகக்கு நடவ க்ைக 

எ க்க ெமன்ப  அவதானிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) தற்ேபா  ஹிங்குராண சீனிக் கம்பனிைய காைமத் வம் ெசய்கின்ற 
கல்ஓயா ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியினால் க ம் ச் ெசய்ைக தவிர்ந்த ெநற் 
ெசய்ைக அல்ல  ேவ  பயிர்ெசய்ைக நடவ க்ைககளில் ஈ பட் ள்ள 
விவசாயிகளின் காணிகள் மீள சு காிக்கப்ப ெமன ெதாிவித்  க தம் 
அ ப்பப்பட் ள்ளைத அறிவாரா; 

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

என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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796/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— மாநகர  மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெஹாரண, ேகானபல, ஒலெபா வ ேதாட்டத்ைத அண் யதாக 

இத்தா ையச் ேசர்ந்த ஒ  கம்பனி ம் இலங்ைக உ க்கு தனியார் 
கம்பனி ம் இைணந்  டயர் ெதாழிற்சாைலெயான்ைற ஆரம்பிப்பதற்கு 
அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் தலீ  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) அதன் ெபா ட்  சு காித் க்ெகாள்வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள தனியார் 

காணிகளின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) காணிகைளச் சு காித் க்ெகாள்வதற்காக ஏற்கனேவ எ க்கப்பட் ள்ள 

நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

830/ '16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெநத்தி,— ெபா  நி வாக மற் ம் காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைக நி வாக ேசைவயில், வகுப்  1 இன்  பதவிக்கு ஏற் ைடயதாக 

கு வர  மற் ம் கு யகல் த் திைணக்களத்தின் தி மதி 
எஸ்.எஸ்.பீ.ேக.எம்.எஸ்.சீ. நாமரத்னவினால், பாரா மன்ற ெபா  ம க் 
கு க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட COM/PP/2015/208 ஆம் இலக்க ம  குறித்த 
தீர்மானம் கு வினால் அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) இத்தீர்மானத்தின் பிரகாரம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்  தமக்கு அறிவிக்குமா  
ேமலதிக ெசயலாளர் (ெபா  நி வாக) தி .பி.பீ.பீ.எஸ். அேபகுணரத்னவினால் 
2016.05.11ஆந் திகதிய க தத்தின் வாயிலாக கு வர  மற் ம் கு யகல்  
கட் ப்பாட்டாளர் நாயகத் க்கு அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) குறிப்பிட்ட தீர்மானம் அறிவிக்கப்பட்டைம ெதாடர்பில் கிைடக்கப்ெபற் ள்ள 
பதி ப்  யா ; 

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

831/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக நிர்வாக ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள் தாம் வி ம் ம் ேசைவ 
நிைலயத்தில் ெதாடர்ந்  கடைமயாற் வதற்குாிய உச்ச கால வைரயைற  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க ைடய இடமாற்ற நைட ைற ைறசார்ந்த விதத்தில் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், தி . சரத் பசிறி (இ.நி.ேச I) 22 ஆண் க ம், தி . நிஹால் 
ரணசிங்க (இ.நி.ேச –  விேஷட தரம்) 14 ஆண் க ம், கு வர , 
கு யகல் த் திைணக்களத்தில் கடைமயாற் வ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்கள் கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தில் 
நீண்டகாலம் ெதாடர்ந்  கடைமயாற் வதால் இவர்க க்கு பதிலாக 
கடைமேயற்க வந் ள்ள உத்திேயாகத்தர்க க்கு அநீதி ஏற்ப ெமன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 


