(எட்டாவ

பாரா

மன்றம் -

பாரா

இல. 5(9).]

5 ஆம் ஒ

ங்குப்

தலாவ

கூட்டத்ெதாடர்)

மன்றம்
த்தகத்

க்கான அ

பந்தம்

2017 மார்ச்சு 24 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட
2017 ஏப்ரல் 04, ெசவ்வாய்க்கிழைம

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

*

காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம், நிர்வகித்த
நிைறேவற் த ம்) (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

ம்

ம், பணிகைள

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ்
ஒ ங்குவிதிகள்,— 1987 ெசப்டம்பர் 14 ஆம் திகதிய 471/6 ஆம் இலக்க அதிவிேசட
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட கம்பனிகள் (ெசயலாளர்கள் பற்றிய)
ஒ ங்குவிதிகளின் 2 (i) (ஆ) பிாி
2007 ஆம் ஆண் ன் 7 ஆம் இலக்க கம்பனிகள்
சட்டத்தின் 527 ஆம் பிாிவின் கீழ் தி த்தப்பட் , (ix) எ ம் திய உப பிாிைவச் ேசர்த்
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் 2016 திெசம்பர் 20
ஆம் திகதிய 1998/11 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.03.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*

விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— விைளயாட் ல் ஊக்குப் பதார்த்தப் பயன்பாட் ற்
ெகதிரான சமவாயச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2013 ஆம் ஆண் ன் 33 ஆம்
இலக்க, விைளயாட் ல் ஊக்குப் பதார்த்தப் பயன்பாட் ற்ெகதிரான சமவாயச் சட்டத்தின்
34 (1) ஆம் பிாிவின் கீழ் தைடெசய்யப்பட்ட ெபா ட்களின் பட் யல் (2017) ெதாடர்பில்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப்
வாி 14ஆம் திகதிய
2006/15 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2017.03.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

(2)

2017 ேம 05, ெவள்ளிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்

ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,—
ேகட்பதற்கு,— (1)

807/ ’16
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சைரக்

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ெவ க்கச் ெசய் ம் நடவ க்ைககளின்ேபா , அம்பாந்ேதாட்ைட, மாகம்
தி, 24/5 ஆம் இலக்க இல்லத்தில் வசிக்கின்ற தி மதி ஏ.டபிள் . உம்
சலீமா மற் ம் அவாின் வேயாதிப கணவர் வசித் வந்த
ட் க்கு
க ைமயான ேசதம் ஏற்பட் ள்ள என்பைத ம்;
(ii) இ
பற்றி இலங்ைக
ைற க அதிகார சைபக்கும் அம்பாந்ேதாட்ைட
பிரேதச ெசயலாள க்கும் அறிவித்த பின்னர், இடம்ெபற் ள்ள ேசதத்ைத
ஏற் க் ெகாண் , ேசதமைடந் ள்ள
மற் ம் காணிக்கு நட்டஈ
ெபற் த் த வதாகக் கூறி, தாமதிக்கா அவ் ட்
ந் ெவளிேய மா ம்,
நட்டஈ
வழங்கும் வைர, வாடைக
ட் க்கு மாதாந்தம் வாடைகையப்
ெபற் த் த வதாக ம் ெதாிவித்ததற்கு அைமய இவர்கள் அவ் ட்
ந்
ெவளிேயறி வாடைக ட் ல் கு யமர்ந் ள்ளார்கள் என்பைத ம்;
(iii) மாதாந்தம் வழங்குவதாக வாக்கு தியளித்த வாடைகையப் பல தடைவகள்
ேகாாிய பின்னர், அதிகார சைபயான
6 மாதங்க க்கான வாடைகைய
ஒேர
தடைவயில்
ெச த்திய டன்,
தற்ேபா
ெகா ப்பன கள்
நி த்தப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) நட்டஈ
ெச த் ம் வைர இணங்கிய மாதாந்த வாடைகைய, நி ைவ
வாடைக டன் ெச த் ம் திகதி யா என்பைத ம்;
(ii) இழந் ள்ள காணி மற் ம் ட் க்கு நட்டஈ ெச த்தப்ப ம் திகதி யா
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,— (2)
(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 பிட்டெதனிய
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?

(3)
(ஆ) (i) சிங்கராஜ

வனத்திற்கு

சுற் லாப்

பயணிகள்

பிரேவசிப்பதற்கான

ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாிப்பாரா;
(ii) ஆெமனில், அ

எத் திகதியி

ந் ;

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில், சிங்கராஜ வனத்ைத அண் யதாக அைமந் ள்ள
நட்சத்திர ேஹாட்டல்களினால் வனத்தி
அல்ல

நிர்மாணிப் கள்

ள் பாைதகள் அைமக்கப்பட் ள்ளதாக

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதாக

கண் பி க்கப்

பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அந்த நி வனங்க

க்கு எதிராக எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக

யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?
1344/ ’16

ெகௗரவ ெசயிட் அ

ஸாஹிர் ெமௗலானா,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்

ராட்சி

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெதாிவான

உள்

அைமச்சினால்

ரதிகார

சைபகள்

அங்கீகாிக்கப்பட்ட

கைலக்கப்பட்டதி
பதவியணியின்

ந்

நிதி

எண்ணிக்ைகக்கு

றம்பாக 2015.05.15 ஆந் திகதி ஏறா ர் நகர சைபக்கும் காத்தான்கு
சைபக்கும் ேகாரைளப்பற்

நகர

ேமற்கு பிரேதச சைபக்கும் நியமிக்கப்பட்ட

ேமலதிகமான தற்கா க ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைகைய ெவவ்ேவறாக ம்;
(ii) கிழக்கு மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய

தலைமச்சாின் விதப் ைரக்கிணங்க

வழங்கப்பட்ட அத்தைகய நியமனங்களின் எண்ணிக்ைகைய ம்;
(iii) அத்தைகய

நியமனங்க

க்கு

ஊதியமளிக்க

உள்

ரதிகார

சைபகள்

ஒவ்ெவான் க்கும் ேபாதிய நிதி உள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) அத்தைகய தற்கா க ஊழியர்களின் ேசைவயின் தன்ைமைய ம்;
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அத்தைகய
ேதைவக
(ii) அ

நியமனங்கள்

ஒவ்ெவா

உள்

ரதிகார

சைபயின்

க்கிணங்க இ க்கின்றனவா என்பைத ம்;

அதிக பணியாட்ெடாகுதிைய ம் நிதியியல்

வைரயைறகைள ம்

ஏற்ப த்தி ள்ளதா என்பைத ம் அவ்வாெறனில் ஏன் என்பைத ம்;
(iii) ஏேத

ம் அத்தைகய தற்கா க ஊழியர்க

வழங்கப்ப கிறதா

அல்ல

ஊதியம்

க்கு தற்ேபா

குைறந்த ஊதியம்

வழங்கப்படாமல்

இ க்கிறதா

என்பைத ம் அவ்வாெறனில் ஏன் என்பைத ம்;
(iv) இந்த தற்கா க ஊழியர்கைள உள்வாங்க பதவியணியின் எண்ணிக்ைகைய
அதிகாிக்க நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத ம்;
அவர் ேம

ம் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?

(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
1370/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

2016 வர ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி களின்ப , சிறிய மற் ம் ந த்தர
அளவிலான ெதாழில் யற்சித்
ைறைய ஒ ங்கு ைறயாக்குவதற்கு
ேதைவயான “ஒ ங்கு ைறயாக்கல் அதிகாரசைப“ ஒன் தாபிக்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(ii) அவ்வாறாயின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iii) இலங்ைகயில் ண் நிதி நி வனங்கைள பதி ெசய் ம்ேபா
கட்டணெமான்ைறச் ெச த்த ேவண் மா என்பைத ம்;

பா 25,000/-

(iv) சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ைற எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகைள
ஆய்
ெசய்வதற்கு ஆேலாசைனக் கு ெவான்
அைமக்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில், அக்கு வின் உ ப்பினர்கள் யாவர் என்பைத ம்;
(vi) சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான கடன் பா காப் ேவைலத்திட்டெமான்ைற
நைட ைறப்ப த் வதற்காக 2016 ஆம் ஆண் ல், அரசாங்கம்
பா 500
மில் யன் ெதாைக ஆரம்ப நிதியத்ைத வழங்கியதா என்பைத ம்;
(vii) சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சித்
ைறக்கு ச ைக
வட்
தத்தின் கீழ் நிதி வசதிகைள வழங்குவதற்கான உதவியாக ஆசிய
அபிவி த்தி வங்கியி
ந்
பா 100 மில் யன் கடன் வசதி கிைடத் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(viii) ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியின் கடன் வசதியின் கீழ், கடன் வழங்கப்பட்ட
சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சியாளர்களின் ெபயர்கள்
மற் ம் கவாிகள் அடங்கிய பட் யைலச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2017 ேம 23, ெசவ்வாய்க்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
855/ ‘16

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(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?

(5)
(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

ெசல த் திட்டத்தில்

நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i) சட்ட விேராதமான
குளத் க்குாிய

ைறயில் குளத்ைத மண்ணிட்

காணிகைளச்

சு காித்தல்

நிரப் தல் மற் ம்

ெ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

க்கு எதிராக

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?
1007/ '16

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) கதிர்காமம்

னித நகரத்தில், பா காப்

உயன" (ஔடதப்
பகுதி, இரா
2016

வலயத்தி

ள் காணப்ப ம் "ஒசு

ங்கா) என அைழக்கப்ப ம் காணியில், சுமார்

வத்தினைர ம் ஈ ப த்தி,

ைல மாதத்தில்

ப்பர

ப்ப

ஏக்கர்

ைகச் ெச கள் அழிக்கப்பட்

ெசய்யப்பட் ள்ள

என்பைத ம்;

(ii) இதற்கு எதிராக ெபௗத்த பிக்குமார் மற் ம் 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?

(6)
(ஆ) (i) ேமேல

(அ)

(i)

இல்

குறிப்பிடப்பட் ள்ள

அழி க்கு

ெபா ப் க்கூற

ேவண் யவர்கள் யார் என்பைத ம்;
(ii) இவர்க

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
உள்ள

நி வனெமான்றி

ந்

அங்கீகாரம்

க்கு அைமச்சின் கீழ்

கிைடக்கப்ெபற் ள்ளதா

என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1102/ ’16
ெகௗரவ ெசயிட் அ

ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

(அ) (i) மட்/நாவற்ேகணி கண்ணகி வித்தியாலய ஆசிாிைய தி மதி நளினகாந்தி
விமேலந்திரன் அவர
2008 இல்

பயிற்சிைய மட்டக்களப்

ர்த்தி ெசய்த ம்

ல்ைலத்தீ

ஆசிாியர் கலாசாைலயில்

மாவட்டத்தில் உள்ள ைகேவ

கேணசா வித்தியாலத்திற்கு நியமனம் ெசய்யப்பட்டார் என்பைத ம்;
(ii) மட்டக்களப்

ஆசிாியர் கலாசாைலயில் 2009 ஏப்ரல் மாதம் நைடெபற்ற

இ திப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற் மா
(iii) அக்கால கட்டத்தில்

அவர் ேகாரப்பட்டார் என்பைத ம்;

த்தம் உச்ச கட்டத்திைன அைடந்தி ந்த காரணத்தினால்

ல்ைலத்தீவிைன விட் ச் ெசல்ல யா ம் அ
(iv) தன

மதிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;

கனிஷ்ட ெதாகுதியின டன் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிய அவாின் சான்றிதழின்

ெசயற்ப ம் திகதி 01.01.2011 என வழங்கப்பட் ள்ள அேதேவைள கனிஷ்ட
ெதாகுதியின க்கு இ
(v) இந்த

அநீதியிைனப்

ெதாடர்ந்

01.08.2009 என வழங்கப்பட் ள்ள
பற்றி

ஜனாதிபதிக்கு

இவர்

என்பைத ம்;

விண்ணப்பித்தைதத்

ஜனாதிபதியின் இைணப் ச் ெசயலாளர் SL/EDU/APP/0043

இலக்க ைடய

2016.08.01

ஆம்

ஒ ங்கீனத்ைத நிவர்த்தி ெசய் மா
ெசயலாள க்கு அ

திகதியிடப்பட்ட

க தத்திைன

இந்த

ேகாாி அப்ேபாைதய கல்வி அைமச்சின்

ப்பி ைவத்தி ந்தார் என்பைத ம்;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) அவர
அறி

சான்றிதழின் ெசயற்ப ம் திகதிைய 01.08.2009

என மாற் வதற்கு

த்தல் வழங்கப்ப மா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறியத்த வாரா?

(இ) இன்ேறல் ஏன்?

(7)
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மகாண சைபகள் மற் ம் உள்
ேகட்பதற்கு,— (2)

1128/ ’16
ராட்சி அைமச்சைரக்

(அ) (i) ேமல்
மாகாணத்தின்
தற்ேபாைதய
தலைமச்சர்
நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் ேமற்ெகாண் ள்ள ெவளிநாட்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

அப்பதவிக்கு
விஜயங்களின்

(ii) விஜயம் ெசய்த நா க ம் அவ்விஜயங்க க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்
ெதாைக ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நா களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ேநாக்கங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்;

விஜயங்களின்

(iv) குறிப்பிட்ட ெவளிநாட் விஜயங்களின் லம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ேநாக்கங்கள்
ெதாடர்பாக அைடயப்ெபற் ள்ள ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1132/ ’16
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச
வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) டாக்டர் ெநவில் பர்னாந்
தலீட் த் தனியார் கம்ெபனிக்கு உயர்கல்வி
நி வனெமான்ைற ஆரம்பிக்க இலங்ைக
தலீட் ச்சைப அ மதி
வழங்கி ள்ளதா;
(ii) ஆெமனில், அ

எத்தைகய பட்டங்கைள வழங்குவதற்காக;

(iii) அந்நி வனத் டன் உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட திகதி யா ;
(iv) அந்த உடன்ப க்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா;
(v) இலங்ைகயி ள் தாதியர் பட்டம் மற் ம் சுகாதார விஞ்ஞான பட்டத்ைத
வழங்குவதற்கான அங்கீகாரம் அளிக்ைகயில் சுகாதார அைமச்சின்
ன்ன மதி ெபறப்படல் ேவண் ெமன்ற நிபந்தைனைய ேமற்ெசால்லப்பட்ட
கம்ெபனி நிைறேவற்றி உள்ளதா;
(vi) ஆெமனில், சுகாதார அைமச்சின் ேமற்ப
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா;

அ

மதி வழங்கப்பட்ட க தத்ைத

(vii) இன்ேறல்,
தலீட் ச்
சைப டனான
இணக்கப்பாட் ைன
அக்கம்ெபனிக்கு எதிராக ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ;

மீறிய

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

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட

1147/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

(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;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ம் ெபயர்க

ம்

(8)
(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
பிரேதச ெசயலகங்களின்

ம்

ெதாழிற்பா கள் ேவ

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?
1375/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

2016 வர

ெசல

திட்டத்தில் 129 ஆம் இலக்க

அரச மற் ம் தனியார்

ன்ெமாழிவின் பிரகாரம்

ைறயின் சிறந்த ஒத் ைழப்ைப ஊக்குவிப்பதற்காக

பா 1000 மில் யன் ஒ க்கப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) கமத்ெதாழில் அபிவி த்திக்காக ஒ க்கப்பட்ட ேமற்ப

பா 1000 மில் யன்

பயன்ப த்தப்பட்ட விதம் யாெதன்பைத ம்;
(iii) வர
1000

ெசல

திட்ட

மில் யன்

ன்ெமாழிவின் ஊடாக ஒ க்கப்பட்ட ேமற்ப

நிதி

வளங்களின்

பயனாளிகளின்

பா

பட் யெலான்ைற

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1538/ ’17
ெகளரவ சமிந்த விேஜசிறி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ஊவா மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்பட்
தற்ேபாைதய

தலைமச்சர்

அப்பதவிக்கு

வ கின்ற பாடசாைலக
நியமனம்

ெபற்ற

க்கு

பின்னர்,

இற்ைறவைர வழங்கப்பட் ள்ள ஆசிாியர் நியமங்களின் எண்ணிக்ைக யா
என்பைத ம்;
(ii) அவ்வா

நியமனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளவர்களின் ெபயர்கள்,

கவாிகள்

மற் ம் அவர்கள் இைணக்கப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ
என்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப

ஆசிாியர்

ைறயியல் யா

நியமனங்கைள

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

வழங்குவதற்காக

பின்பற்றப்பட்ட

(9)
1558/ ’17
ெகளரவ கனக ேஹரத்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016

ஆம்

ஆசிாியர்க

ஆண் ல்

சபரக வ

க்கு இடர் கடன் ெச

மாகாணத்தின்,

ேதசிய

பாடசாைல

த் வதற்காக ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்த நிதி

ஏற்பா கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

ெமாத்த பணத்ெதாைக ம் குறித்த ஆண் ல் மாகாண சைபக்கு

வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ேககாைல மாவட்டத்திற்கு ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்த நிதி ஏற்பா கள் ேககாைல,
மாவெனல்ைல

மற் ம்

ெதஹிேயாவிட்ட

கல்வி

வலயங்க

க்கு

வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில்,

ஒவ்ெவா

தனித்தனிேய யா

வலயத்திற்கும்

வழங்கப்பட்ட

பணத்

ெதாைக

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) ேககாைல, மாவெனல்ைல மற் ம் ெதஹிேயாவிட்ட வலயங்களில்,
(i) கட

க்காக

விண்ணப்பித் ள்ள

ேதசிய

பாடசாைல

ஆசிாியர்களின்

எண்ணிக்ைக;
(ii) இடர் கடன் ெச
(iii) ெச

த்தப்பட் ள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக;

த்தப்பட் ள்ள கடன் ெதாைககளின் ெப மதி;

ஒவ்ெவா

கல்வி வலயத்தின் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா

என்பைத அவர்

இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) விண்ணப்பித் ள்ள ேபாதி
ேமற்ப

ம் இடர் கடன் கிைடக்காத ஆசிாியர்க

கடன் ெதாைகையச் ெச

க்கு

த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா

என்பைத ம்;
(ii) அதற்காக அ

வலகங்க

(iii) ஆெமனில், அத்திகதி யா

க்கு கட் நிதிைய வி விப்பாரா என்பைத ம்;
என்பைத ம்;

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?
856/ '16

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில், அக்குரஸ்ஸ, ெகாடபிட் ய ேதசிய பாடசாைலக்கு
2016 ஆம் ஆண் க்காக 6ஆம் தரத் க்கு மாணவர்கைள அ
ேபா

ைறேக

இடம்ெபற் ள்ள

(ii) இதன் காரணமாக சில மாணவர்க
அவர் அறிவாரா?

மதிக்கின்ற

என்பைத ம்;
க்கு அநீதி ேநர்ந் ள்ள

என்பைத ம்;

( 10 )
(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்காக, ெகாடபிட் ய ேதசிய பாடசாைலயின் 6ஆம்
தரத் க்கு ஏைனய பாடசாைலகளி
எண்ணிக்ைக யா
(ii) ேமற்ப

ந்

அ

மதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின்

என்பைத ம்;

மாணவர்கள்

அ

மதிக்கப்பட்ட

மாணவ க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா

ைறயியல்,

ஒவ்ெவா

என்பைத ம்;

(iii) ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட மாணவர்கள் பற்றிய ஒ

பட் யல் அதிபாினால் கல்வி

அைமச்சுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில்,

குறித்த

பட் ய

க்கு

அைமச்சின்

விதப் ைர

கிைடக்கப்

ெபற் ள்ளதா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) இ

ெதாடர்பில் விசாரைணெயான்ைற ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக

ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், குறித்த திகதி யா
(iii) அநீதி

இைழக்கப்பட்ட

நடவ க்ைககள் யா
அவர் இச்சைபக்கு ேம
(ஈ)

என்பைத ம்;

மாணவர்கள்

ெதாடர்பில்

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்

என்பைத ம்;
ம் அறிவிப்பாரா?

இன்ேறல், ஏன்?
1399/ ’16

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ

வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

(அ) (i) 2016 வர

ெசல த்திட்டத்தின் 171 ஆம்

ன்ெமாழிவின் பிரகாரம்,

கிராமியப் ெபா ளாதாரத்ைத கட் ெய ப் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டத் க்காக, ஒ
கிராமத் க்கு

பா 1.5 மில் யன் வைரயில், ஒ க்கிக் ெகா க்கப்பட்ட,

பா 21,000 மில் யன் நிதி ஏற்பா

2016 ஆம் ஆண் ல் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட

கிராமங்கள் மற் ம் குறிப்பிட்ட ஒவ்ெவா

கிராமத்தி

ம்

ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட

க த்திட்டங்கள் பற்றிய விபரமான பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா;
(ii) ேமற்ப

14022 கிராம அ

ெசல த்திட்ட
நி வனங்கள்

வலர் பிாி களி

ன்ெமாழிைவ
மற் ம்

அ ல்ப த் வதற்காக

நைட ைறப்ப த்திய

குறிப்பிட்ட
2016

ம் ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட வர

ஆம்

அதிகாரம்ெபற்ற

அதிகாாிகள்

இக்க த்திட்டங்கைள

ஆண்

ெபற் க்ெகாண் ள்ள

ள்

நிதித்ெதாைகையக் காட் ம் பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா;
(iii) ேமற்ப

வர

ெசல த்திட்ட

பா 1.5 மில் யன்
அதில்

ஒ

ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், ஒ

தமான நிதி ஏற்பாட்ைட ெபற் க்ெகாள்ளாத அல்ல

பகுதிைய

மாத்திரம்

ெபற் க்ெகாண்ட

பிாி களின் பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

கிராமத் க்கு

கிராம

அ

வலர்

( 11 )

2017 ேம 24,

வாய்

தன்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்

860/ ’16
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள்அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 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
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்;

உாிய

ைறயில்

(iii) இதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட இவர மைனவியான ஸ்ரீமா
நவரத்ன என்பவ க்கு அநீதி ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;

லசந்திகா

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப உத்திேயாகத்தர் சம்பந்தமாக விசாரைணெயான்
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ

எப்ேபாதி ந்

நடத்தப்ப மா

என்பைத ம்;

(iii) ஸ்ரீ மா 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?
1163/ ’16
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மகாவ கங்ைகயின் மினிப்ேப அைணக்கட் ன் உயரத்ைத 12 அ களால்
உயர்த்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் வ கின்றெதன்பைத ம்;
(ii) இதன் காரணமாக ேச வில,
ர் மற் ம் ெவ கல் ஆகிய பிரேதசங்கைளச்
ேசர்ந்த 22,500 ஏக்கர் காணிகள்
நீர் கிைடக்காைமயால் தாக்கத் க்கு
உள்ளாவேதா , ஏறக்குைறய 80,000 கமக்காரர்கள் பாதிக்கப்ப வர்
என்பைத ம்;
(iii) இதற்கு
ன்னர் இந்த அைணக்கட் ன் உயரம் 3 மீற்றர்களால்
உயர்த்தப்பட்டதன் காரணமாக ேச வில,
ர், விஜித ர மற் ம் ெவ கல்
ஆகிய பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த கமக்காரர்க க்கு இரண் ேபாகங்களி ம்
பயிர்ெசய்ய இயலாமல் ேபா ள்ளெதன்பைத ம்;
(iv) அைணக்கட் ன் உயரத்ைத 12 அ களால் உயர்த் வதன் லம் அப்பிரேதச
மக்க க்கு கு நீர் தட் ப்பா ஏற்ப கின்றெதன்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
விடயம் சம்பந்தமாக 2016.09.04 ஆந் திகதி தி ேகாணமைல
நகரசைப மண்டபத்தில் 42 கமக்காரர் அைமப் கள் ஒன் ேசர்ந்
ஊடக
சந்திப்ெபான்றிைன நடத்தி ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) இவ்விதமாக
கமக்காரர்கள்
பாதிக்கப்ப வார்களாயின்,
நிவாரணம்
வழங்குவதற்காக அரசாங்கம் எ க்க எதிர்பார்க்கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவ
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 12 )
1314/ ’16
ெகௗரவ எம்.எச் எம். சல்மான்,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மட்டக்களப்
மாவட்டத்தின், ஏறா ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்
அைமந் ள்ள அரசாங்க நி வனங்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் அள
யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் வசிப்பவர்கள் அரசாங்க காணிகைள
அளிப் ப் பத்திரத்தின்/அ மதிப்பத்திரத்தின்
லம் ெபற் க்ெகாள்ள
விண்ணப்பித் ள்ளார்களா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், ேமற்ப

ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா

என்பைத ம்;

(iv) ேமற்ப
விண்ணப்பதாரர்க க்கு இற்ைறவைர அளிப் ப் பத்திரத்தின்/
அ மதிப்பத்திரத்தின்
லம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள காணிகளின்
அள யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1338/ ’16
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கஹல்ல வன ஒ க்கத்தி ள்ள ஊ
வல் தாவரங்கைள அகற்றி இயற்ைக
வன வளர்ப்பிைன ேமற்ெகாள்வதற்கும் அங்குள்ள
ராதன வாவிகைள
ம சீரைமப்பதற்கும் நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா

என்பைத ம்;

(iii) அப்பணிைய நிைற ெசய்வதற்கு எ க்கும் காலம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) அதற்கு ஊழியப் பங்களிப்பிைன வழங்குவதற்கு பிரேதசத்தி
தன்னார்வ அைமப் கள் இணக்கம் ெதாிவித் ள்ளனவா என்பைத ம்;

ள்ள

(v) அதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1372/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் வர ெசல திட்ட ன்ெமாழி இலக்கம் 124 இற்கு
அைமய, சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு
ெதாழில்
யற்சி
லதனத்ைத அளிக்கும் ேநாக்கத்தில், “நிதியங்களின்
நிதியெமான் ” தாபிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப “நிதியங்களின் நிதியத்திற்கு” பங்களிப் ெசய் மா
சர்வேதச
நிதிக் கூட் த்தாபனத்திட ம் (IFC) ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியிட ம் (ADB)
ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், அதற்கு கிைடத்த பிரதிப ப் கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ெதாழில் யற்சி லதன கம்பனிக க்கான கம்பனி வ மான வாிைய 50%
ஆல்
குைறப்பதற்கு
ஏற் ைடயதாக
உண்ணாட்டரசிைறச்
சட்டம்
தி த்தப்பட்டதா என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 13 )
1559/ ’17
ெகளரவ கனக ேஹரத்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

2017 ஆம் ஆண் க்காக பாடசாைல மாணவர்க க்கு சீ ைட வழங்குவதற்காக
ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணத் ெதாைக யா என்பைத ம்;

(ii) ஆரம்பப் பிாிவின் (தரம் 1 – 5 வைர) மாணவர் ஒ வ க்கு சீ ைடக்காக
வழங்கப்ப கின்ற பணத் ெதாைக யா என்பைத ம்;
(iii) இரண்டாம்நிைலப் பிாிவின் (தரம் 6 - 13 வைர) மாணவர் ஒ வ க்கு
சீ ைடக்காக வழங்கப்ப கின்ற பணத் ெதாைக யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

வழங்கப்ப கின்ற பணத் ெதாைக சீ ைடக்கான
ேபா மானதல்ல என்பைத ம்;

ணிையப் ெபற் க்ெகாள்ள

(ii) சீ ைடத்
ணிகைள பாடசாைல மட்டத்தில் வழங்கா
கூப்பன் ஒன்
வழங்கப்ப வதன் லம் ணிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ேமலதிக பணத்
ெதாைகைய ெபற்ேறா க்கு ஏற்க ேநாி கின்றெதன்பைத ம்;
(iii) எனேவ, பாடசாைல சீ ைடக்கான ணிகைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக
ேவெறா
ைறயியல் பின்பற்றப்பட ேவண் ெமன்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1570/ ’17
ெகௗரவ ெசயிட் அ ஸாஹிர் ெமௗலானா,— ெபா
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )

நிர்வாக மற் ம்

காைமத் வ

(அ) அம்பாைற மாவட்டத்தில்,
(i)

நிர்வாக ாீதியில் தமிழ் மற் ம் சிங்களம் என ெசயற்ப ம் பிரேதச ெசயலாளர்
பிாி களின் ெபயர்கைள தனித்தனியாக ம்;

(ii) இலங்ைக திட்டமிடல் ேசைவயில் திட்டமிடல் உதவிப் பணிப்பாளர்களாக
ேசைவயாற் ம் அ வலர்களின் ெபயர்கைள ம்;
(iii) 2009.06.28 ஆம் திகதிய MF13/LC உள்ளீர்ப் இலக்க நிதி அைமச்சின்
சுற் நி பம் மற் ம் 2007.05.23 திகதியிடப்பட்ட A4/6/24/2007 ஆம் இலக்க
பகிரங்க ேசைவ ஆைணக்கு சுற் நி பம் ஆகியவற்றின் பிரகாரம் மிைக
அ ப்பைடயில் அ வலர் ேசைவயாற் ேவாாின் ெபயர்கைள, பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி அ ப்பைடயி ம்
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

மிைக அ வலர்கள் ேசைவயாற் ம் அ
உள்ளைவயாகக் க தப்ப மா என்பைத ம்;

வலகங்கள்

ெவற்றிடங்கள்

(ii) அவ்வாெறனில், அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள சிங்கள ெமாழி லமான
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களி
ந்
அ வலர்கைள இடமாற்றம்
ெசய்வதன் லம் இத்தைகய ெவற்றிடங்கள் நிரப்பப்ப மா என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

( 14 )
1608/ ’17
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

சிேரஷ்ட பிரைசகளின்
பா 1.5 மில் யன் வைரயிலான நிைலயான
ைவப் க க்கு 15% வட் ைய வழங்கக் ேகா ம் சுற்றறிக்ைகெயான்
அைனத் வங்கிக க்கும் அ ப்பப்பட் ள்ளெதன் 2016.11.21 ஆந் திகதி
அல்ல
அைத
அண்மித்த
திகதிெயான்றில்
ெதாைலக்காட்சி
ேநர்காணெலான்றின் ேபா அவர் குறிப்பிட்டார் என்பைத ம்;

(ii) அதற்கு மாறாக, ேதைவயான அறி
த்தல்க டன் சுற்றறிக்ைககைள
இலங்ைக மத்திய வங்கிக்கு அ ப்பியதாக ம் இலங்ைக மத்திய வங்கி
குறிப்பிடப்பட்ட அந்த பணிப் ைரைய நிைறேவற்றத் தவறி ள்ள என்
குறிப்பிட்டைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i)

2017.01.31 ஆந் திகதி வைரக்கும் அரச வங்கிகள் உள்ளடங்கலாக அைனத்
வங்கிக ம் அந்த சுற்றறிக்ைகைய அ ல்ப த்தியி க்கவில்ைல என்பைத ம்;

(ii) அதனால் சிேரஷ்ட பிரைசக
பாய்களாகும் என்பைத ம்;

க்கு ஏற்பட்ட நட்டம் இலட்சக்கணக்கான

அவர் அறிவாரா?
(இ) (i)

வங்கிகளால் அைமச்சாின் சுற்றறிக்ைககள்
காரணத்ைத அல்ல அ ப்பைடைய ம்;

றக்கணிக்கப்பட்டதற்கான

(ii) ெகௗரவ அைமச்சர் 2015 நவம்பர் மாதத்தில் சமர்ப்பித்த வர ெசல த் திட்ட
ன்ெமாழி க க்கிணங்க எந்தத் திகதியி
ந்
இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம்
நைட ைறபப த்தப்பட்
க்க ேவண் ம் என்பைத ம்;
(iii) ெகௗரவ அைமச்சாின் குறிப்பிடப்பட்ட அந்த பணிப் ைர வி க்கப்பட்ட
திகதியி
ந் சிேரஷ்ட பிரைசக க்கு இழப்பீ கைள ெகௗரவ அைமச்சர்
ெச த் வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?
1050/ ’16
ெகௗரவ
த்திக்க பத்திரண,— மாநகரசைப மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ெகா ம்
மாநகரசைப ஆ ைக பிரேதசத்தில் உள்ள அரசாங்க
கட் டங்களில் ேபணிவரப்ப கின்ற அைமச்சுக்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii) இவ்வைமச்சுக்கள்
என்பைத ம்;

ேபணிவரப்ப ம்

அரசாங்க

கட் டங்கள்

யாைவ

(iii) ேமற்ப அைமச்சுக்களில் குத்தைகக் கூ
ெச த் ம் மற் ம் ெச த்தாத
அைமச்சுக்கள், ஒவ்ெவா கட் டத்திற்கு அைமவாக தனித்தனிேய யாைவ
என்பைத ம்;
(iv) குத்தைக ெச த் ம் அைமச்சுக்கள், ஒ ச ர அ க்கு ெச த் ம் குத்தைகக்
கூ
மற் ம் ேசைவ கட்டணம், ஒவ்ெவா
கட் டத்திற்கு அைமவாக
தனித்தனிேய எவ்வள என்பைத ம்;
(v) இக்கட் டங்களில்
வாகனங்கைள
நி த்திைவப்பதற்காக
உள்ள
இடப்பரப் க்கு ெகா ப்பன கள் ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனின், இத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்;
(vii) வாகனங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமவாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேமற்ப
ெகா ப்பன
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 15 )
1315/ ’16
ெகௗரவ எம்.எச் எம். சல்மான்,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மட்டக்களப்

மாவட்டத்தின், ேகாரைளப்பற்

ெசயலாளர்

பிாிவில்

அைமந் ள்ள

ெசாந்தமான காணிகளின் அள
(ii) ேமற்ப

வாைழச்ேசைன பிரேதச

அரசாங்க

நி வனங்க

க்குச்

யாெதன்பைத ம்;

பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் வசிப்பவர்கள் அரசாங்க காணிகைள

அளிப் ப்

பத்திரத்தின்/அ

மதிப்பத்திரத்தின்

லம்

ெபற் க்ெகாள்ள

விண்ணப்பித் ள்ளார்களா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், ேமற்ப
(iv) ேமற்ப
அ

ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா

விண்ணப்பதாரர்க

மதிப்பத்திரத்தின்

அள

யா

என்பைத ம்;

க்கு இற்ைறவைர அளிப் ப் பத்திரத்தின்/

லம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள காணிகளின்

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1379/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ச

க வ

ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர

ெசல த் திட்டத்தின் 134 ஆம்

அைமவாக, ச ர்த்தி பய

காிக

ெதான் அாிசி ெகாள்வன

ெசய்யப்பட்டதா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அ
(iii) ேமற்ப

ன்ெமாழி க்கு

க்கு விநிேயாகிப்பதற்காக 44000 ெமற்றிக்

எந்த விைலயில் எத்தரப்பிடமி ந்

என்பைத ம்;

ன்ெமாழிைவ நைட ைறப்ப த்தல் சார்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட

ெமாத்தச் ெசலவினம் யாெதன்பைத ம்;
(iv) 44000 ெமற்றிக் ெதான் அாிசியான

ச ர்த்தி பய

காிக

விநிேயாகிகப்பட்ட விகிதம் யாெதன்பைத ம்;
(v) அாிசி விநிேயாகிக்கப்பட்ட காலப் பகுதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

க்கு மத்தியில்

( 16 )

2017 ேம 25, வியாழக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
1051/ ’16

ெகௗரவ

த்திக்க பத்திரண,— மாநகரசைப மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர, ேகாட்ேட மாநகரசைப ஆ
அரசாங்க

கட் டங்களில்

ைக பிரேதசத்தில் உள்ள

ேபணிவரப்ப கின்ற

அைமச்சுக்கள்

யாைவ

என்பைத ம்;
(ii) இவ்வைமச்சுக்கள் ேபணிவரப்ப ம் அரசாங்க கட் டங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) குத்தைகக் கூ

ெச

த் ம் மற் ம் ெச

த்தாத அைமச்சுக்கள், ஒவ்ெவா

கட் டத்திற்கு அைமவாக தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
(iv) குத்தைக ெச
கூ

த் ம் அைமச்சுக்கள், ஒ

ச ர அ க்குச் ெச

மற் ம் ேசைவக் கட்டணம், ஒவ்ெவா

தனித்தனிேய எவ்வள

த் ம் குத்தைகக்

கட் டத்திற்கு அைமவாக

என்பைத ம்;

(v) இவற்றில் வாகனங்கைள நி த்திைவப்பதற்காக உள்ள இடப்பரப் க்கு
ெகா ப்பன

ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

(vi) ஆெமனின், இத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்;
(vii) வாகனங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமவாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ெகா ப்பன
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i) ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர, ேகாட்ேட மாநகர சைப ஆ

ைகப் பிரேதசத்தில் உள்ள

தனியார் கட் டங்களில் ேபணிவரப்ப ம் அைமச்சுக்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) இவ்வைமச்சுக்கள் ேபணிவரப்ப ம் கட் டங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) இக்கட் டங்களில் ஒ

ச ர அ க்கு ெச

ேசைவக் கட்டணம், ஒவ்ெவா
எவ்வள

த் ம் குத்தைகத் ெதாைக மற் ம்

கட் டத்திற்கு அைமவாக தனித்தனிேய

என்பைத ம்;

(iv) இக்கட் டங்களில் வாகனங்கைள நி த்திைவப்பதற்காக உள்ள இடப்பரப் க்கு
ெகா ப்பன

ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 17 )
1235/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) மட்டக்களப் மாவட்டத்தி ள் 1983 ஆம் ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த
திகளின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) அவற்றில் தார் இடப்பட்
மீட்டர் அள எவ்வள ;

ந்த

திகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கிேலா

(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 அழகப்ெப ம,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ெதாழில்

மற் ம்

ெதாழிற்சங்க

1306/ ’ 16
உற கள்

(அ) (i) ஊழியர் ேசமலாப நிதியத் க்கு பங்களிப் த் ெதாைக ெச த் வதற்காக
மாத்தைற
மாவட்டத்தி ள்ள
பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள
தனியார்
நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்தில் அங்கத் வம் ெபற் ள்ள மாத்தைற
மாவட்டத்தின் ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா பிரேதச ெசயலாளர்
பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்;
(iv) ஊழியர்
ேசமலாப
நிதியத்தில்
பதி ெசய்
ெகாள்வதற்காக
காணப்படேவண் ய குைறந்தபட்ச நிைலைமகள் யாைவ என்பைத ம்
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1316/ ’16
ெகௗரவ எம்.எச் எம். சல்மான்,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மட்டக்களப் மாவட்டத்தின், ேகாரைளப்பற்
கிரான் ெதற்குப் பிரேதச
ெசயலாளர்
பிாிவில்
அைமந் ள்ள
அரசாங்க
நி வனங்க க்குச்
ெசாந்தமான காணிகளின் அள யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் வசிப்பவர்கள் அரசாங்க காணிகைள
அளிப் ப் பத்திரத்தின்/அ மதிப்பத்திரத்தின்
லம் ெபற் க்ெகாள்ள
விண்ணப்பித் ள்ளார்களா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், ேமற்ப

ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா

என்பைத ம்;

(iv) ேமற்ப
விண்ணப்பதாரர்க க்கு இற்ைறவைர அளிப் ப் பத்திரத்தின்/
அ மதிப்பத்திரத்தின்
லம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள காணிகளின்
அள யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 18 )
1380/ ’ 16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ல அபிவி த்தி

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல
திட்டத்தின் 150 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழிவின்ப
ேதசிய நீர்வாழ் உயிாின வளர்ப்
அபிவி த்தி
அதிகாரசைபக்கு (NAQDA) ஒ க்கப்பட்ட பா 100 மில் யனில், ெபா த்
திைறேசாியினால்
வ டத்தி ள்
வழங்கப்பட்ட
பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேதசிய நீர்வாழ் உயிாின வளர்ப் அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் ேமற்ப
நிதி ஏற்பாட் ைன ெசல ெசய்வதற்காக திட்டவட்டமான க த்திட்டங்கள்
தயாாிக்கப்பட்
ந்ததா என்பைத ம்;
(iii) 2016 ஆம் ஆண் க்காக ஒ க்கப்பட்ட ேமற்ப
பா100 மில் யன் ெசல
ெசய்யப்பட்ட ைற பற்றிய நிகழ்ச்சித்திட்ட விபரெமான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ வி ர விக்கிரமநாயக்க,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

1707/ ’17
வல்கள்

(அ) (i) ெதாழில் யற்சியாளர்கைள வ
ட் ம் ெபா ட் சிறிய மற் ம் ந த்தர
அளவிலான ைகத்ெதாழில்கள் மற் ம் ண்பாக ைகத்ெதாழில்க க்கு ச ைக
வட் யின் அ ப்பைடயில் இரண் வ டகால ச ைகக் காலத் டன் SMILE
III கடன் திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட்டெதன்பைத ம்;
(ii) க த்திட்ட பணிப்பாளாினால் 2016
ைல மாதம் 10 ஆம் திகதி
பத்திாிைககளில் அறிவித்தல்கள் ெவௗியிடப்பட் , கடன் வழங்குதல்
சம்பந்தமாக பிரச்சாரம் ெசய்யப்பட்டெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப க த்திட்டத்தின் லம் கடன் வழங்குவதற்கு 10 வர்த்தக வங்கிகள்
ன்வந்த டன், கடைன எதிர்பார்த்
5000 கடன் விண்ணப்பதாாிகள்
ன்வந்த ேபாதி ம் கடன் வழங்குதல் நி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iv) பல ெதாழில் யற்சியாளர்களினால் ேதைவயான அ ப்பைட ெசல கள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
பிைண உ திகைள ைகச்சாத்திடல், ஈட்
திகைள
தயாாித்தல் ேபான்ற நடவ க்ைககள் நிைற ெசய்யப்பட் ள்ள ேபாதி ம்
கடன் வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(v) இந்த நிைலைமயின் காரணமாக
திய ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம்
ேமம்ப த்தப்ப ம் ெதாழில் யற்சிகள் இைடந ேவ தைடப்பட் ள்ள டன்,
இ
ேதசிய ெபா ளாதாரத்திற்கும் ெப ம் தாக்கமாக அைமந் ள்ள
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) கடன் ெதாைகைய வழங்குவதற்கு ஆற்றல் இல்ைலெயனில், 2016.07.10 ஆம்
திகதிய பத்திாிைகளில் அறிவித்தல்கைள ெவௗியிட் மக்கைள அெசௗகாியத்திற்கு
உள்ளாக்கியதற்கான காரணம் யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 19 )
ெகளரவ த்திக பத்திரண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

1052/ ’16

விைத ெநல் உற்பத்தி ெசய்வதற்காகப் பதி ெசய் ள்ள கமக்காரர்களின்
உற்பத்திகைள சந்ைதப்ப த் வதில் சிக்கல்கள் எ ந் ள்ளன என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப

உற்பத்திக

க்கு உாிய விைல கிைடப்பதில்ைல என்பைத ம்;

(iii) எனேவ அவர்கள் மனம் தளர்ந் ள்ளார்கள் என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i)

விைத ெநல் ெசய்ைகயாளர்களின் உற்பத்திைய ெகாள்வன ெசய்வதற்கான
ைறயான ேவைலத்திட்டெமான் தயார் ெசய்யப்ப மா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அ

எவ்வா

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— சட்ட ம்
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ஒ ங்கும்

1259/ ’16
மற் ம் ெதற்கு

(அ) (i)

1983 ஆம் ஆண்டளவில் வ னியா மாவட்டத்தில் அைமந்தி ந்த ெபா ஸ்
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

(ii)

ேமற்ப ெபா ஸ் நிைலயங்களில் பணி ாிந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;

(iii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம்
ஆண் ல்
த்தம்
வைட ம்
வைரயிலான
காலப்பகுதியில்
அழி க்குள்ளாக்கப்பட்ட ெபா ஸ் நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iv) பயங்கரவாதிகளின்
தாக்குத னால்
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

மரணமைடந்த

ெபா ஸ்

(v) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அழி ற்ற ெசாத் க்கள் ெதாடர்பாக
மதிப்பீ ெசய்யப்பட் ள்ளதா;
(vi) ேம ள்ள அைனத்
சமர்ப்பிப்பாரா;

விடயங்கள் ெதாடர்பான

ைமயான அறிக்ைகைய

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1381/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல திட்டத்தின் 149 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழிவின் ப அ ராத ரம், வ னியா மற் ம் கிளிெநாச்சி ஆகிய
மாவட்டங்களில் கமத்ெதாழில், கால்நைட வளர்ப் , மீன் உற்பத்தி
வலயங்கைள நி
வதற்கு
பா 100 மில் யன் ஒ க்கப்பட்டெதன்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா;

(ii) இந்த
ன்
க த்திட்டங்க க்குமான சாத்தியவள அறிக்ைககள் யாரால்
தயாாிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(iii) இதன்ப , இந்த ன் க த்திட்டங்க
ெசல எவ்வளெவன்பைத ம்;

க்காக ம் மதிப்பிடப்பட்ட ெமாத்த

(iv) ேமற்ப
ன் க த்திட்டங்க க்காக ம் 2016 ஆம் ஆண் நிைறவைட ம்
ேபா திைறேசாியினால் வழங்கப்பட்ட நிதி ஏற்பா எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) 2017 ஆம் ஆண் க்காக ேமற்ப க த்திட்டத்தின் சார்பில் வழங்கப்படக்கூ ய
நிதி ஏற்பா எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 20 )

2017 ேம 26, ெவள்ளிக்கிழைம

வாய்

ல விைடக்கான வினாக்கள்
1260/ ’16

ெகௗரவ

பத்ம

உதயசாந்த

குணேசகர,— சட்ட ம்

ஒ ங்கும்

மற் ம்

ெதற்கு

அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

1983 ஆம்

ஆண்டளவில்

யாழ்ப்பாணம்

மாவட்டத்தில்

அைமந்தி ந்த

ெபா ஸ் நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii)

ேமற்ப

ெபா ஸ் நிைலயங்களில் பணி ாிந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின்

எண்ணிக்ைக யா ;
(iii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம்
ஆண் ல்

த்தம்

வைட ம்

வைரயிலான

காலப்பகுதியில்

அழி க்குள்ளாக்கப்பட்ட ெபா ஸ் நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iv) பயங்கரவாதிகளின்

தாக்குத னால்

மரணமைடந்த

ெபா ஸ்

உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(v) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அழி ற்ற ெசாத் க்கள் ெதாடர்பாக
மதிப்பீ
(vi) ேம

ெசய்யப்பட் ள்ளதா;

ள்ள அைனத்

விடயங்க

ம் ெதாடர்பான

ைமயான அறிக்ைகைய

சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1307/ ’ 16
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i)

மாத்தைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள மத்திய அரசுக்குாிய
கிேலாமீற்றர் அள

(ii) அ

தி

அபிவி த்தி

ெவவ்ேவறாக யா
(iii) 2013

எவ்வள

ஒவ்ெவா

தரப்ப த்த

அைமய

மற் ம்

ஒவ்ெவா

வ டத் க்கைமய

என்பைத ம்;
ஆண் வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில்

பராமாிப் க்காக

ஒ க்கப்பட் ள்ள

வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

க்கு

வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில் காப்பட்

திகளின் கிேலாமீற்றர் அள

தல் 2016 ஆம்

அபிவி த்தி

சைபயின்

என்பைத ம்;

ெவவ்ேவறாக எவ்வள
(iv) 2013

அதிகார

தல் 2016 ஆம் ஆண்

இடப்பட் ள்ள

திகளின்

என்பைத ம்;

திகள்

பணத்ெதாைக

என்பைத ம்

( 21 )
1317/ ’16
ெகௗரவ எம்.எச் எம். சல்மான்,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மட்டக்களப்
பிாிவில்

மாவட்டத்தின், ேகாரைளப்பற்

அைமந் ள்ள

காணிகளின் அள
(ii) ேமற்ப

அரசாங்க

மத்திய பிரேதச ெசயலாளர்

நி வனங்க

க்குச்

ெசாந்தமான

யாெதன்பைத ம்;

பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் வசிப்பவர்கள் அரசாங்க காணிகைள

அளிப் ப்

பத்திரத்தின்/அ

மதிப்பத்திரத்தின்

லம்

ெபற் க்ெகாள்ள

விண்ணப்பித் ள்ளார்களா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், ேமற்ப
(iv) ேமற்ப
அ

ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா

விண்ணப்பதாரர்க

மதிப்பத்திரத்தின்

அள

யா

என்பைத ம்;

க்கு இற்ைறவைர அளிப் ப் பத்திரத்தின்/

லம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள காணிகளின்

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1326/ ’16
ெகௗரவ

த்திக்க பத்திரண,— உள்ளக அ

மற் ம் கலாசார அ

வல்கள், வட ேமல் மாகாண அபிவி த்தி

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) இலங்ைகயில்

ஒல்லாந்தர்

ஆட்சிக்காலத்தில்

இராஜ

ேராகிகளாக

பிரகடனஞ் ெசய்யப்பட்ட இலங்ைகயர்கள் யாவர்;
(ii) இவர்கள்

இராஜ

ேராகிகளாக

பிரகடனஞ்

ெசய்யப்பட்டைமக்கான

காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இராஜ

ேராகியாக பிரகடனஞ் ெசய்யப்பட்ட பின்னர் அவர் இழக்கின்ற

சிறப் ாிைமகள் யாைவ;
(ii) அத்தைகய

சிறப் ாிைம

இழப்

அவர்களின்

கு ம்பத்தவர்கைளப்

பாதிக்குமா;
(iii) ஆெமனில், அ

எவ்வா ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) ஒல்லாந்தர்களால்

இராஜ

இலங்ைகயர்கைள

ேராகிகளாக

அப்பதிேவ களி

ந்

பிரகடனஞ்
நீக்க

ெசய்யப்பட்ட
நடவ க்ைக

எ க்கப்பட் ள்ளதா;
(ii) இவர்கைள ேதசிய

ரர்களாக பிரகடனஞ்ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா;

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

( 22 )
1383/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர

ெசல த் திட்ட

ன்ெமாழி

இலக்கம் 147

இன்ப , மீன் மற் ம் மீன் உற்பத்திகளின் இறக்குமதிக்கான விேசட
வியாபாரப் பண்டங்கள் வாி

பா 50/- வைர அதிகாிக்கப்பட்டதன்

அரச வ மானத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பங்களிப் யா
(ii) 1977ஆம்

ஆண்

ந்

இற்ைறவைர

லம்,

என்பைத ம்;

இலங்ைகக்கு

இறக்குமதி

ெசய்யப்பட்ட மீன் மற் ம் மீன் உற்பத்திகளின் அள ம் இறக்குமதிப்
ெப மதி ம் ஒவ்ெவா

ஆண்

வாாியாக யா

என்பைத ம்;

(iii) சுங்கத் தர களின்ப , இலங்ைகக்கு மீன் மற் ம் மீன் உற்பத்திகைள
இறக்குமதி

ெசய் ம்

இறக்குமதியாளர்களின்

ெபயர்

பட் யைலச்

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) இலங்ைகக்கான
ஏேத

மீன்

இறக்குமதிைய

ம் ேவைலத்திட்டெமான்

(v) ஆெமனில், அ

யா

குைறப்பதற்கு

அரசாங்கத்திடம்

உள்ளதா என்பைத ம்;

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1261/ ’16
ெகௗரவ

பத்ம

உதயசாந்த

குணேசகர,— சட்ட ம்

ஒ ங்கும்

மற் ம்

ெதற்கு

அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 1983

ஆம்

ஆண்டளவில்

ல்ைலத்தீ

மாவட்டத்தில்

அைமந்தி ந்த

ெபா ஸ் நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ேமற்ப

ெபா ஸ் நிைலயங்களில் பணி ாிந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின்

எண்ணிக்ைக யா ;
(iii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம்
ஆண் ல்

த்தம்

வைட ம்

வைரயிலான

காலப்பகுதியில்

அழி க்குள்ளாக்கப்பட்ட ெபா ஸ் நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(iv) பயங்கரவாதிகளின்

தாக்குத னால்

மரணமைடந்த

ெபா ஸ்

உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(v) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அழி ற்ற ெசாத் க்கள் ெதாடர்பாக
மதிப்பீ
(vi) ேம

ெசய்யப்பட் ள்ளதா;

ள்ள அைனத்

விடயங்கள் ெதாடர்பான

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

ைமயான அறிக்ைகைய

( 23 )
1328/ '16
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— மின்வ
ேகட்டபதற்கு,— (1)

மற் ம்

(அ) (i) இலங்ைகயில் காணப்ப ம்
எண்ணிக்ைக யா ;

காற்

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்
மின்

உற்பத்தி

நிைலயங்களின்

(ii) ேமற்ப மின் உற்பத்தி நிைலயங்களி
ந் இலங்ைக மின்சார சைப மின்
அலெகான்ைறப் ெபற் க்ெகாள் ம் விைலயான
ஒவ்ெவா
மின்
உற்பத்தி நிைலயத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யா ;
(iii) ேமற்ப
மின் உற்பத்தி நிைலயங்களில் வ/ப எல்டீஎல் ேஹால் ங்ஸ்
(தனியார்) கம்பனிக்குச் ெசாந்தமான மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i) ஆைனயிறவில்
நிர்மாணிக்கப்ப ம்
திய
காற்
நிைலயத்தி
ந்
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு
வழங்கப்ப ம் விைல யா ;
(ii) காற்
மின் உற்பத்தி நிைலயங்களி
ந்
அலெகான்ைறப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு
ேமற்ெகாண் ள்ளதா;
(iii) ஆெமனில், அ

மின்
உற்பத்தி
மின் அலெகான்

குைறந்த விைலயில் மின்
அரசாங்கம்
நடவ க்ைக

எவ்வா ;

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

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ைகத்ெதாழில்

மற் ம்

வாணிப

அ

1384/ ’16
வல்கள்

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல
திட்டத்தின் 146 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழிவின் ப , மீன்கைளத் தகரத்திலைடக்கும் உள்நாட் த் தனியார்
ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காக லக் செதாசவிற்கு பா 300 மில் யன் நிதி
ஏற்பா வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்;
(ii) இந்த ஊக்குவிப் திட்டத்தின் கீழ் நன்ைமகைள ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய
ன்மீன் உற்பத்தியாளர்கள் யாவெரன்பைத ம்;
(iii) கடந்த சில வ டங்களில்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

இவர்களின்

வ டாந்த

ன்மீன்

உற்பத்தி

(iv) 1977 ஆம் ஆண்
தல் இலங்ைகக்கு வ டாந்தம் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட
ன்மீன் அள
மற் ம் அதற்காக ெசலவிடப்பட்ட ெவௗிநாட் ச்
ெசலாவணித் ெதாைக ஒவ்ெவா
வ டத்திற்ேகற்ப தனித்தனியாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) அரசாங்கத்தினால் ன்மீன்க க்கு விதிக்கப்பட் ள்ள பா 125/- கட் ப்பாட்
விைல
சந்ைதயில்
அேதவிதமாக
நைட ைறப்ப த்தப்ப வதில்ைல
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

