
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

4 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2016 ஒக்ேதாபர் 28 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 4(8).] பாரா மன்றம் 

2016 நவம்பர் 10, வியாழக்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
காணி (பராதீனப்ப த்தல் மீதான மட் ப்பா கள்) (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
நிதி அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் அறிவித்தல்,— காலத்திற்குக் 

காலம் தி த்தப்பட்டவாறான ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (அத்தியாயம் 52) 32 ஆவ  
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 22 ஆம் பிாிவின் கீழ், ெவளிநாட்  ம பான இறக்குமதி 
மற் ம் அவற்றின் மீ  ம வாியிைன விதித்தல் ெதாடர்பிலான சட்டதிட்டங்கைள 
விதிப்ப  ெதாடர்பாக, நிதி அைமச்சாினால் விதிக்கப்பட்  2016 ஆகஸ்ட் 26 ஆந் திகதிய 
1981/87 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2016.10.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

 (989 ஆம் இலக்க ம வாி அறிவித்தல்) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
நிதி அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கட்டைள (இல. 1),— 

1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழான உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் விதிக்கப்பட் , 2016 
ஆகஸ்ட் 19 ஆந் திகதிய 1980/41 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2016.10.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 
நிதி அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கட்டைள (இல. 2),— 

1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழான உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் விதிக்கப்பட் , 2016 
ஆகஸ்ட் 19 ஆந் திகதிய 1980/42 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2016.10.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 



( 2 ) 

 

* 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்,— நீதித் ைறச் சட்டத்தின் கீழ் 

ஒ ங்குவிதிகள்,— 1978 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க நீதித் ைறச் சட்டத்தின் 60 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்பட ேவண் ய அச்சட்டத்தின் 61 ஆம் பிாிவின் கீழ் நீதி 
அைமச்சரால் நீதியரசாின் ஒ ைமப்பாட் டன் ஆக்கப்பட் , 2016 ேம 16 ஆம் திகதிய 
1967/7 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2016.10.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

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

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க 
இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 14 (1) ஆம் பிாிவின் கீழ் ெசஸ் வாி 
ெதாடர்பில் அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2016 ஆகஸ்ட் 23 ஆம் திகதிய 1981/32 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2016.10.25 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

2016 நவம்பர் 11, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

704/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2016 ஏப்ரல் மாதம் ெதாடக்கம் ேதசிய ெகாள்ைகள் மற் ம் ெபா ளாதார 

அ வல்கள் அைமச்சினால் அச்சு மற் ம் இலத்திரனியல் ஊடகங்களில் 
ெவளியிடப்ப ம், கடன் ெந க்க  பற்றிய விளம்பரங்க க்ெகன 
ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விளம்பரங்கள் பிரசுாிக்கப்பட்ட பத்திாிைககளின் ெபயர்கள் மற் ம் 
ஒவ்ெவா  பத்திாிைகயி ம் விளம்பரங்கைள பிரசுாிப்பதற்காக 
ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆகியன தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவ்விளம்பரங்கைள ஔி/ஒ  பரப் வதற்காக ெதாைலக்காட்சி மற் ம் 
வாெனா  அைலவாிைசக க்கு ெச த்தப்பட்ட பணத் ெதாைக தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  விளம்பரங்க க்கு நிதி ெபறப்பட்ட விதம் யாெதன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  விளம்பரங்க க்கான நிதி அரசாங்க பணத்ைத பயன்ப த்தி 

ெபறப்பட் ப்பின், இதற்கான நிதி ெபறப்பட்ட ெசல த் தைலப்  
யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) இவ்விளம்பரங்க க்கான நிதி ெபறப்பட்ட  அரசசார் மற் ம் தனியார் 
ைற நி வனங்களின் அ சரைணயில் எனின், இந்நி வனங்களின் 

ெபயர்கள் மற் ம் ஒவ்ெவா  நி வன ம் ெபற் க்ெகா த்த பணத் ெதாைக 
தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

716/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  

வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இரண்  இலட்சத்  ஐம்பதாயிரம் ேதாட்டப் பிரேதச கு ம்பங்க க்கு 7 
பர்ச்சஸ் தம் வழங்குவதற்கு அவசியமான காணியின் அள  எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  ெப ந்ேதாட்டத்தி ம் உள்ள காணி அவசியமான கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைகக்கிணங்க அவசியமான காணியின் அள  மற் ம் ேமற்ப  
ேதாட்டங்களில் உள்ள ெமாத்தக் காணியின் அள  ஒவ்ெவா  
ெப ந்ேதாட்டத்திற்கிணங்க ம் தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (iii) காணி ாிைமைய கு ம்பத்தவர்க க்கிைடயில் மாத்திரம் ைகயளிக்கும் 
சட்டத்திற்கு கட் ப்பட்டதாக காணி வழங்கப்பட்டால் ெதாழிலாளர் 
கு ம்பங்கள் ேமற்ப  காணிகைளப் ெபற் க்ெகாள்வைத நிராகாிக்க 
இட ண்டா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்த விடயத் டன் ெதாடர் ைடயதாக 2016.05.06 ஆந் திகதி என்னால் 
ேகட்கப்பட்ட வினா க்கு அளிக்கப்பட்ட விைடக்கிணங்க, கைள 
நிர்மாணிக்க ெபா த்தமான பல காணிகளில் ேதயிைல ெசய்ைக 
பண்ணப்பட் ள்ளைமையக் காரணமாகக் ெகாண்டால், ேதயிைலச் ெசய்ைக 
இ க்கும்வைர ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கு காணி வழங்க இயலாமல் 
ேபாகுெமன்பைத ம்; 

 (ii) 100 வ டங்க க்கு ேமலாக  ேதாட்டங்களில் கு யமர்ந் ள்ள இந்த 
ெதாழிலாளர்க க்கு அவர்கள் கு யமர்ந் ள்ள ட் ன் ன் றமாக ம் 
பின் றமாக ம் 7 பர்ச்சஸ்கைளக் ெகாண்டதாக காணி வழங்கக்கூ ய 
இய ைம நில கின்றதா; 

 (iii) ேதயிைலச் ெசய்ைகக்காக சாிவான பிரேதசங்கைள பயன்ப த்தி சமெவௗிப் 
பிரேதசங்கைள ேதாட்ட மக்க க்கு வழங்கக்கூ ய இய ைம உள்ளதா; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

723/ ’16 
ெகௗரவ ாி. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) இலங்ைகயின் தற்ேபாைதய உள்நாட்  மற் ம் ெவௗிநாட்  ெபா ப்ப கடன் 
ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ெமாத்த ெபா ப்ப கடன் ெதாைக ேதசிய வ மானத்தின் சத தமாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  சத தம் 2004 ஆம் ஆண் ல் இ ந்த ெபா ப்ப கடன் ெதாைகயின் 
சத தத்ைத ம் விட குைறவானதா அல்ல  அதிகமானதா என்பைத ம்; 

 (iv) அக்கடைனச் ெச த்தித் தீர்ப்பதற்கு அரசு பிேராிக்கும் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) அண்ைமக் காலம் தல் ேமற்ப  கடன் ெதாைக சம்பந்தமாக ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சினால் இந்நாட்  அச்சு 
மற் ம் இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் வாயிலாக விளம்பரம் ெசய்வதற்கு எவ்வள  
பணத்ெதாைக ஒ க்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 4 ) 

 

(இ) (i) ேமற்ப  அறிவித்தல்கைள பிரச்சாரம் ெசய்வதற்கு அரச மற் ம் தனியார் 
ெதாைலக்காட்சி ஊடகங்க க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அரச மற் ம் தனியார் வாெனா  ஊடகங்க க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தினசாி மற் ம் வாராந்த பத்திாிைகக க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 நவம்பர் 12, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

708/ ‘16 
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2010 ேம மாதம் தல் 2015 சனவாி மாதம் வைரயான காலப்பகுதியி ள் 

ஸ்ரீ லங்கா ெர ெகாம் நி வனத்தினால் வர்த்தக விளம்பரங்கள் 
வழங்கப்பட்ட ஊடக நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ஊடக நி வனத் க்கும் வர்த்தக விளம்பரங்கள் 
வழங்கப்பட்ட திகதி, விளம்பரத்தின் ெப மதி ஆகியவற்ைற ஒவ்ெவா  
ஊடக நி வனத்திற்கும் அைமய தனித்தனிேய சமர்ப்பிப்பாரா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

728/ ’16 
 ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 1995 ஆம் ஆண் ந்  இ வைர இலங்ைக அரசாங்கத்தினால் 

அறவிடப்ப கின்ற ேநர  வாி வைககள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வாி வைக ம் அறவிடப்ப ம்  அ ப்பைட ெவவ்ேவறாக 

யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) 1995 தல் 2015 வைர ேநர  வாி லம் அரச வ மானத் க்கு ெசய்யப்பட்ட 

பங்களிப்  ( பா) ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பங்களிப்  அரசாங்கத்தின் ெமாத்த 

வ மானத்தின ம் ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தியின ம் சத தமாக, 
ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அபிவி த்தி அைடந்த நா க டன் ஒப்பி ைகயில், இலங்ைகயின் ேநர  
வாி வ மானம் குைறந்த மட்டத்தில் காணப்ப வதற்கான காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) 2015 ஆம் ஆண் ல் சார்க் பிராந்திய நா க க்கு ஒப்பீட்டளவில், 
இலங்ைகயின் ேநர  வாி வ மானத்தின் ேபாக்கு எத்தைகயெதன்பைத ம்; 

 (vii) இலங்ைகயின் ேநர  வாி வ மானத்ைத அதிகாிப்பதற்கு அறி கப்ப த்தப் 
பட ள்ள சிறப்  நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

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



( 5 ) 

 

896/ ’16 
ெகளரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2013 மற் ம் 2014 ஆம் ஆண் களில் வாழ்வின் எ ச்சி அபிவி த்திக் 

க த்திட்டத்திற்காக தி ேகாணமைல மாவட்டத்திற்கு ஒ க்கப்பட்ட பணத் 
ெதாைக, ஒவ்ெவா  வ ட அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பணத் ெதாைகையப் பயன்ப த்தி ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட க த்திட்டங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச ெசயலகங்க க்கு அைமய ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைக வ ட 
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  ஆண் களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட க த்திட்டங்க க்கு ைறசார்ந்த 

ெகாள்வன  நைட ைற பின்பற்றப்படாைம ெதாடர்பில் ைறப்பா கள் 
கிைடத் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆண் களில் இ  ெதாடர்பில் கணக்காய்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா  
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், கணக்காய்  அறிக்ைககைள சமர்ப்பிப்பாரா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  நிதி ஒ க்கப்பட்டதன் காரணமாக ெபா மக்களின் வாழ்க்ைகத் 
தரத்தில் மாற்றம் ஏற்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  மாற்றங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) வாழ்க்ைகத் தரத்தில் ேமம்பா  ஏற்பட் ள்ள ச ர்த்தி பயனாளிகளின் 

எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 நவம்பர் 15, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

864/ ’16 
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக உரக் கம்பனியின் ெசயற்பாட் ப் பணிப்பாளர் 

ஒ வராக தி . சந்தன ெபல்பிட்ட ேசைவயாற் கின்றாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், இவர  சம்பளம், ெகா ப்பன கள், வழங்கப்பட் ள்ள வாகனங் 

க க்கான மாதாந்த வாடைக ஆகியன தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 
 (iii) சனாதிபதி விசாரைண ஆைணக்கு வினால் 2015 நவம்பர் 06 ஆம் 

திகதியிடப்பட்ட PCI/52/2015 ஆம் இலக்க ம வின் கீழ் கமத்ெதாழில் 
அைமச்சின் ெசயலாள க்கு க தெமான்  அ ப்பப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  க தத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  தி . சந்தன ெபல்பிட்ட இலங்ைக 
கடற்ெறாழில் ைற கங்கள் கூட் த்தானத்தின் பிரதிப் ெபா  

காைமயாளராக ேசைவயாற்றிய காலத்தில் ேமற்ெகாண் ள்ள பாாிய நிதி 
ேமாச கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நிதி ேமாச கள் ெதாடர்பிலான சனாதிபதி விசாரைண 
ஆைணக்கு வின் சிபாாிசுகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  சிபாாிசுகள் அ ல்ப த்தப்பட்ட திகதி யா  என்பைத ம்; 
 (vii) சனாதிபதி விசாரைண ஆைணக்கு வின் சிபாாிசுகள் அ ல்ப த்தப்படவில்ைல 

எனின், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

897/ ’16 

ெகளரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், ேதாப் ர் உப பிரேதச ெசலயகம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனத்தின் நிரந்தர மற் ம் பதில் கடைமயாற் கின்ற 
பணியாட்ெடாகுதியினாின் தகவல்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அ வலகம் ெபா  மக்க க்கு ஆற் ம் ேசைவ யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) உள்நாட்  அ வல்கள் அைமச்சினால் அறிவிக்கப்பட்ட LGN அபிவி த்தி 
க த்திட்டம் ேதாப் ர் உப பிரேதச ெசயலகத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப் 
படாைமக்கான காரணம் யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ன்னாள் மாவட்ட ெசயலாளாினால் திட்டமிட்  ேமற்ப  க த்திட்டம் 
நி த்தப்பட்டதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ெபா மக்களின் நலைன ன்னிட்  ேதாப் ர் உப அ வலகத்தின் 
பணியாட்ெடாகுதியினாின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாித்  அதன் லம் ேமலதிக 
ேசைவையப் ெபற் க் ெகா க்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

914/ ’16 

ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கமநல அபிவி த்தி திைணக்களத்தினால் விவசாய ஆராய்ச்சி உற்பத்தி 
உதவியாளர்களின் பங்ேகற் டன் தற்ெபா  ஆய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆய்   நாட் ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கிறதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்த ஆய்வின் ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இதில் பங்குபற்றி ள்ள அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இந்த ஆய் க்கு எ க்கும் காலம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) கமத்ெதாழில் அைமச்சு இந்த ஆய் க்காக பணம் ஒ க்கி ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 7 ) 

 

2016 நவம்பர் 16, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

713/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெதாழில் நியாய மன்றங்களில் விண்ணப்பதாாி அல்ல  பிரதிவாதி சார்பில் 
பிரதிநிதிெயா வர் ேதாற் வதற்காக, ைகத்ெதாழில் பிணக்குகள் சட்டத்தின் 
(தி த்திய) 46 வ  பிாி  மற் ம் ேமற்ப  சட்டத்தின் கீழான 
ஒ ங்குவிதிகளின்ப  ெசயலாற் வைத ேமற்கூறிய நியாய மன்றங்களின் 
நிகழ்கால தைலவர்கள் ம ப்பதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (ii) ஊழியர்க க்கு வசதியாக ம் குைறந்த ெசலவி ம் தம  வழக்கு 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ஏறக்குைறய 60 வ டகாலமாக நிலவிய 
சந்தர்ப்பத்ைத ம் நைட ைறைய ம் திடீெரன நி த்தியைமயின் லம் 
அரசாங்கத்தின் ெதாழிலாளர்க க்ெகதிரான உளப்பாங்கு உ திப்ப த்தப் 
பட் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (iii) இலங்ைக சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தினால் வி க்கப்பட்ட ேவண் ேகாளின் 
ேபாில் இந்நிைலைம உ வாக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (iv) நியாயமானதாக ம் சட்டத்தின் பிரகார ம் ன்னர் இ ந்த நிைலைமக்கு 
ெதாழில் நீதிமன்றங்களின் நடவ க்ைககள் மீளநி வப்படாவி ன் 
சட்டத்தரணிகைள ன்ைவக்க விண்ணப்பதாாிக க்கு சிரமமானதாக 
அைம ெமன்பைத அறிவாரா; 

 (v) சட்ட உதவி ஆைணக்கு  லமாக அ லாக்கப்ப கின்ற சட்டத்தரணிகைள 
வழங்கும் சட்ட உதவிச் ேசைவ பற்றி விண்ணப்பதாாிக க்கு நம்பிக்ைக 
இல்ைல என்பைத அறிவாரா; 

 (vi) இன்ேறல், சந்ைதப் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகயில் ன்னர் நிலவிய “ச கப் 
பதம்” இன்றளவில் நீங்கி ள்ளதா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

898/ ’16 
ெகௗரவ சமல் ராஜபக் ஷ,— கிராமிய ெபா ளாதார விவகாரங்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 சி ேபாகம், ெப ம்ேபாகம் மற் ம் 2016 சி ேபாகம் ஆகிய ன்  
ேபாகங்களில் கிைடத்த ெமாத்த ெநல் விைளச்சல் எவ்வள ; 

 (ii) இதில், ெநல் சந்ைதப்ப த்தல் சைப ெகாள்வன  ெசய்த ெநல் ன் அள  
ஒவ்ெவா  மாவட்டம் மற் ம் களஞ்சியத்திற்கிணங்க ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) சைபயினால் ஒ  கிேலா ெநல் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட விைல யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2016.07.31 ஆந் திகதியன்  ேமற்ப  களஞ்சியங்களில் எஞ்சியி ந்த 
ெநல் ன் ைகயி ப் த்ெதாைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  களஞ்சியங்களி ந்  விற்பைன ெசய்யப்பட் ள்ள ெநல் ன் 
அள  ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) ேமற்ப  ெநல் சந்ைதப்ப த்தப்பட்ட ஆட்கள் அல்ல  கம்பனிகள் மற் ம் 
அவர்க க்கு ெநல் சந்ைதப்ப த்தப்பட்ட விைல யா ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) செதாச மற் ம் பிற அரசாங்க நி வனங்க க்கு விநிேயாகித் ள்ள 
ெநல் ன் அள  யா ;  

 (ii) ஆட்க க்கும் கம்பனிக க்கும் ெநல் விற்கப்பட்டைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவ; 

 (iii) விலங்குத் தீனிக்காக ம் ம பான உற்பத்திக்காக ம் வழங்கப்பட்ட ெநல் ன் 
அள  மற் ம் சந்ைதப்ப த்திய விைலகள் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?  

911/ ’16 

ெகௗரவ பிரசன்ன ரண ங்க,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2007 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் களனிப் பல்கைலக்கழகத்தில் ேபச்சு மற் ம் 
ெசவிப் லனியல் எ ம் நான்கு ஆண்  விேசட பட்டப் பாடெநறிெயான்  
ஆரம்பிக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (ii)  இப்பட்டப் பாடெநறி, தலாம் ஆண் ன் பின்னர்  ேபச்சு மற் ம் ெமாழிச் 
சிகிச்ைச, ெசவிப் லனியல் என  இரண்   விஞ்ஞானமாணி விேசட  
பாடெநறிகளாக ெபயாிடப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (iii) ேபச்சு மற் ம் ெமாழிச் சிகிச்ைசையக் கற்ற பட்டதாாிகள், ெமாழிச் 
சிகிச்ைசயாளர்களாக சுகாதார அைமச்சுக்கு ஆட்ேசர்க்கப்ப கிறார்கள் 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ெசவிப் லனியல் பட்டத்ைத நிைற  ெசய்த பட்டதாாிகைள சுகாதார 
அைமச்சுக்கு ஆட்ேசர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

913/ ’16 

ெகௗரவ விஜித்த ேப ெகாட,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) கடந்த ஐந்தாண்  காலத்தி ள் ஐந்தாம் ஆண்  லைமப்பாிசில் பாீட்ைசயில், 

 (i) ேதாற்றிய மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) சித்தியைடந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக;  

 (iii) சித்தியைடந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக, ெமாத்த மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைகயின் சத தமாக; 

 (iv) சித்தியைடந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகயில் மாணவர் உதவிெதாைக 
கிைடக்கும்  மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக;  

 (v) சித்தியைடந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகயில் பிரசித்திெபற்ற பாடசாைல 
க க்கு அ மதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ெவா  ஆண் க்கும் ஒவ்ெவா  மாவட்டத்திற்கும் ஏற்றவா  ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நைடெபற்ற லைமப்பாிசில் பாீட்ைசயின் 
ேபா  சில பாீட்ைச நிைலயங்களில் பிரச்சிைனக ம் குைறபா க ம் 
அறிக்ைகயிடப்பட்டன என்பைத அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய சம்பவங்கள் அறிக்ைகயிடப்பட்ட பாீட்ைச நிைலயங்கள் 
யாைவ; 

 (iii) அச்சம்பவங்க க்குப் ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்கள் யாவர்; 
 (iv) ேமற்ப  ெபா ப் க் கூறேவண் ய ஆட்கள் ெதாடர்பில் ைறசார்ந்த 

விசாரைண நடாத்தப்ப மா; 
 (v) பிரச்சிைனகைள எதிர்ெகாண்ட மாணவர்க க்கு அநீதி ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத 

ஏற் க்ெகாள்வாரா; 
 (vi) ஆெமனில், இம்மாணவர்க க்கு நியாயம் வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 நவம்பர் 17, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

899/ ’16 
ெகௗரவ சமல் ராஜபக்ஷ,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் ரவில மற் ம் ேயாதகண் ய கமநல 
ேசைவ நிைலயங்களின் ஆ ைகப் பிரேதசங்களி ந்  உர மானியத்திற்கு 
விண்ணப்பித் ள்ள விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைன என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்விவசாயிகளில் உர மானிய நிதித்ெதாைக வழங்கப்பட் ள்ள 
விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) உர மானிய நிதித்ெதாைக வழங்கப்பட ள்ள விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) உர மானிய நிதித்ெதாைக கிைடக்காத விவசாயிக க்கு நிதி வழங்குவதற்கு 
உத்ேதசமா ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

900/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகா ம் , எல்பின்ஸ்ரன் கைலயரங்கத்திற்கு ன்னால் உள்ள ாிேபா  
வர்த்தகத் ெதாகுதியின் களஞ்சியங்கள் ந ன ைறயில் தி த்தியைமக்கப்பட்  
நீண்டகாலமாக டப்பட் க்கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கட்டடங்கள் பாவைனக்கு எ க்கப்படா   ைவக்கப்பட் ள்ள  
ஏெனன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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915/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெபா  நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 6/2006 இன் ஏற்பா களின்ப  

ஆசிாியர்க க்கு பதவி உயர்  வழங்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 
 (ii) க த் ைற, ெஹாரண மற் ம் மத் கம கல்வி வலயங்களி ள்ள அேனகமான 

பாடசாைலகளின் ஆசிாியர்க க்கு ேமற்ப  பதவி உயர் க்கைமய 2011.01.01 
ஆம் திகதியி ந்  கிைடக்க ேவண் ய நி ைவச் சம்பளம் இ வைர 
ெச த்தப்படவில்ைலெயன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், ஆசிாியர்க க்கான நி ைவச் சம்பளம் ெச த்தப்படாைமக்கான 
காரணம் யாெதன்பைத ம்;  

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

906/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைக உள்நாட்  இைறவாிச் ேசைவயின் III ஆம் தரத்திற்கு 

உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்காக 2016.07.22 ஆம் திகதி 
வர்த்தமானப் பத்திாிைக லம் விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்காக ேகாரப்பட் ள்ள 
தைகைமகள் மற் ம் விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்ப ம் இ தித் ேததிக்கு 
வயெதல்ைல யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பட்டதாாி விண்ணப்பதாாிக க்கு 22 –  28 வைரயிலான வயெதல்ைல 
விதிக்கப்பட் ள்ளைமயான  நியாயமானதல்ல என்பதால், ெதாழிலற்ற 
பட்டதாாிக ம் விண்ணப்பிக்கக்கூ ய வைகயில் அதற்கான உச்சமட்ட 
வயெதல்ைலைய 30 வய  வைர அதிகாிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

916/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க த் ைற, ேப வைள மற் ம் பாணந் ைற பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாி க க்குாிய பாடசாைலகளில் கத்ேதா க்க/கிறிஸ்தவ சமய 
பாடத் க்கு நிலவிய ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண் ல் ேதசிய கல்வியியற் கல் ாிக க்கு ஆட்ேசர்ப்  
ெசய்வதற்கு விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்ட  ேமற்ப  ெவற்றிடங்க க்கு 
அைமவாகவா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு அைழக்கப்பட்ட அேபட்சகர்களின் எண்ணிக்ைக, 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அதன் பிரகாரம், ேநர் கப் பாீட்ைசயில் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட 
விண்ணப்பதாாிகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ேப வைள, மக்ெகான, ங்ேஹனவில் வசிக்கும் ெசல்வி பீ.டீ.எஸ் சயனி 
விதர்சனா 2015.11.14 ஆம் திகதியன்  பிங்கிாிய ேதசிய கல்வியியற் 
கல் ாியில் நைடெபற்ற ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு அைழக்கப்பட் ந்தாரா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், இவர் ெதாி  ெசய்யப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

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



( 11 ) 

 

2016 நவம்பர் 18, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

904/ ’16 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) ெசயற்பாட் க் கடைமயாற் ம் இரா வ ரர்களின் தங்கிவாழ்ேவா க்கு 
ெகா ம்  இரா வ ைவத்தியசாைலயில் தங்கியி ந்  சிகிச்ைச ெப வதற்கான 
வசதிகள் வழங்கப்ப கின்றெதனி ம், ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் 
தங்கிவாழ்ேவா க்கு ெகா ம்  ெபா ஸ் ைவத்தியசாைலயில் இவ்வசதி 
கிைடப்பதில்ைலெயன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஒேர ெசயற்பாட் க் கடைமயில் ஈ பட் ந்  மரணித்த இரா வ ரர்களின் 
தங்கிவாழ்ேவார் மற் ம் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் தங்கிவாழ்ேவார் என 
இ  ேவ பட்ட விதத்தில் பராமாிப் ப் ெப தல் லம் பாாிய அநீதி இைழக்கப் 
ப கின்றெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) திறக்கப்பட ள்ள நாராேஹன்பிட்ட திய ெபா ஸ் ைவத்தியசாைலயின் லம் 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் தங்கிவாழ்ேவா க்கும் அவ்வாறான தங்கியி ந்  
சிகிச்ைசெப ம் வசதிகைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

923/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அபிவி த்த உபாய ைறகள் மற் ம் 
சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சுப்ாீம் ெசட் தனியார் கம்பனிக்கும் இலங்ைக தலீட் ச் சைபக்குமிைடேய 
ெசய்மதித் ெதாழில் ட்பம் சம்பந்தமாக உடன்ப க்ைகெயான்  
ைகச்சாத்திடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  தனியார் கம்பனியின் பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கம்பனியின் தலீ  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ெசய்மதித் ெதாழில் ட்பம் பற்றிய அவர்கள  ெதாழில்சார் அ பவம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) குறிப்பிட்ட உடன்ப க்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 12 ) 

 

1004/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

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

(அ) (i) த்தத்தின் பின்னர் அகதி காம்களில் தஞ்சம் குந்த தமிழ் மக்க க்குச் 
ெசாந்தமான ெப மள  தங்கம் எங்ேக ம் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பில் 
ைவப்பீ  ெசய்யப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்ைவப்பீ கைளக் கணக்கிட மா என்பைத ம்; 

 (iii) இ வைரயில் அவர்களின் தங்கம் அவர்க க்கு தி ப்பிக் 
ெகா க்கப்படவில்ைலெயன ைறப்பா கள் கிைடக்கப்ெபற் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (i) ெதாடர்பில் கிைடக்கக் கூ யதாக ள்ள விபரங்கள்; 

 (v) இக்ேகாாிக்ைககைளத் தீர்ப்பதற்காக அரசாங்கத்தால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககைள ம் ; 

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல்,  ஏன்? 

2016 நவம்பர் 19, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

912/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இரத்தின ாி, ெகாெலான்ன, ெபார வாேக ஐன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேஹயிஸ் ேதாட்டத்தி ந்  காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு வினால் அரச 
ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்தாபனத்திற்கு ைகயளிக்கப்பட்ட காணிகளி ந்  
405 ெஹக்ெடயார்  இரத் ச் ெசய்யப்பட்  காணி ம சீரைமப்  ஆைணக் 
கு வினால் மீண் ம் சு காிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (ii) ெகான்கலகந்ைதயில் அைமந் ள்ள 11 ெதாடர்பாடல் ேகா ரங்களி ந்  
காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு க்கு கிைடக்கின்ற வாி வ மானம் 1996 
ஆம் ஆண் ந்  வைரய க்கப்பட்ட மத் ரட்ட ெப ந்ேதாட்டக் 
கம்பனியால் ெபறப்ப கின்றெதன்பைத அறிவாரா; 

 (iii) 1972 ஆம் ஆண் ன் 01 ஆம் இலக்க காணி ம சீரைமப்  சட்டத்தின் 
பிரகாரம் உப குத்தைக வழங்கப்ப தல் ற்றாகேவ தைடெசய்யப்பட் ந்த 
ேபாதி ம் வைரய க்கப்பட்ட மத் ரட்ட ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியால் உப 
குத்தைக உடன்ப க்ைகயின் லமாக 11 ேகா ரங்கைள அைமக்க 
ெதாடர்பாடல் கம்பனிக க்கு எவ்வா  அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்ட ; 

 (iv) இந்த ேமாச ச் ெசயல் ெதாடர்பில் சம்பந்தப்பட்ட ேதாட்டக் கம்பனிக்கு 
எதிராக சட்ட நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்  ேமற்ப  வ மானத்ைத காணி 
ம சீரைமப்  ஆைணக்கு  ெபற் க்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 13 ) 

 

917/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— சட்டம், ஒ ங்கு மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2006 சனவாி மாதம் ெதாடக்கம் 2015 சனவாி மாதம் வைரயான 
காலப்பகுதியில் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ட, காணாமற்ேபான, தாக்கப்பட்ட 
மற் ம் ைக  ெசய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
இவர்கள் ேமற்ப  சம்பவங்க க்குள்ளான திகதிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காலப்பகுதியில் தாக்குதல்க க்குள்ளான ஊடக நி வனங்கள் 
மற் ம் அத்தாக்குதல்கள் நைடெபற்ற திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  சம்பவங்கள் ெதாடர்பாக நைடெப கின்ற விசாரைணகளின் 
ன்ேனற்றம், ஒவ்ெவா  விசாரைணக்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவ 

என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 நவம்பர் 22, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

535/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் ேசாயா அவைர பயிர்ெசய்யப்பட்ட 
நிலப்பரப்  எவ்வள ; 

 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான காலப்பகுதியில் ேசாயா அவைர உற்பத்தி 
ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிறாம்; 

 (iii) அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக ேசாயா அவைரைய ெகாள்வன  
ெசய்கின்றதா; 

 (iv) ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில் அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்ட ேசாயா அவைரயின் அள  ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) (i) ேசாயா அவைர உற்பத்திைய அதிகாிக்க அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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ெ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? 

 
 


