
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

5 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2016 திெசம்பர் 21 தன்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 5(2).] பாரா மன்றம் 

2017 ெபப்ரவாி 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

ேகட்பதற்கு,— (5) 
(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? 

864/ ’16 
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 
(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? 



( 2 ) 

 

899/ ’16 

ெகௗரவ சமல் ராஜபக்ஷ,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

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

1039/ ’16 
ெகௗரவ கனக்க ேஹரத்,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலேனாம் ைக அைமச்சைரக்  

ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2015  ஆம் ஆண் ல் வாழ்க்ைக உதவிப்ப க் ெகா ப்பன  வழங்கப்பட்ட 
வல குைறந்த ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண் ல் வல குைறந்த ஆட்க க்கு வாழ்க்ைக உதவிப்ப க் 
ெகா ப்பனவாக வழங்கப்பட்ட ெமாத்தத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண்  ெசத்ெதம்பர் மாதம் 30 ஆம் திகதியளவில் திதாக 
விண்ணப்பித்தி ந்த வல குைறந்த ஆட்க க்கு ெகா ப்பன கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ந்  இக் ெகா ப்பன கள் கிைடக்கப் ெபறாத 
வல குைறந்த ஆட்கள் உள்ளனெரன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேககாைல மாவட்டத்தில் உள்ள அவ்வாறான வல குைறந்த 
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆட்க க்கு இந்த ஆண் ல் ெகா ப்பன கள் வழங்குவதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

1063/ ’ 16 

ெகளரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(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? 

1100/ ’16 
ெகளரவ அேசாக்க பிாியந்த,— சுகாராரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) தற்ேபா  கு நாகல் மற் ம் த்தளம் மாவட்டங்களி ள்ள ெதலசீமியா 

ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ேநாயாளர்கள் வசித்  வ கின்ற பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் 

யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) ெதலசீமியா ேநாய்க்கு ஆளானவர்க க்கு சிகிச்ைச அளிப்பதற்கான 

சத்திரசிகிச்ைசக்கூடம் மற் ம் மரப  வங்கிெயான்  வடேமல் 
மாகாணத்தில் தாபிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ேநாயாளர்க க்கான சிகிச்ைச மற் ம் ஏைனய வசதிகைளப் 
ெபற் க் ெகா க்க அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைக யா  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1218/ ’16 
ெகௗரவ டளஸ் அழகப்ெப ம,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(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? 



( 4 ) 

 

(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? 

2017 ெபப்ரவாி 08, தன்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

ேகட்பதற்கு,— (4) 
(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? 

(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? 



( 5 ) 

 

918/ ’16 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகன்வில் ேஹால் ங்ஸ் தனியார் கம்பனி (Canwill Holdings (Pvt.) Ltd.) 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் பங்குாிைமயாளர்கள் யாெரன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  பங்குாிைமயாளர்கள் கம்பனி ஆரம்பிக்கப்ப ைகயில் தலீ  

ெசய் ள்ள பணத்ெதாைக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  கம்பனியின் ஆரம்பகால பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்கள் 

யாெரன்பைத ம்; 
 (v) ஆரம்பகால பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்களின் சம்பளம் மற் ம் ப கள் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கம்பனியின் இைணக்கம்பனிகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  இைணக் கம்பனிகளின் பணிப்பாளர் சைப 
அங்கத்தவர்கள் யாெரன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள  சம்பளம் மற் ம் ப கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

943/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ெமண்டல் மற் ம் மீெதாட்ட ல்ல ஆகிய இடங்களில் திரண் ள்ள 
கழி கைள ைகயிரதம் லம் எ த் ச் ெசன்  வனாதவில் வ, 
அ வக்க  பிரேதசத்தில் 80 ஏக்கர் காணியில் ப் ரேவற்பாட்  ாீதியிலான 
நிரப்பைல ேமற்ெகாள்ள திட்டமிடப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) இக்க த்திட்டத்தின் ஊடாக ெகாலன்னாவ, மீெதாட்ட ல்லவில் குப்ைபகூள 
பாிமாற்ற நிைலயெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கு, ைகயிரத பாைதகைள 
ேமம்ப த் வதற்கு மற் ம் உபகரணங்கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்கும் 
திட்டமிடப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2015 ஆம் ஆண்  வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் இக்க த்திட்டத்திற்கு 
பா 14,000 மில் யன் ஒ க்கப்பட் ந்தெதன்பைத ம்; 

 (iv) 2014 ஆம் ஆண்  இ திப் பகுதியில் க த்திட்டத்தின் தல் 02 கட்டங்களின் 
ெப ைகக க்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் கிைடத்தெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இக்க த்திட்டத்தின் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டம் நி த்தப்பட் ள்ளெதனில், அதற்குாிய காரணங்கள் 

யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

958/ ‘16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கு  பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  இயங்கிவ ம் பீடங்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) அங்கு இயங்கிவ ம் திைணக்களங்களின் எண்ணிக்ைக  எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் மற் ம் திைணக்களத்தி ம் இ க்கேவண் ய நிரந்தர 

விாி ைரயாளர் குழாம் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம், 
 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் நில கின்றதா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், அவ்ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பீடத்தின்ப ம் 

திைணக்களத்தின்ப ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1040/ '16 
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) ரம் க்கைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ள் நீர்க் குழாய்கைள 

நீ ப்பதற்காக ம் திய இைணப் க்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ம் 
ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப்  சைபக்கு கிைடக்கப்ெபற் ள்ள 
ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இ வைரயில் வழங்கப்பட் ள்ள நீர்க் குழாய் நீ ப் க்கள் மற் ம் திய 
இைணப் க்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைக ேபாதியதாக இல்ைல 
என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ர க்கைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், வல்கம சந்தியி ந்  ெதாம்ேபமட 
தியிலான நீர்க் குழாய் நீ ப் , கட் பிட் ய தியிலான நீர்க் குழாய் 

நீ ப் , நாரம்ெபந்த தியிலான நீர்க் குழாய் நீ ப் , பரப்ேப தியிலான 
நீர்க் குழாய் நீ ப்  மற் ம் வபிட் ய ஹலாகிாிய தியிலான நீர்க் குழாய் 
நீ ப் க்கைள ன்ென ப்பதற்காக ன்ைவக்கப்பட் ள்ள ேகாாிக்ைககள் 
ெதாடர்பில் எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1041/ '16 
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) சப் மல்ெதன்ன, ெவ ஒய பிரேதசத்தில் மீள்கு யமர்த்தப்பட்ட அரசாங்க 

உத்திேயாகத்தர்க க்கு டைமப் க் கடன் வழங்கப்பட் ள்ளதா; 
 (ii) ஆெமனில், இந்த உத்திேயாகத்தர்களில் இரா வ ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள 

13 ேப க்கு டைமப் க் கடன் வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான காரணம் யா ;  

 (iii) ேமற்ப  13 ேப க்கும் டைமப் க் கடன் வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 7 ) 

 

1107/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) SLFR891/2009  ஆம் இலக்க வழக்குத் தீர்ப்பின் லம் 2009.10.20 ஆம் திகதி 
ெதாடக்கம், அதாவ  நைட ைறயில் இ ந்த ேஹாமிேயாபதி ம த் வ சைப 
அகற்றப்பட்ட நாள் ெதாடக்கம் அைமச்சாினால் தியெதா  ம த் வ சைப 
நியமிக்கப்ப த ம், அம்ம த் வ சைபயின் லம் ம த் வர்கைள பதி  
ெசய்தல் மற் ம் வழங்கப்பட்ட நியமனங்க ம் அைனத்  ெசயற்பா க ம் 
வ வற்றதாகக் க தப்பட ேவண் ம் எனக் கூறப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல கூறப்பட்ட வழக்குத் தீர்ப் த் தினமான 2016.03.31ஆம் திகதி 
ெதாடக்கம் ம தாரர்கைளப் பிரதிநிதிப்ப த் ம் ேமற்ப  ம த் வ சைபக்கு 
1½ வ டகாலம் சட்ட ர்வமான ம த் வ சைபயாக ெசயலாற் வதற்கு 
உாிைம ண்  என ெதளி ப த்தப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iii) அதன் பிரகாரம், அைமச்சாினால் இவ்விடயத் டன் ெதாடர் ைடய 
காலப்பகுதியில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட சட்ட விேராத நியமனங்கள் மற் ம் 
ஏைனய ெசயற்பா கைள கடந்த காலத் க்கு ஏற் ைடயவா  அகற் வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) திய சட்டத்தின்ப  இைடக்கால ம த் வ சைபக்கான நியமனங்கைள 
ேமற்ெகாள்கின்றேபா  அைமச்சாினால் நியமிக்கக்கூ யதான பதவிக க்கு 
இவ்வழக்கின் ம தாரர்கைள நியமித்  பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1109/ ’16 
ெகௗரவ ாி. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கமக்காரர் வாரத்ைத ன்னிட்  2016 ஒக்ேதாபர் மாதம் 08ஆம் திகதி 
“கமக்காரர் தினம்” என்ற ெபயாில் ைவபவெமான்  நடத்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அந்த ைவபவம் நடாத்தப்பட்ட இடம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ைவபவம் நடாத்தப்பட்டதன் ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) அதன் லம் நாட் ள்ள கமக்காரர்கள் அைடந்த நன்ைமகள் யாைவ 

என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கமக்காரர் தின ைவபவத்தின் சார்பில் தாய்மா க்கு (கிாி அம்மா) 
தானம் வழங்குதல் இடம்ெபற்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) இதில் பங்குபற்றிய தாய்மார்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (iii) கமக்காரர் வாரம் மற் ம் தாய்மா க்கான தானம் வழங்க க்காக அரசின் 

நிதி ெசல  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iv) ஆெமனின், அதற்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த அரச நிதித்ெதாைக எவ்வள  

என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2017 ெபப்ரவாி 09, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

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

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

(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? 

919/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 
(அ) (i) ெகாள் ப்பிட் , ஹயற் ேஹாட்டல் (Hyatt Hotel) ெதாகுதி நிர்மாணிக்கப் 

ப கின்ற காணியின் பரப்பள  யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  காணி ெபற் க் ெகாள்ளப்பட் ப்ப  குத்தைக அ ப்பைடயிலா 

என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அ  எந்த நி வனத்திடமி ந்  எவ்வள  காலத்திற்காக 

என்பைத ம்; 
 (iv) அக்காணியின் விைலமதிப்பீட் ப் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  காணி குத்தைகக்குப் ெபறப்பட்ட ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ேஹாட்டைல நிர்மாணிக்க ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ன்வந் ள்ள ஒப்பந்தகாரர்க ம் அவர்கள் ன்ைவத்த விைலக ம் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) நிர்மாணிப்  ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்திடப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அதற்காக ைவபவெமான்  நடத்தப்பட்டதா? ஆெமனில், அதற்கான ெசல  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) நிர்மாணிப்பிற்காக ெவௗிநாட்  ெபாறியியல் ஆேலாசைனச் ேசைவ 
ெபற் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த நி வனம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்காக ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

959/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) யாழ்ப்பாண பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  இயங்கிவ ம் பீடங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அங்கு இயங்கிவ ம் திைணக்களங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் மற் ம் திைணக்களத்தி ம் இ க்கேவண் ய நிரந்தர 
விாி ைரயாளர் குழாம் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் நில கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அவ்ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பீடத்தின்ப ம் 
திைணக்களத்தின்ப ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

998/ '16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 1972 ஆம் ஆண்  தல் 2009 ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலப்பகுதியில் தமிழ் 
பிாிவிைனவாத பயங்கரவாதம் காரணமாக மரணமைடந்த மற் ம் காயமைடந்த 
இலங்ைக ெபா ஸ் பைடயினாின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1108/ ’16 
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெகா ம்  07, ேமயிற்லன்ட் பிேளஸ், இல. 55/2/T/85 இல் வசிக்கும் ஏ. சமீர 

ஷ்பகுமார என்பவாின் பிள்ைளைய சேகாதரர் என்ற அ ப்பைடயில் ெகா ம்  
ேறாயல் கல் ாியில் 1 ஆம் தரத்திற்கு அ மதிப்பதற்காக விண்ணப்பித்த 
பின்னர் ேநா் கப் பாீட்ைசக்கு 62 ள்ளிகள் வழங்கப்பட்டைத ம்; 

 (ii) சேகாதரர் அ ப்பைடயில் அ மதிப்பத்திரத்திற்குத் ேதைவப்ப ம் ள்ளிகள் 
44 என்ற ேபாதி ம், ேமற்கூறியவாின் பிள்ைள 62 ள்ளிகைளப் 
ெபற்றி ந் ம் அ மதிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(ஆ) இந்தப் பிள்ைளக்கு ஏற்பட் ள்ள அநீதி ெதாடர்பாக க த்திற்ெகாண்  இவைர 

ேறாயல் கல் ாியின் 1 ஆம் தரத்திற்கு அ மதிப்பதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இந்த சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1111/ ’16 
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டம் காரணமாக ப ைள மாவட்ட மக்கள் 

பாாியளவில் இன்னல்கைள எதிர்ெகாண் ள்ளைமைய ஏற் க்ெகாள்கிறாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இன்னல்கைளச் சந்தித் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக  
மற் ம் அவர்கள் உாித்தாகின்ற பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் தனித்தனியாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு ன்னர் 
சுற்றாடல் சாத்தியவள அறிக்ைக ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த பணத் ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) இவ்விடயம் ெதாடர்பாக உயர் நீதிமன்றம் வழங்கி ள்ள தீர்ப்பின்ப  

சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க அைமச்சினால் நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1140/ ’16 
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ஏறா ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  

தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயின் 

பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iii) ஏறா ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் லம் உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப் 

பரப்பள  எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம், 
 (v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்க ம் ெபயர்க ம் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ஏறா ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும்ேபா  உத்திேயாக ர்வமாக 
எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ஏறா ர் பிரேதச ெசயலகத்திற்குாிய கிராம அ வலர் பிாி களில் ஏேத ம் 
பிாிவின்/பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  ெதாழிற்பா கள் ேவ  
பிரேதச ெசயலகங்களின் லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் ெபயர்கள், உத்திேயாக ர்வ 
இலக்கங்கள் உள்ளிட்ட விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

1151/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய 

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

(அ) (i) ெகா ம்  பிரேதசத்தி ந்  அகற்றப்ப ம் குப்ைபகூளங்கைள ஜா-எல 
பிரேதசத்திற்கு ெகாண் ெசன்  ெகாட் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய நடவ க்ைகயின் காரணமாக பிரேதசத்தின் நீர் 
லங்க க்கும் மற் ம் மக்கள் வாழ்க்ைகக்கும் பாாிய பாதிப்  

ஏற்ப கின்ற  என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஜா-எல பிரேதச மக்க க்கு பாாிய ெந க்க ையக் ெகா க்கின்றதான இக் 
க த்திட்டத்ைத நி த்திவிட நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1168/ '16 

ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) நாவலபிட் ய ேதர்தல் ஆ ைகப் பிரேதசத்திற்கு ெசாந்தமான 
உலபைனயில் அைமந் ள்ள ைகத்ெதாழில்ேபட்ைடைய ஆரம்பிப்பதற்காக 
கடந்த அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அங்கு எத்தைன ெதாழிற்சாைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்  இயங்கிவந்தன 
என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  டப்பட் ள்ள ெதாழிற்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமேல (அ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைடைய மீண் ம் 
கட் ெய ப் வதற்கான திய ேவைலத்திட்டெமான்  தயார் ெசய்யப்பட் ள்ளதா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1264/ ’16 
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) நிதி அைமச்சாின் அைமச்சர் பணியாட்ெடாகுதிக்கு நியமிக்கபட் ள்ள, 
 (i) ஒ ங்கிைணப் ச் ெசயலாளர்களின்; 
 (ii) ஆேலாசகர்களின்; 
 (iii) ஏைனய பணியாட்ெடாகுதியினாின்; 

எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ெமாத்த பணியாட்ெடாகுதியினாின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ெமாத்த பணியாட்ெடாகுதியின க்காக மாதெமான் க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள 

ப கள், சம்பளம், வாகனங்கள், எாிெபா ள் மற் ம் ஏைனய சகல 
சிறப் ாிைமகள் உள்ளடங்கிய ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

539/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(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? 

960/ ’16 
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) சப்ரக வ பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  இயங்கிவ ம் பீடங்களின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) அங்கு இயங்கிவ ம் திைணக்களங்களின் எண்ணிக்ைக  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் மற் ம் திைணக்களத்தி ம் இ க்கேவண் ய நிரந்தர 

விாி ைரயாளர் குழாம் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் நில கின்றதா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், அவ்ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பீடத்தின்ப ம் 

திைணக்களத்தின்ப ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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1000/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2009 ேம 19 ஆம் திகதியளவில் வட மாகாணத்தில் காணப்பட்ட தைரப்பைட, 
கடற்பைட மற் ம் விமானப்பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக, இவற்றின் 
நிலப் பரப்பள  தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2015 சனவாி 08 ஆம் திகதியளவில் வட மாகாணத்தில் காணப்பட்ட 
தைரப்பைட, கடற்பைட மற் ம் விமானப்பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக, 
இவற்றின் நிலப் பரப்பள  தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2016  ெசத்ெதம்பர் 30 ஆம் திகதியளவில் வட மாகாணத்தில் காணப்பட்ட 
தைரப்பைட, கடற்பைட மற் ம் விமானப்பைட காம்களின் எண்ணிக்ைக, 
இவற்றின் நிலப் பரப்பள  தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

1131/ ’16 

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

(அ) (i) டாக்டர் ெநவில் பர்னாந்  தலீட்  தனியார் நி வனம் இலங்ைகயி ள் 
ம த் வ பட்டத்ைத வழங்குவதற்காக அ மதி ேகாாி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக தலீட் ச் சைப இதற்கு அ மதி வழங்கி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அ மதியளிக்கும் க தத்ைத சைபயில் சமா்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ரஷ்யாவின், நிஷ்னி ெநாவ்ெகாெராத் அரச ம த் வ கல் ாி டன் (Nizhny 
Novgorod State University) இைணந்  பட்டம் வழங்கும் நி வனெமான்ைற 
இலங்ைகயி ள் நி வதற்கு இந்நி வனம் அ மதி ேகாாி ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்கு அ மதி வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அ மதியளிக்கும் க தத்ைத சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) South Asian Institute of Technology and Management என்ற நி வனம் 
South Asian Institute of Technology and Medicine என தம  நி வனத்தின் 
ெபயைர மாற்றியைம பற்றி இலங்ைக தலீட் ச் சைபக்கு அறிவித் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(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? 

 

 

 

 
 
 

 


