
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

4 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2016 நவம்பர் 09 தன்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 4(9).] பாரா மன்றம் 

2016 நவம்பர் 17, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 

(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? 

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

ேகட்பதற்கு,— (3) 

(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? 



( 2 ) 

 

788/ ’16 
ெகௗரவ ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன,— உள்நாட்  அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 
(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? 

(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? 

2016 நவம்பர் 18, ெவள்ளிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

800/ ’16 
ெகௗரவ சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) “அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல” நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 

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? 



( 3 ) 

 

817/ ’16 

ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(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? 

930/ ’16 

 ெகௗரவ சந்திம கமேக,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ெசாந்தமான பா 03 பில் யன் ெதாைக 
ைறேகடாக பயன்ப த்தப்பட் ள்ளதான குற்றச்சாட்  ெதாடர்பான 

விசாரைண நடவ க்ைககள் நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) சைபக்கு ெசாந்தமான பணம் ைறேகடாக பயன்ப த்தப்ப வைத 
அவதானிப்பதற்கு மின்சார சைபயின் கணக்காய்  உத்திேயாகத்தர்கள் 
தவறியைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ெசாந்தமான பணத்ைத தனியார் நி வனெமான்றின் 

ஊடாக தலீ  ெசய்வதற்கு தீர்மானித்த சந்தர்ப்பத்தில், 

 (i) மின்சார சைபயின் தவிசாளர்; 

 (ii) பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்கள்; 

 (iii) அப்ேபாைதய, விடயத் க்கு ெபா ப்பான அைமச்சர்; 

யாவர் என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 4 ) 

 

(இ) (i) ேமேல (ஆ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள தலீ  ெதாடர்பாக தீர்மானிக்கப்பட்ட 
திகதி  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  தலீட் ன் உற்பத்திதிறன் ெதாடர்பாக சிபார்சு ெசய்த 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்க க்கு எதிராக 
சைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ க்காற்  நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (ii) குறிப்பிடப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்க க்கு எதிராக இலங்ைகயின் 
குற்றவியல் சட்டத்தின் பிரகாரம் நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iii) மற் ம் (iv) இன் பிரகாரம் நடவ க்ைக எ க்கப்படவில்ைல 
எனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) இலங்ைக மின்சார சைபயின் உள்ளக கணக்காய்  ெசயற்பாட்ைட 
பலப்ப த் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

935/ '16 
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) 2005ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம் அ சக்தியின் 

பாதகமற்ற உள்ளீ கள் குறித்த ஆராய்ச்சிக க்காக அரசாங்கம் தலீ  
ெசய் ள்ள நிதித்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) சுற்றாடல், ைகத்ெதாழில், சுகாதாரம் மற் ம் கமத்ெதாழில் ஆகிய விடயங்கள் 
ெதாடர்பாக, இலங்ைகயி ள் அ சக்திையப் பயன்ப த்தி ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
ஆராய்ச்சிகள் குைறந்த மட்டத்தில் காணப்ப கின்றைமைய அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அ சக்தி ெதாடர்பிலான பாதகமற்ற உள்ளீ கள் பற்றிய ஆராய்ச்சிக க்காக 
அரசாங்கம் எதிர்காலத்தில் ஈ ப த் வதற்கு எதிர்பார்க்கும் பணத்ெதாைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  இலங்ைகயி ள்  அ சக்தி பயன்ப த்தப்ப ம் ைறகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

939/ '16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2016 ஒ ம்பிக் விைளயாட்  விழாவில் இலங்ைகைய பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 

வைகயில் பங்ேகற்ற விைளயாட்  ரர், ராங்கைனகளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) ேமற்ப  விைளயாட்  விழாவில் இலங்ைகையப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
வைகயில் பங்ேகற்ற உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர் ஒவ்ெவா வர ம் ெபயர் மற் ம் விழாவில் 
கலந் ெகாண்டைமக்கான காரணம் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iv) ேமற்குறிப்பிட்ட உத்திேயாகத்தர்க க்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த நிதித் 
ெதாைக யா ; 

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



( 5 ) 

 

2016 நவம்பர் 19, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

945/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ெவௗிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2015.12.09 ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 2016.09.30 ஆந் திகதி வைரயான 
காலப்பகுதிக்குள் நியமிக்கப்பட்ட வர்கள், உயர் ஸ்தானிகர்கள், பிரதித் 

வர்கள், பிரதி உயர் ஸ்தானிகர்கள் மற் ம் அந்த மட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
ேவ  பதவிகைள வகிக்கின்ற ெவௗிநாட் ச் ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் ெவௗிநாட் ச் ேசைவையச் சாராத உத்திேயாகத்தர்கள் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) 2016.09.30 ஆந் திகதியளவில் ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட பதவிகைள 
வகிக்கின்ற ெவௗிநாட் ச் ேசைவைய சாராத உத்திேயாகத்தர்களின் 
ெபயர்கள், ெதாழில்சார் தைகைமகள், அதிகபட்ச கல்வித் தைகைமகள் 
மற் ம் தற்ேபா  வகிக்கின்ற பதவிகள்  ெவவ்ேவறாக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  

2016 நவம்பர் 21, திங்கட்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

901/ ’16 

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

(அ) (i) நீதிமன்ற பதிவாளர்  II ஆம் தரப் பதவி, நிைறேவற்  மட்டத்திலான 
பதவியாகக் க தப்ப கின்றதா; 

 (ii) நீதிமன்ற பதிவாளர் III ஆம் தரத்திற்கான ஆட்ேசர்ப்பின்ேபா   நிைற  
ெசய்தி க்க ேவண் ய தைகைமகள் யாைவ; 

 (iii) காைமத் வ உதவியாளர், சு க்ெக த்தாளர் மற் ம் ெமாழிெபயர்ப்பாளர் 
ேபான்ற சமாந்தர தரங்களி ந்  நீதிமன்ற பதிவாளர் II ஆம் தரப் பதவிக்கு 
ஆட்ேசர்ப்பதற்கான ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு அைழக்கப்பட் ள்ளனரா; 

 (iv) நீதிமன்ற பதிவாளர் III ஆம் தர  உத்திேயாகத்தர்கள் சுமார் 200 ேபர் II ஆம் 
தர பதவிக்காக விண்ணப்பித்தி க்ைகயில், அதைனப் ெபா ட்ப த்தா  
ேமேல iii இல் குறிப்பிடப்பட்ட பிாிவினைர ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு 
அைழப்பதன் லம் இவர்க க்கு அநீதி இைழக்கப்ப கின்ற  அல்லவா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

927/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) “சுப்றிம் ெசட் 1” ெசய்மதி விண் க்குச் ெச த்தப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்காக இைணந்  ெசயற்பட்ட சீனாவின் மற் ம் இலங்ைகயின் 
கம்பனிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கான ஒவ்ெவா  தரப்பின ம் தலீட்டாளர்கள் யாெரன்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைக அரசாங்கம் ேமற்ப  ெசய்மதி ெதாடர்பில் ெகாண் ள்ள உாிைம 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அதன் ெதாழில் ட்பச் ெசயற்பாட் க்கு பங்களிப் ச் ெசய்த இலங்ைக 
விஞ்ஞானிகள் அல்ல  வல் நர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (vi) இவர்களின் கல்வித் தைகைமகள் மற் ம் ெதாழில்சார் அ பவங்கள் 
ஒவ்ெவா  ஆளின்ப  தனித்தனியாக யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கண்  பல்ேலகைலயில் ெசய்மதி கட் ப்பாட்  நிைலயெமான்ைற அைமக்க 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்ெகன தலீ  ெசய் ம் நி வனம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்ெகன தலீ  ெசய்யப்ப ம் ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

931/ '16 

ெகௗரவ சந்திம கமேக,— மின்வ  மற் ம்  ப்பிக்கத்தக்க  சக்தி  அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைப, தனியார் ைறயிடமி ந்  மின்சாரத்ைதக் 
ெகாள்வன  ெசய்ைகயில், ேகள்விப்பத்திர நைட ைறையப் பின்பற்ற 
ேவண் ெமன மின்சார சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளைம குறித்  
அறிவாரா; 

 (ii) இ வைரயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள மின்சார ெகாள்வன களின்ேபா   
ேகள்விப்பத்திர நைட ைற பின்பற்றப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அச்சந்தர்ப்பங்கள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 7 ) 

 

2016 நவம்பர் 22, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

905/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) 2005 ஆம் ஆண் ல் பதிவாளர் நாயகத் திைணக்களத்திற்கு iii ஆம் 
வகுப்ைப ம் II ஆம் வகுப்ைப ம் ேசர்ந்த 350 ஊழியர்கள் ெகாண்டெதா  
கு ம் பின்னர் 180 ேபைரக் ெகாண்டெதா  கு ம் ஆட்ேசர்ப்  
ெசய்யப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) 2005 ஆம் ஆண் ல் ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட்ட 350 உத்திேயாகத்தர்கைள 
MN 05 சம்பளத் திட்டத்திற்கு உள்வாங்குமா  ன்னாள் பதிவாளர் நாயகம் 
விதப் ைர ெசய் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், 6/2006 ஆம் இலக்க ெபா  நிர்வாக சுற்றிக்ைகக்ேகற்ப MN 05 
சம்பளத் திட்டத்திற்கு உள்வாங்காைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இப்பிரச்சிைனைய தீர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

932/ '16 
ெகௗரவ சந்திம கமேக,— மின்வ  மற் ம்  ப்பிக்கத்தக்க  சக்தி  அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மின்சார உற்பத்திக்கு அ சக்திையப் பயன்ப த் வ  ெதாடர்பான  
க த்திட்டத்தின் ன்ேனற்றம் யா ; 

 (ii) இந்தியாவில் அைமந் ள்ள இலங்ைகக்கு அண்மித்த அ சக்தி நிைலயங்களின் 
ெசயற்பாட்ைட அவதானிப்பதற்கான இய ைம இலங்ைகக்கு உள்ளதா; 

 (iii) ேமற்ப  அ சக்தி நிைலயங்களின் ெசயற்பாட்ைட அவதானிக்க யாவி ன், 
அதற்கான காரணம் யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

936/ '16 
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான 

ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் மின் சக்தியில் இயங்கும் ைகயிரதப் பாவைன குறித்  
அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட் ள்ள வாக்கு திக்கைமய இந்த நடவ க்ைககள் 
நிைறேவற்றப்ப வ  எப்ேபா ; 

 (ii) மின் சக்தியின் லம் ைகயிரதத்ைத இயக்குவிக்கும் க த்திட்டத்தின்   
திட்டமிடல் ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் ன்ேனற்றம் யா ; 
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 (iv) இக்க த்திட்டத்ைத ெவற்றிெபறச் ெசய்வதற்காக தலீ  ெசய்ய 
எதிர்பார்க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யா ; 

 (v) ேமற்ப  பணத்ெதாைகைய ெபற் க்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் ைறயியல் 
யா ; 

 (vi) ேமற்ப  க த்திட்டத்ைத நிைற  ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

940/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2015 சனவாி 09 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2016 ஆகஸ்ட் 31 ஆம் திகதி 
வைரயிலான காலத்தி ள் இலங்ைகக்கு வ ைக தந்த ஐக்கிய அெமாிக்காவின் 
அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள், ச கமளித்த திகதிகள், 
ச கமளித்தைமக்கான காரணங்கள் தனித் தனிேய யாைவ என்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

947/ ’16 
ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,—  காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகாடகெவல பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், பலவின்ன கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவில், காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு விற்கு உாித்தான பண்டார 
ேஹன்யாய எ ம் ெபயாிலான காணிெயான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  காணியின் ெமாத்த நிலப்பரப்  யா  என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  காணி ஒ  தாிசு நிலமா அல்ல  பயிர்ெசய்ைகக டன் 
கூ ய காணியா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  காணியின் ஒ  பகுதி ஆைணக்கு வினால் எாிெபா ள் நிரப் ம் 
நிைலயெமான் க்காக வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கு அைமச்சாின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ள அ ப்பைட யா  என்பைத ம்; 

 (iv) காணிையப் ெபற் க் ெகாண் ள்ள ஆளின் ெபயர் மற் ம் கவாி யா  
என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  காணிக்கு வழங்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (vi) வழங்கப்பட் ள்ள காணித் ண் ன் அள  யா  என்பைத ம்; 

 (vii) இவ்வா  அரசுக்கு உாித்தான ெப மதிமிக்க காணிகைள விற்பைன ெசய்தல் 
அல்ல  குத்தைகக்கு வழங்குதல் அரசின் ெகாள்ைகயா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 9 ) 

 

2016 நவம்பர் 23, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

142/ ’15 

ெகளரவ த்திக பத்திறண,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (4) 

(அ) (i) 2014 ஆம் நிதியாண் ல் நட்டமைடந்த அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த நி வனங்கள் அைடந்த நட்டம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நி வனங்கள் பிற அரச நி வனங்க க்குச் 

ெச த்த ேவண் ய பணத்ெதாைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) நட்டத்ைத ஈ ெசய்வதற்காக ேமற்ப  நி வனங்க க்கு ெபா த் திைறேசாி 
லம் வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  நி வன ாீதியாக 

தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  நட்டத் க்கான காரணங்கள் பற்றி ஆராயப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அக்காரணங்கள் ஒவ்ெவா  நி வன ாீதியாக தனித்தனியாக 

யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  நி வனங்கைள இலாபமீட் ம் நி வனங்களாக மாற்றியைமக்க 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

672/ ’16 
ெகளரவ பிமல் ரத்னாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) சனாதிபதி, பிரதம அைமச்சர், அைமச்சர்கள், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், 
ன்னாள் சனாதிபதிகள் ஆகிேயா க்ெகன ஒ க்கப்பட் ள்ள, ெகா ம்  

நகாில் அைமந் ள்ள ெமாத்த உத்திேயாக ர்வ இல்லங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உத்திேயாக ர்வ இல்லங்கைள தற்ேபா  உபேயாகிப்பவர்களின் 
ெபயர் பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உத்திேயாக ர்வ இல்லங்கைள ஒ க்குவதற்காக பின்பற்றப்ப ம் 
ஒ ங்குவிதிகள் குறிப்பிடப்பட் ள்ள சுற்றறிக்ைக அல்ல  ஆவணெமான்  
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், அதைன சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (v) ஒ ங்குவிதிகள் அடங்கிய ஆவணெமான்  இல்லாவி ன், உத்திேயாக ர்வ 

இல்லங்கள் ஒ க்கப்ப ம்  நைட ைற என்னெவன்பைத ம்; 
 (vi) உத்திேயாக ர்வ இல்லங்கள் ஒ க்கப்ப ம் ஒ ங்குவிதிகள் அல்ல  

நைட ைறக்கு அைமவாக தைகைமகைள ர்த்தி ெசய்யா  இல்லங்களில் 
தங்கியி ப்பவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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907/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹன் ன்ெனத்தி,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயில் காணப்ப ம் ‘ேத சக்தி’ ேதயிைலத் ெதாழிற்சாைலகளில் தற்ேபா  

டப்பட் ள்ள ெதாழிற்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (ii) அவ்வா  டப்பட் ள்ள ெதாழிற்சாைலகள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) டப்பட் ள்ள ெதாழிற்சாைலகளில் ேசைவயாற்றிய ஊழியர்கள் ெதாழில்கைள 

இழப்பார்களா என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஊழியர்க க்கும் தற்ேபா  இயங்கி 

வ கின்ற ெதாழிற்சாைலகளின் ஊழியர்க க்கும் சம்பளம் வழங்கப்ப தல் 
உாியவா  இடம்ெப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) தற்ேபா  இயங்கிவ கின்ற ெதாழிற்சாைலக க்கு ெகா ந் கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்கும் வழங்குனர்க க்கு, ெகா ந்  வழங்கப்ப வதற்காக 
உாியவா  பணம் ெச த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

933/ ’16 
ெகௗரவ சந்திம கமேக,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2015 - 2025 ஆண் க்கான இலங்ைகயின் சக்தி அபிவி த்தித் திட்டத்திற்கு 

அைமவாக, 2025 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயின் சக்தித் ைறயில் 
“காியமில தடப் பதிைவ” 5% ஆல் குைறப்பதாக குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  இலக்ைக அைடவதற்கு அரசாங்கத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) 2015 இல் பாாிஸ் மாநாட் ல் ஏற்ப த்தப்பட்ட இணக்கப்பா க டன் 
ேமற்கூறப்பட்ட இலக்குகள் ெபா ந் கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், இலங்ைகயின் சக்தித் ைறயில் “காியமில தடப் பதி டன்” 
இைணந்த ெகாள்ைககைள சர்வேதச தரங்க க்கு இணங்குகின்றவா  
தி த் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

937/ ’16 
ெகௗரவ (ேபராசியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ைகயற்ற விறகு அ ப்  பாவைனைய பிரபல்யப்ப த் வதற்கு மின்வ  

மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்ெகன இற்ைறவைர ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள தலீ  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) மக்க க்கு வர்த்தக அ ப்பைடயில் எாிெபா ள் விறகு ெபற் க்ெகா ப்பைத 

ேமம்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) எாிெபா க்கான தாவரச் ெசய்ைக க த்திட்டத்தின் கீழ், தாவரங்கள் 
பயிாிடப்பட் ள்ள நிலப் பரப்பள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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941/ ’16 
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் 

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2008 ஆம் ஆண்  தல் 2016 வைர ெமாரகஹகந்த பலேநாக்குக் க த்திட்டத்திற்கு 

வ டாந்தம் அரசாங்கம் ஒ க்கி ள்ள நிதித் ெதாைக, வ டாந்த ாீதியாக 
தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

948/ ’16 
ெகளரவ எஸ்.சீ. த் குமாரண,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) மகாவ  அபிவி த்திக் க த்திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட பின்னர் 

தலாவ, தம் த்ேதகம, கல்ேனவ மற் ம் இப்பேலாகம ஆகிய பிரேதச 
ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசங்களில் மயானங்க க்காக ஒ க்கப்பட்ட 
நிலப்பரப் கள் ப ப்ப யாக  குைறவைடந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கான தீர்வாக அப்பிரேதசங்க க்காக தகனக்கூடெமான்ைற 
அைமத் த்த மா  மக்கள் நீண்டகாலமாக தங்களின் அைமச்சிடம் 
ேகாாிக்ைக வி த்தனெரன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிட்ட ேகாாிக்ைகைய நிைறேவற் வதற்காக, 2014 ஆம் 
ஆண் க்காக கலாெவவ ெதாகுதியின் அபிவி த்திக்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதி 
ஏற்பா களி ந்  எப்பாவல மயானத்தில் தகனக்கூடெமான்ைற 
நிர்மாணித்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யா ; 

 (ii) தகனக்கூடத்ைத நிர்மாணிக்க ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக யா ; 
 (iii) அதன் நிர்மாணிப்  இைடந வில் ைகவிடப்பட் ள்ள  ஏன்; 
 (iv) அதன் நிர்மாணிப் கைள நிைற ெசய்  மக்களின் பாவைனக்கு ஒப்பைடக்கும் 

திகதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 நவம்பர் 24, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபக்குத் ேதைவயான மின்மாற்றிகைளப் ெபற் க் 

ெகாள் ம்ேபா  ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், கடந்த ஐந்தாண்  காலப்பகுதியில் ேகள்விப்பத்திரங்கள் 

ேகாரப்பட்டேபா  ன்வந்த நி வனங்கள் ஒவ்ெவா  வ டத்தின் பிரகாரம் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

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

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

அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) தற்ேபா  இலங்ைக மின்சார சைபக்கு மின்மாற்றிகைள வழங்கும் நி வனம் 
யாெதன்பைத ம்; 

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

675/ ’16 
ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , யாழ்ப்பாணம், த்தளம், அம்பாைற, மட்டக்களப் , 
தி ேகாணமைல, வ னியா மற் ம் மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களில் தற்ேபா  
இனங்காணப்பட் ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ெப மதிமிக்க இடங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள இடங்கள் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்கு 
ஏற்ப தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ள இடங்களில் தற்ேபா  ெதால்ெபா ளியல் 
திைணக்களத்தினால் பா காக்கப்பட் ள்ள இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 
அவ்விடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) பா காக்கும் நடவ க்ைககள் இ வைர ஆரம்பிக்கப்படாத க ம் அபாயத்ைத 
எதிர்ேநாக்கி ள்ள ெதால்ெபா ளியல் ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v) ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள இடங்கைளப் பா காப்பதற்காக 
அரசாங்க நி வனங்களினால் தயார் ெசய்யப்பட் ள்ள நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) அதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

909/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெதன் மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளரால் மாத்தைற, திக்ெவல்ல வடக்கு மகா 
வித்தியாலயம் “அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல –  சிறந்த பாடசாைல” 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக ெபயர்குறிக்கப்பட்டெதன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழியப்பட்ட பாடசாைல நிராகாிக்கப்பட்  பிறிெதா  
பாடசாைல க த்திட்டத்திற்காக ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அ  ஏன்; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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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? 

938/ ’16 

ெகளரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இந்திய –  இலங்ைக ச த்திர மின் கம்பிக் க த்திட்டத்தின் லம் 
நிைறேவற்றிக் ெகாள்ள உத்ேதசித் ள்ள ேநாக்கங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்ைத 2020 ஆம் ஆண் ல் நிைற  ெசய்வதற்கான 
ஆற்றல் உள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்கு, 

 (i) மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த நிதித் ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்ப ம் ெசல  யா  என்பைத ம்; 

 (iii) இந்திய அரசாங்கத்தினால் நிதி தலீ  ெசய்யப்ப மாயின், குறித்த ெதாைக 
யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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942/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— மாநகர மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2012 இல் நகர அபிவி த்திக்காக ெடாலர் 250 மில் யன் நிதி உலக 

வங்கியினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 
 (ii) இக்கடன் ெதாைகைய பயன்ப த்தி ெகா ம்  நகர ெவௗ்ளப் ெப க்ைக 

கட் ப்ப த் வதற்கு இரண்  சுரங்க வழி கால்வாய்கைள அைமப்பதற்கு 
திட்டமிடப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) இக்கடன் ெதாைகைய பயன்ப த்தி ெகா ம்  நகர ெவௗ்ளப் ெப க்ைக 
கட் ப்ப த் வதற்கு நாகலகம் தி ெதாடக்கம் களனி கங்ைகக்கு நீைர 
பாய்ச்சுவதற்காக பம்பி நிைலயங்கைள நிர்மாணிப்பதற்கு 
திட்டமிடப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iv) இதற்காக ேகள்வி பத்திரங்கைள ேகா வதற்கு அைனத் ம் தயார் 
ெசய்யப்பட் ந்தெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) இக்க த்திட்டத்தின் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) இக்க த்திட்டம் நி த்தப்பட் ப்பின், அதற்கான காரணங்கள் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) எதிர்காலத்தில் ெகா ம்  நகரத்ைத ெவௗ்ளப் ெப க்கி ந்  பா காப்பதற்கு 

எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

949/ ’16 
ெகௗரவ  இந்திக்க அ த்த ேஹரத்,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) கம்பஹா மாவட்டத்தி ள்ள  ைமயாகக் கமத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாகக் 

ெகாண்ட கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கம்பஹா மாவட்டத்தில் ெநற்பயிர்ச்ெசய்ைக ெசய்யப்ப ம் வயல் காணிகளின் 
பரப்பள  யா ; 

 (ii) அவற்றில் இவ்வ டத்தில் பயிர்ச்ெசய்ைக ெசய்யப்படாத காணிகளின் 
பரப்பள  யா ; 

 (iii) ெநற்பயிர்ச்ெசய்ைக ெசய்யப்படாத காணிகளில் பயிர்ச்ெசய்ைக 
ெசய்யப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கம்பஹா மாவட்டத்தில் ெநல் அல்லாத ேவ  பயிர்கள் ெசய்ைக 
பண்ணப்பட் ள்ள  காணிகளின் பரப்பள  யா ; 

 (ii) அவ்வா  பயிர்ச்ெசய்ைக ெசய்யப்பட்ட ள்ள பயிர்கள் யாைவ; 
என்பைத அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) கம்பஹா மாவட்டத்தில் கமத்ெதாழில் நடவ க்ைகக க்குப் பயன்ப த்தப்ப ம்  
அைணக்கட் க்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) தற்ேபா  ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அைணகளில் ெசய ழந் ள்ள 
அைணக்கட் க்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iii) மாவட்டத்தி ள்ள கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (iv) அவற்றில் இவ்வ டத்தில் தி த்தப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (v) மாவட்டத்தி ள்ள அைணக்கட் க்கைள ம் கால்லாய்கைள ம் 

சுத்திகாிப்பதற்காக 2016 ஆம் ஆண் ல் ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக 
எவ்வள ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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எ த் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
(2016 நவம்பர் 24, வியாழக்கிழைம) 

926/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) எஸ். டீ. எஸ். சகராஜ மற் ம் எம். ஏ. எஸ். குமார ஆகிேயார் தி அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபயில் காைமத் வ உதவியாளர்களாக பணியாற் கின்றனரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், 

 (i) இவர்களின் ேசைவ நிைலயங்கள்; 

 (ii) இவர்களின் கல்வித் தைகைமகள்; 

 (iii) இவர்கள் ேசைவயிக்கு ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட்ட திகதிகள்; 

 (iv) ேமலதிகேநரக் ெகா ப்பன க டன் 2016 சனவாியி ந்  இன் வைர 
ெபற் க்ெகாண் ள்ள ெமாத்தச் சம்பளம்; 

ஒவ்ெவா  ஆளின்ப  தனித்தனியாக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 நவம்பர் 25, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

387/ ’15 
 ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக இரா வத் க்கு ேதகப்பயிற்சிக க்குத் 
ேதைவயான கன்வஸ் பாதணிகைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு ேகள்விப் 
பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அதற்காக ேகள்விப்பத்திரங்கைள 
சமர்ப்பித்தி ந்த நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனங்கள் சமர்ப்பித்தி ந்த ேகள்விப்பத்திரங்களின் ெப மதிகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேகள்விப்பத்திரத்ைத ெபற் க் ெகாண்ட நி வனம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நி வனத்திற்கு ேகள்விப்பத்திரம் வழங்கப்பட்டைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர்  குறிப்பி வாரா? 
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(ஆ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப  பாதணி ெகாள்வன டன் ெதாடர் ைடய, 
பா காப்  அைமச்சின் ேகள்விப்பத்திர சைபயில் இ ந்த உத்திேயாகத்தர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்கள் ேகள்விப்பத்திர சைபயில் எவ்வள  காலமாக 
பணியாற் கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) 2015 ஆண் ல் ேமற்ப  பாதணி ெகாள்வன டன் ெதாடர் ைடய, 
இரா வத்தின் ேகள்விப்பத்திர சைபயில் இ ந்த உத்திேயாகத்தர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்கள் ேகள்விப்பத்திர சைபயில் எவ்வள  காலமாக 
பணியாற் கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பா காப்  அைமச்சின் மற் ம் இரா வத்தின் ேகள்விப்பத்திர சைபகளில் 
ெதாடர்ச்சியாக பணியாற் கின்ற உத்திேயாகத்தர்கைள நீக்குவதற்கு 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத்திகதியில் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

464/ ’ 16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 4 )  

(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 அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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805/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) அண்ணளவாக 6000 ஏக்கர் நிலப்பரப்ைப வள ட் கின்ற ெபால்பித்திகம, 

ஹக்வட் னாவ நீர்த்ேதக்கத்திற்கு நீைர ெகாண் வ ம், வயம்ப கால்வாய் 
நீர்ப்பாசன திட்டம் என்ற ெபயாில் திட்டெமான்  அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  திட்டத்தி ந்  வள ட்டப்ப ம் ஏைனய பிரேதசங்கள் 
கால்வாய்கள் மற் ம் குளங்கள் அடங்கிய வைரபடத் டன் திட்டவைரைவ 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கு மதிப்பிடப்பட் ள்ள மற் ம் ஏற்கனேவ ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  க த்திட்ட ஒப்பந்தத்ைத ெபற் க்ெகாண் ள்ள நி வனம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) இக்க த்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்ப ம் மற் ம் த்தப்ப ம் திகதிகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

950/ ’16 
ெகௗரவ இந்திக அ த்த ேஹரத்,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தி லப்பிட் ய ெதாகுதியில் ப குவதற்கான குழாய்நீர் வழங்கப்பட 

ேவண் ய கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக பற்றி மதிப்பாய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயின் நீர் வழங்கல் 
க த்திட்டங்களி ந்  குழாய் நீர் வழங்கப்ப கின்ற கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) அ  ெமாத்த ேதைவயின் சத தெமன்ற வைகயில் எவ்வள ; 
 (iv) திய நீர் இைணப் க க்காக விண்ணப்பித் ள்ள கர்ேவாாின் எண்ணிக்ைக 

யா ; 
 (v) நில கின்ற நீர் வழங்கல் க த்திட்டத்தி ந்  ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில் 

எத்தைன ேப க்கு நீர் வழங்க ம்; 
 (vi) நில கின்ற க த்திட்டத்தின் ெகாள்ளள  திய இைணப் கைள வழங்க 

ேபா மானதா; 
 (vii) இன்ேறல், ெகாள்ளளைவ வி த்திெசய்வதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்  

உள்ளதா; 
 (viii)  ஆெமனில், அ  யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ெதாகுதியில் நைட ைறயி ள்ள ச தாய நீர் வழங்கல் க த்திட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அதன் லமாக கு  நீர் வழங்கப்ப கின்ற கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (iii) ச தாய நீர் வழங்கல் க த்திட்டங்கைள வி த்தி ெசய்வதற்கான 
ேவைலத்திட்டெமான்  உள்ளதா; 

 (iv) ஆெமனில், அ  யா ; 
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 18 ) 

 

(இ) (i) தி லப்பிட் ய நீர் வழங்கல் க த்திட்டத்தின் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் 
யா ; 

 (ii) க த்திட்டத்திற்காக ெசலவாகின்ற பணத்ெதாைக யா ; 

 (iii) அதற்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் கிைடத் ள்ளதா; 

 (iv) நீர்  வழங்கத் திட்டமிட் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (v) க த்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ)  இன்ேறல், ஏன்? 

978/ ’16 

ெகௗரவ அ ர திசாநாயக்க,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட மாகம் ர ைற க காைமத் வ தனியார் கம்பனியின் 
கீழ் (MPMC) கப்பல்க க்கு எாிெபா ள் வழங்கப்ப கின்ற எண்ெணய்த் 
தாங்கிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) தாங்கிெயான்றின் ெகாள்ளள  மற் ம் களஞ்சியப்ப த்தப்பட் ள்ள 
எாிெபா ள் வைகக்கிணங்க ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) 2014 ைல மாதத்தில் இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் 
விவரக்கூற் க டன் ெபா ந்தாைமயினால் நிராகாிக்கப்பட்ட MGO 
வைகையச் ேசர்ந்த 7400 ெமட்றிக் ெதான் எாிெபா ைள ேமற்ப  கம்பனி 
ெகாள்வன  ெசய் ள்ளதா; 

 (iv) ேமற்ப  எாிெபா ள் ெமட்றிக் ெதான் ஒன் க்கான விைல யா ; 

 (v) கூட் த்தாபனத்தினால் நிராகாிக்கப்பட்ட இந்த எாிெபா ைள ெகாள்வன  
ெசய்ய கம்பனிக்கு அங்கீகாரம் வழங்கியவர்கள் யாவர்; 

 (vi) 2014 திெசம்பர், 2015 சனவாி மற் ம் ெபப் வாி மாதங்களில் இந்த 
எாிெபா ள் ெமட்றிக் ெதான் ஒன் க்கான விற்பைன விைலகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் சர்வேதச சந்ைதயின் விைலத் 
தளம்பைல ெபா ட்ப த்தாமல் எாிெபா ைளக் களஞ்சியப்ப த்தியைமயால் 
கம்பனிக்கு ேநர்ந் ள்ள நட்டம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) இதற்கு ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்க க்கு  எதிராக ேமற்ெகாண்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) 2014.12.03 ஆந் திகதி ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட்ட ெபா  காைமயாளாின் 
(Bunkering) மாதாந்த சம்பளம், ெசயற்ெபா ப்   மற் ம் சனாதிபதி ேதர்தல் 
காலத்தில் ேமற்ப  சட்டவிேராதமான நியமனத்ைத வழங்கியைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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980/ ’16 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) இலங்ைக மின்சார சைபயினால் சாம் ாில் நிலக்காி அனல் மின்வ  
நிைலயெமான்ைற அைமக்க எதிர்பார்க்கப்ப கின்றதா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மின்வ  நிைலயத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் தாமதமைடவதற்கான 
காரணங்கள் யாைவ; 

 (ii) இதற்காக ெசலவிட எதிர்பார்க்கப்ப ம் ெமாத்தத் ெதாைக எவ்வள ; 

 (iii) இதன் லம் உற்பத்தி ெசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் மின்சாரத்தின் 
ெமகாெவாட் அள  எவ்வள ; 

 (iv) மின்வ  நிைலயத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள நிைற  ெசய்ய 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் ஆண்  யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

985/ ’16 

ெகௗரவ நளின் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015.12.31 ஆம் திகதியில் இலங்ைகயின் மின் உற்பத்திக் ெகாள்ளள  
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ப்பிக்கத்தக்க சக்தி லங்களின் லம் பிறப்பாக்கம் ெசய்யப்ப கின்ற 
மின்சாரமான  ெமாத்த மின் பிறப்பாக்கக் ெகாள்ளளவின் விகிதாசாரமாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) உலகில் மின் உற்பத்திக்காக ப்பிக்கத்தக்க சக்தி லங்கைளப் 
பயன்ப த் கின்ற நா க க்கு மத்தியில் இலங்ைக ெபற் ள்ள இடம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) சூாிய சக்தி, காற் ச் சக்தி மற் ம் உயிர்த்ெதாகுதிச் சக்தி ஆகிய 
லங்கைளத் த வியதாக மின் பிறப்பாக்கம் ெசய்யப்ப வதற்காக 

இலங்ைக அரசாங்கம் அல்ல  அரசுடன் ெதாடர் ைடய நி வனங்களால் 
கடந்த 10 வ ட காலப்பகுதியில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள தலீ  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) காற் ச் சக்தி, சூாிய சக்தி மற் ம் உயிர்த்ெதாகுதிச் சக்திையத் த வியதாக மின் 
பிறப்பாக்கம் ெசய்யப்ப தல் ெதாடர்பான ைறக க்குாியதாக அரசாங்கத்தினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் தலீ கள் குைறவைடவதற்கான காரணம் யாெதன்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2016 நவம்பர் 26, சனிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 

(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? 

583/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2008.01.09 ஆம் திகதி தல் 2008.04.09 ஆம் திகதி வைர நைடெபற்ற உண  
மற் ம் ஔடத பாிேசாதகர்கைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்கான ன் மாத 
கால பயிற்சிப் பாடெநறியின் ெசய் ைறப் பாீட்ைசயின் விைடத் தாள்கைளப் 
பாிேசாதித்தல் ெபன்சில்கைள பயன்ப த்தி நடாத்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ள்ளிகள் பல ைற அழிக்கப்பட்  மாற்றப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இ  சம்பந்தமாக ைறயானெதா  விசாரைணைய ேமற்ெகாள் மா  
ெபா சன சுகாதார பாிேசாதகர்களின் சங்கம் ேவண் ேகாள் 
வி த்தெதன்பைத ம்; 

 (iv) இதன்ப  விசாரைணெயான்  நடாத்தப்பட்டெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  விசாரைண அறிக்ைக இற்ைறவைர சமர்ப்பிக்கப்படாைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விசாரைண அறிக்ைகைய தயாாித்த உத்திேயாகத்தர் யாெரன்பைத ம்; 

 (iii) இவர் தற்ேபா  ேசைவயி ந்  அகற்றப்பட் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) அநீதிக்குள்ளாகிய உத்திேயாகத்தர்க க்கு வழங்கப்ப ம் நிவாரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இந்த ஊழ டன் ெதாடா் ைடய உத்திேயாகத்தர்க க்கு எதிராக 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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806/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வனசீவராசிகள் வலயத்திற்கு உட்பட்ட கஹல்ல, பல்லெகேலவி ள்ள 
சுற்றாடல் ாீதியான ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதற்குாிய நிலப்பரப்  மற் ம் இங்கு கு யி ப் களாக ள்ள நிலப்பரப்  
தனித்தனிேய  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இங்கு இயற்ைகக் கா கைளத் தவிர, ேதக்கு மற் ம் ஏைனய தாவரங்கள் 
உள்ள நிலப்பரப்  தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தற்சமயம் கஹல்ல பல்லெகேல ஒ க்குப் பிரேதசத்தி ள் உள்ள 
யாைனகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 20 ஆண்  காலத்தி ள் ேவ  பிரேதசங்களி ந்  ேமற்ப  நிலப்பரப் க்கு 
வி விக்கப்பட்ட யாைனகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்சமயம் யாைன ேவ க்கு ெவளிப் றத்தில், ஹக்வட் னாவ குளத்ைத 
அண்மித்த பகுதியில் உள்ள யாைனகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) யாைனக க்கான மின்சார ேவ யின் ஒ பகுதிைய அகற்றிவிட்  
ஹக்வட் னாவ நீர்த்ேதக்கம் வைர யாைனகள் பிரேவசப் பாைத ஒன்  
அைமக்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், இதன் உள்ளைமப்ைப ம் வைரபடத்ைத ம் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (vi) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்;  
 (vii) ேமற்ப  உத்ேதச யாைனப் பிரேவசப் பாைதக்கு பலத்த மக்கள் எதிர்ப்  

ேதான்றி ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
 (viii) ேமற்ப  மக்கள் எதிர்ப்ைப க த்திற்ெகாள்ளா  யாைனப் பிரேவசப் 

பாைதைய நிர்மாணிக்க நடவ க்ைக எ க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

872/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,—  (2) 

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் அப்பதவிைய ஏற்ற 
பின்னர் ப ைள மாவட்டத்தின் கல்வி அபிவி த்திக்கு ஒ க்கிய மற் ம் 
ெசலவிட் ள்ள பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii)  ேமற்ப  காலப்பகுதியில் ப ைள மாவட்டத்தில் திதாக பாடசாைலெயான்  
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காலப்பகுதியில் ப ைள மாவட்டத்தில் டப்பட் ள்ள 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ஊவா மாகாண சைபயின் கல்விச் ெசல கள் மற் ம் அபிவி த்திச் ெசல கள் 
ெதாடர்பாக நிரல் அைமச்சினால் உாிய பின்ஆய்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (v) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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951/ ’16 
ெகௗரவ இந்திக்க அ த்த ேஹரத்,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தி லபிட் ய ெதாகுதியில் உள்ள அரசாங்கத் க்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் 
பரப்பள  எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  காணி ம் ெசாந்தமா ள்ள நி வனம் ெவவ்ேவறாக 
யா ; 

 (iii) தலீட்  நடவ க்ைகக க்காக குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ள காணிகளின் 
பரப்பள  எவ்வள ; 

 (iv) கு யி ப்தற்காக குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ள அல்ல  ைகயளிக்கப்பட் ள்ள 
காணிகளின் பரப்பள  எவ்வள ; 

 (v) எதிர்காலத்தில் குத்தைகக்கு வழங்குவதற்கு அல்ல  ைகயளிப்பதற்கு 
திட்டமிடப்பட் ள்ள காணிகளின் பரப்பள  எவ்வள ; 

 (vi) குைற உபேயாக காணிகளி ப்பின், அவற்ைற ைமயாக 
உபேயாகிப்பதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்  அைமச்சுக்கு உள்ளதா; 

 (vii) ஆெமனில், அவ்ேவைலத்திட்டம் யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

979/ ’16 
ெகௗரவ அ ர திசாநாயக்க,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

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

(அ) (i) 2009 ஆம் ஆண்  ேம மாதம் வடக்கு கிழக்கில் த்த நிைலைம ற்றதன் 
பின்னர் அரசாங்கத்திடம் சரணைடந்த அல்ல  ைக  ெசய்யப்பட்ட 
எல்.ாீ.ாீ.ஈ. அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ைக  ெசய்யப்பட்ட அல்ல  சரணைடந்த எல்.ாீ.ாீ.ஈ. அங்கத்தவர்களில் 
தற்ேபா  னர்வாழ்வளிக்கப்பட்  ச கமயப்ப த்தப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) ெதாடர்ந் ம் சிைறச்சாைலகளில் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள எல்.ாீ.ாீ.ஈ. 
த ப் க் ைகதிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) அவர்கள் ாிமாண்ட் சிைறக்ைகதிகளாக த த் ைவக்கப்பட் ள்ள 
காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஒ  வ டத்திற்கும் ேமலாக சிைறச்சாைலகளில் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள 
ெமாத்த ாிமாண்ட் சிைறக் ைகதிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆ (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள சிைறக் ைகதிகளின் எண்ணிக்ைக, 
ாிமாண் ல் உள்ள காலப் பகுதியின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) 07 வ டங்க க்கும் அதிகமான காலம் ாிமாண்ட் சிைறக் ைகதிகளாகத் 
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள, எல்.ாீ.ாீ.ஈ த ப் க் ைகதிகள் அல்லாத ைகதிகள் 
உள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அந்த எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (v) நீண்ட காலமாக ாிமாண்ட சிைறச்சாைலகளில் உள்ள சந்ேதக நபர்கள் 

ெதாடர்பான நீதிமன்ற நடவ க்ைககைளத் ாிதப்ப த் வதற்காக 
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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981/ ’16 
ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ைரச்ேசாைல நிலக்காி அனல் மின்வ  நிைலயத்தி ள்ள மின் 
பிறப்பாக்கிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  மின் பிறப்பாக்கி ம் மின் உற்பத்தி ெசய்வைத 
ஆரம்பித்த வ டம் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) ேமற்ப  மின் பிறப்பாக்கிக க்காக இலங்ைக அரசு ஏற் ள்ள ெமாத்தச் 
ெசல  எவ்வள ; 

 (iv) இக்க த்திட்டத் க்கான நிதி எவ்வா  ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ைரச்ேசாைல மின்வ  நிைலயத்ைத அைமப்பதற்காகப் ெபறப்பட்ட கடன் 
ெதாைக தி ப்பிச் ெச த்தப்ப ம் ைற யா ; 

  (ii) கடன் ெதாைக ெச த்தப்ப வ  இலங்ைக மின்சார சைபயினாலா அல்ல  
இலங்ைக சனநாயக ேசாச ச கு யரசினாலா; 

 (iii) வ டெமான் க்கு ெச த்தப்ப ம் தவைணப் பணத்தின் ெமாத்தத்ெதாைக  
எத்தைன மில் யன் அெமாிக்க ெடாலர்கள்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 நவம்பர் 28, திங்கட்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

539/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் க வா பயிர்ெசய்யப்பட்ட 
நிலப்பரப்  எவ்வள ; 

 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட காலப்பகுதியில் க வா 
உற்பத்தி ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிறாம்; 

 (iii) அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக க வாைவ ெகாள்வன  
ெசய்கின்றதா; 

 (iv) ஆெமனில் கடந்த ஐந்  ஆண் களில் அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்ட க வாவின் அள  ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) (i) க வா உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில் அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 24 ) 

 

873/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,—  (2) 

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் தற்ேபாைதய தலைமச்சாினால் ஊவா மாகாண 
பாடசாைல மாணவர்க க்கு பாடசாைல த்தகப் ைபகள் வழங்கும் ேவைலத் 
திட்டெமான்  ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ப ைள மாவட்டத்தில் இ வைர ேமற்ப  அ கூலங்கள் 
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இதற்ெகன இன்றளவில் ஏற்கப்பட் ள்ள ெமாத்தச் ெசல  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பணத்ெதாைக ெபறப்பட்ட லங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) இதில் ஏேத ம் ைறேக  இடம்ெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

874/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,—  உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்  
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) தி இலக்கம் 120 தியில், கஹ வ ெதாடக்கம் ேகாரளஇம வைரயிலான 
பகுதிைய விஸ்தாிப்பதற்காக ைகேயற்கப்பட்ட காணிக க்கு ெச த்திய 
நட்டஈ  காணிகளின் உண்ைமயான ெப மதிக்கு ஒப்பீட்டளவில் 
ேபா மானதாக இ க்கவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) சில காணிக க்கு ெச த்த உடன்பட்ட நட்டஈட் ல் ஒ  பகுதி மாத்திரேம 
ெச த்தப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) காணிகைள ைகேயற்றதினால் பாதிக்கப்பட்ட காணி உாிைமயாளர்க க்கு 
நியாயமான நட்டஈட் த் ெதாைகைய ெச த் வதற்கும்; 

 (ii) ஏற்கனேவ நட்டஈட் ன் ஒ  பகுதி மாத்திரம் ெச த்தப்பட்ட காணி 
உாிைமயாளர்க க்கு மீதி நட்டஈட் த் ெதாைகைய ெச த் வதற்கும் 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 25 ) 

 

946/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ள் மற் ம் 2016.01.01 ஆம் திகதி தல் 2016.09.30 ஆம் 
திகதி வைர, யாைன –  மனித ேமாத ல் உயிாிழந் ள்ள யாைனகளின் 
எண்ணிக்ைக, உயிாிழந் ள்ள மனிதர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
காயமைடந் ள்ள மனிதர்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  ஆண் ன் 
அ ப்பைடயில் தனித்தனியாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ஆனம வ, கலாெவவ, பள ெவவ, மதவாச்சி, ெகபிதிெகால்ேலவ, 
சிலாவத் ைற மற் ம் க்குளம் ஆகிய பிரேதசங்களில் 2015 ஆகஸ்ட் மாதம் 
18 ஆம் திகதி தல் 2016 ெசப்ெதம்பர் மாதம் 30 ஆம் திகதி வைர 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள யாைனக க்கான ேவ களின் நீளம் எத்தைன 
கிேலாமீற்றர்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பிரேதசத்தி ம் யாைனக க்கான ேவ ைய ர்த்தி 
ெசய்வதற்கு ேம ம் நிர்மாணிக்க ேவண் ள்ள நீளம் தனித்தனிேய 
எத்தைன கிேலா மீற்றர்கள் என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

982/ ’16 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் சூாிய சக்திைய பயன்ப த்தி உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற 
மின்சாரத்தின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) பிரைசகள் தம  களில் அல்ல  வியாபார நிைலயங்களில் ெபா த்தி ள்ள 
சூாியக் கலங்களின் லம் உற்பத்தி ெசய்  ேதசிய ைறைமக்கு ஒ  
நாளி ள் ேசர்க்கின்ற மின்சாரத்தின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) சூாிய சக்தியி டாக மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்தல் ெதாடர்பில் 
காட்டப்ப கின்ற கவனம் குைறவைடதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) சூாிய சக்தியி டாக மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்  அந்த மின்சாரத்ைத 
ேதசிய ைறைமக்கு ேசர்க்கின்ற தம  பாவைனயாளர்க க்கு இலங்ைக 
மின்சார சைப வழங்கி ள்ள நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 26 ) 

 

582/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2008.01.09 ஆம் திகதி தல் 2008.04.09 ஆம் திகதி வைர நைடெபற்ற 
உண  மற் ம் ஔடத பாிேசாதகர்கைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்கான  

ன் மாத கால பயிற்சிப் பாடெநறியில் பங்ேகற்ற உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களின் ெபயர், கவாி, மாகணங்கள், மற் ம் ேசைவ நிைலயங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இப்பாடெநறியின் இ தியில் எ த்  மற் ம் ெசய் ைறப் பாீட்ைசகள் 
நடாத்தப்பட்ட திகதிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ெசய் ைறப் பாீட்ைசயில் சித்தியைடவதற்கான ெவட் ப் ள்ளிகள் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) இவ்ெவட் ப் ள்ளிகைளப் ெபற் க்ெகாண்ட உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் இவர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vi) பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த உத்திேயாகத்தர்க க்கு நியமனம் வழங்கப்பட்ட 
திகதி, ஒவ்ெவா  உத்திேயாகத்த க்குேமற்ப தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

928/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,—  ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015.01.08 ெதாடக்கம் 2016.08.01 வைர இலங்ைக ெவளிநாட் த் ப் 
பணிக்காக நியமிக்கப்பட்ட இலங்ைக ெவளிநாட் ச் ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்கள் அல்லாத ஆட்களின் ெபயர்கள், பிறந்த திகதிகள், 
இலங்ைக கவாிகள், கல்வித் தைகைமகள், ேசைவ அ பவங்கள், 
நியமிக்கப்பட்ட நா கள் மற் ம் பதவிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களில் இரட்ைட பிரஜா ாிைம/ெவளிநாட்  பிரஜா ாிைமையக் 
ெகாண் ள்ள ஆட்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iii) அரசியல் ாீதியாக நியமிக்கப்பட்ட ேமற்ப  ஆட்க க்கு ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
கடைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 27 ) 

 

2016 நவம்பர் 29, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

540/ ’16 

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

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

 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட காலப்பகுதியில் எள்  
உற்பத்தி ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிறாம்; 

 (iii) அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக எள்ைளக் ெகாள்வன  
ெசய்கின்றதா; 

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) எள்  உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில் அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

929/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக ெவளிநாட்  ப் பணிக்கு நியமனம் ெபற்ற இராஜதந்திர 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு  இலங்ைகயி ந்  ேசைவ உதவியாளர் பதவிக்கு 
ஆட்கைள அைழத் ச் ெசல்ல ெமன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) 2005.01.01 ெதாடக்கம் 2015.01.01 வைரயான காலப்பகுதியில் 
தரகங்க க்கு நியமிக்கப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் இவர்களால் 

அைழத் ச் ெசல்லப்பட்ட ேசைவ உதவியாளர்களின் ெபயர்கள், 
ெவௗிநாட் க் கட ச் சீட்  இலக்கங்கள் மற் ம் கவாிகள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஏற் ைடய கடைமகள் நிைறவைடந்ததன் பின்னர் உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் ேசைவ உதவியாளர்கள் இலங்ைகக்கு வ ைக தந்த திகதிக ம் 
ஒவ்ெவா  ேசைவ உதவியாளாின ம் ெவௗிநாட் க் கட ச் சீட்  
இரத்தாகும் திகதி ம் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) உத்திேயாகத்தர்கள் இலங்ைகக்கு தி ம்பி வ கின்றேபா  இவர்க டன் 
வ ைக தராத ேசைவ உதவியாளர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) இலங்ைகக்கு தி ம்பாத ேசைவ உதவியாளர்கள் ெதாடர்பாக ெவளிநாட்  
அ வல்கள் அைமச்சு ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 28 ) 

 

984/ ’16 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகயி ள்ள மின் பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயின் மின் பாவைனயாளர்களில், இலங்ைக மின்சார சைபயினால் 
மின் இைணப் கள் வழங்கப்பட் ள்ள பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைக மின்சார (தனியார்) நி வனத்தினால் மின் இைணப் கள் 
வழங்கப்பட் ள்ள பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மின்வ , ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சாினால் இலங்ைகக்கு 
அறி கப்ப த்தப்ப வதாக அண்ைமக் காலத்தில் கூறப்பட்ட சூட் ைக மின் 
மானிகளின் (Smart Meters) லம் நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் ேநாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ெபா த்தப்பட் ள்ள சூட் ைக மின் மானிகளின் (Smart Meter) 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ஆ)(i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் 
இலங்ைகயின் அைனத்  மின் பாவைனயாளர்க க்கும் ேமற்ப  சூட் ைக 
மின்மானிகைள வழங்கி ப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

987/ ’16 

ெகௗரவ நளின் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) இலங்ைகயில் மின்சாரம் அற்ற ட் க் கூ களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) நாட் ள்ள ெமாத்த களின் எண்ணிக்ைகயில், மின்சாரம் அற்ற ட் க் 
கூ களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன சத தம் என்பைத ம்; 

 (iii) மின்சாரம் அற்ற களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  நி வாக மாவட்டம் 
மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  வாாியாக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இந்த க க்கு மின்சாரத்ைத வழங்குவதற்கு மின்வ  மற் ம் 
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சு எ த் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 29 ) 

 

1002/ ’16 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ெதாைலெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள்    அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெந ம் கு ண (தாமைரக் ேகா ரம்) ெதாடர்பாக சாந்தி லால் நாணாயக்கார 
என்பவரால் 2016.08.16 ஆம் திகதியன்  “த ஐலண்ட்” பத்திாிைகக்கு 
எ தப்பட்ட கட் ைரெயான்றின் லம் ெவளிக்ெகாணரப்பட்ட குைறபா கள் 
ெதாடர்பாக அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  குைறபா கள் நில கின்றைமைய ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அக் குைறப்பா கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1009/ '16 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தில், உடபலாத்த பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கு 
ெசாந்தமான, எெகாட க க வ கு ேயற்றத்தில் வசிப்பவர்களில், தற்ேபா  
அரசாங்கத்தினால் காணி உ திகள் வழங்கப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  கு யி ப்பாளர்களில் இ வைரயில் காணி உ திகள் வழங்கப்படாத 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்குறிப்பிட்ட கு ேயற்றத்தில் ஐம்ப  ஆண் க க்கு ேமல் கு யி க்கும் 
காணிெப நர்க க்கு உ திகைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1016/ ’16 

ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ல் ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சின் லம் “கமின் 
கமட்ட, ெதாாின் ெதாரட்ட” எ ம் நிகழ்ச்சித்திட்டம் அ ல்ப த்தப்பட்டைத 
அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் ெவ ெகெபால மற் ம் ெகாடக்கெவல 
பிரேதச சைப ஆ ைகப் பிரேதசங்கள் இரண் ன ம் க த்திட்டங்க க்காக 
ஒ க்கப்பட் ந்த ெமாத்தப் பணத் ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (ii) இன் கீழ் ேவைலகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள க த்திட்டங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 30 ) 

 

(ஆ) (i) ேவைலகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட க த்திட்டங்களான இ க்கும் ர, 
கல்இன்ன தி அபிவி த்தி, ராமேகாரளய தி, தி . எஸ்.எச். 
ஆாியவன்சவின் ட் க்கு அ ேகயி ந்  நீர்த் தாங்கி வைரயிலான திைய 
தார் இட்  அபிவி த்தி ெசய்தல், கு கல்ெதனிய தி மதி ாீ.எம். நந்தாவின் 

ட் க்குச் ெசல் ம் திக்கு அ ேகயி ந்  மஸ்இம் ல தியில் 
ன்ேனாக்கி தார் இட்  அபிவி த்தி ெசய்தல் மற் ம் ராமேகாரள மதகுக்கு 

அ ேகயி ந்  திையத் தார் இட்  ேசதமைடந் ள்ள இடங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்தல் ஆகிய க த்திட்டங்க க்கு இ வைர நிதி 
வி விக்கப்படவில்ைல என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், நி ைவத் ெதாைககைள உாிய அைமப் க க்கு வி விக்க 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 நவம்பர் 30, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

541/ ’16 

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

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

 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட காலப்பகுதியில் குரக்கன் 
உற்பத்தி ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிறாம்; 

 (iii) அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக குரக்கைன ெகாள்வன  
ெசய்கின்றதா; 

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) குரக்கன் உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 31 ) 

 

956/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) களனி பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  இயங்குகின்ற பீடங்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அதில் இயங்குகின்ற திைணக்களங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் திைணக்களத்தி ம் இ க்க ேவண் ய நிரந்தர 
விாி ைரயாளர் குழாம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பீடத்தின் ப ம் 
திைணக்களத்தின் ப ம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1003/ ’16 

ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் தனியார் மின் உற்பத்தி நிைலயங்கைள 
நிர்மாணிப்பதற்கு அங்கீகாரம் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக இலங்ைக 
நிைலெப தகு சக்தி அதிகார சைபக்கு இ வைர கிைடத் ள்ள 
விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைக, லங்க க்கு அைமய தனித்தனிேய 
எத்தைன  என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  இயங்கி வ கின்ற மின் உற்பத்தி நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (iii) உாிமப்பத்திரம் ெபற் க்ெகாண் , இயங்காதி க்கின்ற திட்டங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (iii) இற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைக நிைலெப தகு சக்தி அதிகார சைபயினால் ஒ ங்கு ைறயான 
சுற்றாடல் பின்னாய்  நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், சுற்றாடல் பின்னாய்  நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
தவைணகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) உத்ேதச “இஹல க கல் ெதால”  சி  அளவிலான நீர் மின் 
க த்திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட் ள்ள ஆரம்ப சுற்றாடல் கற்ைக மதிப்பீட்  
அறிக்ைகயின் பிரதிெயான்ைற இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 32 ) 

 

1019/ '16 
ெகௗரவ நாமல் ராஜபக்ஷ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) 2015 சனவாி மாதம் தல்  இற்ைறவைரயிலான காலப்பகுதியில் சனாதிபதி 
அவர்களினால் அங்குரார்ப்பணம் ெசய்  ைவக்கப்பட்ட அரச மற் ம் 
கூட் த்தாபனங்க க்குச் ெசாந்தமான கட் டங்கள் மற் ம் ஏைனய 
நிர்மாணிப் களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  நிர்மாணிப் களில், 2015 சனவாி மாதத்தின் பின்னர் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிர்மாணிப் களின்  எண்ணிக்ைக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1020/ ’16 

ெகௗரவ ெலாஹான் ரத்வத்ேத,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆகஸ்ட் மாதம் ெதாடக்கம் இற்ைறவைரயில் பல்ேவ  பதவிக க்காக 
ேதசிய நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைபக்கு ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
ஊழியர் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆட்ேசர்ப் க்காக ைறசார்ந்த வழி ைறகள் 
பின்பற்றப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆட்ேசர்ப் க்காக சைபயில் ெவற்றிடங்கள் காணப்பட்டனவா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆட்ேசர்ப் க்கள் ெசய்யபட் ள்ள மாவட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ந் ம் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளவர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1021/ ’16 

ெகௗரவ .வி. சானக்க,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட உலர் வலய தாவரவியல் ங்காைவ நிர்மாணிப்பதற்காக 
ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ங்காவான , ேபராதைன, ஹக்கல மற் ம் ெசனரத்ெகாட 
ங்காக்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்  எவ்வள  காலத்தின் பின்னர் 

நிர்மாணிக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ங்கா திறந் ைவக்கப்பட்ட பின்னர் உள்நாட்  மற் ம் 
ெவளிநாட்  சுற் லாப் பயணிகைள இ  ெப மளவில் கவர்ந் ள்ள  
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 33 ) 

 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ங்கா க்கு உாித்தான நிலப் பகுதிைய சீன அரசுக்கு 
ைகயளிப்பதற்கான ஆரம்ப திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்  வ வைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  ைகயளிக்கப்ப ம் பட்சத்தில், ேமற்ப  ங்காைவ நிர்மாணிப்பதற்குச் 
ெசலவான பணத்ெதாைகக்கு யார் ெபா ப் க் கூ வார் என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  ைகயளிப்பைத த க்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

542/ ’16 

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

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

 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட காலப்பகுதியில் ேசாளம் 
உற்பத்தி ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிறாம்; 

 (iii) அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக ேசாளத்ைத ெகாள்வன  
ெசய்கின்றதா; 

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேசாள உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

  

 


