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2017 ெபப்ரவாி 09 வியாழக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட
2017 ெபப்ரவாி 21, ெசவ்வாய்க்கிழைம

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

*

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ைகயிைல மற் ம்
ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2006 ஆம்
ஆண் ன் 27ஆம் இலக்க, ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைபச்
சட்டத்தின் 33 ஆம் பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 30 ஆம் பிாிவின் கீழ் விதித் ைரக்கப்
பட்டனவான ைகயிைல உற்பத்திப் ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய்வதைன அல்ல
விற்பதைனத் தைடெசய்தல் ெதாடர்பில் சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 ெசத்ெதம்பர் 01 ஆம் திகதிய 1982/33 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக மற் ம் 2016 திெசம்பர் 15 ஆம் திகதிய 1997/22 ஆம்
இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக
லம் தி த்தம் ெசய்யப்பட் ப்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2017.02.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
*

நிதி அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள
(இல.1),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட்
2016 திெசம்பர் 06 ஆம் திகதிய 1996/10 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.02.08 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

நிதி அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி ( விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள
(இல.2),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ் உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,
2016 நவம்பர் 10 ஆம் திகதிய 1992/29 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.02.08 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

நீதி அைமச்ச ம்
த்தசாசன அைமச்ச ம்,— குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச்
சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 2013 ஆம் ஆண் ன் 2
ஆம் இலக்க, குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் 7(2) ஆம் பிாிவின் கீழ் அச்சட்டத்தின் கால எல்ைல ெதாடர்பில் நீதி
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 சனவாி 18 ஆம் திகதிய 2002/28 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.02.07 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.

(2)
*

அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— ெசயல்
க்க
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 2008 ஆம் ஆண் ன் 14 ஆம்
இலக்க ெசயல்
க்க அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் சட்டத்தின் 3 (4) ஆம் பிாிவின் கீழ்
உத்ேதசிக்கப்பட்ட க த்திட்டம் சம்பந்தமாக அளிக்கப்பட ள்ள விலக்களிப் க்கள்
ெதாடர்பில்
அபிவி த்தி உபாய
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால்
ஆக்கப்பட் , 2017 சனவாி 30 ஆம் திகதிய 2004/29 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயினால் தி த்தப்பட்டவாறான 2016 திெசம்பர் 06 ஆம் திகதிய 1996/26 ஆம்
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.02.08 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

* அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற .
2017 மார்ச்சு 22,

வாய்

தன்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்

465/ ’ 16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (6)
(அ) (i)

2015 ஆம் ஆண்
ள் சனாதிபதி அவர்கள் கலந் ெகாண்ட ெவளிநாட்
பயணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப ஒவ்ெவா ெவௗிநாட் ப் பயணத்தி ம் கலந் ெகாண்டவர்களின்
ெபயர், பதவி மற் ம் இந்நபர்க க்காக அரச மற் ம் அரசுசார் நி வனங்
களினால் ஏற்கப்பட்ட ெசல கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
ேகட்பதற்கு,— (4)
(அ) (i)

547/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக்

இலங்ைகயில் தங்கம் மற் ம் ெவௗ்ளிக் ைகத்ெதாழி
ெப ந்ெதாைகயாேனார் உள்ளனெரன்பைத ம்;

ல் ஈ பட் ள்ள

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

ம்

(iii) இந்த ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ளவர்கள் ெதாழில்கைள இழக்கேவண் ய
இடர்ேநர் நில கின்றெதன்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப

ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

(ii) அந்த ஆட்க க்கு திய ைகத்ெதாழில்கைள அபிவி த்தி ெசய் ெகாள்ள
அரசாங்கத்தினால் ச ைககைள வழங்க நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்
பட் ள்ளனவா;
(iii) ஆெமனில், அச்ச

ைககள் யாைவ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

தங்கம் மற் ம் ெவௗ்ளி விைலையக் கட் ப்ப த்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள் மா;

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

(3)
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,—
ேகட்பதற்கு,— (2)

டைமப்

902/ ’16
மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக்

(அ) (i) அரசியல் பழிவாங்கல்க க்கு ஆளாகி ள்ள ேதசிய
டைமப் அபிவி த்தி
அதிகாரசைபயின் ஊழியர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க திய அரசாங்கத்தின்
கீழ்
கு ெவான்
நியமிக்கப்பட்
அல்ல
ேவைலத்திட்டெமான்
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப கு நியமிக்கப்பட் அல்ல ேவைலத்திட்டெமான்
தயாாிக்கபட்
இ ப்ப
அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரத்தின் கீழா;
ஆெமனில், ேமற்ப அங்கீகாரம் ெபறப்பட்ட திகதி யா ;
(iii) அரசியல் பழிவாங்கல்க க்கு நிவாரணம்
ெகாள்ளப்ப ம் கால எல்ைல யா ;

வழங்குவதற்காக

கவனத்திற்

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) பழிவாங்க க்கு ஆளாகி ள்ளவர்க க்கு
ெசயற்ப த்தப்பட்ட ேவைலத்திட்டம் யா ;

நிவாரணம்

வழங்குவதற்காக

(ii) அவ்வா
பழிவாங்க க்கு ஆளாகி, நிவாரணங்கள் ெபற் , பதவி யர்
ெபற் ள்ளவர்களின் ெபயர், பழிவாங்க க்கான காரணம் மற் ம் இவர்க க்கு
வழங்கப்பட் ள்ள நிவாரணம் தனித்தனியாக யா ;
(iii) இவர்க

க்கு பதவி யர்ேவா

(iv) ஆெமனில், அ

எத்திகதியி

நி

ைவச் சம்பளம் வழங்கப்ப கின்றதா;

ந் ;

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

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெவளிநாட்ட

928/ ’ 16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)

(அ) (i) 2015.01.08 ெதாடக்கம் 2016.08.01 வைர இலங்ைக ெவளிநாட் த்
ப்
பணிக்காக நியமிக்கப்பட்ட இலங்ைக ெவளிநாட் ச் ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள்
அல்லாத ஆட்களின் ெபயர்கள், பிறந்த திகதிகள், இலங்ைக கவாிகள், கல்வித்
தைகைமகள், ேசைவ அ பவங்கள், நியமிக்கப்பட்ட நா கள் மற் ம்
பதவிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(ii) இவர்களில் இரட்ைட பிரஜா ாிைம நிைலகள்/ ெவளிநாட்
ெகாண் ள்ள ஆட்கள் யாவர் என்பைத ம்;
(iii) அரசியல் ாீதியாக நியமிக்கப்பட்ட ேமற்ப
கடைமகள் யாைவ என்பைத ம்;

ஆட்க

பிரஜா ாிைமையக்

க்கு ஒப்பைடக்கப்பட்ட

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

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ
ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i)

மற் ம்

ைரச்ேசாைல நிலக்காி அனல் மின்வ
களின் எண்ணிக்ைக யா ;

981/ ’ 16
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்
நிைலயத்தி

(ii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
மின் பிறப்பாக்கி ம்
ஆரம்பித்த வ டம் ெவவ்ேவறாக யா ;
(iii) ேமற்ப மின் பிறப்பாக்கிக
ெசல எவ்வள ;

மின்

ள்ள மின் பிறப்பாக்கி
உற்பத்தி

ெசய்வைத

க்காக இலங்ைக அரசு ஏற் ள்ள ெமாத்தச்

(iv) இக்க த்திட்டத் க்கான நிதி எவ்வா

ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(4)
(ஆ) (i)

ைரச்ேசாைல மின்வ நிைலயத்ைத அைமப்பதற்காகப் ெபறப்பட்ட கடன்
ெதாைக தி ப்பிச் ெச த்தப்ப ம் ைற யா ;

(ii) கடன் ெதாைக ெச த்தப்ப வ இலங்ைக மின்சார சைபயினாலா அல்ல
இலங்ைக சனநாயக ேசாச ச கு யரசினாலா;
(iii) வ டெமான் க்கு ெச த்தப்ப ம் தவைணப் பணத்தின் ெமாத்தத்ெதாைக
எத்தைன மில் யன் அெமாிக்க ெடாலர்கள்;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ நளின் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)

மற் ம்

985/ ’16
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

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

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

(iii) உலகில் மின் உற்பத்திக்காக
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
லங்கைளப்
பயன்ப த் கின்ற நா க க்கு மத்தியில் இலங்ைக ெபற் ள்ள இடம்
யாெதன்பைத ம்;
(iv) சூாிய சக்தி, காற் ச் சக்தி மற் ம் உயிர்த்ெதாகுதி சக்தி ஆகிய லங்கைளத்
த வியதாக மின் பிறப்பாக்கம் ெசய்யப்ப வதற்காக இலங்ைக அரசாங்கம்
அல்ல
அரசுடன் ெதாடர் ைடய நி வனங்களால் கடந்த 10 வ ட
காலப்பகுதியில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள தலீ எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) காற் ச் சக்தி, சூாிய சக்தி மற் ம் உயிர்த்ெதாகுதிச் சக்திையத் த வியதாக மின்
பிறப்பாக்கம் ெசய்யப்ப தல் ெதாடர்பான ைறக க்குாியதாக அரசாங்கத்தினால்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் தலீ கள் குைறவைடவதற்கான காரணம் யாெதன்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)

மற் ம்

1003/’16
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் தனியார் மின் உற்பத்தி நிைலயங்கைள
நிர்மாணிப்பதற்கு அங்கீகாரம் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக இலங்ைக
நிைலெப தகு
சக்தி
அதிகார
சைபக்கு
இ வைர
கிைடத் ள்ள
விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைக,
லங்க க்கு அைமய தனித்தனிேய
எத்தைன என்பைத ம்;
(ii) தற்ேபா இயங்கி வ கின்ற மின் உற்பத்தி நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக
யா என்பைத ம்;
(iii) உாிமப்பத்திரம் ெபற் க்ெகாண் , இயங்காதி க்கின்ற திட்டங்கள் யாைவ
என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப

(iii) இற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(5)
(ஆ) (i) இலங்ைக நிைலெப தகு சக்தி அதிகார சைபயினால் ஒ ங்கு ைறயான
சுற்றாடல் பின்னாய் நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) இன்ேறல், சுற்றாடல் பின்னாய் நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற
தவைணகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) உத்ேதச “இஹல க
கல் ெதால” சி அளவிலான நீர் மின் க த்திட்டத்திற்கு
வழங்கப்பட் ள்ள ஆரம்ப சுற்றாடல் கற்ைக மதிப்பீட்
அறிக்ைகயின்
பிரதிெயான்ைற இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1009/ '16
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i) கண் மாவட்டத்தில், உட பலாத்த பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கு ெசாந்தமான,
எெகாட
க க வ
கு ேயற்றத்தில்
வசிப்பவர்களில்,
தற்ேபா
அரசாங்கத்தினால் காணி உ திகள் வழங்கப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ேமற்ப கு யி ப்பாளர்களில் இ வைரயில் காணி உ திகள் வழங்கப்படாத
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) ேமற்குறிப்பிட்ட கு ேயற்றத்தில் ஐம்ப
ஆண் க க்கு ேமல் கு யி க்கும்
காணிெப நர்க க்கு உ திகைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1012/ ’16
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ெகா ம் நகாில் ஒன் ேசர்கின்ற மைழ நீர் கட க்கு வ ந்ேதா வதற்காக
நிலக்கீழ் குழாய்
ைறைமெயான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கான திட்டெமான்
உள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், இத்திட்டத்ைத அைமப்பதற்கான ஆேலாசைன ேசைவகைள
வழங்கும் நி வனம் யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
நி வனத்ைத ெதாி
ேகாரப்பட்டனவா என்பைத ம்;

ெசய்வதற்கு

ேகள்வி

பத்திரங்கள்

(iv) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
(v) இக்க த்திட்டத்திற்ெகன
யாெதன்பைத ம்;

கடன்

அல்ல

உதவி

வழங்கும்

(vi) ேமற்ப
(v) இல் குறிப்பிடப்பட்ட கடன் அல்ல
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(vii) இக்க த்திட்டத்ைத
யாெதன்பைத ம்;

ஆரம்பிக்க

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

உத்ேதசமா ள்ள

நி வனம்

உதவித் ெதாைக
காலவைரயைற

(6)
1019/ '16
ெகௗரவ நாமல் ராஜபக்ஷ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு.— (3)
(அ) (i) 2015 சனவாி மாதம் தல் இற்ைறவைரயிலான காலப்பகுதியில் சனாதிபதி
அவர்களினால் அங்குரார்ப்பணம் ெசய்
ைவக்கப்பட்ட அரச மற் ம்
கூட் த்தாபனங்க க்குச் ெசாந்தமான கட் டங்கள் மற் ம் ஏைனய
நிர்மாணிப் களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ேமற்ப நிர்மாணிப் களில், 2015 சனவாி மாதத்தின் பின்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட
நிர்மாணிப் களின் எண்ணிக்ைக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

1099/ ’16
லங்கள் அபிவி த்தி

த்தளம் மாவட்டத்தில் உள்ள பல கிராமங்கள் கடலாிப் க்கு உள்ளாகும்
அச்சு த்த க்கு உள்ளாகி ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அக்கிராமங்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) அவ்வா கடலாிப் க்கு உள்ளாகி ள்ள கிராமங்கள் மற் ம் மக்கள் சார்பாக
ஏேத ம்
நிவாரண
ேவைலத்திட்டெமான்
அைமச்சினால்
ன்ென க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அ

பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1215/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(ஆ) (i)

மட்டக்களப்
மாவட்டத்தில்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

அைமந் ள்ள

அரச

நி வனங்களின்

(ii) L.T.T.E. பயங்கரவாதிகளால் 1983 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர் அழிக்கப்பட் ள்ள
அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்,
(iii) அழிவைடந் ள்ள
ேமற்ப
ெசாத் கள்
பற்றி
அரசாங்கத்தினால்
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய மதிப்பீெடான் ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அச்ெசாத் களின் ெமாத்த ெப மதி யாெதன்பைத ம்;
(v) அழிக்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா
ெசாத்
ெதாடர்பாக ம் ெபா ப் க்கூற
ேவண் ய
பயங்கரவாதிக க்கு
எதிராக
சட்ட
நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப
(i) - (vi) வைர விசாாிக்கப்பட் ள்ள தகவல்கள் ெதாடர்பான
ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(7)

ெகௗரவ டலஸ் அலகப்ெப ம,— உள்நாட்ட

1282/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) மாத்தைற மாவட்டத்தில் சுனாமி அனர்த்தத்தினால்,
(i) ேசதமைடந் ள்ள

களின் எண்ணிக்ைக;

(ii) அழிவைடந்த அல்ல
பாதியள
அழிவைடந்த
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள திய
களின் எண்ணிக்ைக;
ஒவ்ெவா பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

க

க்கு

பதிலாக

வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத

(ஆ) (i) ேமற்ப அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
களில் இ வைர பகிர்ந்தளிக்கப்
பட் ள்ள
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
கள் கிைடக்கப்ெபற்ற நபர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
யாைவெயன்பைத ம்;

கவாிகள்

(iii) தற்ேபா
சுனாமி
களில் வாழ்கின்ற நபர்களில் எத்தைன ேப க்கு
உ திகள் வழங்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா
ெசயலாளர் பிாி வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

பிரேதச

(v) இ
வைர உ திகள் கிைடக்காத
ெப நரர்க க்கு
ாிதமாக
உ திகைள வழங்க எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(vi) உ திகள் வழங்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்குஅறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
ேகட்பதற்கு,— (3)

697/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) (i)

அரக்கு சார்ந்த உற்பத்திக் ைகத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண் ள்ளவர்கள்
தற்ேபா அக்ைகத்ெதாழி
ந் விலகிச் ெசல்கின்றனர் என்பைத ம்;

(ii)

லப்ெபா ள் மற் ம் சந்ைத ெதாடர்பாக பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன
என்பைத ம்;

(iii) இக்ைகத்ெதாழிலான இந்நாட் க்கு ெப மள
ஈட் த்தரக் கூ யெதான்றாகுெமன்பைத ம்;

ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) அரக்கு சார்ந்த உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றனவா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், 2015 ஆம் ஆண்
வ மானம் யாெதன்பைத ம்;

ள் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஏற் மதி

(iii) ஏற் மதி ெசய்யப்ப வதில்ைலெயனில்,
எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அ

எத்திகதியி

ந்

ஏற் மதி

ெசய்ய

நடவ க்ைக

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) நாட்
ள் அரக்கு சார்ந்த ைகத்ெதாழி க்கு ேதைவயான சந்ைதைய
விாி ப த்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப

நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

(8)
ெகௗரவ உதய
ேகட்பதற்கு,— (3)

பிரபாத்

கம்மன்பில,—

ெவௗிநாட்ட

வல்கள்

945/ ’16
அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2015.12.09 ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 2016.09.30 ஆந் திகதி வைரயான
காலப்பகுதிக்குள் நியமிக்கப்பட்ட
வர்கள், உயர் ஸ்தானிகர்கள், பிரதித்
வர்கள், பிரதி உயர் ஸ்தானிகர்கள் மற் ம் அந்த மட்டத்ைதச் ேசர்ந்த
ேவ
பதவிகைள வகிக்கின்ற ெவௗிநாட் ச் ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள்
மற் ம் ெவௗிநாட் ச் ேசைவையச் சாராத உத்திேயாகத்தர்கள் எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(ii) 2016.09.30 ஆந் திகதியளவில் ேமற்ப (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட பதவிகைள
வகிக்கின்ற ெவௗிநாட் ச் ேசைவைய சாராத உத்திேயாகத்தர்களின்
ெபயர்கள், ெதாழில்சார் தைகைமகள், அதிகபட்ச கல்வித் தைகைமகள்
மற் ம் தற்ேபா வகிக்கின்ற பதவிகள் ெவவ்ேவறாக யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2017 மார்ச்சு 23, வியாழக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

ெகௗரவ
த்திக பத்திரண,— கிராமிய ெபா ளாதார அ
ேகட்பதற்கு,— (1)

684/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) (i) இலங்ைகயின் வ டாந்த கர் க்கு ேதைவயான ஆ , ேகாழி, ஒட்டகம்,
ெசம்மறி ஆ
மற் ம் மா
ஆகிய இைறச்சி வைககளின் அள
அண்ணளவாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) அத்ெதாைகைய இலங்ைகயி
என்பைத ம்;

ள் உற்பத்தி ெசய்வதற்கான ஆற்றல் உள்ளதா

(iii) இன்ேறல், இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(iv) இறக்குமதி ெசய்யப்ப மாயின், 2016 ஆம் ஆண் ல் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட
அள ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) இலங்ைகக்கு இைறச்சி இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற பிரதான நா கள்
எைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இலங்ைக இைறச்சிைய ஏற் மதி ெசய்கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், 2016 ஆம் ஆண் ல் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட (அ)(i) இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள இைறச்சி வைககள் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) 2016 ஆம் ஆண் ல் இைறச்சி ஏற் மதியின்
வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்;

லம் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட

(iv) இலங்ைகயில் வ டாந்தம் இைறச்சிக்காக ெகால்லப்ப கின்ற ஆ கள்,
ேகாழிகள்,
மா கள்
ஆகியவற்றின்
எண்ணிக்ைக
அண்ணளவாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(9)
ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,—
ேகட்பதற்கு,— (2)

டைமப்

903/’16
மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக்

(அ) (i) ேதசிய
டைமப் அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் பதவியணிக்கு (cadre)
ஏற்ப அதிகார சைபயின் நிரந்தர பதவிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

(i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii) தற்ேபா
பதில்
கடைமயாற் கின்ற
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப

நிைலயி

ள்ள

பதவிகளின்

பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(v) பதில் கடைமயாற் கின்ற பதவிக க்கு நிரந்தர அ வலர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்கு
நடவ க்ைக எ க்காைமக்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)

மின்வ

மற் ம்

982/ ’16
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

(அ) (i) சூாிய சக்திைய பயன்ப த்தி இலங்ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற
மின்சாரத்தின் அள எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) பிரைசகள் தம
களில் அல்ல வியாபார நிைலயங்களில் ெபா த்தி ள்ள
சூாியக் கலங்களின்
லம் உற்பத்தி ெசய்
ேதசிய
ைறைமக்கு ஒ
நாளி ள் ேசர்க்கின்ற மின்சாரத்தின் அள எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) சூாிய
சக்தியி டாக
மின்சாரம்
உற்பத்தி
ெசய்தல்
ெதாடர்பில்
ெச த்தப்ப கின்ற கவனம் குைறவைடதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்;
(iv) சூாிய சக்தியி டாக மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்
அந்த மின்சாரத்ைத
ேதசிய
ைறைமக்கு ேசர்க்கின்ற தம
பாவைனயாளர்க க்கு இலங்ைக
மின்சார சைப வழங்கி ள்ள நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
997/ '16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) 1972 ஆம் ஆண்
தல் 2009 ஆம் ஆண் வைரயிலான காலப்பகுதியில் தமிழ்
பிாிவிைனவாதப் பயங்கரவாதம் காரணமாக,
(i) மரணமைடந்த மற் ம் காயமைடந்த சிவில் பா காப் பைடயினர் உள்ளிட்ட
இரா வ அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவவ்வள ;
(ii) மரணமைடந்த மற் ம் காயமைடந்த
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

பயங்கரவாதிகளின்

எண்ணிக்ைக

(iii) மரணமைடந்த மற் ம் காயமைடந்த
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

ெபா

எண்ணிக்ைக

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

மக்களின்

( 10 )
1004/ ’16
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் ,
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ
(அ) (i)

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)

த்தத்தின் பின்னர் அகதி
ெசாந்தமான
ைவப்பீ

ெப மள

காம்களில் தஞ்சம்
தங்கம்

எங்ேக

க்குச்

ெபா ப்பில்

மா என்பைத ம்;

(iii) இ வைரயில் அவர்களின் தங்கம் அவர்க
(iv) ேமற்ப

குந்த தமிழ் மக்க
நம்பிக்ைகப்

ெசய்யப்பட்டதா என்பைத ம்;

(ii) இவ்ைவப்பீ கைளக் கணக்கிட
ெயன

ம்

க்கு தி ப்பிக் ெகா க்கப்படவில்ைல

ைறப்பா கள் கிைடக்கப்ெபற் ள்ளனவா என்பைத ம்;
(i) ெதாடர்பில் கிைடக்கக் கூ யதாக ள்ள விபரங்கள்;

(v) இக்ேகாாிக்ைககைளத் தீர்ப்பதற்காக அரசாங்கத்தால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககைள ம் ;
அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1134/ ’16
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ

வல்கள்

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ன் இ திப் பகுதியில் நாட்
ஏற்பட்டதாக லங்கா செதாசவிற்கு அறிக்ைகெயான்

ள் அாிசி பற்றாக்குைற
சமர்ப்பிக்கப்பட்

ந்ததா

என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதன் பிரகாரம் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) அாிசி இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட காலகட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) அதன்

ெபா ட்

அைமச்சரைவயின்

அங்கீகாரம்

ெபறப்பட் ள்ளதா

என்பைத ம்;
(v) அதன்ெபா ட்

ெப ைககள் நைட ைற பின்பற்றப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(vi) ஆெமனில், விைலகைளச் சமர்ப்பித் ள்ள கம்பனிகள் யாைவெயன்பைத ம்,
(vii) ேமற்ப
(viii)

அாிசித் ெதாைகயின் ெப மதி யாெதன்பைத ம்,

ேமற்ப

அாிசித் ெதாைக களஞ்சியப்ப த்தி ைவக்கப்பட்ட அரசாங்க

மற் ம் தனியார்

ைறயின் களஞ்சியங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ix) அாிசிைய களஞ்சியப்ப த் வதற்காக ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(x) தனியார்

ைறயின்

களஞ்சிய

வசதிகைள

ெபற் க்ெகாள்

ெப ைககள் நைட ைற பின்பற்றப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் என்?

ம்ேபா

( 11 )
1225/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கல்வி அைமச்ைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மட்டக்களப்
மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ெதால்ெபா ளியல்
ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ேமற்ப இடங்களில் தற்ேபா
இடங்கள் யாைவ;

ாீதியில்

ேபணல் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற

(iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம்
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

ஆண் களில்

ஒ க்கப்பட்ட

(iv) L. T. T. E. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில்
ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ;
(v) ேமற்ப
அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்
மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(vi) ேமற்ப
அழி கள்
ெதாடர்பாக
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா;
(vii) ேமற்ப

அைனத்தின ம்

ெசய்யப்பட்
சட்ட

ப்பின்,

நடவ க்ைககள்

ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1288/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அலஹப்ெப ம,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தினால், உலக வங்கி உதவிக் க த்திட்டங்களாக
ெசயற்ப த்தப்ப வதாக
ெப ம்
பிரசாரம்
ெசய்யப்பட் ள்ள,
“அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல” க த்திட்டத்திற்கான நிதி
ஏற்பா கைள வழங்குகின்ற லங்கள் யாைவெயன்பைத ம்,
(ii) உலக வங்கிக்கு ேமற்ப
ஆய்வறிக்ைகேயா அல்ல
அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;

க த்திட்டம் ெதாடர்பான சாத்தியக்கூ
பிேரரைணேயா
ன்ைவக்கப்பட் ப்பின்,

(iii) உலக வங்கியினால் ேமற்ப
யாெதன்பைத ம்;

க த்திட்டம் அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள திகதி

(iv) வழங்கப்பட்
என்பைத ம்;

ப்ப

கடனா;

நிதிஉதவியா;

இன்ேறல்,

ெகாைடயா

(v) ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப க த்திட்டத்தின் கீழ் ெபௗதீக மற் ம் உட்கட்டைமப் வசதிகைள
ேமம்ப த்த
மாத்தைற
மாவட்டத்தி
ந்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட் ள்ள
பாடசாைலகள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
பாடசாைலக்கும் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி ஏற்பா கள்
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 12 )
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— உள்நாட்ட

848/16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

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

வா ம்

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

ஆட்களின்

எண்ணிக்ைக

பிரேதசங்களி

ம் வாழ்வதாக

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இந்த மக்களின் கல்வி, உயர்கல்வி மற் ம் சுகாதாரம் ஆகிய அ ப்பைட
ேதைவகைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கான உாிைம அரசாங்கத்தினால்
உ திப்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில்,
அதற்காக
யாைவெயன்பைத ம்;

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள

நடவ க்ைககள்

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

சரைணகள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு, அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
ெகளரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)

மின்வ

மற் ம்

983/ ’16
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் நைடெபற்ற காலநிைல மாற்றங்கள் ெதாடர்பான பாாிஸ்
மாநாட் ல் எ க்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
தீர்மானம் ெதாடர்பாக இலங்ைக கு யரசின் இணக்கப்பா
ெதாிவிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அந்தத் தீர்மானங்கைள நைட ைறப்ப த் வதற்கு மின்வ
மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சினால் எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள்
யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1018/ ’ 16
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i) ேவரஸ் கங்ைக க த்திட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் சுேனத்ராேதவி
தி
வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட் இன்றளவில் நி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) நிர்மாணப் பணிகள் நி த்தப்பட்டதால் சுற்றி
ள்ள பிரேதசங்களில்
ெப மளவில் ளம் கள் பரவி ெடங்கு ேபான்ற உயிர்ெகால்
ேநாய்கள்
பரவி ள்ளெதன்பைத ம்;
(iii) சுேனத்ராேதவி தியில் வசிக்கும் சிவில் ெபாறியியலாளர் திஸ்ஸ டீ சில்வா
என்பவர் இ
ெதாடர்பாக மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சின் ெசயலாளர் தி . நிஹால்
பசிங்கைவ அறி
த்தி ள்ள
ேபாதி ம், பயென
ம் கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) இ ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத அவர் இச்
சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 13 )
1043/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ

வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் ஐக்கிய நா கள் அைமப்பின் ெபா ச் சைபயின்
வ டாந்த அமர் க்கான சனாதிபதி அவர்களின் விஜயத்தின்ேபா
ெகாண்ட
(ii) ேமற்ப

க் கு வினர் எத்தைன ேபர்;
விஜயத்தில் கலந்

இவர்கள்
(iii) ேமற்ப

கலந்

ெகாண்ட ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம்

க் கு வில் உள்ளடங்கிய அ ப்பைட ெவவ்ேவறாக யாைவ;
விஜயத் க்காக அரசு, அரச கூட் த்தாபனங்கள் நியதிச்சட்ட

சைபகள்

மற் ம் அரச கம்பனிகளில் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெமாத்தச்

ெசல கள் எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1136/ ’16
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2015.09.01 ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 2016.10.01 ஆந் திகதி வைர,
(i) அரசாங்க

கட்டடங்களில்

ேபணிவரப்பட்ட

அைமச்சுக்கள்

மற் ம்

இராஜாங்க அைமச்சுக்கள் யாைவ;
(ii) வாடைக அ ப்பைடயில் ெபறப்பட்

ேபணிவரப்ப கின்ற இராஜாங்க

அைமச்சுகள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) வாடைக அ ப்பைடயில் ெபறப்பட்ட கட்டடங்களின்,
(i) மாதாந்த வாடைக;
(ii) பரப்பள ;
(iii)

ற்பணமாகச் ெச

த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக மற் ம் காலப்பகுதி;

(iv) கட்டட உாிைமயாளாின் ெபயர் மற் ம்

கவாி;

தனித்தனியாக யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) வாடைக
ெச

அ ப்பைடயில்

ெபறப்பட் ள்ள

கட்டடங்க

த்தப்ப கின்ற ெமாத்த வாடைகப் பணம் மற் ம் ெச

க்கு

மாதாந்தம்

த்தி ள்ள ெமாத்த

ற்பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

( 14 )
1234/ ’16
ெகௗரவ

பத்ம

உதயசாந்த

குணேசகர,—

வ

வாதார

அபிவி த்தி

மற் ம்

வனசீவராசிகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில்

இ தியாக

ெதாைக மதிப்பின்ப
காட்

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட

ஒ க்கங்களி

காட்

யாைனகளின்

ம் சரணாலயங்களி

ள்ள ெமாத்த

யாைனகளின் எண்ணிக்ைக யா ;

(ii) தற்ெபா
கிராம

யாைன - மனித ேமாதல் உக்கிரமைடந் ள்ள மாவட்டங்களில்
அ

வலர்

பிாி

மட்டத்திலான

ைமயான

அறிக்ைகைய

சமர்ப்பிப்பாரா;
(iii) ேமற்ப

கிராம அ

வலர் பிாி களில் வா ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக

யா ;
(iv) ேமற்ப

பிரேதசங்களில் விவசாயம் ெசய்யப்ப ம் விவசாய நிலங்களின்

பரப்பள

யா ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் யாைன - மனித ேமாதைலக்
குைறப்பதற்கு

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட

நடவ க்ைக

க

க்காக

ெசல

ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த பணத் ெதாைக யா ;
(ii) அதன்

ைமயான அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1290/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) மாத்தைற மாவட்டத்தில் ேதயிைல பயிாிடப்பட் ள்ள காணிகளின் அள
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) 2013 ஆம் ஆண்

ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்

(i) ேதயிைலக் காணிகளி
(ii) அரசாங்க

உர

ந்

வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில்,

ெபறப்பட்ட அ வைட யாெதன்பைத ம்;

மானியத்ைதப்

ெபற் க்ெகாண்ட

விவசாயிகளின்

எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(iii) ேதயிைல விவசாயிக
உரத்தின் அள
ஒவ்ெவா

வ டத்தின்

அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

க்கு அரசாங்க உர மானியத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட

யாெதன்பைத ம்;
பிரகாரம்

தனித்தனியாக

அவர்

இச்சைபக்கு

( 15 )

2017 மார்ச்சு 24, ெவள்ளிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
861/ ’16

ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— பா காப் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

த்த களத்தில் மரணித்த மற் ம் அங்க ன ற்ற இரா வ
ரர்களின்
கு ம்பங்கள் தற்ேபா
ச க ெபா ளாதார பிரச்சிைனகள் பலவற் க்கு
கம்ெகா த் ள்ளன என்பைத ம்;

(ii) இவர்கைள அரவைணப்ப
என்பைத ம்;

நாட்

ள்ள

சகலாின ம்

ெபா ப்பாகும்

(iii) குறித்த ரர்களின் மைனவிமார்களின் மற் ம் பிள்ைளகளின் நலேனாம்பல்
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ெமன்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
இரா வ
ரர்கள
கு ம்பங்களின் நலேனாம்ப க்காக
அரசாங்கம் நைட ைறப த் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
கு ம்பங்களின் பிள்ைளகள
கல்வி நடவ க்ைககள் மற் ம்
ெதாழில் ேதைவகள் சம்பந்தமாக அரசாங்கம் தைலயிட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அ

எவ்வா

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i) தற்ேபா
இலங்ைகயி
யாெதன்பைத ம்;

ள்ள

மின்வ
மின்

மற் ம்

984/ ’ 16
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

பாவைனயாளர்களின்

எண்ணிக்ைக

(ii) இலங்ைகயின் மின் பாவைனயாளர்களில், இலங்ைக மின்சார சைபயினால்
மின் இைணப் கள் வழங்கப்பட் ள்ள பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(iii) இலங்ைக மின்சார (தனியார்) நி வனத்தினால் மின் இைணப் கள்
வழங்கப்பட் ள்ள பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) மின்வ ,
ப்பிக்கத்தக்க
சக்தி
அைமச்சாினால்
இலங்ைகக்கு
அறி கப்ப த்தப்ப வதாக அண்ைமக் காலத்தில் கூறப்பட்ட சூட் ைக மின்
மானிகளின்
(Smart
Meters)
லம்
நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்ப ம் ேநாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) தற்ேபா ெபா த்தப்பட் ள்ள சூட் ைக மின் மானிகளின் (Smart Meter)
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமேல (ஆ)(i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் இலங்ைகயின்
அைனத் மின் பாவைனயாளர்க க்கும் ேமற்ப சூட் ைக மின்மானிகைள
வழங்கி
ப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 16 )
1070/ ’16
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 1983
ைல மற் ம் ஓகஸ்ட் மாதங்களில் இடம்ெபற்ற இனக் கலவரத்தின்
காரணமாக,
(i) உயிாிழந்த, காயமைடந்த மற் ம் இடம்ெபயர்ந்த சிங்கள மக்களின்
எண்ணிக்ைக, அவர்கள் வாழ்ந்த மாவட்டங்க க்கைமய ெவவ்ேவாறாக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) உயிாிழந்த காயமைடந்த மற் ம் இடம்ெபயர்ந்த ெமாத்த சிங்கள மக்களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ அேசாக் பிாியந்த,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்
ேகட்பதற்கு,— (1)

1093/ ’16
ராட்சி அைமச்சைரக்

(அ) (i) மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சின் நிதி ஏற்பாட் ன் கீழ்
த்தளம் மாவட்டத்தில் குளங்கள் ம சீரைமப்
க த்திட்டெமான்
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதாக என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப க த்திட்டத்தின் கீழ் தற்ேபா
த்தளம் மாவட்டத்தில்
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள குளங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) அதற்காக ெசல

ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1138/ ’16
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைகயில் தற்ேபா
யாைவ;

காணப்ப கின்ற ேபாதனா ைவத்தியசாைலகள்

(ii) ேமற்ப ஒவ்ெவா ேபாதனா ைவத்திசாைலயி ம் சிகிச்ைசப் பயிற்சிைய
வழங்குகின்ற அரசாங்க பல்கைலக்கழகங்களின் ம த் வ பீடங்கள் யாைவ;
(iii) மாலேப பிரேதசத்தில் “டாக்டர் ெநவில் பர்னாந்
நட் ற
ேபாதனா
ைவத்தியசாைல”
எ ம்
ைவத்தியசாைலெயான் ேபணிவரப்ப கின்றதா;

இலங்ைக – ரஷ்யா
ெபயாில்
தனியார்

(iv) ேமற்ப
தனியார் ைவத்தியசாைலைய ேபாதனா ைவத்தியசாைலயாக
அறி கஞ்ெசய்ய சுகாதார அைமச்சின் அ மதி வழங்கப்பட் ள்ளதா;
(v) ஆெமனில், ேமற்ப
சமர்ப்பிப்பாரா;

அ

மதி

வழங்கப்பட்ட

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

ஆவணத்ைதச்

சைபயில்

( 17 )
1167/ ’16
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— மாநகர மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கண்
நகர அபிவி த்திக்
க த்திட்டத்திற்காக 2014 ஆம் ஆண் ன் இ தியளவில் நகர அபிவி த்தி
அதிகாரசைபயினால் ெசலவிடப்பட்
ந்த பணத்ெதாைக யா ;
(ii) இக்க த்திட்டத்திற்காக கடந்த அரசாங்க காலத்தில் ெவௗிநாட் உதவிகள்
ஊடாக ஒ க்கப்பட்ட பணத்தில் அத்த ணமாகும்ேபா
கிைடத்தி ந்த
ெதாைக யா ;
(iii)

திய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்
ஏறக்குைறய 20 மாதங்கள்
கழிந் ள்ள
ேபாதி ம்,
அக்காலப்பகுதிக்குள்
இக்க த்திட்டத்தின்
எவ்விதமான அபிவி த்திப் பணி ம் இடம்ெபறவில்ைல என்பைத
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இலங்ைகயின் பிரதான நகரெமான்றான கண் ேபான்றெதா நகரத்தின் நகர
அபிவி த்திக் க த்திட்டத்ைத இைடநி த்த அைமச்சு நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1236/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தி ள் 1983 ஆம் ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த
திகளின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) அவற்றில் தார் இடப்பட்
எவ்வள ;

ந்த

திகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள

(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 திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக
ஒவ்ேவார் ஆண்
ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

(v) இ

ெதாடர்பான

ைமயான அறிக்ைகைய இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மின்வ

மற் ம்

1280/ ’16
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

(அ) (i) “அைனவ க்கும்
மின்சாரம்”
ெதானிப்ெபா ளின்
கீழ்
கடந்த
ஆட்சிக்காலத்தில் மின்பிறப்பாக்கம், மின்சார விநிேயாகம் மற் ம் திய
இைணப் கைள வழங்குதல் ஆகிய ைறகளில் குறிப்பிடத்தக்க அ ம்பணி
ஆற்றப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;
(ii) 2013 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்
வைர மாத்தைற
மாவட்டத்தில்
வழங்கப்பட் ள்ள
மின்இைணப் களின்
எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா வ டம் மற் ம் ஒவ்ெவா பிரேதச ெசயலாளர் பிாி வாாியாக
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

( 18 )
(ஆ) (i)

மாத்தைற மாவட்டத்தில் ேதசிய மின்சார ைறைம ஊடாக மின்சாரத்ைத
வழங்கக்கூ ய இய ைம
உள்ளேபாதி ம், இற்ைறவைர மின்சாரம்
வழங்கப்படா ள்ள
களின் எண்ணிக்ைக பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

(ii) ேதசிய மின்சார ைறைமயி
ந் மின்சாரம் வழங்க இயலாத/சிரமமான
கள் இனங்காணப்பட் ள்ளனவா;
(iii) ஆெமனில், அந்த
களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
பிாி வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv)

பிரேதச ெசயலாளர்

ேமேல (ii)இல் குறிப்பிட் ள்ள
க க்கு மின்சாரம் வழங்குவதற்காக
கைடப்பி க்கப்ப கின்ற வழி ைறகள் யாைவ;

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

ெகளரவ லக்கி ஜயவர்தன,— மின்வ
ேகட்பதற்கு,— (1)

மற் ம்

1348/ ’16
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபக்கு மின்சாரம் வழங்கும் சி
எண்ணிக்ைக யா ;

மின்வ

நிைலயங்களின்

(ii) அவற்றில் சைபக்கு மற் ம் தனியார்
ைறக்கு ெசாந்தமான மின்வ
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ;
(iii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட
இடங்கள் யாைவ;
(iv)

மின்வ

நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள

சைபக்கு ெசாந்தமான மின்வ
நிைலயங்களினால்
ெசய்யப்ப ம் ெமாத்த மின்சார ெகாள்ளள யா ;

(v) ஒவ்ெவா

மின்வ

நிைலயத்தின ம் ெகாள்ளள

பிறப்பாக்கம்

ெவவ்ேவறாக யா ;

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

தனியார்
மின்வ
நிைலயங்களி
ெபற் க்ெகாள் ம் ெமாத்த ெகாள்ளள
ஒவ்ெவா
நி வனத்தி
ெவவ்ேவறாக யா ;

ந் ம்

ந்
யா ;

ெபறப்ப ம்

சைப

மின்சார

(iii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட மின்சாரத் க்காக ெச
ெதாைக எவ்வள ;
(iv) இத்ெதாைக நி வனத்தின்ப

ஒ

வ டத்தில்
ெகாள்ளள

த்தப்ப ம் ெமாத்தத்

ெவவ்ேவறாக யா ;

(v) தனியார் மின்வ
நிைலயங்களி
ந்
வழங்கப்ப ம் மின்சாரத் க்காக
அந்நி வனங்க க்கு ஆரம்பம்
தல் இன்
வைர ெச த்தப்பட் ள்ள
பணத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ;
(vi) தற்ேபா சைபயின் அ மதி டன் ேம
நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ளதா;

ம் சிறிய மின்வ

நிைலயங்கைள

(vii) ஆெமனில், அைவ யாைவ;
(viii) அவற்ைற நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள இடங்கள் மற் ம் அவற்றின்
உாிைமயாளர்கள் யாவர்;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன் ?

( 19 )
1363/ ’16
ெகௗரவ ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

காணி சீர்தி த்தச் சட்டத்தின் ஏற்பா களின் பிரகாரம், காணி சீர்தி த்த
ஆைணக்கு
க்கு ெசாந்தமான மாத்தைள மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள
பயிர்க டன்
கூ ய
காணிகளில்,
இலங்ைக
ெப ந்ேதாட்டக்
கூட் த்தாபனத்திற்கும் மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி சைபக்கும் வர்த்தமானி
அறிவித்தல்
லமாக நிர்வாகம் மற் ம் காைமத் வத் க்காக ஒப்பைடக்
கப்பட் ள்ள காணிகளின் அள தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii) பிரேதச ெசயலாளர் பிாி

வாாியாக ேமற்ப

காணிகளின் ெபயர்கள் மற் ம்

அள கள் யாைவெயன்பைத ம்,
(iii) ேமற்ப
காணிகள் அளைவ ெசய்யப்பட்
காணப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்,
(iv) ேமற்ப

எல்ைலகள்

அைடயாளம்

நி வனங்கள் குறிப்பிட்ட ேதாட்டங்கைள நி வகிப்பதன்

காைமத் வம் ெசய்வதன்

ல ம்

ல ம் ேதசிய ெபா ளாதாரத்திற்கு வழங்கும்

பங்களிப் எவ்வளெவன்பைத ம்,
(v) ேமற்ப
காணிகளில் குறிப்பிட்ட நி வனங்களின் ேநர
நி வாகத்தின்
கீ ள்ள காணிகளின் அள
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
வாாியாக
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்,
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

பிராந்திய ெப ந்ேதாட்ட கமபனிகளால் நி வகிக்கப்ப கின்ற காணிகளின்
அள
பிரேதச
ெசயலாளர்
பிாி
வாாியாக
தனித்தனியாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப காணிகள் குறிப்பிட்ட கம்பனிக
வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;
(iii) அவ்வா
ெசய்வதற்கு ேமற்ப
உள்ளதா என்பைத ம்;

க்கு குத்தைக ஒப்பந்தங்களின் மீ

நி வனங்க

க்கு சட்டாீதியான உாிைம

(iv) குறிப்பிட்ட
ெப ந்ேதாட்டக்
கம்பனிகள்
ேமற்ப
ேதாட்டங்கைள
காைமத் வம் ெசய்வதன் ஊடாக ெபா ளாதாரத்திற்கு வழங்குகின்ற
பங்களிப் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i)

ைகத்ெதாழில்

மற் ம்

வாணிப

அ

1371/’16
வல்கள்

2016 வர ெசல த் திட்டத்தின் 125 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம்,
ண், சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலாான ைகத்ெதாழில்க க்கு உத கின்ற
இன்கி ேபடராக ெசயற்ப கின்ற “சிறிய ைகத்ெதாழில்
ங்காக்கள்”
க த்திட்டத்தின் ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
ைகத்ெதாழில்
ங்காக்கைள அைமப்பதற்கு உத்ேதசித்தி ந்த
ெமானறாகல,
த்தளம், யாழ்ப்பாணம், வன்னி மற் ம் அம்பாைற
மாவட்டங்களில் காணிகள் ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;
(iii) இந்த சிறிய ைகத்ெதாழில் ங்காக்கள் க த்திட்டம் ெதாடர்பாக ேமற்ப
மாவட்டங்களின் மாவட்ட ெசயலாளர்கள் அறி
த்தப்பட் ள்ளனரா
என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில்,
ேமற்ப
அரச
ஊழியர்களிடமி ந்
அறிக்ைககைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்ைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

கிைடக்கப்ெபற்ற

( 20 )
862/ ’16
ெகௗரவ

த்திக பத்திரண,— கிராமியப் ெபா ளாதார அ

வல்கள் அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) சிறிய

மற் ம்

ந த்தர

அளவிலான

ைகத்ெதாழிலாளர்கைளக்

கட் ெய ப் வதன்

லம் நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திற்கு ெப ம் பலத்ைதப்

ெபற் க்ெகாள்ள

ம் என்பைத ம்;

(ii) அதன்

லம்

ெதாழி ன்ைமைய

இல்லாெதாழிக்கச்

ெசய்ய

ெமன்பைத ம்;
(iii) அ

ெவௗிநாட் ச்

ெசலாவணிைய

ஈட் த்த கின்ற

ஒ

வழியாகும்

என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i) சிறிய

மற் ம்

ந த்தர

அளவிலான

ைகத்ெதாழிலாளர்கைளக்

கட் ெய ப் வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ைகத்ெதாழிலாளர்க

க்காக நிகழ்ச்சித்

திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த் கின்ற அரச நி வனங்களின் ெபௗதீக
மற் ம் மனித வள அபிவி த்திக்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அ

எவ்வா

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1005/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2015.01.10 ஆம் திகதியி

ந்

2016.09.30 ஆம் திகதி வைர வாடைக

அ ப்பைடயில் ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட கட்டடங்களில் இயங்குகின்ற
அைமச்சுகள் மற் ம் அைமச்சு அ
(ii) ேமற்ப

வலங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

கட்டடங்களின் மாதாந்த வாடைக ெவவ்ேவறாக ம் ெமாத்த

கூட் த்ெதாைகயாக ம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 21 )
ெகௗரவ டலஸ் அலஹப்ெப ம,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு ,— ( 1 )

ெதாழில்

மற் ம்

ெதாழிற்சங்க

1284/’16
உற கள்

( அ) (i)

ெதவி வர, ெவெஹல்ெகாட, ‘பிேரமசிறி’, இல்லத்தில் வசிக்கும், தி . எச்.
ேக. பிேரமதிலக்க 1978.05.05 ெதாடக்கம் 1986.11.10 வைர இலங்ைக
விமானப்பைடயில் ெதாண்டர் சிப்பாயாக ம், 1986.11.03
ெதாடக்கம்
1995.11.30
வைர
ெதாழில்
திைணக்களத்தில்
ேமசன்
பயிற்சி
ஆேலாசகராக ம், 1995.11.30 ெதாடக்கம் இலங்ைக ெதாழிற்பயிற்சி அதிகார
சைபயில் இைணந் பணியாற்றினார் என்பைத ம்;

(ii)

60 வய
நிைறவைடந்ததைமயால் 2015.09.18 ஆம் திகதி இலங்ைக
ெதாழிற்பயிற்சி அதிகார சைபயி
ந்
ஓய்
ெபறச்ெசய்யப்பட் ள்ளார்
என்பைத ம்;

(iii) அரச ேசைவயில் 33 ஆண் கள் 04 மாதங்கள் 13 நாட்கள் பணி ாிந்த
ேபாதி ம் அவாின் ஓய் தியம் கணிப்பீ ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(iv) ெதாழில் திைணக்களத்தில் பணி ாிந்த காலத் க்குாிய ஓய் தியத்ைதப்
ெபற் க் ெகாள்வதற்காக
ன்ைவக்கப்பட்ட ேவண் ேகாள், இவர்
ெதாழிற்பயிற்சி அதிகாரசைபக்கு எந்த ெதாகுதியின் கீழ் வி விக்கப்பட்டார்
என்ப
ெதளிவில்ைல எ ம் க த்தின் அ ப்பைடயில் இ வைர
நிைறேவற்றப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(v) ெபா
நிர்வாக மற் ம்
காைமத் வ அைமச்சின் ெசயலாளாினால்
ஓய் திய பணிப்பாளர் நாயகத் க்கு எ திய PNS/P/P7/PEN/PROB(ii)/TEM
ஆம் இலக்க 2016.07.14 ஆம் திகதிய க தத்தின்
லம் அவதானிப் க்கள்
ேகாரப்பட் ள்ளன என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) தி .
பிேரமதிலக்கவின்
ஓய் திய
உாித்ைத
வழங்க
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபில் அறிவிப்பாரா?

நடவ க்ைக

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1377/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i)

2016 வர ெசல திட்டத்தில் 131 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம்,
கமத்ெதாழில் விாிவாக்க உத்திேயாகத்தர்களின் அறிைவ தனியார்
ைற
பண்ைணக க்காக ம்
கட்டணம்
அறவிட்
ெபற் க்ெகா க்க
ன்ெமாழியப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(ii) அவ்வா
கட்டணம்
அறவிட்
தனியார்
ைறக்கு
அறிைவ
ெபற் க்ெகா த்த அரச உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர் பட் யெலான்ைற
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iii) கமத்ெதாழில் விாிவாக்க உத்திேயாகத்தர்களின் அறிைவ ெபற் க்ெகாண்ட
தனியார்
ைறக் கம்பனிகளின் ெபயர் பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

