
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

4 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2016 நவம்பர் 25 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 4(11).] பாரா மன்றம் 

2016 திெசம்பர் 03, சனிக்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
நிதி அைமச்சர்,— உண்ணாட்  இைறவாிச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம்,— 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு அரசாங்கத்திற்கும் பின்லாந்  கு யரசு 
அரசாங்கத்திற்குமிைடயில் வ மானத்தின் மீ  இரட்ைட வாிவிதிப்ைபத் தவிர்ப்பதற்கும் 
வாி ெச த்தா  தட் க்கழிப்பைதத் த ப்பதற்குமாக 2016 ஒக்ேதாபர் மாதம் 06 ஆம்  
திகதி ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட ம், 2016.11.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப் பட்ட மான 
உடன்ப க்ைகயான , 2006 ஆம் ஆண் ன் 10 ஆம் இலக்க உண்ணாட்டரசிைறச் 
சட்டத்தின் 97(1)(அ) பிாிவின் கீழ் அங்கீகாிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கிற .  

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

2016 திெசம்பர் 09, ெவள்ளிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1063/’16 
ெகளரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) 2015.01.08 ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  ச ர்த்தி ெப னர்களின் எண்ணிக்ைக 

ஒவ்ெவா  மாவட்ட ாீதியாக தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் நாடளாவிய ாீதியில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ச ர்த்தி 
ஆய்வறிக்ைகக்கு அைமய ஒட் ெமாத்த ச ர்த்தி ெப னர்களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அறிக்ைகக்கு அைமய ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின ம் ச ர்த்தி 
ெப னர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அறிக்ைகக்கு அைமய ச ர்த்தி உதவி வழங்குதல் நி த்தப்ப ம் 
கு ம்பங்கள் உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ச ர்த்தி உதவி வழங்குதல் நி த்தப்ப ம் கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட்ட ாீதியாக தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

1094/ ’16 
 ெகளரவ அேசாக்க பிாியந்த,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) நீர் ெகா ம்  – சிலாபம் தியின், தி இலக்கம் 907 இன் கீழ் தற்ேபா  பஸ் 
வண் கைள ேசைவயில் ஈ ப த் கின்ற ப்ேபாக்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

  (ii) ஒவ்ெவா  ப்ேபா ல ம் நாளாந்தம் ேசைவயில் ஈ ப த்தப்ப கின்ற 
பஸ் வண் களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  தியில் .ப. 4.00 மணி தல் .ப. 6.00 மணி வைர மற் ம் பி.ப. 5.00 
மணி தல் இர  9.00 மணி வைர தனியார் பஸ் வண் கள் ேசைவயில் 
ஈ படாைம ம், பி.ப. 5.00 மணி தல் ேமற்ப  தனியார் பஸ் வண் கள் தம  
ேசைவகைள ெவன்னப் வ, மாரவில மற் ம் மாதம்ேப நகரங்கள் வைர மாத்திரம் 
ேமற்ெகாள்வதன் லம் பயண கள் வைர பயணிக்கின்ற ெப ம் 
எண்ணிக்ைகயான பயணிகள் பாாியளவில் பாதிக்கப் கின்றார்கள் என்பைத ம் 
அவர் அறிவாரா? 

(இ) ேமற்ப  பஸ் ேசைவையப் பயன்ப த் கின்ற பயணிகள் பாாியளவில் பாதிப்ைப 
எதிர்ேநாக்குவதன் காரணமாக, .ப. 4.00 மணி தல் பி.ப. 6.00 மணி வைர 
மற் ம் பி.ப. 5.00 மணி தல் இர  9.00 மணி வைர ஆகக் குைறந்த  அைர 
மணித்தியாலத்திற்கு ஒ  தடைவ இேபாச பஸ் வண் ெயான்ைற ேமற்ப  

தியில் ேசைவயில் ஈ ப த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

2016 திெசம்பர் 10, சனிக்கிழைம 
வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1064/ ’16 
ெகளரவ ேக. காதர் மஸ்தான்,—  காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) த்தம் காரணமாக யாழ்ப்பாணம் மற் ம் வ னியா பிரேதசங்களி ந்  
இடம்ெபயர்ந்த 700 கு ம்பங்கள் தற்ெபா  வ னியா மாவட்டத்தின் 
தாண் க்குளம் கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிவின் தி நாவற்குளம் கிராமத்தில் 
வாழ்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு 1995/96 ஆம் ஆண் க் காலப்பகுதியில் வழங்கப்பட்ட 
காணிகளில் தற்ேபா  நிரந்தர கைளக் கட்  வாழ்ந  
வ கின்றேபாதி ம்,  இ வைர எ வித காணி உ தி ம் 
வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இவர்க க்கு காணி உ திகைள வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் இ வைர 
ேமற்ெகாண்ட நைட ைறகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இந்தக் காணிகள் ெதாடர்பான பிரச்சிைனக க்கு நிரந்தரத் தீர்ெவான்ைறக் 
காண்பதில் அரசாங்கம் ன்ைவக்கும் தீர் கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

1150/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன,— பாரா மன்ற ம சீரைமப்  

மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஜா-எல, ஏக்கல பிரேதசத்தில் இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனத்திற்குச் 
ெசாந்தமான காணிெயான்  உள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த காணியில் இ ந்த இ ம் க் ேகா ரங்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (iii) இன்றளவில் எஞ்சி ள்ள இ ம் க் ேகா ரங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (iv) இ ம் க் ேகா ரங்கைள அகற்ற அைமச்சினால் ேகள்விப்பத்திரங்கள் 

ேகாரப்பட்  ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  ெதாடங்கப்பட் ள்ளதா; 
 (v) இ ம் க் ேகா ரங்கைள அகற் வதில் ஏேத ம் ேமாச  இடம்ெபற்றி ப்பின் 

சம்பந்தப்பட்ட ஆட்க க்கும் நி வனங்க க்கும் எதிராக விசாரைணெயான்ைற 
நடத்த நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1218/’16 

ெகௗரவ டளஸ் அழகப்ெப ம,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  

(அ) (i) உள் ராட்சி சைபகள் கைலக்கப்பட்  ேதர்தல்கள் நடத்தப்படா  கடந் ள்ள 
காலம் 1½ ஆண் கைளத் தாண் ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா 
என்பைத ம்;  

 (ii) திய உள் ராட்சி சைப ேதர்தல்கள் சட்டத்தின் பிரகாரம், கடந்த 
அரசாங்கத்தினால் எல்ைல நிர்ணய ஆைணக்கு  நியமிக்கப்பட்ட திகதி; 
ஆைணக்கு வின் காலம் வைடந்த திகதி மற் ம் ேமற்ப  
ஆைணக்கு வின் விதப் ைரகள் ஆராயப்பட்டதன் பின்னர் திய எல்ைல 
நிர்ணயத் டன் கூ ய ெதாகுதிகள் வர்த்தமானியில் பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட 
திகதி தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட எல்ைல நிர்ணய சைப 
நியமிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;  

 (ii) அவர்க க்கு கிைடத்தி ந்த தி த்தங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;  
 (iii) குறித்த தி த்தங்கைள சமர்ப்பித்த திகதிகள், ஆட்கள் மற் ம் நி வனங்கள் 

யாைவெயன்பைத ம்;  
 (iv) சாியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டதாக ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட தி த்தங்கள் அற்ற 

உள் ராட்சி சைபகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (v) ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உள் ராட்சி நி வனங்களின் 

ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;  
 (vi) ேமற்ப  உள் ராட்சி ஆ ைகப் பிரேதசங்க க்கான ேதர்தல்கைள நடத்த 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

2017 சனவாி 10, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

528/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் மிளகு பயிர்ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  

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

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

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

ெசய்யப்பட்ட மிளகின் அள  ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மிளகு உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா; 
 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

709/ ’16 
ெகௗரவ எஸ். வியாேழந்திரன்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) 2015 சனவாி மாதம் 08 ஆம் திகதியி ந்  அறி கப்ப த்தப்பட்ட 100 நாள் 

ேவைலத்திட்டத்தின் ஆரம்பத்தி ந்  இன்  வைர கல்வி அைமச்சில் சிற் ழியர் 
நியமனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நியமனங்கள் வழங்கப்ப ைகயில் பாிசீ க்கப்பட்ட தைகைமகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  எத்தைன நியமனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  நியமனங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்கைமய 

ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  நியமனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள தமிழ் சிற் ழியர்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

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

(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? 

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

ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் இப்பதவிக்கு 

நியமிக்கப்பட்ட பின்னர் மாகாண சைபயின் பல்ேவ  நி வனங்களில் 
இற்ைறவைர வழங்கி ள்ள ெதாழில்வாய்ப் களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

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

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

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

828/’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,—  (3) 
(அ) (i) ஹிங்குராண சீனித் ெதாழிற்சாைலக்கு ெசாந்தமான காணிகளில் க ம் ச் 

ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படாத காலங்களி ம் க ம் ச் ெசய்ைக ெசய்யப்படாத 
பகுதிகளி ம் மாற் ப் பயிராக ெநல் பயிாிட ெமன்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (ii) சீனிக் ைகத்ெதாழி க்கு எவ்வித பாதிப் ம் ஏற்படாத வைகயில் 
ைரச்ேசாைலயாயவி ம் தீகவாபி வலயத்தி ம் ெநற் ெசய்ைகக்கு 

நடவ க்ைக எ க்க ெமன்ப  அவதானிக்கப்பட் ள்ளதா; 
 (iii) தற்ேபா  ஹிங்குராண சீனிக் கம்பனிைய காைமத் வம் ெசய்கின்ற 

கல்ஓயா ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியினால் க ம் ச் ெசய்ைக தவிர்ந்த ெநற் 
ெசய்ைக அல்ல  ேவ  பயிர்ெசய்ைக நடவ க்ைககளில் ஈ பட் ள்ள 
விவசாயிகளின் காணிகள் மீள சு காிக்கப்ப ெமன ெதாிவித்  க தம் 
அ ப்பப்பட் ள்ளைத அறிவாரா; 

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

என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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898/ ’16 
ெகௗரவ சமல் ராஜபக் ஷ,— கிராமிய ெபா ளாதார விவகாரங்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(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? 

(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,— (2) 

(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? 
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931/ '16 
ெகௗரவ சந்திம கமேக,— மின்வ  மற் ம்  ப்பிக்கத்தக்க  சக்தி  அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(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? 

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

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(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 ெசய்ைகக் க த்திட்டங்களின் கீழ், தாவரங்கள் 
பயிாிடப்பட் ள்ள நிலப் பரப்பள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

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

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(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? 

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

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(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 க்கப்படவில்ைல 

ெயன ை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? 

529/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் சாதிக்காய் பயிர்ெசய்யப்பட்ட 

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

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

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

ெசய்யப்பட்ட சாதிக்காயின் அள  ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) சாதிக்காய் உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள் மா; 

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

901/’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(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? 

534/ ’16  
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் ெகௗபி பயிர்ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  

எவ்வள ; 
 (ii) 2010 தல் 2015 வைரயிலான ஐந்  ஆண் களில் ெகௗபி உற்பத்தி, 

ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிறாம்; 
 (iii) அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக ெகௗபிைய ெகாள்வன  

ெசய்கின்றதா;  
 (iv) ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில் அரசாங்கம் ெகாள்வன  ெசய் ள்ள 

ெகௗபியின் அள  எவ்வள ; 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ெகௗபி உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 
 (ii) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைக யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகக்கு ெகௗபி இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றதா,  
 (ii) ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களி ள் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 

ெகௗபியின் அள , ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 
 (iii) இலங்ைக ெகௗபிைய ஏற் மதி ெசய்கின்றதா; 
 (iv) ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களி ள் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட 

ெகௗபியின் அள , ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 சனவாி 11, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

535/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

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

 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட 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? 

910/ ’16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  னர்வாழ் , 

மீள்கு ேயற்ற, இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) த்தத்தினால் இடம்ெபயர்ந்ேதார் தங்கி ள்ள வ னியா ந்ேதாட்டம் காம் 
திறந்  ைவக்கப்பட்ட திகதி யா   என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த காம் ெதாடர்ந் ம் ேபணிவரப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், தற்ேபா  அந்த காமில் வசிப்பவர்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iv) அங்கு மலசலகூடங்கள், நீர் மற் ம் மின்சார வசதிகள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா 

என்பைத ம்; 
 (v) அந்த அகதிகைள ேவ  இடெமான்றில் நிரந்தரமாக கு ேயற் வதற்கான 

திட்டெமான்  ன்ைவக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (vi) ஆெமனில், அ  யா  என்பைத ம்; 
 (vii) பல வ டங்களாக வ னியாவில் இயல்  வாழ்ைகக்கு பழகிப்ேபா ள்ள 

அந்த மக்கள், சிங்கள - தமிழ் நல் ணக்கத்ைத பா காத்  அந்தப் 
பிரேதசத்தில் வாழ்வதனால் அவர்க க்கு அேத இடத்தில் டைமப் த் 
ெதாகுதிெயான்ைற அைமத்  கு யமர்த்த யாைமக்கான காரணம் யா  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 11 ) 

 

537/’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

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

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

 (iii) அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக உ ந்ைதக் ெகாள்வன  
ெசய்கின்றதா; 

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

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2017 சனவாி 13, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

547/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) இலங்ைகயில் தங்கம் மற் ம் ெவௗ்ளிக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள 
ெப ந்ெதாைகயாேனார் உள்ளனெரன்பைத ம்; 

 (ii) தங்கம் மற் ம் ெவௗ்ளி விைலேயற்றத்தினா ம் ேவ  காரணங்களினா ம் 
இந்த ைகத்ெதாழில் ழ்ச்சியைடந்  வ கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ளவர்கள் ெதாழில்கைள இழக்கேவண் ய 
இடர்ேநர்  நில கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) அந்த ஆட்க க்கு திய ைகத்ெதாழில்கைள அபிவி த்தி ெசய் ெகாள்ள 

அரசாங்கத்தினால் ச ைககைள வழங்க நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ளனவா; 

 (iii) ஆெமனில், அச்ச ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) தங்கம் மற் ம் ெவௗ்ளி விைலையக் கட் ப்ப த்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள் மா; 

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

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 12 ) 

 

680/ ’16  

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 2 )  

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட சீரகம் மற் ம்  

  ெப ஞ்சீரகத்தின் அள  யாெதன்பைத ம்,  

 (ii) இலங்ைகக்கு சீரகம் மற் ம் ெப ஞ்சீரகம் இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற 
பிரதான நா கள் யாைவெயன்பைத ம்,  

 அவர் குறிப்பி வாரா?  

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் சீரகம் மற் ம் ெப ஞ்சீரகம் ெசய்ைக பண்ணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், அ  இலங்ைகயின் ேதைவயில் எத்தைன சத தம் என்பைத ம், 

 (iii) சீரகம் மற் ம் ெப ஞ்சீரகம் ெசய்ைக பண்ணப்படவில்ைலெயனில் அ  
ஏெனன்பைத ம், 

 (iv) இலங்ைகயி ள் சீரகம் மற் ம் ெப ஞ்சீரகச் ெசய்ைகைய விஸ்தாிப்பதற்கு 
அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாெதன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2017 சனவாி 24, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) அரச மற் ம் தனியார் வங்கிகளில் காப் ப் ெபட்டகங்கள் ேசைவக க்காக 
அறவிடப்ப ம் 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 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத 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? 



( 13 ) 

 

695/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(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? 

2017 சனவாி 25, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(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) இக்ைகத்ெதாழிலான  இந்நாட் க்கு ெப மள  ெவௗிநாட் ச் 
ெசலாவணிைய ஈட் த்தரக் கூ யெதான்றாகுெமன்பைத 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? 



( 14 ) 

 

698/ ’16 

ெகளரவ த்திக பத்திறண,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

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

 (ii) இலங்ைக பிரதானமாக எந்ெதந்த நா களி ந்  ெகாத்தமல் ைய இறக்குமதி 
ெசய்கின்ற  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? 

2017 சனவாி 26, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

699/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெவண் சந்தனம் 
மற் ம் ெசஞ்சந்தனத்தின் 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? 



( 15 ) 

 

847/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தின், பானம்பற்  பிரேதசத்தில், வன்னி சிங்களவர்கள் 
வாழ்கின்ற கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதசத்தில் தற்ேபா  வாழ்கின்ற ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மக்க க்கு கல்வி, உயர் கல்வி மற் ம் சுகாதாரம் ஆகிய 
அ ப்பைடத் ேதைவகைள ர்த்தி ெசய் ெகாள்வதற்கான உாிைமைய 
அரசாங்கம் உ திெசய் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  மக்களின் கலாசார தனித் வங்கைள ம் பாரம்பாிய மர ாிைமகைள ம் 

ேபணி வாழ்வதற்கு அரசாங்கம்  அ சரைண வழங்கி ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2017 சனவாி 27, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

848/16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

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

(அ) (i) மாத்தைள மாவட்டத்தின் வஹேகாட்ேட பிரேதசத்தில், ேபாத் க்ேகய 
வம்சாவளி மக்கள் வா ம் கிராம அ வலர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  அப்பிரேதசங்களில் வா ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இத்தைகய ஆட்கள் இலங்ைகயில் ேவ  பிரேதசங்களி ம் வாழ்வதாக 
அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்த மக்களின் கல்வி, உயர்கல்வி மற் ம் சுகாதாரம் ஆகிய அ ப்பைட 
ேதைவகைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கான உாிைம அரசாங்கத்தினால் 
உ திப்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அம்மக்களின் கலாசார தனித் வங்கைள ம் பாரம்பாிய மர ாிைமகைள ம் 
பா காத் க் ெகாண்  வாழ்வதற்காக அரசாங்கம் அ சரைண 
வழங்கி ள்ளதா என்பைத ம்; 

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 


