
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

3 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2016 ைல 22 ெவள்ளிக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 3(6).] பாரா மன்றம் 

2016 ஆகஸ்ட் 09, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
பல்கைலக்கழகங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

* 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— சுயாதீன ஆைணக்கு க்களின் தைலவர்கள் மற் ம் உ ப்பினர்க க்குச் 
ெச த்தப்ப ம் ஊதியங்கள் மற் ம் ஏைனய ப கள்,— பத்ெதான்பதாவ  அரசியல் 
யாப் த் தி த்தத்தின் ஊடாக தி த்தப்பட்டவாறான இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் அரசியல் யாப்பின் 41 (ஆ) உ ப் ைரயின் அட்டவைணயில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஒன்ப  சுயாதீன ஆைணக்கு க்களின் தைலவர்கள் மற் ம் 
உ ப்பினர்க க்குச் ெச த்தப்ப ம் ஊதியங்கள் மற் ம் எைனய ெகா ப்பன கைள, 
குறிப்பிட்ட ஆைணக் கு க்கள் உண்ைமயிேலேய அ வல்கைள ஆரம்பித்த திகதியிைன 
ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட ெச த் ைககள் அ லாக்கப்ப ம் திகதியாகக் க தி 
ெச த் வதற்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் வழங்கி ள்ளதா ம்:- 

(அ) பதவி அதிகாரத்தின் அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்ப ம் தைலவர்கள் தவிர ஏைனய 
தைலவர்க க்கு பா. 100,000/- மாதாந்தக் ெகா ப்பனவைவ ம், பா.10,000/- 
மாதாந்தத் ெதாைலேபசிக் கட்டணத்ைத ம், தனிப்பட்ட பாவைனக்கு உாித் ைடய 
வைகயில் உத்திேயாக ர்வ வாகனெமான்  மற் ம் வாகனத்திற்காக 225 லீட்டர் 
எாிெபா ள் அல்ல  சந்ைத விைலயின் அ ப்பைடயில் அதற்கு இைணயான 
ெகா ப்பனெவான்ைறப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக ம்; 

(ஆ) பதவி அதிகாரத்தின் அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்ப ம் சுயாதீன ஆைணக்கு த் 
தைலவர்க க்கு தம  நிரந்தரப் பதவிக்குாிய சம்பளம் மற் ம் ப க க்கு 
ேமலதிகமாக, சுயாதீன ஆைணக்கு த் தைலவர் ஒ வாின் மாதாந்தக் 
ெகா ப்பனவின் 50% ஐ மாதாந்தக் ெகா ப்பனவாகச் ெச த் வதற்காக ம்; 

(இ) இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் குற்றப் லனாய்  ஆைணக்கு  தவிர ஏைனய 
சுயாதீன ஆைணக்கு க்க க்குப் பதவி அதிகாரத்தின் அ ப்பைடயில் 
நியமிக்கப்படாத உ ப்பினர்க க்கு பா 75,000/- மாதாந்தக் ெகா ப்பனைவ ம், 

பா 8,000/- மாதாந்தத் ெதாைலேபசிக் கட்டணத்ைத ம், தான் வசிக்கும் 
இடத்தி ந்  ஆைணக்கு  அ வலகத்திற்குச் ெசல்வதற்கான ரத்தின் 
அ ப்பைடயில் 350 கிேலா மீட்டர்கள் வைர பா 25,000/- ேபாக்குவரத் க் 
ெகா ப்பன  அல்ல  350 கிேலா மீட்டர்களி ம் அதிகள  ரத்திற்கு பா 
50,000/- ேபாக்குவரத் க் ெகா ப்பனைவ ம் ெச த் வதற்காக ம்; 

(ஈ) 2015.06.17 ஆம் திகதிய 3/2015 ஆம் இலக்க அரசாங்க வர்த்தக சுற்றறிக்ைகயின் 
ஏற்பா க க்கைமய பதவி அதிகாரத்தின் அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்ப ம் 
ஆைணக்கு  உ ப்பினர் ஒ வ க்கு ஒ  கூட்டத்தில் கலந் ெகாள்வதற்காக 

பா 10,000/- ெகா ப்பனைவச் ெச த் வதற்காக ம்; 
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(உ) 1994 இன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் குற்றப் லனாய்  
ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் (8) ஆம் உ ப் ைரக்கைமய அந்த ஆைணக்கு வின் 
தைலவ க்கு இைணயான வைகயில் உ ப்பினர்க க்கும் அதிகாரம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளதனால் அந்த ஆைணக்கு வின் உ ப்பினர்க க்கு பா 
95,000/- மாதாந்தக் ெகா ப்பனைவ ம், பா 8,000/- மாதாந்தத் ெதாைலேபசிக் 
கட்டணத்ைத ம், தனிப்பட்ட பாவைனக்கும் உாித் ைடய வைகயில் 
உத்திேயாக ர்வ வாகனெமான்  மற் ம் வாகனத்திற்காக 170 லீட்டர் 
எாிெபா ள் அல்ல  சந்ைத விைலயின் அ ப்பைடயில் அதற்கு இைணயான 
ெகா ப்பனெவான்ைறப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக ம்; 

(ஊ) ேதா்தல்கள் ஆைணக்கு வின் தைலவர் மற் ம் உ ப்பினர்க க்கு ேதா்தல் 
ஒன் க்கான அறிவித்தல் வி க்கப்பட்ட திகதி தல் ெப ேப கள் ெவளியிடப்ப ம் 
திகதி வைரயிலான காலப் பகுதிக்காக அவர்கள  மாதாந்தக் ெகா ப்பனவின் ¾ 
விேசட ெகா ப்பனெவான்ைறப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக ம்; மற் ம் 

அதற்கைமய, அரசியல் யாப்பின் 41 (அ) சட்டத்தின் அட்டவைணயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ஒன்ப  சுயாதீன ஆைணக்கு க்களின் தைலவர்கள் மற் ம் உ ப்பினர்க க்கு ேமேல 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள பிரகாரம் ஊதியங்கள் மற் ம் ஏைனய ெகா ப்பன கைளச் 
ெச த்தேவண் ெம ம் பிேரரைண இப்பாரா மன்றத்தினால் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் இைணக்கப்பட் ள்ள ) 

* 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானேசைவகள் அைமச்சர்,— ேமாட்டார் வாகனச் 

சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2016 ன் 22 ஆந் திகதிய 1972/33 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப்பத்திாிைக லம்  சிங்கள மற் ம் தமிழ்ெமாழி பிரதிகளில் அச்சுப் 
பிைழகள் தி த்தம் ெசய்யப்பட்ட, ேமாட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் (203 ஆவ  
அத்தியாயமான) 122 ஆம் பிாி  மற் ம் VII அ பகுதி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம், 
குறித்த சட்டத்தின் 237 ஆவ  பிாிவின் கீழ் ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் 
விமானச்ேசைவகள் அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2015 நெவம்பர் 02 ஆம் திகதிய 1939/4 
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2016.07.21 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் இைணக்கப்பட் ள்ள ) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

2016 ஆகஸ்ட் 12, ெவள்ளிக்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

பா.179/’16 
ெகளரவ சிசிர ஜயக்ெகா ,— ேபாைதப் ெபா ட்க க்கு அ ைமயானவர்க க்கு 

னர்வாழ்வளிப்பதற்கான அதிகாரசைபெயான்ைறத் தாபித்தல்,— ேபாைதப் ெபா ட்க க்கு 
அ ைமயான எம  நாட் ன் ெப மள  இைளஞர்கள் அதி ந்  வி ப ம் 
எதிர்பார்ப் டன் உள்ள ேபாதி ம், அதற்கான உ தியான ேவைலத்திட்டெமான்  
அல்ல  ைறயியெலான்  இல்லாைம, அவர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற ெப ம் 
பிரச்சிைனயாக உள்ளதால், சமயத் தைலவர்களின் தைலைமயில் ெபௗத்த மதாீதியான 
ஆன்மீக தியான ைறகள், உள்நாட்  ம த் வ ைறகள் மற் ம் ேவ  சிகிச்ைச 

ைறகைள ம் பயன்ப த்தி ேபாைதப் ெபா ட்கள் மற் ம் ம பானம் ஆகியவற் க்கு 
அ ைமயானவர்க க்கு னர்வாழ்வளிப்பதற்கான அதிகாரசைபெயான்ைறத் தாபிக்க 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 
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பா. 180/ ’16 

ெகளரவ ேஜ.சீ. அலவத் வல,— இேபாச மற் ம் தனியார் பஸ் வண் க க்கு  நா  
வதி ம் ஒ ங்கிைணந்த ேபாக்குவரத் த் திட்டெமான்ைற இர  ேநரங்களில் 

அ ல்ப த்தல்,— இலங்ைக வதி ம் மாைல 6 மணியின் பின்னர் இேபாச மற் ம் 
தனியார் பஸ் வண் கைள ைறயாக ேபாக்குவரத்தில் ஈ ப த்தாைம காரணமாக 
பயணிகள் ெப ம் அெசளகாியங்கைள எதிர்ேநாக்கி ள்ளதால், அதற்குத் தீர்வாக 
இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் சைப மற் ம் மாகாண சைபகளின் கீழ் இயங்கி வ கின்ற 

திப் பயணிகள் ேபாக்குவரத்  அதிகார சைப நி வனங்க டன் இைணந்  இேபாச 
மற் ம் தனியார் பஸ் வண் க க்காக  இர  ேநரங்களில் நா  வதிற்குமான 
ஒ ங்கிைணந்த ேபாக்குவரத் த் திட்டெமான்ைறத் தயாாித்  அ ல்ப த்த ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.181/ ’16 

ெகௗரவ அப் ல்லாஹ் மஹ் ப்,— வட மாகாணத்தி ந்  பலவந்தமாக 
ெவளிேயற்றப்பட்ட ஸ் ம் மக்கைள மீளக்கு யமர்த்தல்,— வட மாகாணத்தில் 

ற்றாண் களாக வாழ்ந்த ஸ் ம் ச கம், 1990 இல் தம  ெசாத் க்கைள ம், 
உைடைமகைள ம் ைகவிட்  தம  உயி க்கு எவ்வித உத்தரவாத ம் அற்ற நிைலயில், 
நாற்பத்ெதட்  மணித்தியாலங்களில் பலவந்தமாக ெவளிேயற்றப்பட்டனர். 
இச்சி பான்ைம மக்கள் ெவளிநா  ெசன்  நாட்ைடக் காட் க் ெகா க்காமல் 
ெதாடர்ச்சியாக இங்கு வசித் வ வதா ம், கடந்த சனாதிபதித் ேதர்தல் மற் ம் ெபா த் 
ேதர்தல்கள் ஆகியவற்றில் 95% வாக்குகைள அளித் ள்ளதா ம், இ ப்பி ம் அவர்கள் 
இ வைர தாம் ஆரம்பத்தில் வாழ்ந்த இடங்க க்கு மீளத் தி ம்ப யாத நிைல 
காணப்ப வதா ம், இவர்கள் மீளக்கு யமர்த் வ  ெதாடர்பில் காணப்ப ம் சகல 
விதமான ட் க்கட்ைடகைள ம் இனங்கண்  அவற்ைற அகற் வதற்கான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்  அவர்கள் ஆரம்பத்தில் வாழ்ந்த இடங்களில், சகல 
உாிைமக டன் மீள் கு ேய வதற்கு அ மதித் , அதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வ  அரசாங்கத்தின் ெபா ப்  என இப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.182/ ’16 

ெகௗரவ அப் ல்லாஹ் மஹ ப்,— பாடசாைலக க்கு பட்டதாாிகைள உளவள 
அ வலகர்களாக ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்தல்,— நாடளாவிய ாீதியில் இடம்ெப ம் ெபண்கள் 
மற் ம் சி வர் ஷ்பிரேயாகம் ஆகிய குற்றச் ெசயல்கைள இல்லாெதாழிக்கும் கமாக 
நாடளாவிய ாீதியில் சகல பாடசாைலகளி ம் உள்ள ஆரம்ப, இைடநிைல மற் ம் உயர்தர 
மாணவர்க க்கு, அவர்களின் கல்விச் ெசயற்பா க்குச் சமாந்தரமாக வழிகாட் வதற்கு 
பிரேதச ெசயலகங்களில் தற்ேபா  இைணந்  பணியாற் கின்ற உளவள அ வலர்களின் 
பணிக க்கு ஒப்பான அ வலர்கைளப் பணிக்கு அமர்த் வதற்கான ெசயற்றிட்டெமான்ைற 
நைட ைறப்ப த்தி ேமற்குறிப்பிட்ட அ வலைரப் ேபான்  பட்டதாாிகைள ஒவ்ெவா  
பாடசாைலக்கும் உள்ளீர்ப் ச் ெசய்  2016 ஆம் ஆண்  தல் அ க்குவ ம் வைகயில் 
விேசட நியமனங்கைள வழங்குவதால் பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப் கைள ம் 
உ வாக்க ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 



( 4 ) 

 

பா.183/ ’16 
ெகௗரவ அப் ல்லாஹ் மஹ ப்,— ஒ  மில் யன் ேவைலவாய்ப் க் க த்திட்டத்ைத 

அ ல்ப த் ம் ேபா  வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களின் இைளஞர்க க்கு 
ன் ாிைம அளித்தல்,— ஒ  மில் யன் ேவைலவாய்ப் க் க த்திட்டத்ைத 

அ ல்ப த் ம் ேபா  வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் வா ம் ப்பத்ைதந்  
ெதாடக்கம் நாற்பத்ைதந்  வயதிற்கு இைடப்பட்ட இைளஞர்க க்கு ன் ாிைம 
அளிக்கப்பட ேவண் ம் என ம், ஆரம்ப, இரண்டாம் நிைல மற் ம் சிேரஷ்ட இரண்டாம் 
நிைல மட்டங்களில் பாடசாைலைய விட்  விலகிய மற் ம் க.ெபா.த. (சா/த) 
தைகைமக டன் இ ப  வ டங்க க்கு ேமலாக பாடசாைலகளில் ெதாண்டர் 
ஆசிாியர்களாக ேவைலக்கமர்த்தப்பட் ள்ேளாாின் உயர்கல்வித் தைகைமகைளப் 
பாிசீ க்கா  நிரந்தர அந்தஸ்ைத வழங்குவதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள 
எ ப்பதற்கும் இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற . 

பா.184/ '16 
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்விைய கட்டாயப்ப த்தல்,— 

நாகாீகமான ஒ  ச கத் க்கு ஒவ்வாத வைகயில் நாட் ள் பரவி வ கின்ற குற்றச் 
ெசயல்கள் மற் ம் சி வர் குற்றச்ெசயல்கைள ஒழிப்பதற்கும் சுய ஒ க்கக் கட் ப்பாட்ைட 
ஏற்ப த் வதற்குமாக சகல பிள்ைளக க்கும் 9 ஆம் தரம் வைர அவர்கள  சமயங்களின் 
அ ப்பைடயில் ஞாயிற் க்கிழைம அறெநறிப் பாடசாைலக் கல்விையக் கட்டாயப்ப த்தல் 
உகந்தெதன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற .  

2016 ஆகஸ்ட் 25, வியாழக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
142/ ’15 

ெகளரவ த்திக பத்திறண,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 2014 ஆம் நிதியாண் ல் நட்டமைடந்த அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த நி வனங்கள் அைடந்த நட்டம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நி வனங்கள் பிற அரச 

நி வனங்க க்குச் ெச த்த ேவண் ய பணத்ெதாைக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) நட்டத்ைத ஈ ெசய்வதற்காக ேமற்ப  நி வனங்க க்கு ெபா த் திைறேசாி 

லம் வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  நி வன ாீதியாக 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நட்டத் க்கான காரணங்கள் பற்றி ஆராயப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அக்காரணங்கள் ஒவ்ெவா  நி வன ாீதியாக தனித்தனியாக 

யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  நி வனங்கைள இலாபமீட் ம் நி வனங்களாக மாற்றியைமக்க 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

637/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணயக்கார,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்ககு,— (1) 

(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ல் ன்ைனய அரசாங்கத்தினால் ெசயற்ப த்தப்பட்ட 
“ெதாாின் ெதாரட்ட – “கமின் கமட்ட” ( ட் க்கு  - கிராமத் க்குக் கிராமம்) 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் இரத்தின ாி, கு விட்ட பிரேதச சைப டன் கிாிஎல்ல, 
ஹா கந்த ச ர்த்தி சங்கம் ஒ  உடன்ப க்ைக ெசய் ள்ளெதன்பைத ம்; 
இவ் டன்ப க்ைகயின் ப  ஹா கந்த கு ந் ெகாட் வ திைய அைமத்  
ெகாங்ாீட் இ வதற்காக பா 3 இலட்சம் ெச த் வதாக உடன்ப க்ைக 
ெசய் ெகாள்ளப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;  

 (ii) உடன்ப க்ைகயின் ப  இவ் தியின் ேவைலகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட்  ஒ  
வ டம் கடந் ள்ள ேபாதி ம், இ வைர இச்சங்கத் க்கு 20% ெதாைக 
( பா. 58,000/-) மாத்திரேம ெச த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) மீதித் ெதாைக இ வைர ெச த்தப்படாைமயால் இச்சங்கம் ெப ம் 
அெசௗகாியத் க்கு உள்ளாகி ள்ள  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஒப்பந்தத்தின் மீதித் ெதாைகைய ேமற்ப  சங்கத் க்கு வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) இதற்கு ேமலதிகமாக, பின்வ ம் திகைள ெகாங்ாீட் இ வதற்காக; 
   ப வல தியின் ேமல் பகுதிக்கு  - பா 500,000/- 

   ஹா கந்த, ெபால்கஹேஹன திக்கு  - பா 300,000/- 

   ஹா கந்த, இ க்பிட் ய திக்கு - பா 300,000/- 

   ஹா கந்த, தகில்லவத்த திக்கு - பா 300,000/- 

இச்சங்கத் க்கு ெச த்த ேவண் ள்ள ெதாைகைய ாிதமாக வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

639/ ’16 
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

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

(அ) சட்டவிேராதமாய் ெபற் க்ெகாண்ட அரச ெசாத் க்கைள சு காித்தல் 
ெதாடர்பான சனாதிபதி ெசயலணியின் அங்கத்தவர்கள் யார் என்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அந்த ெசயலணியின் தைலவர் யார் என்பைத ம்.; 
 (ii) அ  நி வப்பட்டதன் ேநாக்கம் யா  என்பைத ம்; 
 (iii) அதன் அங்கத்தவர்கள் அல்ல  உதவி உத்திேயாகத்தர்கள் விஜயம் 

ெசய் ள்ள ெவளிநா கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iv) அங்கத்தவர்கள் அல்ல  உதவி உத்திேயாகத்தர்களின் ெவளிநாட்  

விஜயங்க க்காக 2016 மார்ச் மாதம் 31 ஆந் திகதியளவில் ெசலவான 
ெமாத்தத் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) ெசயலணியின் தீர்மானத்தின்ப  2016 மார்ச் 31 ஆந் திகதியளவில் தி ப்பி 
சு காிக்கப்பட் ள்ள சட்டவிேராதமாக ெபற்றி ந்த ெசாத் க்களின் 
ெப மதி எவ்வள  என்பவைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

725/ ’16 

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தின் ஹன்ெதஸ்ஸ, க/அல்மனார் ேதசிய பாடசாைலக்குாிய 
ன் மா க் கட் டம் அைமந் ள்ள இடம் அண்ைமயில் மண் 

சாி க்குள்ளானெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பாக கல்வி அைமச்சின் ெசயலாளாினால் ED/7/99/9/1/31 ஆம் 
இலக்க, 2015.12.14 ஆம் திகதிய க தத்தின் லம் ேதசிய கட் ட ஆராய்ச்சி 
நி வனத்தின் பணிப்பாளர் விழிப் ணர் ட்டப்பட்ட ேபாதி ம் இ வைர 
எ வித நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) கன மைழ டன் கூ ய காலநிைலயின்ேபா , ேமற்ப  பாடசாைலக் கட் ட ம் 
அதைனச் சூழ்ந் ள்ள பிரேதச ம் ஆபத்தான நிைலயில் உள்ளதால், மண் 
சாி க்குள்ளாகி ள்ள மண் குன் க்கு அ காைமயில் பா காப்  மதிெலான்ைறக் 
கட் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  

655/ ’16 
ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

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

(அ) (i) 2015 சனவாி மாதம் 10 ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 2016 ஏப்பிறல் மாதம் 30 ஆந் 
திகதி வைரயிலான காலகட்டத் க்குள் தம  கடைமக க்காக அல்ல  
தனிப்பட்ட பயனாளிக க்காக விமானப் பைடக்குாிய ெஹ ெகாப்டர்கள் 
அல்ல  விமானங்கைளப் பயன்ப த்திய அரசியல்வாதிகள் அரச 
உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் ேவ  நபர்கள் ெவவ்ேவறாக யாவர் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விமானப் பயணங்க க்காக தலா ஒவ்ெவா  நபாிடமி ந்  
அறவிடப்பட்ட ெதாைக ெவவ்ேவாறக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  விமானப் பயணங்க க்காக அறவிடப்பட ேவண் ய பணத்தில் 
இ வைர ெச த்தப்படா ள்ள ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நி ைவப் பணத்ைத அறவி வதற்காக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

608/ ’16 
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) இரா வ அங்கத்தவர்களின் பிள்ைளக க்கான பாடசாைலக க்கு 
உத்திேயாகத்தர்கள் அல்லாத இரா வ அங்கத்தவர்களின் பிள்ைளகைள 
அ மதிப்ப  ெதாடர்பாக கடந்த அரசாங்கத்தினால் தயாாிக்கப்பட்ட 
ெகாள்ைககள் யாைவெயன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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2016 ஆகஸ்ட் 26, ெவள்ளிக்கிழைம 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

660/ ’16 

ெகௗரவ (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) மாகாண சைபகளின் கீழ் இயங்கிவ கின்ற பாடசாைலகளின் ஒ சில அதிபர்கள், 
ஆசிாியர்கள் மற் ம் மாணவமாணவிகள் பல்ேவ  அநீதிக க்கும் உடல் மற் ம் 
உளாீதியான சித்திரவைதக க்கும் உள்ளாக்கப்ப கின்றனெரன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இன்றளவில் அவ்விதமாக உள மற் ம் உடல்ாீதியான ன் த்தல்க க்கு 
இலக்காகிய மாணவமாணவிகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாகாணத்திற்கு 
ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) உள மற் ம் உடல்ாீதியான ன் த்தல்கைளத் த க்க ம் அவர்களின் 
ஒ க்கம் நிைறந்த நடத்ைதகள் பற்றி ம் மாகாண தலைமச்ச க்கு 
விழிப் ணர் ட்  அவ டன் ேபச்சுவார்த்ைத ேமற்ெகாண்   ஏேத ம் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

673/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்னாயக்க,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள் 
கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  சமய அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் அரசாங்கத்தினால் அகதி காம்கள் 
ேபணிவரப்ப கின்றனவா; 

 (ii) ஆெமனில், இம் காம்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள், அவற்றில் உள்ள ஆட்கள் 
மற் ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) இம் காம்களில் உள்ள மக்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித்ெதாைக 
ஒவ்ெவா  காமின் ப  ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) ஒ  நப க்கு மற் ம் ஒ  கு ம்பத் க்கு ஒ  மாதத் க்கு வழங்கப்ப ம் 
நிவாரணம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அகதிக க்குச் ெசாந்தமான காணிகள் அல்ல  களின் ஆட்சிைய, 
அரசு அல்ல  தனியார் நி வனங்கள் அல்ல   ேவ  நபர்கள் 
அ பவிப்பார்களாயின், அத்தகவல்கள் மற் ம் இக் காணிகள் / கள் 
ெசாந்தமாக ள்ள அகதிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இவ்வகதிகளில் கு யி ப்பதற்கு காணிேயா அல்ல  ேடா இல்லாத 
நபர்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  காமின் ப  ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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703/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

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

(அ) (i) அரச ஊழியர்கள் ஓய்  ெப கின்ற வய  55 ஆக இ க்ைகயில் இரா வ 
நடவ க்ைகயின்ேபா  மரணமைடந்த இரா வ ரர்களின் 
கு ம்பங்க க்கு ெபற் க்ெகா க்கப்ப ம் மாதாந்த சம்பளத்ைத 
மரணமைடந்த இரா வ ர க்கு 55 வய  ர்த்தியாகும் வைர 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்தி ந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) அரச ஊழியர்க க்கு 58 வய  வைர தன்னியக்கமாக ம், 58 வய  
ெதாடக்கம் 60 வய  வைர ன்அ மதி ெபற் ம், ஓய்  ெப ம் வய  60 
வைர உயர்த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;  

 (iii) மரணமைடந்த இரா வ ரர்களின் கு ம்பங் க்கு இன்ன ேம மாதாந்த 
சம்பளம் ெபற் க்ெகா க்கப்ப வ  இரா வ ர க்கு 55 வய  

ர்த்தியாகும் வைர மாத்திரேம என்பைத ம்; 
அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா? 

(ஆ) (i) மரணமைடந்த இரா வ ரர்களின் கு ம்பங்க க்கு இரா வ ராின் 
மாதாந்த சம்பளத்ைத அவ க்கு 60 வய  ர்த்தியாகும் வைர 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வய த் தி த்தத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப வ  
எத்திகதி ெதாடக்கம் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

718/ ’16 
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) அ ராத ரம் மாவட்டத்தில், 

 (i) அைமந் ள்ள ஒேரெயா  தமிழ் ெமாழி ல ேதசிய பாடசாைலயான அ/
சாஹிரா வித்தியாலயம் கவனிப்பாரற்ற நிைலக்குள்ளாகியைமயால் பல்ேவ  
குைறபா கள் நில கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) “1000 பாடசாைலகள்” ேவைலத்திட்டத்தில் காடாண் கம, ஜாயா ஸ் ம் மஹா 
வித்தியாலயம் மற் ம் கஹட்டகஸ்திகி ய ஸ் ம் மஹா வித்தியாலயம் 
உள்ளடக்கப்பட் ள்ளேபாதி ம் ெதாழில் ட்ப விஞ்ஞான ஆய் கூடம் 
தவிர்ந்த ேவ  எவ்விதமான வசதிக ம் இன்றளவில் வழங்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) சிங்கள மற் ம் தமிழ் ெமாழி லப் பாடசாைலகளில் கணிதம், விஞ்ஞானம், 
ஆங்கிலம் மற் ம் ெதாழில் ட்பவியல் ேபான்ற பாடங்கைளப்  ேபாதிப்பதற்கான 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமேல அ (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பாடசாைலயில், 

 (i) உயர்தர விஞ்ஞானப் பிாிவில் நில கின்ற ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நிவர்த்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற; 

 (ii) திய கட்டடெமான்  வழங்கப்ப கின்ற; 
 (iii) அதிப க்கான அ வலக ம் ேகட்ேபார் கூடெமான் ம் வழங்கப்ப கின்ற; 
 (iv) கு நீர் சுத்திகாிப்  க விெயான்  வழங்கப்ப கின்ற; 

திகதி யாெதன்பைத தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) ேமேல அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பாடசாைலக க்கு அவசியமான 
ஏைனய வசதிகள் வழங்கப்ப கின்ற; 

 (ii) ேமேல அ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெவற்றிடங்கள்  நிரப்பப்ப கின்ற; 

திகதி யாெதன்பைத ம் தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

722/ ’16 

ெகளரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கடந்த ேம மாதத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் ெவௗள்ம் காரணமாக ேசதத் க்குள்ளான 
பயிர்ச் ெசய்ைகக டன்கூ ய வயற்காணிகளின் பரப்பள  எத்தைன 
ெஹக்டயார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேசதத்தினால் ஏற்பட் ள்ள நஷ்டம் அண்ணளவாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) சி  குளங்கள் உட்பட ேசதமைடந் ள்ள நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) பாதிப் கள் ஏற்பட் ள்ள நீர்ப்பாசன க த்திட்டங்கள் அைமந் ள்ள 
மாவட்டங்கள் தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) எதிர்காலத்தில் நாட் ன் உண ப் பா காப்பில் ேமற்ப  ெவௗ்ளப் பாதிப்  
தாக்கங்கைள ஏற்ப த் மா என்பைத ம்; 

 (ii) பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு நிவாரணம் வழங்க அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள் மா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

727/ ’16 

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

(அ) (i) உள்நாட் ல் பகுதிகைள ேசர்த்திைணத்  அைமக்கப்பட்ட ஆயி ம், 
பதி ெசய்யப்படாத வாகனங்கைள பதி  ெசய்வதற்கான விேசட அ மதி 
2016 ஆம் ஆண் ன் வர  ெசல  திட்டத்தின் லமாக வழங்கப்பட்டெதன்பைத 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) 2016 மார்ச்சு மாதம் 31 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் பதி ெசய்யப்பட்ட வர்த்தக 
வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அவ்வாகனங்கைள பதி ெசய் ள்ள 
ஆட்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) பா ஒ  மில் யன் ெச த்தி பதி  ெசய்யப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் இவ்வாகனங்கைள பதி  ெசய் ள்ளவர்களின் ெபயர்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 10 ) 

 

775/ ’16 
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச 

ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ப்பைடகைளச் சார்ந்த சுமார் 1235 கு ம்பங்கள் நிரந்தரமாக வதி ம் 
அ ராத ரம் மாவட்டத்தின் இபேலாகம, ரணஜய ர கிராமத்தின் ஆரம்ப 
சுகாதாரப் ேப ைக பிாி க்கு அரச ம த் வ உத்திேயாகத்தெரா வர் 
கடைமயில் ஈ ப த்தப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; 

 (ii) அரச ம த் வெரா வர் நிரந்தரமாக கடைமயில் ஈ ப த்தப்படாததால் 
தைரப்பைட, கடற்பைட மற் ம் விமானப் பைடையச் ேசர்ந்த ம த் வ 
உத்திேயாகத்தர்கள் அவ்வப்ேபா  இப்பிாிவில் பணியாற் கின்றார்கள் 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இக்கிராமத்தின் ஆரம்ப சுகாதாரப் ேப ைக பிாிவிற்கு நிரந்த ம த் வ 
உத்திேயாகத்தெரா வைர நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்குெமன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

674/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்னாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு ,— (1) 

(அ) (i) அைமச்சுக்களின் ெசயலாளர்கள், திைணக்களத் தைலவர்கள்  மற் ம் அரச 
கூட் த்தாபனங்கள் மற் ம் கம்பனிகளின் தைலவர்கள் ஆகிேயா க்காக 
ெகா ம்  மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள உத்திேயாக ர்வ வி திகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ஒவ்ெவா  நி வனத் க்கும் ெசாந்தமான  உத்திேயாக ர்வ வி திகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (iii) இவ் த்திேயாக ர்வ வி திகைள தற்ேபா  உபேயாகிக்கும் ஆட்களின் 
ெபயர்ப்பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iv) இவ் த்திேயாக ர்வ வி திகைள ஒ க்குவதற்காக  கைடப்பி க்கப்ப ம் 
ஒ ங்குவிதிகள் அடங்கிய சுற்  நி பேமா ஆவணேமா காணப்ப கின்றதா; 

 (v) ஆெமனில் அைத சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (vi) ஒ ங்குவிதிகளடங்கிய ஆவணம் ஏ மின்ேறல், இவ்வி திகள் ஒ க்கப்ப ம் 
நைட ைற யா ; 

 (vii) வி திகள் ஒ க்கப்ப ம் ஒ ங்குவிதிகள் அல்ல  நைட ைறயின்ப  
தைகைமெபறா  வி திகளில் தங்கியி ப்ேபாாின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 11 ) 

 

704/ ’16 
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 

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

(அ) (i) 2016 ஏப்ரல் மாதம் ெதாடக்கம் ேதசிய ெகாள்ைகள் மற் ம் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்சினால் அச்சு மற் ம் இலத்திரனியல் ஊடகங்களில் 
ெவளியிடப்ப ம், கடன் ெந க்க  பற்றிய விளம்பரங்க க்ெகன 
ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விளம்பரங்கள் பிரசுாிக்கப்பட்ட பத்திாிைககளின் ெபயர்கள் மற் ம் 
ஒவ்ெவா  பத்திாிைகயி ம் விளம்பரங்கைள பிரசுாிப்பதற்காக 
ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆகியன தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவ்விளம்பரங்கைள ஔி/ஒ  பரப் வதற்காக ெதாைலக்காட்சி மற் ம் 
வாெனா  அைலவாிைசக க்கு ெச த்தப்பட்ட பணத் ெதாைக 
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  விளம்பரங்க க்கு நிதி ெபறப்பட்ட விதம் யாெதன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  விளம்பரங்க க்கான நிதி அரசாங்க பணத்ைத பயன்ப த்தி 

ெபறப்பட் ப்பின், இதற்கான நிதி ெபறப்பட்ட ெசல த் தைலப்  
யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) இவ்விளம்பரங்க க்கான நிதி ெபறப்பட்ட  அரசசார் மற் ம் தனியார் 
ைற நி வனங்களின் அ சரைணயில் எனின், இந்நி வனங்களின் 

ெபயர்கள் மற் ம் ஒவ்ெவா  நி வன ம் ெபற் க்ெகா த்த பணத் ெதாைக 
தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

719/ ’16 
ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான் ,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் ெப ம் பிரச்சிைனயாக காணப்ப கின்ற 
கு நீர்ப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு  அரசாங்கம் பாாிய அளவிலான நீர் 
வழங்கும் திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த்திய ேபாதி ம் அவற்றினால் 
ேபாதியள  பயன் கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) இம்மாவட்டத்தில் 25,000 க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் சி நீரக ேநாயினால் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என்ப டன் இவர்களில் 11,000 ேபர் மரணத்ைத அண்மிய 
நிைலயில் தம  வாழ்க்ைகையக் கழித்  வ கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (iii) கு  நீாில் கட்மியம் ேபான்ற இரசாயனப் ெபா ட்கள் கலந் ள்ளைமயால் 
இவ்வாறான ேநாய் நிைலைமகள் ஏற்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (iv) சி  நீரக ேநாையத் த க்கும் ேநாக்கத் டன் ஏற்கனேவ ெபா த்தப்பட் ள்ள 
நீர் சுத்திகாிக்கும் இயந்திரங்கள் ேபாதியதாக இல்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i)  கு  நீர் பிரச்சிைன நில ம் பிரேதசங்க க்கு கு  நீர் வழங்குவதற்கான 
திய நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ஆரம்பிப்பாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத்திகதியில்; 
 (iii) ேநாயாளிகள் பரவலாக வா ம் பிரேதசங்க க்கு நீர் சுத்திகாிக்கும் 

இயந்திரங்கள் வழங்கப்ப ம் திகதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 12 ) 

 

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

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இலங்ைகயின் தற்ேபாைதய உள்நாட்  மற் ம் ெவௗிநாட்  

ெபா ப்ப கடன் ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ெமாத்த ெபா ப்ப கடன் ெதாைக ேதசிய வ மானத்தின் சத தமாக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  சத தம் 2004 ஆம் ஆண் ல் இ ந்த ெபா ப்ப கடன் ெதாைகயின் 

சத தத்ைத ம் விட குைறவானதா அல்ல  அதிகமானதா என்பைத ம்; 
 (iv) அக்கடைனச் ெச த்தித் தீர்ப்பதற்கு அரசு பிேராிக்கும் நடவ க்ைக 

யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) அண்ைமக் காலம் தல் ேமற்ப  கடன் ெதாைக சம்பந்தமாக ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சினால் இந்நாட்  அச்சு 
மற் ம் இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் வாயிலாக விளம்பரம் ெசய்வதற்கு எவ்வள  
பணத்ெதாைக ஒ க்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  அறிவித்தல்கைள பிரச்சாரம் ெசய்வதற்கு அரச மற் ம் தனியார் 
ெதாைலக்காட்சி ஊடகங்க க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அரச மற் ம் தனியார் வாெனா  ஊடகங்க க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தினசாி மற் ம் வாராந்த பத்திாிைகக க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

728/ ’16 
 ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1995 ஆம் ஆண் ந்  இ வைர இலங்ைக அரசாங்கத்தினால் 

அறவிடப்ப கின்ற ேநர  வாி வைககள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வாி வைக ம் அறவிடப்ப ம்  அ ப்பைட ெவவ்ேவறாக 

யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) 1995 தல் 2015 வைர ேநர  வாி லம் அரச வ மானத் க்கு ெசய்யப்பட்ட 

பங்களிப்  ( பாய்) ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பங்களிப்  அரசாங்கத்தின் ெமாத்த 
வ மானத்தின ம் ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தியின ம் சத தமாக, 
ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அபிவி த்தி அைடந்த நா க டன் ஒப்பி ைகயில், இலங்ைகயின் ேநர  
வாி வ மானம் குைறந்த மட்டத்தில் காணப்ப வதற்கான காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) 2015 ஆம் ஆண் ல் சார்க் பிராந்திய நா க க்கு ஒப்பீட்டளவில், 
இலங்ைகயின் ேநர  வாி வ மானத்தின் ேபாக்கு எத்தைகயெதன்பைத ம்; 

 (vii) இலங்ைகயின் ேநர  வாி வ மானத்ைத அதிகாிப்பதற்கு 
அறி கப்ப த்தப்பட ள்ள சிறப்  நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

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


