
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

4 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2016 ெசப்ெதம்பர் 23 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 4(4).] பாரா மன்றம் 

2016 ஒக்ேதாபர் 04, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
இலங்ைகப் ெபாறியியற் ேபரைவ சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்,—  இலங்ைக நிைலெப தகு வ  

அதிகாரசைப சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2007 ஆம் ஆண் ன் 35 ஆம் இலக்க, 
இலங்ைக நிைலெப தகு வ  அதிகாரசைப சட்டத்தின் 36 ஆம் பிாி  (2) ஆம் உப 
பிாிவின் (ஈ) மற் ம் (உ) பிாி க டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 67 ஆம் 
பிாிவின் கீழ் மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 

ன் மாதம் 15 ஆம் திகதிய 1971/13 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2016.09.20ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 

2016 ஒக்ேதாபர் 05, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

524/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் ேகாப்பி பயிர்ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  

எவ்வள ; 
 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட காலப்பகுதியில் ேகாப்பி 

உற்பத்தி, ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிறாம்; 
 (iii) அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக ேகாப்பிையக்  ெகாள்வன  

ெசய்கின்றதா; 
 (iv) ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில்  அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  

ெசய்யப்பட்ட ேகாப்பியின் அள  ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேகாப்பி உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 
 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 2 ) 

 

(இ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகக்கு ேகாப்பி இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், கடந்த ஐந்  வ ட காலப்பகுதியில் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
ேகாப்பியின் அள  ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) இலங்ைக ேகாப்பிைய ஏற் மதி ெசய்கின்றதா; 

 (iv) ஆெமனில் கடந்த ஐந்  வ ட காலப்பகுதியில் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட 
ேகாப்பியின் அள  ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

611/ '16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(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? 



( 3 ) 

 

736/ ’16 
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில், 
 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் (ETF) கணக்குகளின் 

எண்ணிக்ைக; 
 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
 இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

820/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(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 ) 

 

2016 ஒக்ேதாபர் 25, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

456/ ’16 

ெகௗரவ எம்.எச்.எம் சல்மான்,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (2) 

(அ) (i) ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைபயினால், குப்ைப கூளங்கைள அப் றப்ப த் ம் 
இடமாக இனங்காணப்பட் ள்ள ெராட்டெவவ, ெபால்வத்த காணி 
அசுத்தமைடந்  அதன் நீர் லங்க க்கு ேசதேமற்படக்கூ ய ஆபத்தான 
நிைலைம நில கின்றெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) கு நீர் பிரச்சிைன ம் சி நீரக ேநாய் நிைலைம ம் தீவிரமைடந் ள்ள 
ேமற்ப  பிரேதச மக்க க்கு இதன் லம் ஏற்ப கின்ற தாக்கத்ைத 
குைறப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) சுற் ச்சூழ க்கு பாதிப்ேபற்படாத வைகயில் ைறசார்ந்ததாக கழிவகற்றல் 
திட்டெமான்ைற ஆரம்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர்  குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

464/ ’ 16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

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

(அ) (i) 2016 சனவாி 01 திகதியில் உள்ளவா  சனாதிபதியினால் அவர  பணியாட் 
ெதாகுதிக்கு நியமிக்கப்பட் ள்ள சகல ஆேலாசகர்கள், ெசயலாளர்கள், 
ஒ ங்கிைணப்  உத்திேயாகத்தர்கள், பிரத்திேயக உதவியாளர்கள் மற் ம் 
ேவ  இவ்வாறான உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  (i) இற்கு அைமவாக ெமாத்த உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (i)  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் ஒவ்ெவா  உத்திேயாகத்த க்கும் வழங்கப்ப ம் சம்பளம், 
ெகா ப்பன கள், பணியாட்ெடாகுதி மற் ம் ஏைனய வசதிகள் தனித்தனிேய 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (i)  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்களின் கல்வி மற் ம் 
ெதாழில்சார் தைகைமகள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

2016 ஒக்ேதாபர் 26, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

465/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ள் சனாதிபதி அவர்கள் கலந் ெகாண்ட ெவளிநாட்  

பயணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ெவௗிநாட் ப் பயணத்தி ம் கலந் ெகாண்டவர்களின் 

ெபயர், பதவி மற் ம் இந்நபர்க க்காக அரச மற் ம் அரசுசார் 
நி வனங்களினால் ஏற்கப்பட்ட ெசல கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

479/ ’16 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) 2015 ஆம் ஆண் ல், 
 (i) இலங்ைகயர்களால் கரப்பட்ட சீனியின் அள  எத்தைன ெமற்றிக் 

ெதான்கள் என்பைத ம்; 
 (ii) கர்  ெசய்யப்பட்ட சீனியில் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட சீனியின் அள  

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 
 (iv) உள்நாட்  சீனித் ெதாழிற்சாைலகளில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட சீனியின் 

அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் உள்நாட்  சீனித் ெதாழிற்சாைலகளில் 
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட சீனியின் அள  ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2014 ஆம் ஆண் டன் ஒப்பி ம்ேபா , 2015 ஆம் ஆண் ல் சீனி 
உற்பத்தியில் அதிகாிப்ெபான்  ஏற்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

598/ ’16 
 ெகௗரவ லக்கீ ஜயவர்தன,—  கல்வி  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (3)  
(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? 



( 6 ) 

 

(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? 

634/ ’ 16 
ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அ ப்பைடத் தைகைமகைளப் ர்த்திெசய்யாத ஆட்கள் ைறசார்ந்த 
ஆட்ேசர்ப்  நைட ைறயின்றி வன்னி மாவட்டத்தின் ச ர்த்தி 
உத்திேயாகத்தர்களாக ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளனெரன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) அவ்விதமாக தைகைமகளின்றி ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ள ச ர்த்தி 
உத்திேயாகத்தர்களின் தகவல்கள் யாைவ; 

 (iii) ைறசாரா விதத்தில் நியமிக்கப்பட் ள்ள ஆட்கைள ேசைவயி ந்  
அகற்றி ைறசார்ந்த விதத்தில் திதாக உத்திேயாகத்தர்கைள 
ஆட்ேசர்ப்பதற்கு  ாித நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

720/ ’ 16 
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான் ,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு ,— (2) 

(அ) (i) அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் கமத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண்ட 
மக்கள்  ெப மளவில் வாழ்கின்றனர் என்பைத ம்; 

  (ii) இப்பிரேதசத்தில் ெபாிய மற் ம் சிறிய அளவிலான பல குளங்கள் 
ம சீரைமக்கப்படாமல் ைகவிடப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) குறிப்பாக 16 ெபாிய குளங்க ம் 48 சிறிய குளங்க ம் ாிதமாக 
ம சீரைமக்கப்பட ேவண் ய நிைலயில் காணப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமேல அ (iii) இல் குறிப்படப்பட்ட குளங்களின்  ம சீரைமப்  ஆரம்பிக்கப்ப ம் 
திகதி யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 7 ) 

 

2016 ஒக்ேதாபர் 27, வியாழக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

490/ ’16 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2015-2016 ஆம் ஆண்  ெதாடர்பாக ச ர்த்தி நிவாரணம் வழங்குவதற்காக 

கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட்ட அள ேகால்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) அந்த அள ேகால்க க்கு அைமவாக ச ர்த்தி நிவாரணம் ெபற் க் 

ெகா க்கப்பட் ள்ள  என தி ப்தி அைடகின்றாரா என்பைத ம்; 
 (iii) நிவாரணம் கிைடக்க ேவண் ள்ளேபாதி ம் தற்ேபா  நிவாரணம் 

கிைடக்கா ள்ள கு ம்பங்கள் உள்ளன என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) இவர்க க்கு நிவாரணம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

782/ '16 
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2000 ஆம் ஆண்  தல் 2014 ஆம் ஆண்  வைரயில், இலங்ைக அரசாங்கத் க்கு 

கிைடக்கப்ெபற்ற ெவளிநாட்  நன்ெகாைடகளின் பாய்களிலான ெப மதி, 
ஒவ்ெவா  வ டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண் க்கான வ டாந்த மதிப்பீட் ல் ஊகிக்கப்பட்ட ெவளிநாட்  
நன்ெகாைடகளின் அள  யா ;  

 (iii) 2015ஆம் ஆண் ல்  இலங்ைக அரசாங்கத் க்கு கிைடக்கப்ெபற்ற ெமாத்த  
ெவளிநாட்  நன்ெகாைடகளின் அள  யா ; 

 (iv) 2015ஆம் ஆண் ல் ெவளிநாட்  நன்ெகாைடகள் குைறவைடந்தைமக்கு 
ஏ வாயைமந்த காரணங்கள் யாைவ; 

 (v) 2016 ஆண் ல் எதிர்பார்க்கப்ப ம்  ெவளிநாட்  நன்ெகாைடகள்  ெதாடர்பில் 
அ கூலமான ம் சாதகமான மான மாற்றம் எதிர்பார்க்கப்ப கின்றதா; 

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

786/ ’16 
ெகௗரவ இந்திக அ த்த ேஹரத்,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) பாரம்பாிய உள்நாட்  ைகத்தறி ெநச க் ைகத்ெதாழில் நிகழ்காலத்தில் 

பாாிய ெந க்க  நிைலைமக்கு உள்ளாகி இ க்கின்றெதன்பைத ம்; 
 (ii) இந்த உற்பத்திக க்கான ேகள்வி அதிகாித் ள்ளேதா  தரமான உற்பத்தி 

க க்காக உயர்மட்ட விைலையப் ெபற் க்ெகாள்ள இய ெமன்பைத ம்; 
 (iii) கம்பஹா மாவட்டத்தில் பாாியளவில் பரவி ள்ள இந்த ைகத்ெதாழி க்காக 

கடந்த அரசாங்கம் தி லபிட் ய, மடம்ெபல்ல பிரேதசத்தில் ஏறக்குைறய 300 
பாரம்பாிய ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு இயந்திர சாதனங்கைள ம் அறிைவ ம் 
வழங்கியெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) கம்பஹா மாவட்டத்தில், 

 (i) கு ைசக் ைகத்ெதாழிலாக  இந்த ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள கு ம்பங்கள்; 

 (ii) ெநச க்ைகத்ெதாழில் நிைலயங்கள்; 

 (iii) வசதிகைள வழங்க உள்ள உத்திேயாகத்தர்கள்; 

எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) (i) ேமேல அ (iii) இல் குறிப்பிட் ள்ள ஆட்களின் நிைலைம பற்றி 
கண்டறியப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ைகத்ெதாழி ல் தற்ேபா  ஈ பட் ள்ளவர்கள் எவ்வள ; 

 (iii) இவர்களின் மாதாந்த உற்பத்தி எவ்வள ; 

 (iv) இைவ யா க்கு சந்ைதப்ப த்தப்ப கின்றன; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) (i) தட் ப்பா  நில கின்ற லப்ெபா ட்கைள வழங்க ேவைலத்திட்டெமான்  
உள்ளதா; 

 (ii) உற்பத்திகைளக் ெகாள்வன  ெசய்ய அல்ல  ெகாள்வனவாளர்கைள 
ெதாடர் ப த் ம் ேவைலத்திட்டெமான்  உள்ளதா; 

 (iii) பயிற்சி ெசயலமர் கள் அல்ல  சந்ைதப்ப த்தல் ேமம்பாட்  
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடத்தப்ப கின்றனவா;  

 (iv) ஆெமனில் இ தியாக அத்தைகயெதான்  நடத்தப்பட்ட திகதி யா ; 

 (v) ைகத்ெதாழிைல வி த்திெசய் ம் ேவைலத்திட்டம் யா ; 

என்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

788/ ’16 

ெகௗரவ ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன,— உள்நாட்  அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், 11 பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களின், 
நி வாக நடவ க்ைககள் இ வைர பைழய எல்ைலகளின்ப  
நைடெபற் வந்த டன், 1992 ஆம் ஆண் ன் 58 ஆம் இலக்க  அதிகாரத்ைதக் 
ைகயளிக்கும் சட்டம் மற் ம் 1996.08.02 ஆம் திகதிய 935 ஆம் இலக்க 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயின்ப  திய எல்ைலகள் அைடயாளமிடப்பட்  
வ கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன் லம், பதவி ஸ்ரீ ர பிாிவில், 31J சிங்ஹ ர,  31F பைழய மதவாச்சி 
மற் ம் 31M சமன் ர ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி கள் இ  பிாி களாகப் 
பிாிக்கப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (iii) ேகாமரங்கடவல பிாிவில், 233C மயிலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  
பகுதி ம், ேச வில பிாிவின் ஒ  சில பகுதிக ம் ேவ  பிாி க க்குப் 
பிாிந்  ெசல்கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) பைழய நி வாகப் பிாி க க்கைமய தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 11 
பிாி களாக பிாிக்கப்பட் ந்த கிராம அ வலர் பிாி க ம் கிராமங்க ம் 
யாைவ; 

 (ii) ேமேல (அ)(i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட சட்டத்தின் ப  எல்ைலகைள மீள 
அைடயாளமி ைகயில் ேவ  பிாி க க்குாித்தாயி ந்த  கிராம அ வலர் 
பிாி கள் / கிராமங்கள் யாைவ; 

 (iii) தற்ேபா  ெசயற்ப ம் எல்ைல நிர்ணய கு வின் தீர்மானத்தின்ப  திதாக 
பிாி  எல்ைலகள் அைடயாளமிடப்ப மா; 

 (iv) ஆெமனில், அதன் அ ப்பைட யா ; 

 (v) இ  ெதாடர்பில் ஒவ்ெவா  பிாிவி ம் கு யி ப்ேபாாின  இணக்கம் 
வினவப்ப மா; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

790/ ‘16 

ெகௗரவ வி ற விக்கிரமநாயக்க,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ராஜகிாியவில் அைமந் ள்ள விக்ேடாாியா இல்லம் 14 வாட் கைள 
ெகாண் ள்ளேதா  குணப்ப த்த யாத 153 ஊன ற்றவர்கள் 
தங்கி ள்ளனெரன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  இல்லத்தில் தங்கி ள்ளவர்களின் அைனத்  பணிக க்காக மற் ம் 
நீர், மின்சாரம், ஊழியர் சம்பளம் உட்பட நிர்வாக ெசல க க்காக 
அரசாங்கம் வ டாந்தம் சுமார் பா 08 மில் யன் ெதாைகைய ெபற் க் 
ெகா க்கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெதாைக அப் பணிக க்கு ேபா மானதல்ல என்பைத ம்; 

 (iv) ஊழியர்க க்கு ெச த்தப்ப கின்ற சம்பளம் ேபாதியதாயில்லாைமயினால் 
திதாக ஊழியர்கைள ஆட்ேசர்க்க யா ள்ளதன் லம் 

பணியாட்ெடாகுதியின ம் ேபா மான அளவில் இல்ைலெயன்பைத ம்; 

 (v) பணியாட்ெடாகுதியின க்கு ேபாதிய அள  உத்திேயாக ர்வ வி தி 
வசதிகள் இல்லாைம மற் ம் ேபாதியள  சம்பளம் கிைடக்காைமயினால் 
உளாீதியாக பாதிக்கப்பட் ள்ள ஊழியர்களிடமி ந்  சிறந்த ேசைவயிைன 
ெபற் க்ெகாள்வ  பிரச்சிைனயாக உள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா ள்ள ஊழியர்களிடமி ந்  ஆகக்கூ ய ேசைவைய ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காக அவர்கள  சம்பளத்ைத அதிகாிக்க ம் வசதிகைள 
வழங்க ம் நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) திதாக ஊழியர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்காக நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?   

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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800/ ’16 
ெகௗரவ சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) “அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல” நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் 
உள்ளடக்கப்பட் ள்ள ல்ைலத்தீ  கல்வி வலயத்திற்கு உட்பட்ட பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ல்ைலத்தீ  கல்வி வலயத்தில் இரண்  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் 
உள்ளேபாதி ம், அப்பிாி களில் அைமந் ள்ள அேநகமான பாடசாைலகள் 
“அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல” நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் 
உள்ளடக்கப்படா  றக்கணிக்கப்பட் ள்ளன என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) ேமேல (ஆ) வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன்ப  பாடசாைலகைள 
றக்கணிப்பதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (ii) ல்ைலத்தீ  கல்வி வலயத்தில் றக்கணிக்கப்பட் ள்ள பாடசாைலகைள 
“அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல” நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் 
பிரமாணங்க க்கைமய உள்ளடக்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 ஒக்ேதாபர் 28, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

491/ ’16 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) 100 நாள் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் இலவச ைவ-ைப வலயங்கைள 
உ வாக்கும் க த்திட்டம் தற்சமயம் ெசயற்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் கீழ் உ வாக்கப்பட்ட இலவச ைவ-ைப வலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இ  ெதாடர்பாக தி ப்தியைடகின்றாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இைவ இயங்கும் நிைலயில் காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேககாைல மாவட்டத்தில் இலவச ைவ-ைப வலயங்கள் நி வப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அவ்விடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) எதிர்வ ம் காலத்தில் இலவச ைவ-ைப வலயங்கள் உ வாக்கப்பட ள்ள 
பிரேதசங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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792/ ’16 
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச 

வர்த்தக அைமச்சைர ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2015.01.10 ஆம் திகதி தல் இற்ைற வைர இலங்ைகக்கு தலீ க க்காக 
வ ைக தந் ள்ள ெவௗிநாட்  ெதாழில் யற்சியாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் தலீ  ெசய் ள்ள ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எத்தைன  அெமாிக்க 
ெடாலர்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) தலீட்டாளாின் நா , ெவௗிநாட்  ெதாழில் யற்சி நி வனம், கவாி 
மற் ம் தலீ  ெசய் ள்ள பணத் ெதாைக தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்,  

 (iii) இலங்ைகயில் ேமற்ப  தலீட் க் க த்திட்டங்கள் அைமந் ள்ள பிரேதசங்கள் 
மற் ம் தலீ கள் தனித்தனிேய யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  அக் க த்திட்டங்களில் ேசைவயாற் கின்ற இலங்ைக ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தலீ க க்கு ன்னர் ெதாடர் ைடய தலீட்டாளர் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு 
இணக்கம் ெதாிவிக்கப்பட்ட ெதாழில்வாய்ப் களின் எண்ணிக்ைகக்கும் 
வழங்கப்பட்ட ெதாழில்வாய்ப் களின் எண்ணிக்ைகக்கும் இைடயில் 

ரண்பா கள் இ க்கின்ற அத்தைகய க த்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைகயி ள் தலீ  ெசய்வதற்கான வசதிகைள ெபற் க்ெகாண்  
அல்ல  உடன்ப க்ைககள் ேமற்ெகாண் ள்ள ேபாதி ம், இற்ைறவைர தம  
க த்திட்டங்கைள ஆரம்பிக்காத தலீட்டாளர்கள் உள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், குறித்த தலீட்டாள க்கு அல்ல  கம்பனிக்கு வழங்கப்பட் ள்ள 
வசதிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) 2012, 2013, மற் ம் 2014  ஆண் களில் இலங்ைகயி ள் ெமாத்த 
ெவௗிநாட்  தலீ  தனித்தனியாக எத்தைன அெமாிக்க ெடாலர்கள் 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

801/ ’16 
ெகௗரவ  (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ல்ைலத்தீ , வ னியா மற் ம் மன்னார் மாவட்டங்களில் ச ர்த்தி 
நிவாரணம் ெப கின்ற கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மாவட்டங்களில் வ ைமக் ேகாட் ன் கீழ் வாழ்கின்ற கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) வ ைமக் ேகாட் ன் கீழ் வாழ்கின்ற, ச ர்த்தி நிவாரணம் ெப வதற்கு 
தகுதி ைடய ஆனா ம் ச ர்த்தி நிவாரணம் கிைடக்காத மக்க க்கு 
அதைன ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 12 ) 

 

816/ '16 
ெகௗரவ பிரசன்ன ரண ர,— அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2016 ேம மாதம் ெகாலன்னாைவ, களனி, க ெவல, ஹங்ெவல்ல மற் ம் 
பியகம பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில் பாாிய தாக்கத்ைத ஏற்ப த்திய 
ெவௗ்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஆட்க க்கு அரசாங்கம் வழங்குவதாக 
வாக்களித்த பா 10,000/= ெகா ப்பன  தற்ேபா  வழங்கப்பட் ள்ள 
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இதற்காக தற்ேபா  ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித்ெதாைக யா ; 
 (iii) உதவி வழங்குவதற்காக பயன்ப த்தப்ப ம் அள ேகால்கள் யாைவ; 
 (iv) உதவி ெப வதற்கான  தகுதிெபற்ற ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (v) வாடைக, குத்தைக அல்ல  தற்கா க அ ப்பைடயில் களில் 

கு யி ந்தவர்க க்கு இந்த நிதி உதவி வழங்கப்ப மா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ெவௗ்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நிவாரணமளிப்பதற்காக ஐக்கிய 
அெமாிக்கா, யப்பான் ஆகிய நா களி ந்  வழங்குவதாக ெதாிவிக்கப்பட்ட 
நிதி ாீதியான மற் ம் ெபா ள் ாீதியான உதவிகள் தற்ேபா   இந்நாட் க்கு 
கிைடக்கப்ெபற் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், கிைடக்கப்ெபற் ள்ள நிதி ாீதியான உதவியின் அள  மற் ம் 
ெபா ள் ாீதியான உதவியின் ெப மதி ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) ேமற்ப  உதவிகள் மக்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ளனவா; 
 (iv) ஆெமனில், இவ் தவிகள் கிைடக்கப்ெபற் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

817/ ’16 
ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) ெகா ம்  அல்ல  அதைன அண்மித்த பிரேதசங்களில் பல்ேவ  ேசைவகளில் 
ஈ ப த் வதற்காக சிவில் பா காப்  திைணக்களத்தின் பைட ரர்கள் ெவளி 
மாகாணங்களி ந்  வரவைழக்கப்ப கின்றார்கள் என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இவ்வா  வரவைழக்கப்பட்  பல்ேவ  ேசைவகளில் ஈ ப த்தப்ப ம் 
சிவில் பா காப்  திைணக்களத்தின் பைட ரர்களில் ஒ  சில க்கு 
சம்பளத்திற்கு ேமலதிகமாக வாழ்க்ைகச் ெசல ப்ப க் ெகா ப்பன  
ெச த்தப்ப வெதன்பைத ம்; 

 (ii) இச்ேசைவக்கும் நிைலைமக்கும் நிகராக ேசைவயில் ஈ ப த்தப்ப ம் ேம ம் 
சில பைட ரர்க க்கு ேமற்ப  ெகா ப்பன  ெச த்தப்ப வதில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கைமய சமமான ேசைவகள் மற் ம் சமமான நிைலைமயின் கீழ் இப் 
பைட ரர்கள் சில க்கு பாரபட்சம் காட்டப்ப வ  அநீதியானெதன்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) ஆெமனின், இவ்வா  அநீதிக்கு உள்ளாகின்ற பைட ரர்க க்கு நியாயமான 
வாழ்க்ைகச் ெசல ப்ப க் ெகா ப்பனெவான்ைற ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

822/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயின் ஊழியெரா வர் 

ஓய் ெபறச் ெசய்யப்ப ைகயில் சைபயி ந்  கிைடக்கின்ற நன்ைமகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ெபா ட்  சமர்ப்பிக்கப்படேவண் ய ஆவணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள் ைறப்ப  உள்ளேபாதி ம் நன்ைம ெச த் தல் 

தாமதமைடயக் காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) சைபயினால் ெச த்தப்ப கின்ற நன்ைமகள் யாைவெயன்பைத தனித்தனியாக  

சம்பந்தப்பட்ட உத்திேயாகத்த க்கு ஏன் அறிவிப்பதில்ைல என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா?  

(ஆ) (i) ேசைவயில் ஈ பட் ள்ளேவைளயில் ஒவ்ெவா  ெகா ப்பன ம் 
உத்திேயாகத்த க்கு அறிவிக்கப்ப த ம் ெகா ப்பனவிைனப் ெபற் க் 
ெகாண்டதாக உத்திேயாகத்தாிடமி ந்  ைகெயாப்பம் ெபறப்ப த ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மாயின்  ஓய் ெபறச் ெசய்ைகயில் அந்த நைட ைற ஏன் 
பின்பற்றப்ப வதில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அ  தவறாகுெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா என்பைத ம்; 
 (iii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 
 (iv) 2012 ஆம் ஆண் ந்  இற்ைற வைர ஓய் ெபறச் ெசய்யப்பட்ட 

உத்திேயாகத்தர்கள் அைனவ க்கும் சம்பந்தப்பட்ட ெகா ப்பன கள் 
ெச த்தி க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 2016 நவம்பர் 11, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

681/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்க க்கு ச ர்த்தி நிவாரணம் ெபற் க்ெகாள்ள 
மா என்பைத ம்; 

 (ii) அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்களால் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய, அரசாங்கத்தினால் 
வழங்கப்ப கின்ற உதவிகள் மற் ம் ெகா ப்பன கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கு ணாகல் மாவட்டத்தின், பன்னல பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிாிவில் 
அரசாங்க ஊழியர்கள் ச ர்த்தி நிவாரணம் ெப கின்றார்கெளன்பைத அவர் 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள், பதவிகள் மற் ம் 
ேசைவ நிைலயங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆட்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 14 ) 

 

732/ ’16 
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் ெகா ம்  மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
 இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii) தனியார் ைற; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 

 (v) விவசாயத் ைற; 

 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

682/ ’ 16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அரச மற் ம் தனியார் வங்கிகளில் காப் ப் ெபட்டகங்கள் ேசைவக க்கான 
கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன் லம் வா க்ைகயாளர்கள் அெசௗகாியத்திற்கு உள்ளாகி ள்ளனர் 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) காப் ப் ெபட்டகங்க க்காக அறவிடப்ப ம் கட்டணத்ைத அதிகாிப்பதற்கான 
காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) வா க்ைகயாளர்க க்கு ேமலதிக சிறப் ாிைமகள் வழங்கப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில்,  அச்சிறப் ாிைமகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) இச்ேசைவயின் கட்டணத்ைத குைறப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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734/ ’16 
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
 (அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் கண்  மாவட்டத்தில், 
 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
 இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 
 இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 2016 நவம்பர் 12, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

683/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— சுகாதாரம், ேபாசாைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) இலங்ைகயில் தற்ேபா  அதிகாித்  வ ம் பா யல் குற்றச்ெசயல்க க்கு 

ேபாைதப் ெபா ட்கள் மாத்திரமின்றி ம ந்  வைகக ம் காரணமாக 
உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) Slidenafil மற் ம் ஏைனய மீள்இளைம ட் ம் ம ந்  வைககைள சந்ைதயில் 
இலகுவாக ம் சுதந்திரமாக ம் ெகாள்வன  ெசய்ய ம் என்பைத ம்; 

 (iii) பாடசாைலகள், ேபாதனா வகுப் கள், தங்குமிடங்கள் மற் ம் பத்திாிைக 
விளம்பரங்கள் வாயிலாக இந்த ம ந்  வைககளின் விநிேயாக 
நடவ க்ைககள் இடம்ெப கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) மீள்இளைம ட் ம் ம ந்  வைககைள சுதந்திரமாக ெகாள்வன  

ெசய்வதற்கான வாய்ப்பிைன கட் ப்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்குமா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 
 (iii) மீள்இளைம ட் ம் ம ந் களின் தரம் மற் ம் விற்பைனைய ஒ ங்கு ைறப் 

ப த் வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ க்குமா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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760/ ’16 
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் கம்பஹா மாவட்டத்தில், 
 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் (ETF) கணக்குகளின் 

எண்ணிக்ைக; 
 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

693/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகக்கு வ டாந்தம் ேதைவப்ப ம் குளவித் ேதன் அள  எவ்வள  

என்பைத ம்; 
 (ii) அத்ெதாைகயில் உள்நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் தம் எவ்வள  

என்பைத ம்; 
 (iii) இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) நாட் ற்கு ேதைவயான குளவித் ேதன் அளவிைன உற்பத்தி ெசய்வதற்கு 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அதற்கான ேவைலத்திட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

761/ ’16 
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் கம்பஹா மாவட்டத்தில், 
 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் (EPF) கணக்குகளின் 

எண்ணிக்ைக; 
 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii) தனியார் ைற; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 

 (v) விவசாயத் ைற;  

 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  

 2016 நவம்பர் 15, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

694/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகக்கு வ டாந்தம் ேதைவப்ப ம் ேதன் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அத்ெதாைகயில் உள்நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் தம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) நாட் ற்கு ேதைவயான ேதன் அளைவ உற்பத்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான  ேவைலத்திட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

762/ ’16 

ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் ெபாலன ைவ மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் (ETF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 18 ) 

 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

695/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகக்கு வ டாந்தம் ேதைவப்ப கின்ற மரமஞ்சளின் அள  

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) அந்த அளவில் நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற சத தம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) நாட் க்குத் ேதைவயான மரமஞ்சைள பயிாி வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 

என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அதற்காக ள்ள ேவைலத்திட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

763/ ’16 
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் ெபாலன ைவ மாவட்டத்தில், 
 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் (EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 19 ) 

 

2016 நவம்பர் 16, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

696/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற பழவைகக க்காக வ டாந்தம் 
ெப ம் ெதாைகப் பணம் ெசலவிடப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பழவைககைள பதப்ப த் வதற்காக பயன்ப த்தப்ப கின்ற 
இரசாயனப் ெபா ட்கள் நாட்  மக்களின் சுகாதாரத்திற்குப் பாதகமான  
என்பைத ம்; 

 (iii) இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற அேநகமான பழவைககைள இந்நாட் ல் 
பயிாிட ெமன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) இந்நாட் ல் பயிாிடக்கூ யதாகவி ப்பி ம், இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற 
பழவைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பழவைககைளப் பயிாி வதற்குத் ேதைவயான வசதிகைள 
விவசாயிக க்குப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்குமா என்பைத ம்; 

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

764/ ’16 

ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் மாத்தைள மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் (ETF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 
ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 20 ) 

 

697/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அரக்கு சார்ந்த உற்பத்திக் ைகத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாகக் 
ெகாண் ள்ளவர்கள் தற்ேபா  அக்ைகத்ெதாழி ந்  விலகிச் 
ெசல்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) லப்ெபா ள் மற் ம் சந்ைத ெதாடர்பாக பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன 
என்பைத ம்; 

 (iii) இ  இந் நாட் க்கு ெப மள  ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் த்தரக் 
கூ ய ஒ  ைகத்ெதாழிலாகுெமன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) அரக்கு சார்ந்த உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், 2015 ஆம் ஆண் ள் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஏற் மதி 

வ மானம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ஏற் மதி ெசய்யப்ப வதில்ைலெயனில், ஏற் மதி ெசய்ய நடவ க்ைக 

எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) நாட் ள் அரக்கு சார்ந்த ைகத்ெதாழி க்கு ேதைவயான சந்ைதைய 

விாி ப த்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

765/ ’16 

ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் மாத்தைள மாவட்டத்தில், 
 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் (EPF) கணக்குகளின் 

எண்ணிக்ைக; 
 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 21 ) 

 

2016 நவம்பர் 17, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

698/ ’16 
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  ( 1 )  

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

 (ii) இலங்ைக ெகாத்தமல் ைய இறக்குமதி ெசய் ம் பிரதான நா கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் ெகாத்தமல்  பயிாிடப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அ  இலங்ைகயின் ேதைவயில் எத்தைன சத தம் என்பைத ம்; 
 (iii) ெகாத்தமல்  பயிாிடப்படாவி ன் அதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) இலங்ைகயில் ெகாத்தமல்  பயிர்ச் ெசய்ைகைய விஸ்தாிக்க அரசு எ க்கும் 

நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

766/ ’16 

ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் ெமானறாகல மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் (ETF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 
ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 22 ) 

 

699/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கமத்ெதாழில்  அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெவண் சந்தனம் 
மற் ம் சிவப்  சந்தனத்தின் அள  ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக ெவண் சந்தனம் மற் ம் ெசஞ்சந்தனத்ைத இறக்குமதி ெசய்கின்ற 
பிரதானமான நா கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில்  ெவண் சந்தனம் மற் ம் ெசஞ்சந்தனம் பயிாிடப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  இலங்ைகயின் ேதைவப்பாட் ல் எத்தைன சத தம் 
என்பைத ம்; 

 (iii) ெவண் சந்தனம் மற் ம் ெசஞ்சந்தனம் பயிாிடப்படவில்ைல எனில், ஏன் 
என்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைகயில்  ெவண் சந்தன மற் ம் ெசஞ்சந்தன பயிர்ச் ெசய்ைகைய 
விஸ்தாிப்பதற்கு அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

767/ ’16 

ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் ெமானறாகல மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் (EPF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii) தனியார் ைற; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 

 (v) விவசாயத் ைற;  

 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 23 ) 

 

849/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் சிரம்பிய ப் பிரேதசத்தில் ஆபிாிக்க வம்சாவளிையச் 

ேசர்ந்த ஆட்கள் வசிக்கின்ற கிராம அ வலர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) தற்ேபா  அப்பிரேதசங்களில் வசிக்கின்ற ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 

எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ஆட்கள் இலங்ைகயின் ேவ  பிரேதசங்களில் வசிப்பதாக 

அறியவந் ள்ளதா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மக்க க்கு கல்வி, உயர் கல்வி மற் ம் சுகாதாரம் ேபான்ற 
அ ப்பைடத் ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய் ெகாள்வதற்கான உாிைம 
அரசாங்கத்தினால் உ தி ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மக்களின் கலாசார தனித் வங்கள் மற் ம் பாரம்பாிய மர ாிைமகைள 
ேபணி வாழ்வதற்காக அரசாங்கம் அ சரைண வழங்கி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அந்த அ சரைணகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், என்? 

2016 நவம்பர் 18, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

768/ ’16 
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் ப ைள மாவட்டத்தில், 
 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் (ETF) கணக்குகளின் 

எண்ணிக்ைக; 
 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 24 ) 

 

769/ ’16 
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் ப ைள மாவட்டத்தில், 
 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் (EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக,  

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 நவம்பர் 19, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

770/ ’16 
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், 
 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 25 ) 

 

771/ ’16 
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், 
 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் (EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 நவம்பர் 21, திங்கட்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

772/’16 
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் அம்பாைற மாவட்டத்தில், 
 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக,  

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 26 ) 

 

773/ ’16 

ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் அம்பாைற மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் (EPF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 
ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 


