(எட்டாவ

பாரா

மன்றம் -

பாரா

இல. 5(4).]

5 ஆம் ஒ

ங்குப்

தலாவ

கூட்டத்ெதாடர்)

மன்றம்
த்தகத்

க்கான அ

பந்தம்

2017 சனவாி 20 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட
2017 ெபப்ரவாி 21, ெசவ்வாய்க்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

528/ ’16
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— 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
ெசய்கின்றதா;

ேநர யாக

மிளைகக்

ெகாள்வன

(iv) ஆெமனில், கடந்த ஐந்
ஆண் களில் அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன
ெசய்யப்பட்ட மிளகின் அள ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
என்பைத ம் 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?

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,—
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ைற கங்கள் மற் ம்

920/ ’16
கப்பற் ைற

2011 தல் 2015 வைரயிலான காலத்தி ள் இலங்ைக ைற க அதிகாரசைப
பைழய இ ம் விற்பைனக்காக நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்டதா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அதற்கு ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்;
(iii) 2011 தல் 2015 வைர ஒவ்ெவா வ டத்தி ம் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட
இ ம்பின் அள க ம் விைலக ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
இ ம்பிைன ெகாள்வன
ெசய்த ஆட்கள் மற் ம் ஒவ்ெவா
ஆளினா ம் ெகாள்வன
ெசய்யப்பட்ட இ ம்பின் அள
ெவவ்ேவறாக
யாைவெயன்பைத ம்;
(v) சந்ைத விைலையப் பார்க்கி ம் குைறந்த விைலக்கு விற்கப்பட்டைம
காரணமாக இலங்ைக
ைற க அதிகாரசைபக்கு ஏற்பட்ட நட்டம்
எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(2)
961/ ’16
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)
(ii)

வயம்ப பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா
எத்தைனெயன்பைத ம்;

இயங்கிவ ம் பீடங்களின் எண்ணிக்ைக

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
திைணக்களத்தின்ப
ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்;

ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1001/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

கமநல அபிவி த்தி திைணக்களத்தின் கீழ் கமநல வங்கி எ
வங்கிெயான் இயங்கி வ கின்ற என்பைத ம்;

ம் ெபயாிலான

(ii) ேமற்ப வங்கி 1988 ஆம் ஆண் ன் 30 ஆம் இலக்க வங்கித் ெதாழில் சட்டம்
அல்ல 2011 ஆம் ஆண் ன் 42 ஆம் இலக்க நிதித் ெதாழில் சட்டத்தின் கீழ்
பதி ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(iii) பதி
ெசய்யா
சட்டவிேராதமான

மக்களிடமி ந்
என்பைத ம்;

ைவப் க்கைள

ைகேயற்ப

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i)

கமநல வங்கிையப் பதி

ெசய்யாைமக்கான காரணம் யா

(ii) ேமற்ப வங்கிையப் பதி ெசய்ய அல்ல
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

என்பைத ம்;

இரத் ச் ெசய்ய நடவ க்ைக

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1036/ ’16
ெகௗரவ இந்திக அ
த்த ேஹரத்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சின் விடயப் பரப்பின் கீழ்
கம்பஹா மாவட்டம் உள்ளடங்குகின்றதா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், ேமற்ப
மாவட்டத்தின் அபிவி த்தி நடவ க்ைகக
அைமச்சினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) கம்பஹா மாவட்டத்தில்
யாைவ என்பைத ம்;

நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

க்ெகன

க த்திட்டங்கள்

(3)
(ஆ) (i) 2016 வர
ெசல த் திட்டத்தின்
லம் “ெகா ம்
ெப ம்பாக நகரப்
ேபாக்குவரத்
மற் ம் அபிவி த்திக் க த்திட்டத்திற்காக” ஒ க்கப்பட்ட
பா. 714 மில் யன் ெதாைகையக் ெகாண்
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள
ெவளிச்சுற் வட்ட மற் ம் ெதற்கு அதிேவக ெந ஞ்சாைலக்கான கு க
வழிகைள விஸ்தாிக்கும் க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

(i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள க த்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள
ைகயிரத
திகள்
ைனயங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

மற் ம்

ேப ந்

(iv) ேமற்ப (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள க த்திட்டங்கள் காரணமாக ெபா
மக்களின் பயண ேநரம் ஏற்ெகனேவ இ ந்தைத விட எவ்வள
குைறவைடந் ள்ள என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள க த்திட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்
படவில்ைலெயனில், அதற்ெகன ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைகக்கு என்ன
நைடெபற்றெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?
1061/ ’16

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் ,
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் சமய அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் கடந்த காலப்பகுதியில் இடம்ெபற்ற
த்தத்தின் காரணமாக அங்க னர்களான பலர் உள்ளனர் என்பைத ம்;
(ii) இவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கெதா
ெதாைகயினாின்
ஏற்பட் ள்ள
ேசதத்தின்
காரணமாக
இ
க்குக்
ெசய ழந் ள்ளெதன்பைத ம்;

ள்ளந்தண் க்கு
கீழ்
பகுதி

(iii) இடம்ெபயர்ந் ள்ள இவர்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் தற்ேபா
மீளக்
கு யமர்த்தப்பட் ள்ளேதா இன் ம் சிலர் இ வைர கு யமர்த்தப்படவில்ைல
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் மீளக் கு யமர்த்தப்பட்ட மக்க க்கு
அரசாங்கத்தினா ம் அரச சார்பற்ற நி வனங்களினா ம்
கள் மற் ம்
மலசலகூடங்கள் நிர்மாணித் க் ெகா க்கப்ப ம்ேபா
ேமற்கூறப்பட்ட
அங்க ன ற்ற நபர்களின்
க க்கு பிரேவசித்தல் மற் ம் மலசல
கூடங்கைளப் பயன்ப த் தல் ஆகிய வசதிகள் ெதாடர்பாக கவனஞ்
ெச த்தி அவற் க்குப் ெபா த்தமான விதத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட
கைள ம் மலசலகூடங்கைள ம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ

எத்தைன சத தத்தில் என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
1096/ ’16
ெகௗரவ அேசாக பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

த்தளம் மாவட்டத்தில் உள்ள பாடசாைலகளில் நைடெபற்ற க.ெபா.த
(உயா்தர) பாீட்ைசக்கு இம்மாவட்டத்திற்கு
றம்பான ெவளிமாவட்ட
மாணவர்கள் ேதாற்றிய பல சம்பவங்கள் அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளைமைய
அறிவாரா என்பைத ம்;

(ii) இந்நிைலைமயின் காரணமாக குைறந்த வசதிகளின் கீழ் க.ெபா.த (உயா்தர)
பாீட்ைசக்கு ேதாற்றி பல்கைலக்கழக அ மதிைய எதிர்பார்க்கும் த்தளம்
மாவட்ட மாணவர்க க்கு பலத்த அநீதி ஏற்பட் ள்ளைத ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ெவளி மாவட்ட மாணவர்களின் க த்திட்ட அறிக்ைககைள ேபா யான
ைறயில் அங்கீகாித்
த்தளம் மாவட்டத்தி
ந் ேமற்ப பாீட்ைசக்கு
ேதாற் வதற்கு
ைண ாிந்த பாடசாைல அதிபர்களின் ெபயர் மற் ம்
இவர்கள் கடைமயாற் ம் பாடசாைலகள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) இவ்வாறான சட்டவிேராத ெசயற்பா கைள ெசய்த மற் ம் இந்த
சட்டவிேராத ெசயற்பா க க்கு
ைண ாிந்த பாடசாைல அதிபர்கள்
மற் ம் கல்வி அதிகாாிக க்கு எதிராக ஏேத ம் ஒ க்காற் நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கின்றாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1105/ ’16
ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ராட்சி

(அ) வட மாகாண சைப ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள மன்னார்,
ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி மற் ம் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்க க்குாிய
ம , ஒட் சுட்டான், கண்டாவைள மற் ம் ம தங்ேகணி ஆகிய பிரேதச
ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசங்க க்கு ஏற் ைடயதாக பிரேதச சைபகள்
தாபிக்கப்படவில்ைல என்பைத அவர் அறிவாரா?
(ஆ) உத்ேதச உள் ராட்சி சைபகைள ெதாகுதி
ைறக்கைமய அைமப்பதற்கு
ஏற் ைடயதாக, எல்ைல நிர்ணய கு வினால் ேமற்ப
பிரேதச ெசயலாளர்
பிாி க க்கு ஏற் ைடயதாக திய பிரேதச சைபகைள தாபிக்க நடவ க்ைக
எ க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ேபாக்குவரத்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

1124/ ’16
மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள்

(அ) (i) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் ஊவா
மாகாணத்தில் தனியார் ேப ந் க க்காக
தி அ மதிப் பத்திரங்கள்
வழங்கப்பட் ள்ளனவா;
(ii) ஆெமனில், அவ்விதமாக
திகள் யாைவ;
(iii) அவ்விதமாக
தி அ
ெபயர்கள் யாைவ;
(iv) அதற்காக கைடப்பி த்த

தி அ

மதிப்பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின்
ைறயியல்கள் யாைவ;

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

மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள

(5)
1129/ ’16
ெகௗரவ எஸ்.எம் மாிக்கார்,— மாகாண சைபகள், உள்
ேகட்பதற்கு,— (1)

ராட்சி அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2016.09.22 ஆம் திகதியன் ேமல் மாகாண உள் ராட்சி ஆைணயாளாினால்
ெகாட் க்காவத்த,
ல்ேலாியா பிரேதச சைபயின் ெசயலாளர் ஆரம்ப
விசாரைணேயா
நியாயமான
காரணங்கேளா
இன்றி
இடமாற்றம்
ெசய்யப்பட்டார் என்பைத ம்;
(ii) ஆரம்ப விசாரைணயின்றி இடமாற்றங்கள் வழங்க ேவண்டாெமன் ம்,
ேமற்ப இடமாற்றம் இரத் ச் ெசய்யப்பட ேவண் ெமன் ம் ேமல் மாகாண
ஆ நாினால் அன்ைறய தினேம அறிவிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(iii) ேமல் மாகாண ஆ நாினால் அவ்வா அறிவிக்கப்பட் ள்ள நிைலயி ம்,
ேமல் மாகாண ெசயலாளேரா அல்ல
உள் ராட்சி ஆைணயாளேரா
அதைன நைட ைறப்ப த்த தவறிவிட்டார்கள் என்பைத ம்;
(iv) இந்த நிைலயில், அதற்கு சில தினங்க க்கு பின்னர் உள் ராட்சி
ஆைணயாளர்
பிரேதச
ெசயலாள க்கு
அ த்தம்
பிரேயாகித்
சுயவி ப்பத் டன் இடமாற்றத்ைத ெப வதாக வி ப்பத்ைத ெபற் ள்ளார்
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) உள் ராட்சி நி வனெமான்றின் பதவிக் காலம்
ந் ள்ள நிைலயில்
ேமற்ப
உள் ராட்சி நி வனத்தின் ெசயலாளைர ஆரம்ப விசாரைண
எ
மின்றி இடமாற்றம் ெசய்ய
மா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்குறிப்பிட்ட (அ)(iii) இல் ெசால்லப்பட் ள்ள தவறிைழப் நைடெபறவில்ைல
எனில், அதைன நி பிக்க
மா என்பைத ம்;
(iii) இச் சம்பவம் ெதாடர்பாக விசாரைண நடத் வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட

1141/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) மட்டக்களப்
மாவட்டத்தின் ஏறா ர்பற்
தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;

பிரேதச ெசயலாளர் பிாி

(ii) அ
ெதாடர்பாக
ெவளியிடப்பட்ட
வர்த்தமானப்
பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iii) ஏறா ர்பற் ப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின்
ெமாத்த நிலப் பரப் எவ்வள என்பைத ம்;

பத்திாிைகயின்

லம் உள்ளடக்கப்ப ம்

(iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்க
யாைவெயன்பைத ம்;

ம் ெபயர்க

ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அப்பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும்ேபா
உத்திேயாக
எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ

பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ர்வமாக

(6)
(இ) (i) அப்பிரேதச ெ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?

1165/ ’16
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) மக்கள் வி தைல ன்னணியின் ன்னாள் தைலவர் ஒ வரான தி .ேராஹண
விேஜ ர க்கு
ெசாந்தமாக
இ ந்
பின்னர்
அரசாங்கத்தினால்
சு காிக்கப்பட்ட உலபேனயில் அைமந் ள்ள ட் ல் ேதசிய இைளஞர் ேசைவ
மன்றத்தினால் ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயெமான் நடத்தப்பட் வ கின்ற
என்பைத ம்;
(ii) இந்நி வனத்தில்
என்பைத ம்;
(iii) இ

தற்ேபா

சுமார்

500

மாணவர்கள்

ன்ேனற்றகரமான நிைலயில் இ க்கின்ற

கற்கின்றார்கள்

என்பைத ம்;

அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா?
(ஆ) (i) இந்நி வனம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி ெதாடக்கம் இற்ைற வைர 5000 க்கும்
ேமற்பட்ட மாணவர்கள் ெதாழிற்பயிற்சி ெபற்
ெவளிேயறி ள்ளார்கள்
என்பைத ம்;
(ii) இவ்வாறி க்ைகயில் இந்நி வனத்ைத உலபேன பிரேதசத்தி
ந் அகற்றி
ேவெறா பிரேதசத் க்கு ெகாண் ெசல்வதற்கு ேதசிய இைளஞர் ேசைவ
மன்றம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ள என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(இ) உலபேன பிரேதசத்தில்
ன்ேனற்றகரமான நிைலயில் நடத்தப்பட்
வ ம்
இந்நி வனத்ைத
ேவெறா
பிரேதசத் க்கு
ெகாண்
ெசல்வதற்கான
காரணங்கள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

1206/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) L.T.T.E. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் மட்டக்களப்
மாவட்டத்தில் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின் ப
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

(7)
(ஆ) இவ்வா
(i)

ெகாைல ெசய்யப்பட்ட,

ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின

தைலவர்கள் அல்ல

உ ப்பினர்களின்

எண்ணிக்ைக;
(ii) ஒவ்ெவா

மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் அல்ல

மதத்ைதச் ேசர்ந்த

மக்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) அரச அ
எவ்வள
(இ) ேமேல

வலர்களின் எண்ணிக்ைக;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(அ) மற் ம்

(ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள விடயங்கள் ெதாடர்பாக

ைமயான ஓர் அறிக்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ேம

ம் அவர்

இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?
1277/ ’16
ெகௗரவ காஞ்சன விேஜேசகர,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள

ல அபிவி த்தி

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

இலங்ைகயின்

ேதசிய

ெபா ளாதாரத்ைத ம்

அேதேபான்

இலங்ைக

மக்கைள ம் ஒேர விதத்தில் உர ட் வதற்கு அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்ப கின்ற
இலங்ைகயின்

கடற்ெறாழிலாளர்

ெப ம் தைடக

க்கு மத்தியிேலேய ேபணிவ கின்றார்கள் என்பைத ம்;

(ii) இவர்கள்

ச தாயம்

தங்கள

கம்ெகா க்கும் பல்ேவ பட்ட இன்னல்க

ைகத்ெதாழிைல
க்கு ேமலதிகமாக,

ச த்திர வளங்கைள ெகாள்ைளயி ம் ெவௗிநாட்டவர்களின் ெதாந்தர
கைள ம் எதிர்ெகாள்ள ேநாிட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

சர்வேதச ச த்திர எல்ைலைய அத் மீறியதன் காரணமாக ெவௗிநா களில்
ைக ெசய்யப்பட்ட இலங்ைக கடற்ெறாழிலாளர்கள் மற் ம் ைகப்பற்றப்பட்ட
கலங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii) தற்ேபா

ைக ெசய்யப்பட் ள்ள

எண்ணிக்ைக,

ைக ெசய்

இலங்ைக

கடற்ெறாழிலாளர்களின்

த த் ைவக்கப்பட் ள்ள

நாட் ற்ேகற்ப

ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) இலங்ைகயின்
இந்நாட் ல்

ச த்திர

எல்ைலகைள

ைக ெசய்யப்பட்

அத் மீறியைமயின்

த த் ைவக்கப்பட் ள்ள

காரணமாக
ெவௗிநாட்

கடற்ெறாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைக அவர்கள் சார்ந்த நாட் ற்ேகற்ப
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ெவௗிநா களில் ைக ெசய்யப்பட்

த த் ைவக்கப்பட் ள்ள இலங்ைக

கடற்ெறாழிலாளர்கைள வி வித் க்ெகாள்வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(8)
1278/ ’ 16
ெகௗரவ நளின் பண்டார ஜயமஹ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015.10.01 ஆம் திகதியாகின்றேபா
கல்விச் ேசைவ ஊழியர்களின்
கூட் ற சிக்கன மற் ம் கடன் வழங்கும் சங்கத்திற்கு ெசாந்தமாகவி ந்த
ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) 2016.06.11 ஆம் திகதியாகின்றேபா ேமற்ப சங்கத்திற்கு ெசாந்தமாகவி ந்த
நிைலயான ைவப் க்களின் அள எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) தற்ேபா
ேமற்ப
சங்கத்தி
ந்
கடன்
ெப வதற்காக
விண்ணப்பித் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
கடன் விண்ணப்பதாாிகளில், கடன் அங்கீகாிக்கப்பட்
ந் ம்
இற்ைறவைர கடன் ெதாைக வி விக்கப்படா ள்ள விண்ணப்பதாாிகளின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
கடன் விண்ணப்பதாாிக க்கு ெச
கடன் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

த்த ேவண்

ள்ள ெமாத்த

(vi) ேமற்ப
கடன் விண்ணப்பதாாிக க்கு கடன் வி விக்கப்பட தாமதம்
ஏற்பட் ள்ளைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப சங்கம் தன அங்கத்தவர்க க்கு உாியவா கடன் ெதாைகைய
வி விப்பதற்கு இயலாத நிைலக்கு தள்ளப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா
என்பைத ம்;
(viii) ஆெமனில், ேமற்ப சங்கத்தின் நிதி நி வாகத்ைத ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்கு
எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2017 ெபப்ரவாி 22,

வாய்

தன்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்
534/ ’16

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— 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
ெசய்கின்றதா;

ேநர யாக ெகௗபிைய ெகாள்வன

(iv) ஆெமனில், கடந்த ஐந் ஆண் களில் அரசாங்கம் ெகாள்வன
ெ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?

ெசய் ள்ள

(9)
(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 ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?
921/ ’16

ெகௗரவ

(டாக்டர்)

நளிந்த

ஜயதிஸ்ஸ,—

டைமப்

மற் ம்

நிர்மாணத் ைற

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2011 சனவாி

தல் 2015 சனவாி வைரயிலான காலப்பகுதியில்

நிர்மாணத் ைற அைமச்சில் இடம்ெபற் ள்ள ஊழல், ேமாச

டைமப் ,

மற் ம் அரச

ெசாத் க்கைள தவறாக பயன்ப த் தல் சம்பந்தமாக அைமச்சு மட்டத்தில்
விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில்,

ேமற்ப

ஒவ்ெவா

விசாரைணயின ம்

ன்ேனற்றம்

யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப

ஊழல் மற் ம் ேமாச க

டன் அைமச்சின் உத்திேயாகத்தர்கள்

ெதாடர் பட் ள்ளார்கெளன இனங்காணப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில்,

இவர்கள்

சம்பந்தமாக

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட

ஒ க்காற்

நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
962/ ’16
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ரஜரட்ட

பல்கைலக்கழகத்தில்

தற்ேபா

இயங்கிவ ம்

பீடங்களின்

எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத 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
திைணக்களத்தின்ப

ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

பீடத்தின்ப

ம்

( 10 )
991/ ’16
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

பிரேதச அபிவி த்திக் கு த் தைலவர்கள் அல்ல இைணத் தைலவர்களாக
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்
அல்லாேதார்
நியமிக்கப்பட் ள்ளார்களா
என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அவர்களின் ெபயர்கள், அவர்கள் தைலவர் பதவிேயற் ள்ள
பிரேதச அபிவி த்திக் கு க்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப

தைலவர்க

க்கான அதிகாரங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iv) ேமற்ப
ஆட்கள் ேமற்கூறிய பதவிக
யாெதன்பைத ம்;

க்கு நியமிக்கப்பட்ட அ ப்பைட

(v) ேமற்ப
ஆட்களின்
அதிகூ ய
கல்வித்
தைகைமகள்
ெதாழிற்தைகைமகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;

அல்ல

(vi) ேமற்ப
தைலவர்க க்கு/ இைணத் தைலவர்க க்கு வழங்கப்ப ம்
சம்பளங்கள், ெகா ப்பன கள் மற் ம் ேவ வசதிகள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1037/ ’16
ெகௗரவ இந்திக்க அ
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

த்த ேஹரத்,— ெவளிநாட்

ெதாழில்வாய்ப்

அைமச்சைரக்

லம்ெபயர் வள நிைலயங்கைள தாபிப்பதற்ெகன 2016 வர
ெசல த்
திட்டத்தின் லம் அைமச்சுக்கு ஒ க்கப்பட்ட பா 400 மில் யன் ெதாைகயில்
இன்றளவில்
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள
நிைலயங்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
நிைலயங்கள் அைமக்கப்பட் ள்ள மாவட்டங்க
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இந் நிைலயங்க

ம் இடங்க

ம்

க்கு வழங்கப்பட் ள்ள வளங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iv) ேமற்ப நிைலயங்களில் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) அவற்றின்
லம் ேசைவகள்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

வழங்கப்பட் ள்ளவர்களின்

எண்ணிக்ைக

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

இக்க த்திட்டத்தின் காரணமாக ெவளிநாட்
ெதாழில்கைள
ஆட்களின் தரம் அதிகாித் ள்ள விதம் யாெதன்பைத ம்;

(ii) இக்க த்திட்டத்தின்
லம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள்
பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;
(iii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

நா ம்

ர்த்திெசய்யப்

( 11 )
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— பார
அைமச்சசைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மன்ற ம சீரைமப்

(அ) (i) வடக்கில்
த்தம்
காரணமாக
உள்ளனெரன்பைத ம்;

1062/ ’16
மற் ம் ெவகுசன ஊடக

பாதிக்கப்பட்ட

ஊடகவியலாளர்கள்

(ii) ெவகுசன ஊடக அைமச்சினால் இவர்க க்கு பா.10 இலட்சம் ெப மதியான
கள் வழங்கப்ப ெமன அறிவிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iii) அதற்கிணங்க வடக்கில்
ன்
ஊடகவியலாளர்கைளத் ெதாி ெசய்
அவர்க க்கு
கைள வழங்கும் ெபா ப்பிைன
ன்
ஊடக
நி வனங்கள் ெபா ப்ேபற் ள்ளன என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப

ேவைலத்திட்டத்தின் தற்ேபாைதய நிைலைம யா ;

(ii) இதற்கு ேமலதிகமாக த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர்க
கைள வழங்கக்கூ ய ேவ திட்டங்கள் உள்ளனவா;

க்கு

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1097/ ’16

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ)

த்தளம் மாவட்டத்தி
(i)

ள் அைமந் ள்ள,

ேதசிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

(ii) ஒவ்ெவா

ேதசிய பாடசாைலயின ம் ெபயர் யாெதன்பைத ம்;

(iii) ஒவ்ெவா ேதசிய பாடசாைலயி ம் கல்வி பயி
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்;

ம் மாணவர் எண்ணிக்ைக

(iv) ஒவ்ெவா
ேதசிய பாடசாைலயி ம் கடைமயாற் ம்
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்;

ஆசிாியர்களின்

(v) ேமற்ப பாடசாைலக க்கு மத்தியில் ெதாழில் ட்ப ஆய் கூடங்கள் மற் ம்
ெமாழி ஆய் கூடங்கள் ேபான்ற வசதிகைளக் ெகாண்ட பாடசாைலகளின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப

பாடசாைலகளில் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கள் உள்ளனவா என்பைத ம்;

(vii) ஆெமனில், அைவ எப்பாடங்க

க்காக என்பைத ம்;

(viii) ேமற்ப
ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1106/ ’15
ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ேதசிய நீர் வழங்கல் வ காலைமப் ச் சைபயின் மன்னார் அ வலகத்தில்
காணப்பட்ட பதவி ெவற்றிடங்க க்கு தற்கா க மற் ம் அைமய
அ ப்பைடயில் 09 ஊழியர்கள் ஆட்ேசா்க்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம்;
(ii) இவர்கள் 06 ஆண் க க்கும் ேமற்பட்ட காலம் அைமய அ ப்பைடயில்
கடைமயாற் கின்றனர் என்பைத ம்;
(iii) இந்த அைமய ஊழியர்கைள பதவிகளில் நிரந்தரமாக்காமல் கடந்த மாதம்
ெதாடக்கம் ேவ மாவட்டங்கைளச் ேசா்ந்த 06 ேப க்கு நிரந்தர நியமனம்
வழங்கி, இந்த அ வலகத்திற்கு இைணக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

( 12 )
(ஆ) 06 வ டங்க க்கும் ேமற்பட்ட அைமய ேசைவக்காலத்ைதக் ெகாண்ட
ஊழியர்கைள பதவிகளில் நிரந்தரமாக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட

1142/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) மட்டக்களப்
மாவட்டத்தின் ேகாரைளப்பற்
கிரான் ெதற்குப் பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
(ii) அ
ெதாடர்பாக
ெவளியிடப்பட்ட
வர்த்தமானப்
பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iii) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின்
பரப்பள எவ்வள என்பைத ம்;

பத்திாிைகயின்

லம் உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப்

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

ம் ெபயர்க

ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும்ேபா
உத்திேயாக ர்வமாக
எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ

பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) அப் 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?

1166/ '16
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) நாவலபிட் ய ேதர்தல் ெதாகுதிக்குாிய எத்கால பிரேதசத்தில், அரச மரக்
கூட் த்தாபனத் க்கு ெசாந்தமான உதவி பிரேதச காைமத் வ அ வலகம்,
மரஆைல மற் ம் மரக் களஞ்சியெமான் ேபணிவரப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
(ii) சட்டாீதியாக ெபறப்பட்ட காணியில், மிக ம் இலாபகரமான விதத்தில் இந்த
நி வனம் ேபணிவரப்ப கின்றைத ம், சுமார் 35 ஊழியர்கள் இங்கு
பணியாற் வைத ம் மற் ம் இதன் லம் இப்பிரேதசத் க்கு பாாிய ேசைவ
ஆற்றப்ப கின்றைத ம் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) அரச மரக் கூட் த்தாபனத்தின் உயர் அதிகாாிெயா வாின் ெசல்வாக்கின் லம்
இந்த நி வனத்ைத குண்டசாைலப் பிரேதசத் க்கு எ த் ச் ெசல்வதற்கான
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 13 )
1207/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) L.T.T.E. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் வ னியா
மாவட்டத்தில் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின் ப

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இவ்வா

ெகாைல ெசய்யப்பட்ட,

(i) ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின
எண்ணிக்ைக;

தைலவர்கள் அல்ல

(ii) ஒவ்ெவா
மதத் க்குாிய
மதத்
ேசர்ந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) அரச அ
எவ்வள

தைலவர்கள்

உ ப்பினர்களின்
அல்ல

மதத்ைதச்

வலர்களின் எண்ணிக்ைக;

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) ேமேல (அ) மற் ம் (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள விடயங்கள் ெதாடர்பாக
ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் ேம ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

1279/ ’16

(அ) (i) தம
கு யி ப் க்காக அல்ல
பயிர்ச் ெசய்ைகக்காக அல்ல
வர்த்தக
நடவ க்ைகக க்காக மர ாிைமக் காணிகைளக் ெகாண்
க்காத மக்கள்
அரசுக்குச் ெசாந்தமான காணிகைளத் தம பயன்பாட் க்காக அ மதியின்றி
பயன்ப த் கின்றனர் என்பைத ம்;
(ii) காலப் ேபாக்கில் அவ்வா அ மதியின்றி பயன்ப த்தப்ப கின்ற காணிகைள
அரச உாிைமயி
ந்
அகற்றி,
ைறசார்ந்த விதத்தில் ைகயளிக்கும்
நைட ைறெயான்
ஒவ்ெவா
அரசாங்கத்தினா ம் ேபணிவரப்பட்ட
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) அதன் பிரகாரம், 2013 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இற்ைற வைர மாத்தைற
மாவட்டத்தில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள உ திகள், அளிப் ப் பத்திரங்கள்,
உாித் ப் பத்திரங்கள் அல்ல
உாிமப் பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைகயான
மாத்தைற
மாவட்டத்தின் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
மட்டங்களில் ெவவ்ேவறாக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iii) மாத்தைற
மாவட்டத்தில்
அரச
காணிகைள
அ மதியின்றிப்
பயன்ப த் கின்ற, இ ப்பி ம், எ வித சட்ட ாீதியான ஆவணத்ைத ம்
ெகாண் ராத ஆட்களின் எண்ணிக்ைக, பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின்
பிரகாரம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(iv) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்க க்கு அளிப் ப் பத்திரத்ைத
அல்ல
ஆகக் குைறந்த
உாிமப் பத்திரத்ைத ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 14 )
1319/ ’16
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

கடந்த தினங்களில் ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கு/மண்சாி
காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்களில் இன்றளவில் ஒ
பா 10,000/- மட் ேம கிைடத் ள்ள எள்பைத ம்;

அனர்த்தங்கள்
கு ம்பத்திற்கு

(ii) ேமற்ப அனர்த்தம் காரணமாக ேசதத்திற்கு உள்ளான ெசாத் க்கள் மற் ம்
க க்காக அரசாங்கம் வழங்க உ தியளித்தி ந்த நிவாரணங்கள்
அதாவ , ெபா ட்க க்காக பணம் மற் ம்
கைள அைமத் க்
ெகாள்வதற்காக மாற் க் காணிகள் இ வைரயி ம் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு
வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(iii) ேம ம், பாதிக்கப்பட்ட அரசாங்க ஊழியர்க க்கு
ன்
மாதச் சம்பளம்
வட் யில்லாக் கடனாக வழங்கப்ப ெமனக் கூறப்பட்ட ேபாதி ம் குறித்த
கடன்ெதாைக இ வைரயி ம் இவர்க க்குக் கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப
(அ) (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கடன் ெதாைக அரசாங்க
ஊழியர்க க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; ஆெமனில் ேமற்ப ெதாைக
வழங்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;

(ii) பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்க க்கு வழங்க ேவண்
ள்ள எஞ்சிய ெதாைக,
கைள அைமத் க்ெகாள்வதற்கான காணிகள் மற் ம் உதவிகள்
வழங்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

1340/ ‘16

மட்டக்களப் மாவட்டத்தின், ெநாியம்ம வ பிரேதசத்தின், 6 ஆம் கட்ைட,
பைடக்கா , உன்னிச்சிய பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள 30 ஏக்கர்
பரப்பள ைடய வயற்காணி 99 ஆண் கால குத்தைகயின் அ ப்பைடயில்
அரசாங்கத்தினால் 1956.09.30 ஆம் திகதியன் , அச்சந்தர்ப்பத்தில்
மட்டக்களப் , பன்சல
தி, 34 ஆம் இலக்கத்தில் வசித்த தி . தர்மதாச
ெதன்னேஹவா க்கு வழங்கப்பட்
ந்தெதன்பைத ம்;

(ii) பயங்கரவாத த்தத்தின் காரணமாக 1987 ஆம் ஆண்டளவில் தி . தர்மதாச
ெதன்னேஹவா க்கும் கு ம்ப அங்கத்தவர்க க்கும் அப்பிரேதசத்தி
ந்
ெவௗிேயற ேவண் ய நிைலைம ஏற்பட்டெதன்பைத ம்;
(iii) ேமேல கூறப்பட்ட வயற்காணிக்கு ஏற் ைடயதான 99 ஆண்
ெதாடர்ந் ம் ெசல் ப யானதாக உள்ளெதன்பைத ம்;

குத்தைக

(iv) ேமற்ப வயற்காணி தற்ேபா மட்டக்களப் , ேலக் ேராட் 2, இலக்கம் 66 இல்
வசிக்கும் கந்ைதயா ேயாகேவல் என்பவரால் சட்டவிேராதமான ைறயி ம்
பலாத்காரமாக ம் இ ப்பாட்சி ெசய்யப்பட் வ கின்றெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப வயற்காணிைய சட்டவிேராதமான ைறயில் இ ப்பாட்சி ெசய்
வ பவைர அகற்றி
சட்ட ர்வமாக
அக்காணியின்
இ ப்பாட்சிக்கு
உாித் ைடய,
மரணமைடந்த
தி .
தர்மதாச
ெதன்னேஹவாவின்
பின் ாித்தாளிக க்கு இதன் உைடைமைய ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(ii) இன்ேறல் அதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 15 )
1341/ ’16
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தின் எம்பி ப்பிட் ய – ெமாரெகட் ய பிரதான
தியான
ெப மளவிலான மக்கள் நாளாந்தம் பயன்ப த் கின்ற ஒ
தியாகும் என்பைத ம்;
(ii) அந்த
தியின் ஒ
பகுதி இற்ைறவைர
உள்ளாக்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம்;

எ வித

ம சீரைமப் க்கும்

(iii) இதன் காரணமாக ேமற்ப
திைய நாளாந்தம்
ெப மளவிலானவர்கள்
நித்த ம்
பாதிப் க க்கு
என்பைத ம்;

பயன்ப த் கின்ற
உள்ளாகின்றனர்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
திைய
என்பைத ம்;

அபிவி த்தி

ெசய்வதற்கு

நிதி

ஒ க்கப்பட் ள்ளதா

(ii) ஆெமனில், அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) அதன் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

2017 ெபப்ரவாி 23, வியாழக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— அபிவி த்தி உபாய
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

680/ ’16
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக

(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?

( 16 )
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

922/ ’16

வட ேமல் மாகாணத்தின் ெவளிக்கள உத்திேயாகத்தர்க க்கு பணம் ைவப் ச்
ெசய்யப்பட்டதன் பின்னர் வழங்கப்ப ெமன வாக்கு தியளிக்கப்பட்ட
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள வழங்குவதாகத் ெதாிவித் 2015.11.14 மற் ம்
2015.11.21 ஆகிய இரண் திகதிகளில் அைழப் வி க்கப்பட்டெதன்பைத ம்;

(ii) அவ்வா
அைழப்
வி க்கப்பட்ட ேபாதி
வழங்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம்;

ம் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

வட ேமல் மாகாண ெவளிக்கள உத்திேயாகத்தர்க க்கு ேமாட்டார்
ைசக்கிள்கைளப் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
963/ ’16
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)
(ii)

அழகியற்கைலப் பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

இயங்கிவ ம் பீடங்களின்

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
திைணக்களத்தின்ப
ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்;

ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
992/ ’16
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

இலங்ைக கல்வி நிர்வாகச் ேசைவயின் உத்திேயாகத்தர் தி .சம்பத்
ேவரெகாட கா
ாிச்மன்ட் கல் ாியின் அதிபராக நியமிக்கப்பட் ள்ளாரா
என்பைத ம்;

(ii)

இவர் ெமாரட் வ ேவல்ஸ் குமர கல் ாி அதிபராக ேசைவயாற்றிய காலத்தில்
நிதி ேமாச
ெசய்தைம ெதாடர்பாக நடத்தப்பட்ட
லன்விசாரைண
நடவ க்ைககள் எப்ேபா நிைறவைடந்தன என்பைத ம்;

(iii) அவ்வாெறனின், அந்தப்
யாைவ என்பைத ம்;

லன்விசாரைணயின்

(iv) இவ க்கு எதிராக இலஞ்சம் அல்ல
ஆைணக்கு
ன்ென க்கும்
என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில், அதன்

ஊழல் குற்றச்சாட்
லன்விசாரைண

பற்றிய லனாய்
வைடந் ள்ளதா

கள் மற் ம் சிபாாிசுகள் யாைவ என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

கள் மற் ம் சிபாாிசுகள்

( 17 )
1038/ ’16
ெகௗரவ இந்திக்க அ
ேகட்பதற்கு,— (1)

த்த ேஹரத்,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் க்கு ன்னர் க வா, மிளகு, பாக்கு, கராம் , ெவற்றிைல
மற் ம் ெகாக்ேகா ஆகிய பயிர்களின் நிைலைம டன் ஒப்பி மிடத் 2015
மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஏற் மதி அதிகாித் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்குறிப்பிட்ட ஒவ்ெவா பயிாின ம் ஏற் மதி அதிகாித் ள்ள
சத தம் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

திய பயிர்ச்ெசய்ைக நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஆண் களில் பயிர்ச்
ெசய்ைக நடவ க்ைக அதிகாிக்கப்பட் ள்ள ெஹக்ேடயர்களின் அள
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii) உ வாக்கப்பட் ள்ள
எவ்வளெவன்பைத ம்;

தயாாிப்

நிைலயங்களின்

எண்ணிக்ைக

(iii) ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள இயந்திர சாதன விநிேயாகங்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள ேசதனப் பசைள கிராமங்கள் மற் ம் வாசைனத்
திரவியங்கள் ங்காக்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
நடவ க்ைககள் ெசயற்ப த்தப்படவில்ைல எனில் 2016 ஆம்
ஆண் க்கான வர
ெசல
திட்டத்தின்
லம் ஒ க்கப்பட்ட
பா 500
மில் யன் ெதாைக என்ன விடயத் க்காக பயன்ப த்தப்பட்டெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) கம்பஹா மாவட்டத்தில் ெசயற்ப த்தப்பட்ட சி
ேவைலத்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

ஏற் மதி பயிர் ஊக்குவிப்

(ii) இதன் காரணமாக விைளச்சல் அதிகாித் ள்ள அள

எவ்வளெவன்பைத ம்;

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட

1143/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) மட்டக்களப் மாவட்டத்தின் ேகாரைளப்பற்
வாகைர வடக்குப் பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
(ii) அ
ெதாடர்பாக
ெவளியிடப்பட்ட
வர்த்தமானப்
பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iii) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின்
பரப்பள எவ்வள என்பைத ம்;

பத்திாிைகயின்

லம் உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப்

(iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்க
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ம் ெபயர்க

ம்

( 18 )
(ஆ) (i) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும்ேபா

உத்திேயாக ர்வமாக

எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ

பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) அப் பிரேதச ெசயலகத்திற்குாிய கிராம அ

வலர் பிாி களில் ஏேத

பிாிவின்/பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல
ேவ

பிரேதச

ெசயலகங்களின்

லம்

ம்

ெதாழிற்பா கள்

ே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?
1157/ ’16

ெகௗரவ அேசாக பிாியந்த,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்

ராட்சி அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வடேமல் மாகாண சுற்றாடல் அதிகார சைப தாபிக்கப்பட்ட திகதி யா ;
(ii) இற்ைற வைர

வடேமல் மாகாண சுற்றாடல் அதிகார சைபயினால்

அங்கீகாிக்கப்பட்ட அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் யாைவ;
(iii) ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்
பிரதான அ
(iv) பிரேதசத்தி

ெதாடக்கம் இன்

வலர்கள் மற் ம் ஏைனய அ
ள்ள பல்ேவ

வைர அங்கு கடைமயாற்றிவ ம்
வலர்களின் பதவிகள் யாைவ;

சுற்றாடல் அைமப் க்கள் ேமற்ப

அதிகாரசைபயின் நடவ க்ைகக

சுற்றாடல்

க்கு எதிராக ெசயற்ப கின்றன என்பைத

அறிவாரா;
(v) ஆெமனில், வடேமல் மாகாண சுற்றாடல் அதிகார சைபயின் அ
ெதாடர்பாக

வல்கள்

ைறயான விசாரைண நடாத்தி ஏற் ைடய அதிகாாிக

க்கு

எதிராக ெசயலாற் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1208/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ

வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) L.T.T.E. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் அம்பாைற
மாவட்டத்தில் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின் ப
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

( 19 )
(ஆ) இவ்வா

ெகாைல ெசய்யப்பட்ட,

(i) ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின
எண்ணிக்ைக;

தைலவர்கள் அல்ல

(ii) ஒவ்ெவா
மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் அல்ல
மக்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) அரச அ
எவ்வள

உ ப்பினர்களின்
மதத்ைதச் ேசர்ந்த

வலர்களின் எண்ணிக்ைக;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) ேமேல (அ) மற் ம் (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள விடயங்கள் ெதாடர்பாக
ைமயான ஓர் அறிக்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் ேம ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

1281/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கமத்ெதாழில் அைமச்சிற்குாிய, பின் அ வைடத் ெதாழில் ட்பவியல்
நி வகத்தின் ெவளிக்கள அ வலகெமான் மாத்தைற ெகக்கன ர கமநல
மத்திய நிைலயத்தில் தாபிக்கப்பட்
ந்த என்பைத ம்;
(ii) 2016.10.12 ஆம் திகதி
ேமற்கூறிய ெவௗிக்கள அ

ெதாடக்கம் நைட ைறக்கு வ ம் வைகயில்
வலகம் டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;

(iii) அதற்கு
ேநெராத்த
வைகயில்
டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;

கா

ெவளிக்கள

அ

வலக ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) பின் அ வைடத் ெதாழில் ட்பத்ைத அதிகளவில் பிரபல்யப்ப த்தக்கூ ய
நிைலயில் இ க்ைகயில், இ க்கின்ற உட்கட்டைமப்
வசதிகைள ம்
இவ்வைகயில் குைறப்பதன்
லம் விவசாய மக்கள் சிரமத் க்கு
உள்ளாகின்றனர் என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், தற்ேபா
டப்பட் ள்ள ெவௗிக்கள அ வலகெமான்ைற
உடன யாகத் திறந்
விவசாய மக்க க்குத் ேதைவயான உதவிகைளப்
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) எம்பி ப்பிட் ய
ேதசிய
டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;

காகிதத்

ெதாழிற்சாைல

1342/ ’16
வல்கள்
தற்ேபா

(ii) கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் இந்நி வனத்திற்குச் ெசாந்தமான வளங்கள் மற் ம்
ெசாத் க்கள் பல்ேவ பட்ட ஆட்களால் தி
ச் ெசல்லப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iii) அதன் காரணமாக இந்நி வனம்

ைமயாக அழிவைடந் ள்ளெதன்பைத ம்;

(iv) அதில் ெதாழி ல் ஈ பட்
ந்த மற் ம் அத டாக மைற கமாக
வ மானம் ஈட் ய ெப ம்ெதாைகயாேனார் இதன் காரணமாக ெபா ளாதார
ாீதியாக ம் உள ாீதியாக ம் பாதிப் க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

( 20 )
(ஆ) (i) ேமற்ப
லனாய்

நி வனம் அழிவைடந் ள்ளைம ெதாடர்பாக
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அதன்
யாைவெயன்பைத ம்;

லம்

ெவளிப்ப த்திக்ெகாள்ளப்பட்ட

ைறசார்ந்த
தகவல்கள்

(iii) அத் தகவல்களின் அ ப்பைடயில் இனங்காணப்பட்ட சந்ேதக நபர்கள்
சம்பந்தமாக சட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1347/ ’16
ெகௗரவ லக்கீ ஜயவர்தன,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) “அண்மித்த பாடசாைல - சிறந்த பாடசாைல” நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக ெதாி
ெசய்யப்பட் ள்ள உ
வர ேதர்தல் ெதாகுதியி ள்ள பாடசாைலகளின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

(i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட பாடசாைலகள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) தற்சமயம் ேமற்ப பாடசாைலகளில் திய கட் டங்கைள நிர்மாணிப்பதற்கு
உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள பாடசாைலகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) இப்பாடசாைலகளில் நிர்மாணிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள கட் டங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) “அண்மித்த பாடசாைல – சிறந்த பாடசாைல” நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ்
ெதாி
ெசய்யப்பட் ள்ள
பாடசாைலகளில்
இடவசதி
குைறவாக
காணப்ப ம்
பாடசாைலக க்காக
கட்டடங்கைள
நிர்மாணிப்பதற்கு
உத்ேதசிக்கப்படவில்ைலெயன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் கட்டட வசதிகள் மிக ம் ேதைவயான
பாடசாைலக க்கு கட்டடங்கைள ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக
எ க்காைமக்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
பாடசாைலக க்கும்
விைரவில்
கட்டட
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

வசதிகைள

(iv) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1349/ ’16
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினீ குமாாி விேஜரத்ன,— திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம்
ெதாழில் பயிற்சி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயி ள்ள
பாடசாைல
மாணவர்கள்
ெபா வாக
ெதாழில்
பயிற்சிகளில் ஈ ப வதற்கு ன்வ கின்றார்கள் இல்ைலெயன்பைத ம்;
(ii) இன்ைறய காலகட்டத்தில் இலங்ைகயின் ெதாழில் சந்ைதயின் ேகள்விைய
நிரப் கின்றேபா
இளம் சந்ததியினாிட ள்ள திறன்களில் ெபா ந்தாத
தன்ைம காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
(iii) பிள்ைளக க்கு பல்வைக ஆற்றல்க க்கான பயிற்சிகைள ெபற் க்ெகா த் ,
திய ெதாழில் வாய்ப் க்கைள வழங்க ேவண் ய அத்தியாவசிய ேதைவ
காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?

( 21 )
(ஆ) (i) ஆரம்ப நிைல ெதாடக்கம் ன்றாம் நிைல வைர பாடசாைல மாணவர்களின்
ெதாழில் ஆற்றல்கைள வளர்ப்பதற்கு உ
ைணயாகும்
கமாக, கல்வி
அைமச்சின ம் ஒத் ைழப் டன் பாடசாைல பாடத்திட்டத்தில் மாற்றத்ைத
ஏற்ப த் வதற்கு அைமச்சு நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், இந்நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
833/ ’16
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம
ெமாழிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) தமிழ் ேபசுகின்ற மக்க
ேபசுகின்ற மக்க க்கு
எ க்கப்பட் ள்ளனவா;

க்கு சிங்கள ெமாழிையக் கற்பிக்க ம், சிங்களம்
தமிழ் ெமாழிையக் கற்பிக்க ம் நடவ க்ைககள்

(ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ;
(iii) பாடசாைலையவிட்
நீங்கிச்ெசன்ற ெதாழிலற்றவர்க க்கு, அரசாங்க
ஊழியர்க க்கு மற் ம் தனியார் ைற ஊழியர்க க்கு தமிழ் மற் ம் சிங்கள
ெமாழிையக் கற்பிக்க நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் ள்ளனவா;
(iv) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இந்த கற்பித்தல் பணிக
உள்ளனரா;

க்கு ேபாதியள

எண்ணிக்ைக ைடய ஆசிாியர்கள்

(ii) ஆெமனில், அவ்வாசிாியர்கைளத் ெதாி ெசய் ம்

ைறயியல் யா ;

(iii) இன்ேறல், ஆசிாியர்கைள ஆட்ேசர்ப் ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா;
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) சிங்களம் மற் ம் தமிழ் ெமாழிகைளக் கற்பிப்பதற்காக நிதிேயற்பா கள்
ெசய்யப்பட் ள்ளனவா;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப

பணத்ெதாைக எவ்வள ;

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

964/ ’16
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக திறந்த பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

இயங்கிவ ம் பீடங்களின்

(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
திைணக்களத்தின்ப
ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ம்

( 22 )
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட

1144/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) மட்டக்களப் மாவட்டத்தின் ேகாரைளப்பற் ப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
(ii) அ
ெதாடர்பாக
ெவளியிடப்பட்ட
வர்த்தமானப்
பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iii) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின்
பரப்பள எவ்வள என்பைத ம்;

பத்திாிைகயின்

லம் உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப்

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

ம் ெபயர்க

ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும்ேபா உத்திேயாக
எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ

ர்வமாக

பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) அப் 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?

2017 மார்ச்சு 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
834/ ’16

ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— சட்ட ம்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு ,— (2)

ஒ ங்கும்

மற் ம்

ெதன்

அபிவி த்தி

(அ) (i) கஞ்சா, அபின், ேபாைத மாத்திைரகள், பாணி ம ந் , மதன ேமாதகம்
மற் ம் அதைனெயாத்த ேபாைதப்ெபா ட்கள் ச கத்தில்
ாிதமாக
பரவி ள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) இந்த
ேபாைதப்ெபா ள்
பரவி ள்ளெதன்பைத ம்;
(iii) பாடசாைல
மாணவர்க
நில கின்றெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

வியாபாரம்
ம்

இதற்கு

பாடசாைலகளி
அ ைமயாகும்

ள்

ம்

ேபாக்கு

( 23 )
(ஆ) (i) ேமற்ப ேபாைதப்ெபா ட்க க்கு ேமலதிகமாக பாடசாைலகைளச் சார்ந்ததாக
பாவிக்கப்ப வதாக அறியவந் ள்ள ேவ ேபாைதப்ெபா ள் வைககள் யாைவ;
(ii) 2014 மற் ம் 2015 ஆகிய ஆண் களில் பாடசாைலகைள சார்ந்ததாக ேபாைதப்
ெபா ள் வியாபாரத்தில் ஈ பட்டவர்கைள ம் அதேனா
ெதாடர் ைடய
பாடசாைல மாணவர்கைள ம் ைக ெசய்தல் இடம்ெபற் ள்ளதா;
(iii) ஆெமனில், அவ்ெவண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv) ேமற்ப

மாணவர்க

க்கு எதிராக ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைககள் யாைவ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) பாடசாைலகளி ள் ேபாைதப்ெபா ட்கள் பர வைத த க்க ேமற்ெகாண் ள்ள
ஏைனய நடவ க்ைககள் யாைவ;
(ii) அ

சம்பந்தமான பின்ெதாடர் நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா;

(iii) ஆெமனில், அைவ யாைவ;
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெவளிநாட்ட

929/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

(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?
993/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக ெதாைலத்ெதாடர் கள் ஒ ங்கு ைறயாக்கல் ஆைணக்கு வினால்
“த ேற ேயா ெசாசயி ஒவ் ஸ்ரீ லங்கா” எனப்ப ம் இலங்ைக வாெனா க்
கழகம், பயி நர் வாெனா
இயக்குநர்களின் ேதசிய நி வனமாக
அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அங்கீகாிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iii) அவ்வா
அங்கீகாிக்கப்ப வதற்கு
ஏ வாயைமந்த
அ ப்பைட
யாெதன்பைத ம்;
(iv) அவ்வா அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ளதாக ஏேத ம் ஆவணம் வழங்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(v) ஆெமனின், அந்த ஆவணத்ைத சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 24 )
1014/ ’16
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கமத்ெதாழில் அைமச்சுக்கு வாடைக அ ப்பைடயில் திதாக கட் டெமான்
ெபற் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப

திகதி யா

என்பைத ம்;

(iii) அதற்காக ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரம் சமர்ப்பிக்க ன்வந்த ஆட்கள் மற் ம் அவர்கள்
சமர்ப்பித்த விைல ம க்கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
(v) வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட கட் டத்திற்கான
அரசாங்க விைலமதிப் , உாிைமயாளாின் ெபயர் மற் ம் கவாி, மாதாந்த
வாடைக மற் ம் ெச த்தப்பட்ட ற்பணத் ெதாைக யா என்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப கட்டடத்திற்காக உாிைமயாள டன் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட குத்தைக
உடன்ப க்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(vii) கமத்ெதாழில் அைமச்சு ேமற்ப
யா என்பைத ம்;

கட் டத்திற்கு ெகாண்

ெசல்லப்பட்ட திகதி

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட

1145/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) மட்டக்களப்
மாவட்டத்தின் ேகாரைளப்பற்
வாைழச்ேசைன பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
(ii) அ
ெதாடர்பாக
ெவளியிடப்பட்ட
வர்த்தமானப்
பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iii) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின்
பரப்பள எவ்வள என்பைத ம்;

பத்திாிைகயின்

லம் உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப்

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

ம் ெபயர்க

ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும்ேபா உத்திேயாக
எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ

ர்வமாக

பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) அப் 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?

( 25 )
1209/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ

வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) L.T.T.E. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் தி ேகாணமைல
மாவட்டத்தில் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின் ப

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இவ்வா

ெகாைல ெசய்யப்பட்ட,

(i) ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின

தைலவர்கள் அல்ல

உ ப்பினர்களின்

எண்ணிக்ைக;
(ii) ஒவ்ெவா

மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் அல்ல

மதத்ைதச் ேசர்ந்த

மக்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) அரச அ
எவ்வள
(இ) ேமேல

வலர்களின் எண்ணிக்ைக;

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(அ) மற் ம்

(ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள விடயங்கள் ெதாடர்பாக

ைமயான ஓர் அறிக்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?
1283/ ’16

ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,—

டைமப்

மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில்

கள் இல்லாதவர்கள் என இனங்காணப்பட் ள்ள

கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக ;
(ii) மாத்தைற மாவட்டத்தில் பகுதியள

நிரந்தர மற் ம் நிரந்தர

களில்

பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள

என்பைத

வா ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக;
ஒவ்ெவா

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) 2013 ஆம் ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்

வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில்

அரசின் உதவி டன் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள
(ii) 2014 ஆம் ஆண்
மாவட்டத்தில்

களின் எண்ணிக்ைக;

ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்
அரச

நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள

டைமப் க்

கடன்

வைர மாத்தைற
அ ப்பைடயில்

களின் எண்ணிக்ைக;

(iii) 2014, 2015, 2016 ஆம் ஆண் களில் மாத்தைற மாவட்டத்தில்
அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்க
ஒவ்ெவா

வ டத்திற்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள

இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

டைமப்

க்கு ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக;
என்பைத அவர் ேம

ம்

( 26 )
1343/ ’16
ெகளரவ ேஹசான் விதானேக,— மகளிர் மற் ம் சி வர் அ
ேகட்பதற்கு,— (1)

வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) (i) சி வர்
ஷ்பிரேயாகம் மற் ம் பா யல்
ன்
த்தல்கள் காரணமாக
இலங்ைகயில் ெபண்கள் மற் ம் சி வர்கள் ெப மளவில் நீதிமன்றத்திற்கு
வ கின்றார்கள் என்பைத ம்;
(ii) இவர்கள் பகிரங்க நீதிமன்றத்தி ம் ஊடகங்கள்
லமாக ம் அ க்க
ேநர யற்ற வைகயில் மீண் ம் அவ்வாறான
ஷ்பிரேயாகங்க க்கும்
ன்
த்தல்க க்கும் உள்ளாகின்றனர் என்பைத ம்;
(iii) இதன்
லம் அவர்கள் ச கத் டன் கலக்கும் ேபா பல்ேவ பிரச்சிைன
க க்கும் உளாீதியிலான பல னங்க க்கும் உள்ளாகி கஷ்டப்ப கின்றனர்
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்கூறிய காரணத்தினால் இலங்ைகயில் ெபண்கள் மற் ம் சி வர்களின்
உாிைமகைளப் பா காப்பதற்காக விேசட நீதிமன்றெமான்ைற அைமப்பதற்கு
ன்ெமாழிவாரா என்பைத ம்;
(ii) அவ்வாறான நிைலயில் அவர்கள எதிர்கால நல க்காக ஊடகங்கள் மீ
ெசய்திகைள ெவளியி வ
ெதாடர்பாக வைரயைறகைள விதிக்கத்
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அதற்கு ெசல்

ம் காலம் எவ்வள

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
844/ ’16
ெகௗரவ த்திக்க பத்திறண,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்
கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) கதிர்காமம், நல் ர், ன்ேனஸ்வரம், தி க்ேகாேனஸ்வரம், தி க்ேகதீஸ்வரம்
ஆகிய இடங்களில் அைமந் ள்ள இலங்ைக இந்
மதத்தவாின் பிரதான
வழிபாட் த் தலங்கைள வழிப வதற்காக ெவளிநாட்டவர்க ம் வ ைக
த கின்றனர் என்பைத ம்;
(ii) இவ் வழிபாட் த் தலங்களில் ெவளிநாட்
உள்நாட் உல்லாசப் பிரயாணிக க்கும்
என்பைத ம்;

உல்லாசப் பிரயாணிக க்கும்
ேபாதியள வசதிகள் இல்ைல

(iii) இவ்விடங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதன் லம் நாட் ன் ெபா ளாதாரத் க்கும்
ெப ம் பங்களிப்ைபப் ெபற் க் ெகாள்ளலாம் என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
வழிபாட் த் தலங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு அரசாங்கம்
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்கின்றதா;
(ii) ஆெமனில், அ

எவ்வா ;

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

( 27 )
965/ ’16
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

இயங்கிவ ம்

பீடங்களின்

(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
திைணக்களத்தின்ப
ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்;

ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1007/ '16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கதிர்காமம் னித நகரத்தில், பா காப் வலயத்தி ள் காணப்ப ம் "ஒசு
உயன" (ஔடதப் ங்கா) என அைழக்கப்ப ம் காணியில், சுமார் ப்ப
ஏக்கர் பகுதி, இரா வத்தினைர ம் ஈ ப த்தி,
ைகச் ெச கள்
அழிக்கப்பட்
2016
ைல மாதத்தில்
ப்பர
ெசய்யப்பட் ள்ள
என்பைத ம்;
(ii) இதற்கு எதிராக ெபௗத்த பிக்குமாாின் தைலைமயில் பிரேதச மக்கள்
எதிர்ப்பிைனத் ெதாிவித்தார்கள் என்பைத ம்;
(iii) எஸ்ஈஐ/289/465 ஆம் இலக்க, 1990.01.30 ஆந் திகதிய க தத்தின் வாயிலாக
குறிப்பிட்ட காணிைய, சனாதிபதி அவர்கள் ேதசிய ெபௗதீகத் திட்டமிடல்
திைணக்களத் க்கு ைகயளித் ள்ளார் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமேல (அ) (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
ேவண் யவர்கள் யார் என்பைத ம்;
(ii) இவர்க

அழி க்கு

ெபா ப் க்கூற

க்கு எதிராக எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) ேமற்குறிப்பிட்ட அழிவான , குறிப்பிட்ட இடத்தில் இந்தியாவின் தி ப்பதிக்
ேகாவி ன் கிைளெயான்ைற நிர்மாணிப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா
என்பைத ம்;
(iv) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நிர்மாணப் பணிக க்கு அைமச்சின் கீழ்
உள்ள நி வனெமான்றி
ந்
அங்கீகாரம் கிைடக்கப்ெபற் ள்ளதா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 28 )
1015/ ’16
ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) பத்தர ல்ைல,
ஜயந்தி ர பிரேதசத்தில் கமத்ெதாழில்
உாித்தான காணிெயான் உள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதன் பரப்பள

யா

அைமச்சுக்கு

என்பைத ம்;

(iii) ேமற்ப
காணியின் குழப்பமற்ற உைடைம கமத்ெதாழில் அைமச்சுக்குக்
கிைடத்த திகதி யா என்பைத ம்;
(iv) குழப்பமற்ற உைடைம கிைடத்த நீதிமன்ற உத்தர

யா

என்பைத ம்;

(v) ேமற்ப காணிைய பலவந்தமாக பி த் ைவத்தி ந்த ஆட்களின் ெபயர்கள்
மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(vi) கமத்ெதாழில் அைமச்சினால் ேமற்ப
காணிகள் தற்ேபா
நடவ க்ைகக க்கு பயன்ப த்தப்ப கின்றன என்பைத ம்;

எத்தைகய

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட

1146/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) மட்டக்களப் மாவட்டத்தின் ேகாரைளப்பற் ஓட்டமாவ
ெசயலாளர் பிாி தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;

ேமற்குப் பிரேதச

(ii) அ
ெதாடர்பாக
ெவளியிடப்பட்ட
வர்த்தமானப்
பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;

பத்திாிைகயின்

(iii) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின்
பரப்பள எவ்வள என்பைத ம்;

லம் உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப்

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

ம் ெபயர்க

ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும்ேபா உத்திேயாக
எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ

ர்வமாக

பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) அப் 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?

( 29 )
1210/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) L.T.T.E. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர்
த்தளம்
மாவட்டத்தில் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின் ப

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இவ்வா

ெகாைல ெசய்யப்பட்ட,

(i) ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின
எண்ணிக்ைக;

தைலவர்கள் அல்ல

(ii) ஒவ்ெவா
மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் அல்ல
மக்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) அரச அ
எவ்வள

உ ப்பினர்களின்
மதத்ைதச் ேசர்ந்த

வலர்களின் எண்ணிக்ைக;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) ேமேல (அ) மற் ம் (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள விடயங்கள் ெதாடர்பாக
ைமயான ஓர் அறிக்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் ேம ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— உள்நாட்ட

846/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

(அ) (i) இலங்ைகயில் நீண்ட காலமாக வசித்
வ கின்ற சீன வம்சாவழியினர்
வாழ்கின்ற ெகா ம்
மற் ம் அதன் சுற் ப் றங்களி ள்ள கிராம
உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
பிரேதசங்களில் தற்ேபா
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

வாழ்கின்ற சீன வம்சாவளியினாின்

(iii) ேமற்ப
ஆட்கள் இலங்ைகயின் ேவ
அறியக்கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்;

பிரேதசங்களி

ம்

வாழ்வதாக

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப மக்களின் கல்வி, உயர்கல்வி மற் ம் சுகாதாரம் ஆகிய அ ப்பைடத்
ேதைவக க்கான உாிைம அரசாங்கத்தினால் உ திெசய்யப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ

எவ்வாெறன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) ேமற்ப மக்களின் கலாசார தனித் வங்கைள ம் பாரம்பாிய மர ாிைமகைள ம்
ேபணி வாழ்வதற்கு அரசாங்கம் அ சரைண வழங்கி ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் ேம
(ஈ)

ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

இன்ேறல், ஏன்?

( 30 )

2017 மார்ச்சு 08,

வாய்

தன்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்

ெகளரவ த்திக பத்திறண,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

853/ ’16

(அ) (i) வட மாகாணத்தில் யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி,
ல்ைலத்தீ , மன்னார்
மற் ம்
வ னியா
ஆகிய
மாவட்டங்களில்
ெதால்ெபா ளியல்
திைணக்களத் க்குாிய விகாைரகள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ெபௗத்த அ வல்கள் திைணக்களத்தில் பதி ெசய்யப்பட்ட விகாைரகள்
யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இந்த விகாைரகைள ைதயல் தி டர்கள் மற் ம்/ அல்ல
திட்டமிட்
இயங்கும் குற்றாவாளிகளிடமி ந்
பா காத் க் ெகாள்ள நடவ க்ைக
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) அவ்வாெறனின் , அந்த நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(v) 2012 - 2014 வைரயிலான கால கட்டத்தி ள் ேமற்குறிப்பிட்ட நபர்களினால்
ேசதங்கள் ஏற்பட் ள்ளதாக அறிய வந் ள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனில், அவர்க க்கு எதிராக எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைக யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இந்த
விகாைரகைள
அபிவி த்தி
எ க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;

ெசய்வதற்காக

நடவ க்ைககள்

(ii) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

973/ ’16

(அ) (i) 2009.05.19 ஆம் திகதியில் அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் இ ந்த ம பான
விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) ேமற்ப
ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்களின்
கவாிகள் யாைவ;
(iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாகத்
திறக்கப்பட் ள்ள ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா ஆண் ன் ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv) ேமற்ப இடங்களின் கவாிகள் யாைவ;
(v) தற்ேபா அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் தலா ம பான கர் எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1130/ ’16
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ம த் வக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள SAITM
நி வனத்தின் மாணவர் கு க்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ம த் வக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள மாணவர்க க்கு
அரசாங்க ஆஸ்பத்திாிகளில் சிகிச்ைசப் பயிற்சியிைனப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக
இலங்ைகயின் எந்தெவா நீதிமன்றத்தினா ம் தங்கள் அைமச்சிற்கு கட்டைள
பிறப்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அந்த நீதிமன்றக் கட்டைளைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 31 )
1147/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட
(அ) (i)

மட்டக்களப்
மாவட்டத்தின் காத்தான்கு
தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;

பிரேதச ெசயலாளர் பிாி

(ii) அ
ெதாடர்பாக
ெவளியிடப்பட்ட
வர்த்தமானப்
பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iii) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின்
நிலப்பரப் எவ்வள என்பைத ம்;

லம்

பத்திாிைகயின்

உள்ளடக்கப்ப ம்

ெமாத்த

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

ம் ெபயர்க

ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும்ேபா உத்திேயாக
எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அ

ர்வமாக

பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

அப் 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?
1211/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

L.T.T.E. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் மன்னார்
மாவட்டத்தில் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;

(ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின் ப

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இவ்வா
(i)

ெகாைல ெசய்யப்பட்ட,

ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின
எண்ணிக்ைக;

தைலவர்கள் அல்ல

(ii) ஒவ்ெவா
மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் அல்ல
மக்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) அரச அ
எவ்வள

உ ப்பினர்களின்
மதத்ைதச் ேசர்ந்த

வலர்களின் எண்ணிக்ைக;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) ேமேல (அ) மற் ம் (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள விடயங்கள் ெதாடர்பாக
ைமயான ஓர் அறிக்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் ேம ம்
அவர் அவர் இச்சைபக்கு அறிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

( 32 )
1285/ ’ 15
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) உலக சுகாதார அைமப்பின் தரங்க க்கு அைமய ம த் வர்க க்கும்
சனத்ெதாைகக்கும் இைடயில் இ க்கேவண் ய விகிதாசாரம் எவ்வள
என்பைத ம்;
(ii) இலங்ைகயில் அதன் அள

எவ்வள

என்பைத ம்;

(iii) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ெமாத்த சனத்ெதாைகக்கு அைமய
ேவண் ய ம த் வர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

இ க்க

(iv) தற்ேபா ள்ள ம த் வர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) மாத்தைற மாவட்டத்தில் கடைமயில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ள சுகாதார ேசைவக்குாிய
ெமாத்த உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா
ெதாழில் ைறக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
854/16
ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில், ெதனியாய
ச்சிைடக்குச் ெசாந்தமான பட்னா
வனத்திற்கு
அ மதியின்றி
விஹாரேஹன
பாைதயின்
ஊடாக
ெவளிநாட்டவர்கள் அைழத் ச்ெசல்லப்பட் நீேராைடக்கு அ காைமயால்
வனத்திற்குள் பிரேவசிப்பைத ம்;
(ii) சிங்கராஜ
வனத்ைத
பார்ைவயி வதற்காக
வன
திைணக்களத்தினால் திறந் ைவக்கப்பட் ள்ள பிடெதனிய
இவர்கள் பயன்ப த் வதில்ைலெயன்பைத ம்;

பாிபாலனத்
ைழவாயிைல

(iii) சிங்கராஜ வனத்ைத அண் யதாக, மாத்தைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள
நட்சத்திர ேஹாட்டல்களில் தங்கியி க்கும் சுற் லாப் பயணிகேள இவ்வா
பிரேவசிக்கின்றனர் என்பைத ம்;
(iv) இந்த ைழவாயி ன் ஊடாக வனத்திற்குள் பிரேவசிப்பதன் லம் சிங்கராஜ
வனத்தின் உயிாியல் பல்வைகைம பாதிக்கப்படல் மற் ம் மரப
ெகாள்ைள ஆகியவற் க்கு பாதிப்ேபற்ப ம் என்பைத ம்;
(v) இத

டாக அரசாங்கத்திற்கு பாாிய நிதிசார் நட்டம் ஏற்ப ெமன்பைத ம்;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) சிங்கராஜ
வனத்திற்கு
சுற் லாப்
பயணிகள்
ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாிப்பாரா;
(ii) ஆெமனில், அ

எத் திகதியி

பிரேவசிப்பதற்கான

ந் ;

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில், சிங்கராஜ வனத்ைத அண் யதாக அைமந் ள்ள
நட்சத்திர ேஹாட்டல்களினால் வனத்தி ள் பாைதகள் அைமக்கப்பட் ள்ளதாக
அல்ல
நிர்மாணிப் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதாக கண் பி க்கப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அந்த நி வனங்க
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

க்கு எதிராக எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக

( 33 )
974/ ’16

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) 2009.05.19 ஆம் திகதியில் மன்னார் மாவட்டத்தில் இ ந்த ம பான
விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) ேமற்ப
ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்களின்
கவாிகள் யாைவ;
(iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாகத்
திறக்கப்பட் ள்ள ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா ஆண் ன் ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv) ேமற்ப

இடங்களின்

(v) தற்ேபா

கவாிகள் யாைவ;

மன்னார் மாவட்டத்தில் தலா ம பான

கர்

எவ்வள ;

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

2017 மார்ச்சு 09, வியாழக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— நீர்ப்பாசன, நீர் வள
ேகட்பதற்கு,— (1)

855/ ’16
காைமத் வ அைமச்சைரக்

(அ) (i) ஜாஎல பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், 181F ெகட்டெகவத்த கிராம
உத்திேயாகத்தர் பிாிவின், இஹலகம கிராமத்தில் அைமந் ள்ள ெபால்கஹ
குளம் (இஹலகம) உாிய
ைறயில் பராமாிக்கப்படாத காரணத்தினால்
அழி
ம் ஆபத்ைத எதிர்ெகாண் ள்ளைத ம்;
(ii) சில ஒ ங்கைமயப்ெபற்ற கு க்கள் குளத்ைத மண்ணிட் நிரப் வதற்கும்
குளத் க்குாிய ஒ க்குக் காணிகைள ைகப்பற் வதற்கும் நடவ க்ைக
எ த் வ வைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இஹலகம குளத்ைத னரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iii) குளத்ைத னரைமப்பதற்கு 2016 ஆம் ஆண் ன் வர
நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

ெசல த் திட்டத்தில்

(iv) ஆெமனில், அத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i) சட்ட விேராதமான
ைறயில் குளத்ைத மண்ணிட்
நிரப் தல் மற் ம்
குளத் க்குாிய காணிகைளச் சு காித்தல் ெதாடர்பாக நடவ க்ைக
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப சட்டவிேராத ெசயற்பாட் ல் ஈ பட் ள்ள ஆட்களின்
ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இவர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ
என்பைத ம்;
(iv) குளத்தின் சில பகுதிகைள மண்ணிட்
நிரப்பி ெகாகிைல பயிாிட் ள்ள
பிரேதசங்கைள மீள சு காிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(v) அவ்வா ெகாகிைலச் ெசய்ைகைய ேமற்ெகாண் ள்ள ஆட்க
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

க்கு எதிராக

( 34 )
975/ ’16
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

2009.05.19 ஆம் திகதியில்
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தி
ந்த ம பான
விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
விற்பைன நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்களின்
யாைவெயன்பைத ம்;

கவாிகள்

(iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆகிய ஆண் களில் திதாகத்
திறக்கப்பட் ள்ள ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா ஆண் ன்ப ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iv) அ்விடங்களின்

கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(v) தற்ேபா
ல்ைலத்தீ
எவ்வளெவன்பைத ம்;

மாவட்டத்தில்

தலா

ம பான

பாவைன

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,—
ேகட்பதற்கு,— (1)

டைமப்

1148/’16
மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக்

(அ) (i)

கா , கடவத் சத்தற பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்
ேதசிய
டைமப்
அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்குச் ெசாந்தமான காணியில் அைமந் ள்ள
ெமாஹிதீன்வத்த
டைமப் த் திட்டத்தி ள்ள
களின் எண்ணிக்ைக
யா ;

(ii)

அந்த
களில் தற்ேபா கு யி ப்பவர்களாக இனங்காணப்பட் ள்ளவர்களின்
ெபயர்க ம் கவாிக ம் யாைவ;

(iii) ேமற்ப

களின் ஆரம்ப உாிைமயாளர்களின் ெபயர்கள் யாைவ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப
டைமப் த் திட்டத்திற்காக ேதசிய
அதிகாரசைபக்கு சு காிக்கப்பட்ட காணியின் அள

டைமப்
யா ;

அபிவி த்தி

(ii) காணி சு காிக்கப்பட்ட ேவைளயில் காணி உாிைமயாளர்/ உாிைமயாளர்கள்
என்றவைகயில் இனங்காணப்பட்
ந்த ஆளின்/ ஆட்களின் ெபயர்கள்
மற் ம் கவாிகள் யாைவ;
(iii) ேமற்ப காணிைய அரசாங்கம் சு காித்ததாக குறிப்பிட் ள்ள வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயின் பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா;
(iv) காணி சு காித்த

க்காக அப்ேபா

இழப்பீ

வழங்கப்பட்டதா;

(v) ஆெமனில், அந்த இழப்பீட் த் ெதாைக யா ;
(vi) இழப்பீட் ைன ெபற்ற ஆட்களின் ெபயர்கள் யாைவ;
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 35 )
1212/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) L.T.T.E. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்தில் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின் ப

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இவ்வா

ெகாைல ெசய்யப்பட்ட,

(i) ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின
எண்ணிக்ைக;

தைலவர்கள் அல்ல

(ii) ஒவ்ெவா
மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் அல்ல
மக்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) அரச அ
எவ்வள

உ ப்பினர்களின்
மதத்ைதச் ேசர்ந்த

வலர்களின் எண்ணிக்ைக;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) ேமேல (அ) மற் ம் (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள விடயங்கள் ெதாடர்பாக
ைமயான ஓர் அறிக்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?
856/ '16

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில், அக்குரஸ்ஸ, ெகாடபிட் ய ேதசிய பாடசாைலக்கு
2016 ஆம் ஆண் க்காக 6ஆம் தரத் க்கு மாணவர்கைள அ மதிக்கின்ற
ேபா
ைறேக இடம்ெபற் ள்ள என்பைத ம்;
(ii) இதன் காரணமாக சில மாணவர்க

க்கு அநீதி ேநர்ந் ள்ள

என்பைத ம்;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்காக, ெகாடபிட் ய ேதசிய பாடசாைலயின் 6ஆம்
தரத் க்கு
ஏைனய
பாடசாைலகளி
ந்
அ மதிக்கப்பட்ட
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
மாணவர்கள்
அ மதிக்கப்பட்ட
ைறயியல்,
மாணவ க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா என்பைத ம்;

ஒவ்ெவா

(iii) ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட மாணவர்கள் பற்றிய ஒ பட் யல் அதிபாினால் கல்வி
அைமச்சுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், குறித்த பட் ய
ெபற் ள்ளதா என்பைத ம்;

க்கு

அைமச்சின்

விதப் ைர

கிைடக்கப்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) இ
ெதாடர்பில் விசாரைணெயான்ைற ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், குறித்த திகதி யா

என்பைத ம்;

(iii) அநீதி இைழக்கப்பட்ட மாணவர்கள்
நடவ க்ைககள் யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு ேம
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

ம் அறிவிப்பாரா?

ெதாடர்பில்

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்

( 36 )
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

1172/ ’16

(அ) (i) மட்டக்களப் மாவட்டத்தின் ஏறா ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் அைமந் ள்ள
அரச நி வனங்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் அள யா ;
(ii) ேமற்ப
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் கு யி ப்பாளர்கள் அரசாங்க
காணிகைள அளிப் / உாிமப்பத்திரங்கள் வாயிலாக ெபற் க்ெகாள்ள
விண்ணப்பித் ள்ளார்களா;
(iii) ஆெமனில், அக்ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iv) ேமற்ப விண்ணப்பதாாிக க்கு இற்ைறவைர அளிப்
வாயிலாக வழங்கப்ப ள்ள காணிகளின் அள யா ;

/ உாிமப்பத்திரங்கள்

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1213/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) L.T.T.E. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தில் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
(ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின் ப

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இவ்வா

ெகாைல ெசய்யப்பட்ட,

(i) ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின
எண்ணிக்ைக;

தைலவர்கள் அல்ல

(ii) ஒவ்ெவா
மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் அல்ல
மக்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) அரச அ
எவ்வள

உ ப்பினர்களின்
மதத்ைதச் ேசர்ந்த

வலர்களின் எண்ணிக்ைக;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) ேமேல (அ) மற் ம் (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள விடயங்கள் ெதாடர்பாக
ைமயான ஓர் அறிக்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் ேம ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

1465/ '16
ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்டபதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஓய் ெபற்ற சனாதிபதிகளின் பா காப் ேசைவயில் ஈ ப த்தப்ப கின்ற
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்க க்கு பிரயாணச் ெசல மற் ம் அ ப்பைடச்
சம்பளத்தில் 1/3 விேசட ெகா ப்பன மாதாந்தம் ெச த்தப்ப கின்றதா;
(ii) ஆெமனில், ஓய் ெபற்ற சனாதிபதியான ெகௗரவ மஹிந்த ராஜபக்க்ஷ
அவர்களின்
பா காப்
ேசைவயில்
ஈ பட் ள்ள
ெபா ஸ்
உத்திேயாகத்தர்க க்கு, குறிப்பிட்ட ெகா ப்பன கள் 2016 ேம மாதம்
தல் இைடநி த்தப்பட் ள்ளைமக்கான காரணம் யா ;
(iii) சமமான ேசைவக்கு சமனான உாிைமகள் கிைடக்கப்ெபறாத ேமற்ப
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்க க்கு
குறிப்பிட்ட ெகா ப்பன கைள
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 37 )

2017 மார்ச்சு 10, ெவள்ளிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

858/’16
ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

இலங்ைகயில் வன நிலப்பரப்பின் அளவிைன அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்கு
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்கின்றதா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அவ்வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) அதிகாிப்பதற்கு
உத்ேதசமா ள்ள
ெஹக்டயார்
அள
வனத்திற்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்;

ஒவ்ெவா

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)
(ii)

திய வனச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
ஆெமனில், அதற்கான பிரேதசங்கள் ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;

(iii) அப்பிரேதசங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iv)

திய வனச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் ெஹக்டயார்
அள ஒவ்ெவா பிரேதசத்திற்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1214/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

L.T.T.E. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டத்தில் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;

(ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின் ப

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இவ்வா
(i)

ெகாைல ெசய்யப்பட்ட,

ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின
எண்ணிக்ைக;

தைலவர்கள் அல்ல

(ii) ஒவ்ெவா
மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் அல்ல
மக்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) அரச அ
எவ்வள

உ ப்பினர்களின்
மதத்ைதச் ேசர்ந்த

வலர்களின் எண்ணிக்ைக;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) ேமேல (அ) மற் ம் (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள விடயங்கள் ெதாடர்பாக
ைமயான ஓர் அறிக்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் ேம ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

( 38 )
860/ ’16
ெகௗரவ

த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்

ெபா ளாதார அ
(அ) (i)

வல்கள்அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

இலங்ைக இரா

வத்தின் 06 ஆம் பீரங்கிப் பைடயணியில் 65954 ஆம்

இலக்கத்தின் கீழ் பணியாற் ம் திக் எல்ல ேலகம்ேக சமித் அஞ்சுல குமார
ேலகம்ேக எ

ம் உத்திேயாகத்தர் இரா

வ ஒ க்க விதிகைள மீறி ள்ளார்

என்பைத ம்;
(ii) இவர்

ெதாடர்பாக

நடத்தப்பட்ட

விசாரைணகள்

உாிய

ைறயில்

மைனவியான ஸ்ரீமா

லசந்திகா

ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(iii) இதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட இவர

நவரத்ன என்பவ க்கு அநீதி ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப

உத்திேயாகத்தர் சம்பந்தமாக விசாரைணெயான்

நடத்தப்ப மா

என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ
(iii) ஸ்ரீ மா

எப்ேபாதி ந்

என்பைத ம்;

லசந்திகா நவரத்ன என்பவ க்கு ஏற்பட் ள்ள அநீதி ெதாடர்பாக

அவ க்கு நிவாரணம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு இரா

வம் தைலயி மா

என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அ

எவ்வா

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1235/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

மட்டக்களப்

மாவட்டத்தி

ள் 1983 ஆம் ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த

திகளின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) அவற்றில் தார் இடப்பட்

ந்த

திகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள

எவ்வள ;
(iii) 1983 ஆம் ஆண்

ெதாடக்கம்

த்தம்

வைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில்

திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங்களினால் ெசல
ெசய்யப்பட்ட

நிதித்

ெதாைக

ஒவ்ேவார்

ஆண் ன்

அ ப்பைடயில்

ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv)

த்தம்

வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில்

ஒவ்ேவார் ஆண்
(v) இ

ெதாடர்பான

ைமயான அறிக்ைகைய இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா;

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

திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக

ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

