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*
ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
*
ச க வ
ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர்,— வாழ்வின் எ ச்சி சட்டத்தின் கீழ்
ஒ ங்குவிதிகள்,— 2017 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க தி த்தஞ் ெசய்யப்பட்ட 2013 ஆம்
ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க வாழ்வின் எ ச்சி சட்டத்தின் 42 ஆம் பிாிவின் கீழ் மற் ம்
அச்சட்டத்தின் 25(2) மற் ம் 29 (2) பிாி கேளா ேசர்த் வாசிக்கப்பட ேவண் ய 42
ஆம் பிாிவின் கீழ், ச க வ
ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017
மார்ச்சு 07 ஆம் திகதிய 2009/8 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.03 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
*
நிதி அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம் (இல.1),— 2015 ஆம்
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால் நிதி அைமச்ச க்கு
வழங்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகார ம் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் ட ம், நிதி
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , கீேழ குறித் ைரக்கப்பட்ட கட்டைள இல.32 ஆன
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :-

2015 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க, ஒ

க்கீட் ச் சட்டத்தின்

8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 32
2015 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 08 ஆம் பிாிவினால்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க
ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் கட்டைளயிைன ஆக்குகின்ற
அேதேவைள. அச்சட்டத்தின்
ன்றாம் அட்டவைணயின் 21302 ஆம் இலக்க,
ெசயற்பாட் விடயம் "ெவளியீ கைள அச்சி தல் மற் ம் விற்பைன ற்பணக் கணக்கு —
கல்வி ெவளியீட் த் திைணக்களம்” என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட எல்ைலகைள
மாற் கின்ேறன்.

(2)
விடயம்

தி த்தம்

(i)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட ெசலவின்
உச்ச எல்ைல

பா. 4,000,000,000 இ
ந்
பா. 5,615,000,000 வைர.

(ii)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல

(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் IV இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
பற் மீதியின் உச்ச எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல.

(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல

(இக்கட்டைள 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ப யாகும்)

ஒப்பம்: ரவி க ணாநாயக்க, பா.உ.

2017.04.07 ஆந் திகதி
ெகா ம் .

நிதி அைமச்சர்

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள . )
*
நிதி அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம் (இல.2),— 2015 ஆம்
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால் நிதி அைமச்ச க்கு
வழங்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகார ம் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் ட ம், நிதி
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , கீேழ குறித் ைரக்கப்பட்ட கட்டைள இல. 33 ஆன
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :-

2014 ஆம் ஆண் ன் 41 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின்
8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 33
2015 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 08 ஆம் பிாிவினால்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க
ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் கட்டைள
லம் அச்சட்டத்தின்
ன்றாம்
அட்டவைணயின்
22302
ஆம்
இலக்க,
ெசயற்பாட்
விடயம்
"களஞ்சியசாைலகள்
ற்பணக் கணக்கு (ெவ
ெபா ட்கள்) - இலங்ைக கடற்பைட”
என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்.
விடயம்

தி த்தம்

(i)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட ெசலவின்
உச்ச எல்ைல

பா. 400,000,000 இ
ந்
பா. 480,000,000 வைர.

(ii)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல

பா. 420,000,000 இ
ந்
பா. 450,000,000 வைர

(3)
(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் IV இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
பற் மீதியின் உச்ச எல்ைல
(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல

பா. 360,000,000 இ
ந்
பா. 390,000,000 வைர
தி த்தப்படவில்ைல.

(இக்கட்டைள 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ப யாகும்)

ஒப்பம்: ரவி க ணாநாயக்க, பா.உ.

2017.04.07 ஆந் திகதி
ெகா ம் .

நிதி அைமச்சர்

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள . )
*

நிதி அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம் (இல.3),— 2015 ஆம்
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால் நிதி அைமச்ச க்கு
வழங்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகார ம் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் ட ம், நிதி
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , கீேழ குறித் ைரக்கப்பட்ட கட்டைள இல. 34 ஆன
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :-

2015 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின்
8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 34
2015 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 08 ஆம் பிாிவினால்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க
ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் கட்டைள
லம் அச்சட்டத்தின்
ன்றாம் அட்டவைணயின் 28502 ஆம் இலக்க, ெசயற்பாட்
விடயம் "விவசாயப்
பண்ைண பராமாிப்
விைதகள் விற்பைன
ற்பணக் கணக்கு - கமத்ெதாழில்
திைணக்களம்” என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்.
விடயம்
(i)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட ெசலவின்
உச்ச எல்ைல

(ii)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல

தி த்தம்
தி த்தப்படவில்ைல.

பா. 525,000,000 இ
ந்
பா. 480,000,000 வைர

(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் IV இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
பற் மீதியின் உச்ச எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல.

(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல.

(4)
(இக்கட்டைள 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ப யாகும்)

ஒப்பம்: ரவி க ணாநாயக்க, பா.உ.

2017.04.07 ஆந் திகதி
ெகா ம் .

நிதி அைமச்சர்

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள . )
*
நிதி அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம் (இல.4),— 2015 ஆம்
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால் நிதி அைமச்ச க்கு
வழங்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகார ம் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் ட ம், நிதி
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட்
கீேழ குறித் ைரக்கப்பட்ட கட்டைள இல. 35 ஆன
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :-

2015 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின்
8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல.35
2015 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 08 ஆம் பிாிவினால்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க
ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் கட்டைள
லம் அச்சட்டத்தின்
ன்றாம் அட்டவைணயின் 30602 ஆம் இலக்க, ெசயற்பாட்
விடயம் " ைகயிரதக்
களஞ்சியங்கள்
ற்பணக் கணக்கு — இலங்ைக
ைகயிரதத் திைணக்களம்”
என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்.
விடயம்
(i)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட ெசலவின்
உச்ச எல்ைல

(ii)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல

தி த்தம்
தி த்தப்படவில்ைல

பா. 1,800,000,000 இ
ந்
பா. 1,200,000,000 வைர

(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் IV இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
பற் மீதியின் உச்ச எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல.

(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல

(இக்கட்டைள 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ப யாகும்)

ஒப்பம்: ரவி க ணாநாயக்க, பா.உ.

2017.04.07 ஆந் திகதி
ெகா ம் .

நிதி அைமச்சர்

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள . )

(5)
*
நிதி அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம் (இல.5),— 2015 ஆம்
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால் நிதி அைமச்ச க்கு
வழங்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகார ம் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் ட

ம், நிதி

அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , கீேழ குறித் ைரக்கப்பட்ட கட்டைள இல. 36 ஆன
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா

மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :-

2015 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க, ஒ

க்கீட் ச் சட்டத்தின்

8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 36
2015 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 08 ஆம் பிாிவினால்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க
ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் கட்டைள

லம், அச்சட்டத்தின்

ன்றாம் அட்டவைணயின் 31002 ஆம் இலக்க, ெசயற்பாட்

விடயம் “அரசாங்க

ெதாழிற்சாைலக்

களஞ்சிய

ற்பணக்

கணக்கு

-

அரசாங்கத்

ெதாழிற்சாைல”

என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்.
விடயம்
(i)

அச்சட்டத்தின்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட ெசலவின்

தி த்தம்
பா. 150,000,000 இ

ந்

பா. 80,000,000 வைர.

உச்ச எல்ைல
(ii)

அச்சட்டத்தின்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட

பா. 150,000,000 இ

ந்

பா. 80,000,000 வைர.

ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல
(iii) அச்சட்டத்தின்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

நிரல் IV இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
பற்

பா. 40,000,000 இ

ந்

பா. 65,000,000 வைர.

மீதியின் உச்ச எல்ைல

(iv) அச்சட்டத்தின்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

தி த்தப்படவில்ைல.

நிரல் V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல
(இக்கட்டைள 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ப யாகும்)

ஒப்பம்: ரவி க ணாநாயக்க, பா.உ.
நிதி அைமச்சர்
2017.04.07 ஆந் திகதி
ெகா ம் .
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள . )

(6)
*
நிதி அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம் (இல.6),— 2015 ஆம்
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால் நிதி அைமச்ச க்கு
வழங்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகார ம் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் ட ம், நிதி
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , கீேழ குறித் ைரக்கப்பட்ட கட்டைள இல. 37 ஆன
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :-

2015 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின்
8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 37
2015 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 08 ஆம் பிாிவினால்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க
ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் கட்டைள
லம், அச்சட்டத்தின்
ன்றாம் அட்டவைணயின் 31003 ஆம் இலக்க, ெசயற்பாட்
விடயம் “அரசாங்கத்
ெதாழிற்சாைல பணிநிைற
ற்பணக் கணக்கு - அரசாங்கத் ெதாழிற்சாைல”
என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்.
விடயம்

தி த்தம்

(i)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட ெசலவின்
உச்ச எல்ைல

பா. 300,000,000 இ
ந்
பா. 315,000,000 வைர.

(ii)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல.

(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் IV இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
பற் மீதியின் உச்ச எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல.

(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல.

(இக்கட்டைள 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ப யாகும்)

ஒப்பம்: ரவி க ணாநாயக்க, பா.உ.

2017.04.07 ஆந் திகதி
ெகா ம் .

நிதி அைமச்சர்

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள . )
*
நிதி அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம் (இல.7),— 2015 இன் 16
ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால் நிதி அைமச்ச க்கு வழங்கப்பட்ட
தத் வங்களின் பிரகாரம், அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் நிதி அைமச்சரால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கட்டைள கீழ்க்கா ம் பட் ய ல் குறித் ைரக்கப்பட்டவா
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :(இக்கட்டைள 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ப யாகும்)

00101
00201
00401
10201
10301

அதிேமதகு ஜனாதிபதி

பிரதம அைமச்சர் அ

மீ யர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள்

நிதி அைமச்சு

பா காப் அைமச்சு

ெதா. இல.

1.

2.

3.

4.

5.
50,000,000

16,000,000

-

10,000,000

25,000,000

பா
இ ந்

60,000,000

19,000,000

-

14,000,000

30,000,000

பா
வைர

35,000,000

9,500,000

1,000,000

6,000,000

-

பா
இ ந்

40,000,000

10,500,000

500,000

7,000,000

-

பா
வைர

III
அரச ெசயற்பாட்
வரவிற்கான ஆகக்குைறந்த
எல்ைலகள்

-

-

-

36,000,000

-

பா
இ ந்

-

-

-

38,000,000

-

பா
வைர

IV
அரச ெசயற்பாட் பற்
மீதிக்கான உச்ச எல்ைலகள்

5

4

3

2

1

கட்டைள இல.

வலகம்

ெசலவின
இல.

அைமச்சு / திைணக்களம்

II
அரசாங்கத்தின்
ெசயற்பா களின்
ெசலவினத்தின் உச்ச
எல்ைலகள்

2015 அம் ஆண் ன் 16 இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 வ பிாிவின் கீழ் எனக்கு வழங்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி அைமச்சர் ரவி
க ணாநாயக்க ஆகிய நான், அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக்கட்டைள லம், இத டன் காட்டப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் காணப்ப கின்ற
விதத்தில் அரசாங்க ற்பணக் கணக்குகளின் விடய இலக்கங்கள் 00101, 00201, 00401, 10201, 10301, 11101, 11701, 11901, 12301, 12401, 13001,
16201, 19701, 19801, 21201, 22201, 22401, 22501, 22601, 23201, 24001, 24101, 24801, 28301, 28401, 29601, 30001, 30601, 32001, 33101
மற் ம் 33201 ஆகியன ெதாடர்பான அச்சட்டத்தின்
ன்றாவ அட்டவைணயின் நிரல் II மற் ம் IV என்பவற்றில் குறிப்பீ ெசய்யப்பட்ட ஆகக்
கூ ய வைரயைறயிைனத் தி த் வேதா , அேத சட்டத்தின் அவ் அட்டவைணயில் குறிப்பீ ெசய்யப்பட்ட III ஆம் நிர ல் காணப்ப ம் ஆகக்
குைறந்த வைரயைறகைள ம் மாற் கின்ேறன்:-

கு த்ெதாடர் இலக்கம். 01

நிதி ஆண் 2016 ெதாடர்பில், 2015 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவின் கீழ் நிதி அைமச்சாினால்
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அரச ஊழியர்க க்கான ற்பணங்கள் சம்பந்தமான ற்பணக் கணக்குகளின் எல்ைலகளின் மாற்றங்களின் அட்டவைண

2015 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள

(இத் டன் இைணக்கப்பட் ள்ள அட்டவைணக்கு அைமவாக)

அட்டவைண

(7)

22201
22401
22501
22601
23201
24001
24101

16. இலங்ைகத் தைரப்பைட

17. இலங்ைக வான்பைட

18. ெபா ஸ் திைணக்களம்

19. கு வர , கு வர த் திைணக்களம்

20. சிைறச்சாைலகள் திைணக்களம்

21. ேதசிய வர ெசல த் திட்டத் திைணக்களம்

22. ெபா

யற்சிகள் திைணக்களம்

21201

19801

4,000,000

5,000,000

-

33,000,000

1,900,000,000

-

2,500,000,000

23,000,000

4,000,000

-

-

19701

15. பாீட்ைசத் திைணக்களம்

11.

ெபா நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ
அைமச்சு
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி
12.
அைமச்சு
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம்
13.
ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சு
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல
14.
காைமத் வ அைமச்சு

ட்டல் மற் ம் நலன் ாி

-

12401

ச கவ
அைமச்சு

10.

-

16201

12301

டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற
அைமச்சு

9.

5,000,000

-

11901

மின்வ மற் ம்
அைமச்சு

8.

-

13001

11701

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்
அைமச்சு

7.

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

11101

சுகாதார ேபாஷாக்கு மற் ம் சுேதச
ம த் வ அைமச்சு

6.

4,350,000

7,000,000

-

36,000,000

1,200,000,000

-

2,750,000,000

23,010,000

8,500,000

-

-

-

-

-

8,000,000

-

-

2,000,000

4,000,000

130,000,000

32,000,000

1,450,000,000

475,000,000

2,450,000,000

-

1,000,000

12,000,000

4,000,000

32,000,000

-

7,000,000

1,800,000

10,000,000

1,100,000,000

2,300,000

5,000,000

125,000,000

29,000,000

1,350,000,000

460,000,000

2,700,000,000

-

6,000,000

9,000,000

3,500,000

24,000,000

-

4,000,000

2,400,000

8,000,000

1,065,000,000

9

8

7

6

13

12

11

-

-

-

17

16

15

31,000,000 14

-

-

-

48,000,000 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

21

20

19

4,000,000,000 2,000,000,000 18

-

-

-

20,000,000

-

-

-

33,000,000

-

-

-

-

(8)

வனவளப் பா காப் த் திைணக்களம்

வனசீவராசிகள் பா காப் த் திைணக்களம்

இறக்குமதி, ஏற் மதிக் கட் ப்பாட் த்
திைணக்களம்

உண

இலங்ைக ைகயிரதத் திைணக்களம்

சிவில் பா காப் த் திைணக்களம்

திவிெநகும அபிவி த்தித் திைணக்களம்

ேதசிய ச தாய நீர்வழங்கல் திைணக்களம்

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

* அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

2017 .04.07
ெகா ம் .

ெமாத்தம்

ஆைணயாளர் திைணக்களம்

ம வாித் திைணக்களம்

23.

34,000,000
-

50,000,000
5,126,196

400,000,000
300,000,000
-

-

46,000,000
5,000,000

920,000,000
600,000,000
6,228,000,000

-

69,000,000

50,000,000

5,021,986,196 7,004,800,000

-

300,000,000

530,000,000

350,000,000

3,500,000

25,000,000

38,000,000

32,000,000

4,653,000,000

3,000,000

-

-

-

-

-

140,000,000

251,000,000

170,000,000

2,720,000,000

4,000,000

-

-

-

-

-

147,000,000

281,000,000

171,000,000

ஒப்பம்: ரவி க ணாநாயக்க, பா.உ.
நிதி அைமச்சர்.

6,732,600,000

-

225,000,000

285,000,000

300,000,000

3,400,000

-

38,000,000

-

30,000,000

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

33201

33101

32001

30601

30001

29601

28401

28301

24801

31

30

29

28

27

26

25

24

23

(9)

( 10 )

2017

வாய்

ன் 21,

தன்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்
697/ ’16

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ

வல்கள் அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (4)
(அ) (i) அரக்கு சார்ந்த உற்பத்திக் ைகத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண் ள்ளவர்கள்

தற்ேபா
(ii)

அக்ைகத்ெதாழி

ந்

விலகிச் ெசல்கின்றனர் என்பைத ம்;

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

(iii) இக்ைகத்ெதாழிலான

இந்நாட் க்கு ெப மள

ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய

ஈட் த்தரக் கூ யெதான்றாகுெமன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) அரக்கு சார்ந்த உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றனவா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், 2015 ஆம் ஆண்

ள் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஏற் மதி

வ மானம் யாெதன்பைத ம்;
(iii) ஏற் மதி

ெசய்யப்ப வதில்ைலெயனில்,

ஏற் மதி

ெசய்ய

நடவ க்ைக

எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அ

எத்திகதியி

ந்

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?
808/ ’16

ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— வ

வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள்

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

1500 க்கு ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள் வா ம் ெபால்பித்திகம,

இ ெதனியாய கு ேயற்றம் 1970 ஆம் ஆண் ல் அரசாங்கத்தின் பயிர்ெசய்ைகப்
ேபாராட்டத்தின் கீழ் கு யி ப்பாக ஆரம்பமான
(ii) ேமற்ப

காணிகளின்

இல்லாைமயின்

சட்ட ர்வமான

காரணமாக

இவர்கள்

எதிர்ேநாக்கி ள்ளார்கள் என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?

என்பைத ம்;

உாிைம
பல்ேவ

கு ேயற்றவாசிக

க்கு

அெசளகாியங்கைள

( 11 )
(ஆ) (i) நிரந்தர

கள்,

மண்டபங்கள்,

திகள், பாடசாைலகள், கூட் ற
மின்சாரம்,

உட்கட்டைமப்

சங்கங்கள்,

சங்கங்கள், சனச

நி வனங்கள்

க

உள்ளிட்ட

வசதிகைளக் ெகாண்ட அரசாங்க நி வாக நடவ க்ைககள்

அைனத் ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற இந்தக் கு ேயற்றத்தின் காணிகளின்
உாிைம வனசீவராசிகள் பா காப் த் திைணக்களத்திற்கு ெபா ப்பளிக்கப்பட்ட
ஆண்

யா

(ii) ேமற்ப

என்பைத ம்;
அெசளகாியங்கள்

பா காப்

அ

வலர்க

காரணமாக

க்கும்

சிலேவைள

கு யி ப்பாளர்க

வனசீவராசிகள்

க்கும்

இைடேய

ேமாதல்கள்கூட உ வாகின்ற சூழ ல் இந்தக் காணிகைள வி விப்பதற்கு
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான காரணம் யா
ன்னாள் பாரா

(iii)

ஆவ
கு

பாரா

மன்ற உ ப்பினர் தி . நாமல் க ணாரத்னவினால் 6

மன்றத்தின் வனசீவராசிகள் அைமச்சின் ஆேலாசைனக்

க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேமற்ப

தீர்மானம் யா
(iv) ேமற்ப

என்பைத ம்;

பிரச்சிைனக்கு வழங்கப்பட்ட தீர் /

என்பைத ம்;

தீர் /தீர்மானத்திற்கு

அைமய,

இக்காணிகைள

வி விக்க

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1000/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ

வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (4)

(அ) (i) 2009 ேம 19 ஆம் திகதியளவில் வட மாகாணத்தில் காணப்பட்ட தைரப்பைட,
கடற்பைட மற் ம் விமானப்பைட
நிலப் பரப்பள

காம்களின் எண்ணிக்ைக, இவற்றின்

தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;

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

காம்களின் எண்ணிக்ைக,

தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;

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

தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

காம்களின் எண்ணிக்ைக,

( 12 )
ெகௗரவ சமிந்த
ேகட்பதற்கு,— (3)

விேஜசிறி,— மாகாண

சைபகள்,

உள்

ராட்சி

1124/ ’16
அைமச்சைரக்

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

தி அ

மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள

மதிப்பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின்

(iv) அதற்காக கைடப்பி த்த

ைறயியல்கள் யாைவ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1139/ ’16
ெகளரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

தலாம் தரத்திற்கு மாணவர்கைள அ மதிக்கும்
பாடசாைலகள் மற் ம் மாகாண பாடசாைலக க்கு
அ ல்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

ேபா
ேதசிய
ஒேர ெகாள்ைக

(ii) ஆெமனில், 2016 ஆம் ஆண்
ேமல் மாகாண சைப பாடசாைலக க்கு
ஆரம்ப ேநர் கப் பாீட்ைசயின்
லம் மாணவர்கள் அ மதிக்கப்பட்ட
பின்னர் எஞ்சி ள்ள ெவற்றிடங்க க்கு (பைட ரர், அரசாங்க ஊழியர்கள்)
மாணவர்கைள அ மதிக்கின்றேபா
பின்பற்றப்பட்ட நைட ைற யா
என்பைத ம்;
(iii) எஞ்சி ள்ள ெவற்றிடங்க க்கு அ மதிக்கும்ேபா
மாகாண சைப
உ ப்பினர்க க்கு இரண்
வாய்ப் க்கள்
தம் வழங்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(v) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
ைற நியாயமானதாயின், ேதசிய
பாடசாைலக க்கும் குறித்த ைற பின்பற்றப்ப மா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமல்
மாகாண
சைபயின்
கீழ்
காணப்ப கின்ற
பிரபல்யமான
பாடசாைலக க்கு மாத்திரம் ேமலதிக வகுப்பைற ஒன்ைற ம், மாணவர்கள்
45 ேபைர ம் அ மதிப்பதற்கான அதிகாரம் உள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ
ெதாடர்பாக தீர்மானங்கைள ேமற்ெகாள்
யாெதன்பைத ம்;
(iii) அதற்கு மாணவர்கைள அ

மதிக்கும்

ைறயியல் யா

ம் நி வனம்

என்பைத ம்;

(iv) மாணவர்கைள அ மதிக்கும்ேபா
ேமல் மாகாண சைபயின் ஒவ்ெவா
உ ப்பின க்கும் பங்கீ
(உ ப்பினர் ேகாட்டா) வழங்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 13 )
1164/ ’16
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் ,
மீள்கு யேயற்ற மற் ம் இந் மத அ

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

(அ) (i) வ னியா பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், சம்ைபம
கற்பக ரம்

கிராம

னர்வாழ்வளிப் ,

மக்கள்

1990

ஆம்

கிராம அ

ஆண் ல்

வலர் பிாிவின்

த்தம்

காரணமாக

இடம்ெபயர்ந்தனெரன்பைத ம்;
(ii) 2009 ஆம் ஆண் ல் அவ்விதமாக இடம்ெபயர்ந்தவர்களில் 130 கு ம்பங்கள்
எவ்விதமான

அ ப்பைட

வசதிக

மின்றி

மீளக்கு யமர்த்தப்பட்டனர்

என்பைத ம்;
(iii) இற்ைறவைர

இவர்க

க்கு

அரசாங்க

நிவாரணங்கேளா

டைமப் த்

திட்டேமா கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இந்த மக்க

க்கு

அவசியமான

டைமப் த் திட்டெமான்ைற ம் மீளக்கு யமர்ந்தவர்க
ஏைனய

நிவாரணங்கைள ம்

வழங்கத்

க்கு

ேதைவயான

நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மாெவன்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1168/ '16
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ

வல்கள்

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i) நாவலபிட் ய ேதர்தல் ஆ
அைமந் ள்ள

ைகப் பிரேதசத்திற்கு ெசாந்தமான உலபைனயில்

ைகத்ெதாழில்ேபட்ைடைய

ஆரம்பிப்பதற்காக

அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக யா
(ii) அங்கு

எத்தைன

ெதாழிற்சாைலகள்

கடந்த

என்பைத ம்;

ஆரம்பிக்கப்பட்

இயங்கிவந்தன

என்பைத ம்;
(iii) தற்ேபா

டப்பட் ள்ள ெதாழிற்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) ேமேல (அ) (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைடைய மீண் ம்
கட் ெய ப் வதற்கான திய ேவைலத்திட்டெமான்
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

தயார் ெசய்யப்பட் ள்ளதா

( 14 )
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

1170/ ’16
வல்கள்

2014 ெசத்ெதம்பர் ெதாடக்கம் 2015 ெபப் வாி வைரயான காலப்பகுதியில்
லங்கா செதாச லமாக இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள யா ;

(ii) இதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா;
(iii) ஒவ்ெவா

நி வன ம் சமர்ப்பித்த விைலகள் யாைவ;

(iv) இறக்குமதி
ெசய்த
அாிசிைய
வி விப்பதற்கு
மற் ம்
தாமதக்
கட்டணங்க க்காக இலங்ைகச் சுங்கத்திற்கும் இலங்ைக
ைற க
அதிகாரசைபக்கும் ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(v) ஒ
கிேலா அாிசியின் இறக்குமதி விைல மற் ம் விற்பைன விைல
தனித்தனியாக யா ;
(vi) அதற்கிணங்க லங்கா செதாசவிற்கு ேநர்ந்த நட்டம் யா ;
(vii) இந்த ெதாைகயி

ந்

விற்பைன ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள

யா ;

(viii) ப தைடந்த அாிசியின் அள
மற் ம் அாிசிைய விலங்குணவாக
விற்பைனெசய்ய அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் கிைடத்த திகதி யா ;
(ix) இவ்விதமாக விற்பைன ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள , ஒ
அாிசியின் விைல மற் ம் ேநர்ந்த நட்டம் ெவவ்ேவறாக யா ;

கிேலா

(x) விலங்குணவாக ேமற்ப
ப தைடந்த
நி வனம் மற் ம் அள யா ;

ெசய்த

அாிசிைய

ெகாள்வன

(xi) அாிசி இறக்குமதி ெதாடக்கம் விற்பைன வைரயான ஒட் ெமாத்தச்
ெசயற்பாட்
ள் லங்கா செதாச ெசலவிட்ட பணத்ெதாைக, ஈட் ய
பணத்ெதாைக மற் ம் நட்டம் யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

1178/ ’16
வல்கள்

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாண நகரத்தில் நிலவிய சிறிய, ந த்தர
மற் ம் பாாிய அளவிலான ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) அவ்ெவண்ணிக்ைகயில் தமிழ் ெதாழில் யற்சியாளர்க
ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக யா ;

க்கு ெசாந்தமான

(iii) சிங்கள அல்ல ேவ இனப்பிாிைவச் ேசர்ந்த ஆட்க
ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக யா ;

க்குச் ெசாந்தமான

(iv) அதன்

ைமயான அறிக்ைகெயான்றிைனச் சமர்ப்பிப்பாரா;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) 1983 ஆம் ஆண் ல் தமிழ் மற் ம் சிங்கள ெதாழில் யற்சியாளர்கள் ேபணிவந்த
ெதாழில் ற்சிகள் அைனத் ம் இன்றளவி ம் இயங்கிவ கின்றனவா;
(ii) இன்ேறல் அத்ெதாழில் யற்சிகைள ேபணிவந்த ஆட்கள் அல்ல அவற்றின்
பின் ாித்தாளிகள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தற்ேபா ம் வசித்
வ கிறார்களா;
(iii) ஆெமனில், அதன்
சமர்ப்பிப்பாரா ;

ைமயான

அறிக்ைகெயான்றிைன

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

இச்சைபக்கு

( 15 )

ெகௗரவ நளின் பண்டார ஜயமஹ,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)

1278/ ‘16
வல்கள்

(அ) (i) 2015.10.01 ஆம் திகதியாகின்றேபா
கல்விச் ேசைவ ஊழியர்களின்
கூட் ற சிக்கன மற் ம் கடன் வழங்கும் சங்கத்திற்கு ெசாந்தமாகவி ந்த
ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) 2016.06.11 ஆம் திகதியாகின்றேபா ேமற்ப சங்கத்திற்கு ெசாந்தமாகவி ந்த
நிைலயான ைவப் க்களின் அள எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) தற்ேபா
ேமற்ப
சங்கத்தி
ந்
கடன்
ெப வதற்காக
விண்ணப்பித் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
கடன் விண்ணப்பதாாிகளில், கடன் அங்கீகாிக்கப்பட்
ந் ம்
இற்ைறவைர கடன் ெதாைக வி விக்கப்படா ள்ள விண்ணப்பதாாிகளின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
கடன் விண்ணப்பதாாிக க்கு ெச
கடன் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

த்த ேவண்

ள்ள ெமாத்த

(vi) ேமற்ப
கடன் விண்ணப்பதாாிக க்கு கடன் வி விக்கப்பட தாமதம்
ஏற்பட் ள்ளைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப சங்கம் தன அங்கத்தவர்க க்கு உாியவா கடன் ெதாைகைய
வி விப்பதற்கு இயலாத நிைலக்கு தள்ளப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா
என்பைத ம்;
(viii) ஆெமனில், ேமற்ப சங்கத்தின் நிதி நி வாகத்ைத ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்கு
எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1289/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) இலங்ைகயில் உட்கட்டைமப்
வசதிகைள வி த்தி ெசய்வதில், மிக ம்
தீர்க்கமானதாக காணப்பட்ட அதிேவக ெந ஞ்சாைலகைள அைமத்தல்
கடந்த அரசாங்கத்தின்
தனிைல அபிவி த்தி
ேலாபாயமாக இ ந்த
என்பைத ம்;
(ii) அதன்ப , நிர்மாணிக்கப்பட் வ கின்ற மாத்தைற – ெப அத்த அதிேவக
ெந ஞ்சாைலயின் நிர்மாணப் பணிகள் இன்றளவில் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளேதா ,
அதற்கு அவசியமான காணிகள் சு காிக்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்;
(iii) மாத்தைற, திஹெகாட
உாிைமயாளர்க க்கு ஒ

பிாிவில் இழப்பீ
அநீதி ேநர்ந் ள்ள

மதிப்பீட் ன்ேபா
என்பைத ம்;

காணி

(iv) இதன்ேபா அதிேவக ெந ஞ்சாைலக்கு பக்கத்தில் எஞ்சுகின்ற காணிகளின்
ெப மதி,
நில ம்
ெப மதிக்கு
ஒப்பீட்டளவில்
குைறவைடதல்
விைலமதிப்பீ ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(v) ஆதனத்தின் ஒ பகுதி மட் ம் சு காிக்கப்ப ம் சந்தர்ப்பங்களில் எஞ்சும் பகுதி
ஓரக்காணிகளாக மா வ கவனத்தில் ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(vi) வயற் காணிகைள சு காிக்கும்ேபா கணிப்பிடப்பட்ட எதிர்கால ெதாழில்
இழப் கள், ேமட் நில பயிர்ச் ெசய்ைகயின் ெபா ட் கணிப்பிடப்படவில்ைல
என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

( 16 )
(ஆ) (i) சாதாரண ெந ஞ்சாைலெயான்
விஸ்தாிக்கப்ப ம்ேபா , பக்கத்தி ள்ள
காணிகளின் ெப மதி அதிகாிக்கின்ற ேபாதி ம், அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள்
ெதாடர்பில் அவ்வா நைடெபறாைம குறித் விேசடமாக ஆரா ம் மாற்
இழப்பீ மதிப்பீட்
ைறெயான்றின் அவசியத்ைத ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ii) அதன்ப , திஹெகாட, கப்
வ பிரேதசத்தில் ஆதனங்கள் மற் ம் பயிர்கைள
இழந்தவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ

1321/ ’16
வல்கள்

(அ) (i) 2014.01.09 மற் ம் 2014.07.01 ஆகிய திகதிகளில் 03 வ டங்க க்கு எனக்
கூறி 175 ேப ம், 2014.11.14 ஆம் திகதி கால வைரயைறயின்றி ேம ம் 14
ேப ம், 2016.10.20 ஆம் திகதி 02 ெபண்கள் மற் ம் 03 ஆண்க ம், பல்திறன்
பயி னர்களாக இலங்ைக
ைற க அதிகார சைபக்கு ஆட்ேசர்ப் ச்
ெசய்யப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம்;
(ii) இவர்கள் ஒ வ டத்திற்கு 07 அமய லீ க க்கும், 14 சுக ன லீ க
உாித் ைடயவர்களாவர் என அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

க்கும்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அைமச்சாின் ஆேலாசைனயின் ேபாில் 2015
ைல மாதம் வாய் லப்
பாீட்ைசெயான்
நடாத்தப்பட்டெதன்பைத ம்;
இதில்
30
ேபர்
பங்ேகற் ள்ளார்கள்
என்பைத ம்;
இவர்கள்
ெதாழில்வாய்ப் க்கான
ேநர் கப்பாீட்ைசக்கும் ேதாற் விக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத ஏற் க்
ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) 2016.06.16 ஆம் திகதிய பணிப்பாளர் சைபத் தீர்மானத்திற்கு அைமய, சகல
ெவற்றிடங்க ம் பயி னர்கைளக்ெகாண்ேட நிரப்பப்பட ேவண் ெமன
குறிப்பிடப்பட் ள்ள ேபாதி ம், அவ்வா
ெசய்யா
அைமச்சாினால்
பா காப் ப் பிாி க்கு 95 ேப ம், பின்னர் 120 ேப ம் மற் ம் அதன் பின்னர்
ேம ம் 600 ேப ம் ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு அைழக்கப்பட்
ேவைல
உதவியாளர்/எ
விைனஞர் பதவி நியமனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1398/ ’ 16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2016 வர ெசல திட்டத்தின் 168 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம்,
க வா பயிற்சி நிைலயத்ைத விஸ்தாிப்பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட
பா 50
மில் யன் ெதாைக ெசலவிடப்பட்ட விதம் பற்றிய ெசல
விபரத்ைத
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்:
(iii) இலங்ைகயில்
தாபிக்கப்பட் ள்ள
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப

க வா

பயிற்சி

நிைலயங்களின்

நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(v) 2016 ஆம் ஆண் ல் க வா பயிற்சி நிைலயங்களில் பயிற்சி ெபற்றவர்களின்
எண்ணிக்ைக ம் ெபயர்க ம் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 17 )
1586/ ’17
ெகௗரவ சந்தித் சமரசிங்க,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )

ராட்சி அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைறவைர சப்ரக வ
தலைமச்சர்
பயன்ப த் ம் வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) அந்த ஒவ்ெவா

வாகனத்தின் வைக ம் இலக்கங்க

ம் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) அந்த ஒவ்ெவா
வாகனத்தின் பராமாிப் க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்
ெதாைக ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்;
(iv)

தலைமச்சர் வாகனங்கைள தவறாக பயன்ப த்திய
ெதாடர்பாக எ க்கும் நடவ க்ைக யா என்பைத ம்

அைமச்சு

இ

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட

1146/ ’16
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)

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

ேமற்குப் பிரேதச

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

பத்திாிைகயின்

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

லம் உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப்

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

ம் ெபயர்க

ம்

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

ர்வமாக

பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) அப் பிரேதச ெசயலகத்திற்குாிய கிராம அ வலர் பிாி களில் ஏேத ம்
பிாிவின்/பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல
ெதாழிற்பா கள்
ேவ
பிரேதச ெசயலகங்களின்
லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் ெபயர்கள், உத்திேயாக ர்வ
இலக்கங்கள் உள்ளிட்ட விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

( 18 )

2017

வாய்

ன் 22, வியாழக்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்
465/ ’ 16

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (7)
(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?
952/ ’16
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) அரச ஊழியர்க க்கு ச ைக விைலயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்கும்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் தபால்காரர்க ம் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைளக்
ேகாாி ள்ளார்கள் என்பைத ம்;
(ii) இவர்க க்கு
என்பைத ம்;

இ வைர

ேமாட்டார்

ைசக்கிள்கள்

வழங்கப்படவில்ைல

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இவர்க க்கு ச ைக விைலயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள வழங்குவதற்கு
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;
(ii) அவ்வாறாயின், அ

எத்திகதியி

ந் ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1019/ '16
ெகௗரவ நாமல் ராஜபக்ஷ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு.— (4)
(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?

( 19 )
1084/ ’16
ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக ெபா ஸ் திைணக்களத்தின் உத்திேயாக ர்வ நாய்ப் பிாிவி
நாய்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

ள்ள

(ii) ேமற்ப
நாய்கைளப் பராமாிப்பதற்கு ஆண்ெடான்றில் ெசலவிடப்ப ம்
பணத் ெதாைக எவ்வள ;
(iii) ேமற்ப

நாய்களி

ந்

ெபறப்ப ம் பயன்கள் யாைவ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ெபா ஸ் திைணக்களத் க்கு ெவளிநா களி
ந்
ேம
ெகாண் வ வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப கின்றதா;

ம் நாய்கைள

(ii) ஆெமனில், அதற்காக ெசலவி வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் பணத் ெதாைக
யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1099/’16
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

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?
1119/ ’16
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ச
ேகட்பதற்கு,— (1)

க வ

ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக்

(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் ச ர்த்தி,
திேயார் ெகா ப்பன கள் ேபான்ற
பல்ேவ நிவாரணங்கைள ெப கின்ற ஆட்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா
ேதர்தல் ெதாகுதிக்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
யாைவ என்பைத ம்;

கவாிகள்

(iii) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் இவர்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத
உயர்த் வதற்காக
எதிர்வ ம்
காலத்தில்
நைட ைறப்ப த் வதற்கு
உத்ேதசித் ள்ள நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 20 )
1133/ ’16
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— சுகாதாரம், ேபாசைன மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) South Asian Institute of Technology and Medicine என்ற ெபயாிலான
நி வனெமான்றின்
லம் இலங்ைகயில் தாதியர், சுகாதாரம், விஞ்ஞான
அல்ல
ம த் வ பட்டங்கைள வழங்குவதற்கு அைமச்சின் அங்கீகாரம்
ேகாரப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iii) அைமச்சினால்
என்பைத ம்;

இதற்கான

அங்கீகாரம்

ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ளதா

(iv) ஆெமனின், அங்கீகாரம் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்டைமக்கான
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;

க தத்ைத

(v) அைமச்சின் அங்கீகாரமின்றி, சுகாதார ைறக்குாிய பட்டங்கைள வழங்கும்
நி வனெமான்ைற நடத்திச் ெசல்வ சட்ட ர்வமானதா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1180/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில்,
(i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில்
நிலங்களின் அள யா ;

ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட

ெமாத்த

விவசாய

(ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய
நிலங்களின் அள ஒவ்ெவா பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல்
த்தநிைலைம
ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv)

த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட
விவசாய நிலங்களின் அள
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக
எவ்வள ;

(v) ேமற்ப

அைனத்தின ம்

ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1293/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அலஹப்ெப ம,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் பயிாிடப்ப கின்ற வயற் காணிகளின் அள
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகளின் அள ஒவ்ெவா
ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள வயற் காணிக
விதம் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;

பிரேதச

க்கு நீர் வழங்கப்ப கின்ற

(iv) 2013 ஆம் ஆண்
ந் 2015 ஆம் ஆண் வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில்
அறிக்ைகயிடப்பட்ட ெநல் விைளச்சல் ஒவ்ெவா
வ டத் க்கைமய
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெநல் விைளச்சல் ஒவ்ெவா
ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

பிரேதச

( 21 )
1323/ ’16
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் ெதாடர்பாக அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள
கூட்
ஒப்பந்தம்
ெதாடர்பில்
விடயப்
ெபா ப்
அைமச்சாின ம்
அரசாங்கத்தின ம் ெபா ப் யா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

வர
ெசல த்திட்ட ச ைகக் ெகா ப்பனவான தனியார்
ைற
ெதாழிலாளர்களின்
சம்பளத்திற்கு
மாதாந்தம்
பா
2,500.00
ஐ
ேசர்ப்பதான ,
கூட்
ஒப்பந்தத்திற்கு
அைமய
ெப ந்ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்களின் மாதாந்த சம்பளத்தில் ேசர்க்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;

(ii) குைறந்தபட்சம் அ ப்பைடச் சம்பளத்ைத நாெளான் க்கு
பா 500.00
உடன் பா 1,000.00 வைர அதிகாித்தி க்க ேவண் ம் என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா?
(இ) (i)

ஆெமனில், ேமற்ப நிைலப்பாட் ல் இ ந்தவா ேமற்ப அதிகாிக்கப்பட்ட
ெதாைகையச் ெச த்தாத தலாளிமா க்கு எதிராக வழக்குத் தாக்கல் ெசய்ய
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;

(ii) கூட்
ஒப்பந்தம் ஒன்
உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் அரசாங்கத்தினால்
ெகாண் வரப்பட்ட வர
ெசல த்திட்ட ச ைகக் ெகா ப்பன கள்
ெச த்தப்படாதி ப்ப , கூட்
ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தைனகள், ச ைகக்
ெகா ப்பன ச் சட்டத்ைத விட அதிக நன்ைம அளிப்பதாக உள்ள
சந்தர்ப்பங்களில் ஆகும் என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா;
(iii) இன்ேறல், கூட்

ஒப்பந்தம் அங்கீகாிக்கப்பட்டைமக்கான காரணம் யா ;

(iv) இந்த பா 2,500.00 ெகா ப்பன க்கு சமமானெதா ெதாைக ஏற்கனேவ
ஒ சில தனியார் ேதாட்ட நி வாகிகளால் அவர்களின் ெதாழிலாளர்க க்கு
ெச த்தப்ப கின்ற என்பைத அறிவாரா;
(v) ஆெமனில், ேதாட்டக் கம்பனிகளால் இத்ெதாைகைய ெச
அவர்கள் கூ கின்ற கூற்ைற ஏற் க் ெகாள்கின்றீரா;

த்த

யாெதன

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?
1395/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்டத்தின் 165 இலக்க மற் ம் 166
ஆம் இலக்க ன்ெமாழி க க்கைமய, 7வ
ற்றாண் வைரயான நீண்ட
வரலாற்ைறக் ெகாண் ள்ள இலங்ைகயின் வாசைனத் திரவியங்கைள
உலகளாவிய ாீதியில் வணிகச் சின்னமாக்கும் ேவைலத்திட்டத்ைத
ஆரம்பித்
ைவப்பதற்காக
வர
ெசல த்
திட்டத்தின்
லம்
ஒ க்கப்பட் ள்ள பா 150 மில் யன் நிதி ஏற்பா ெசலவிடப்பட்ட விதம்
ெதாடர்பான ெசல விபரம் ஒன்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;

(ii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப
ன்ெமாழி க்கைமய க வா, மிளகு, ஏலம்
மற் ம் சாதிக்காய் ஆகியவற்றின் பயிர்ச் ெசய்ைகக்காக தவைணக் குத்தைக
அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட்ட காணியின் அள எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப தவைணக் குத்தைக ெப நர்களின் ெபயர் பட் யைல சைபயில்
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப
பயிர்ச் ெசய்ைகக்காக ஊக்குவிக்கப்பட்ட
பிரேதச ெப ந்ேதாட்டக் கம்ெபனிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(v) ேமற்ப
வர
ெசல த் திட்ட
ன்ெமாழிவில் க வா ஆராய்ச்சிக்காக
ஒ க்கப்பட்ட பா 50 மில் யன் நிதி ஏற்பா ெசலவிடப்பட்ட விதம் பற்றி
உ திெசய்யப்பட்ட ெசல விபரெமான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 22 )
1587/ ’17
ெகௗரவ சந்தித் சமரசிங்க,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்

ராட்சி அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்
பயணிகள்

ெதாடக்கம் இற்ைறவைர சப்ரக வ மாகாணத்தின்

ேபாக்குவரத்

பயணிகள் ேபாக்குவரத்

அதிகார

சைபயினால்

திப்

வழங்கப்பட் ள்ள

உாிமப் பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள

என்பைத ம்;
(ii) அந்த

உாிமப்

பத்திரங்கைளப்

ெபற்ற

நபர்களின்

ெபயர்கள்

மற் ம்

கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) பயணிகள்

ேபாக்குவரத்

உாிமப்

பத்திரங்கள்

இன்றி

சப்ரக வ

மாகாணத்தில் பஸ்வண் கள் ேசைவயில் ஈ ப கின்றன என்பைத ம்;
(ii) அதன்

லம் சப்ரக வ பயணிகள் ேபாக்குவரத்

அதிகாரசைபக்கு ெப ம்

நட்டம் ஏற்ப கின்றெதன்பைத ம்
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(இ) இ

ெதாடர்பாக அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக என்ன என்பைத அவர்

இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல் ஏன்?
1599/ ’17

ெகௗரவ

ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ

மற் ம்

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ைரச்ேசாைல நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயம் காரணமாக மிக ம்
பார

ரமான

வைகயில்

சுற்றாடல்

மாசைடவதாக

குற்றச்சாட் க்கள்

சுமத்தப்ப வைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii)

ைரச்ேசாைல நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயத்தினால் ஏற்ப ம் பாதகமான
வா க்களின்

ெவளிேயற்றத்ைத

நடவ க்ைக யா
(iii )

த ப்பதற்காக

என்பைத ம்;

ைரச்ேசாைல மின் உற்பத்தி நிைலயத்தி

ந்

ெவளிேய ம் சாம்பைல

காைமத் வம் ெசய்ய எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக யா
(iv)

எ க்கப்பட் ள்ள

ைரச்ேசாைல மின் உற்பத்தி நிைலயத்தின்

என்பைத ம்;

லம் சுற்றாடல் மாசைடதைலக்

குைறப்பதற்காக இலங்ைக மின்சார சைபயினால் எதிர்காலத்தில் எவ்வள
பணம்

தலீ

ெசய்ய எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற

அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?

என்பைத ம்;

( 23 )
1675/ ’17
ெகௗரவ ெசயிட் அ

ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) 2008
சம்பாில் மட்டக்களப் , ேகாப்பாய், ெகாட்டகைல ஆகிய ஆசிாியர்
பயிற்சிக் கலாசாைலயி
ந் தம பயிற்சியிைன நிைற ெசய்ததன் பின்னர்
வன்னி மாவட்ட பாடசாைலக க்கு நியமிக்கப்பட் ள்ள அேதேவைள பயிற்சி
நிைற ெபற்ற டன் உடன யாக பாீட்ைசைய நடத் கின்ற ெசயன் ைறக்கு
ரணாக, 2009 ஏப்ர ல் பாீட்ைசக்கு ேதாற் ம் ப ேகாரப்பட்ட பயி நர்களின்
ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அந்த மாவட்டத்தில் நிலவிய
த்த சூழ்நிைலயின் காரணமாக
பயி நர்களினால் அந்த மாவட்டத்தி
ந்
ெவளிேய வர
நிைலைம காணப்பட்ட என்பைத ம்;

அந்த
யாத

(ii) இவர்கள் தம
கனிஷ்ட பிாிவின டன் பாீட்ைசக்கு ேதாற்றிய டன்
கனிஷ்டப் பிாிவினர் விைடயளித்த அேத வினாக்க க்கு இவர்க ம்
விைடயளித்தனர்
என்ப டன்,
கனிஷ்ட
பிாிவின க்கு
சான்றிதழ்
ெசல் ப யாகும் திகதி 2009.08.01 என ம் அேதேவைள இவர்க க்கான
சான்றிதழ் ெசல் ப யாகும் திகதி 2 0 1 1.0 1.0 1
என மா பட்ட
ெசல் ப யாகும் திகதிகள் வழங்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்
அவர் அறிவாரா?
(இ) கனிஷ்டப் பிாிவின க்கான சான்றிதழ் ெசல் ப யாகும் திகதியி
ந்
இவர்க க்கான சான்றித ம் ெசல் ப யாகும் வைகயில் நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல் ஏன்?
1086/ ’16
ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
ப்பைடகளில்
(அ) (i) தைரப்பைட, விமானப்பைட மற் ம் கடற்பைட ஆகிய
கடைம நடவ க்ைகக க்காக ஈ ப த்தப்ப ம் நாய்களின் எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா பைடயின்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(ii) அந்த நாய்கைளப் பராமாிப்பதற்கு ெசலவிடப்ப ம்
ஒவ்ெவா பைடயின்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iii) ேமற்ப நாய்களி
ந்
ெவவ்ேவறாக யாைவ;

பணத்

ெபறப்ப ம் பயன்கள் ஒவ்ெவா

ெதாைக

பைடயின்ப

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
பைடக க்கு
ெவளிநா களி
ந்
ேம
ெகாண் வ வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப கின்றதா;

ம்

நாய்கைள

(ii) ஆெமனில், அதற்காக ெசலவி வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் பணத் ெதாைக
ஒவ்ெவா பைடயின்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 24 )

2017

வாய்

ன் 23, ெவள்ளிக்கிழைம

ல விைடக்கான வினாக்கள்
1067/ ’ 16

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ேபாக்குவரத்
ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

மற் ம் சிவில் விமான

(அ) (i) மஹைவயி
ந்
வ னியா வைரயிலான
ைகயிரதப் பாைதைய
னரைமப்பதற்கு அப்ேபாைதய உள்நாட்
ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்
ெகௗரவ ரஞ்சித் மத் ம பண்டாரவினால் 2015 ஆம் ஆண் ல் அைமச்சரைவ
நி பெமான் சமர்ப்பிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
(ii) அதற்ேகற்ப இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத்தினால் தண்டவாளங்க ம்
பாலங்க ம் ஒவ்ெவா பகுதியாக இறக்குமதி ெசய்யப்பட் திைணக்களத்
தினால் அல்ல
உள்நாட்
ைகத்ெதாழிலாளர்கள் ஊடாக ேமற்ப
ைகயிரதப் பாைதைய நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்
ந்தெதன்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i) சர்வேதச ேபாட்
ாீதியிலான விைலம க்கள் ேகாரப்படாமல் இந்திய
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு
ைகயிரதப் பாைத
னரைமக்கப்ப வைத
ைகளிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப தீர்மானத்தின் மீ
யாைவெயன்பைத ம்;

ெசல்வாக்கு ெச

த்திய காரணங்கள்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1087/ ’16
ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு.— (1)
(அ) (i) தைரப்பைட, விமானப்பைட மற் ம் கடற்பைட ஆகிய
ப்பைடகளின்
குதிைரப்பைட பிாிவி ள் இ க்கின்ற குதிைரகளின் எண்ணிக்ைக,
ஒவ்ெவா பைடயின்ப தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப குதிைரகைள பராமாிக்க ெசலவிடப்ப ம் பணத் ெதாைக ஒவ்ெவா
பைடயின்ப தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப குதிைரகளிடமி ந் ெபறப்ப ம் பயன்கள் ஒவ்ெவா
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;

பைடயின்ப

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
பைடகளின் குதிைரப்பைட பிாி க்கு ேம ம் குதிைரகைள
இறக்குமதி ெசய்ய நடவ க்ைக எ க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதற்காக ெசலவி வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக
ஒவ்ெவா பைடயின்ப தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

( 25 )
1121/ '16
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) நாட் ல் உயிர் பல்வைகைம நிைறந்த ஏராளமான நீேரந் பிரேதசங்கள்
ப ைள மாவட்டத்தி ள் அைமந் ள்ளன என்பைத அறிவாரா;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப

இடங்கள் யாைவ;

(iii) ேமற்ப
நீர் ஊற் க்கைள எதிர்கால சந்ததியின க்காக பா காக்கும்
ெபா ட்
ஏேத ம் ேவைலத்திட்டம் மகாவ
அபிவி த்தி மற் ம்
சுற்றாடல் அைமச்சினால் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா;
(iv) ஆெமனில், அ

பற்றிய விபரங்கள் யாைவ;

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

ெகளரவ (டாக்டர்)
ேகட்பதற்கு,— (1)

நளிந்த

ஜயதிஸ்ஸ,—

விைளயாட் த் ைற

1135/ ’16
அைமச்சைரக்

(அ) (i) பண்டாரகமவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட க த் ைற மாவட்ட விைளயாட் த்
ெதாகுதியின் நிர்மாணிப் கள் ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட திகதி யா என்பைத ம்;
(ii) அதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக யா

என்பைத ம்;

(iii) அதன் உள்ளக விைளயாட் அரங்கு, ஓ பாைத மற் ம் நீச்சல் தடாகத்ைத
நிர்மாணிக்க ெசலவான பணத் ெதாைக தனித்தனிேய யா என்பைத ம்;
(iv) இதைனத் திறந் ைவப்ப
என்பைத ம்;
(v) அதன் பராமாிப் ப்
என்பைத ம்;

பணிக

தாமதமைடவதற்கான காரணங்கள் யாைவ
க்குப்

ெபா ப்பாக

இ ப்பவர்கள்

யார்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
1182/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) மட்டக்களப் மாவட்டத்தில்,
(i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில்
நிலங்களின் அள யா ;

ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட

ெமாத்த

விவசாய

(ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய
நிலங்களின் அள ஒவ்ெவா பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல்
த்தநிைலைம
ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv)

த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட
விவசாய நிலங்களின் அள
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக
எவ்வள ;

(v) ேமற்ப

அைனத்தின ம்

ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா;

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

( 26 )
1291/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அலஹப்ெப ம,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

ல

காைமத் வ

மாத்தைற மாவட்டத்தில் உள்ள மத்திய அரசாங்கத் க்கும் மாகாண
சைபக க்கும் ெசாந்தமான நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ
என்பைத ம்;

(ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் லம் பயிர்ச்
ெசய்ைக
ெசய்யப்ப கின்ற
ெமாத்த
வயற்
காணிகளின்
அள
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள வயற் காணிகளின் அள
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி மட்டத்தில் எவ்வளெவன்பைத ம்;

ஒவ்ெவா

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

2013 ஆம் ஆண்
ந் 2016 ஆம் ஆண் வைர மத்திய அரசாங்கத் க்கு
ெசாந்தமான
நீர்ப்பாசன
திட்டங்கைள
பராமாிப்பதற்கு
அல்ல
னரைமப்பதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக;

(ii) 2013 ஆம் ஆண்
ந்
2016 ஆம் ஆண்
வைர
மாத்தைற
மாவட்டத் க்குாிய நீர்ப்பாசன திட்டங்கைள பராமாிப்பதற்கு அல்ல
னரைமப் க்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக;
ஒவ்ெவா ஆண் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத அவர் இச் சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
1396/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த் திட்டத்தின் 161 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழிவின்ப , வணிக ாீதியாக பாக்கு பயிர்ச் ெசய்ைகைய
ஊக்குவிப்பதற்காக அந்த ஆண் ல் கைடப்பி க்கப்பட்ட நடவ க்ைககள்
யாைவ என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
ன்ெமாழிவின்ப
தாபிக்கப்பட் ள்ள
வைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப

பாக்கு

ேசகாிப்

வைலயங்கள் தாபிக்கப்பட் ள்ள இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iv) 1977ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண் வைர இலங்ைகயில் பாக்கு
உற்பத்தி மற் ம் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட பாக்கின் அள , விைல மற் ம்
ெமாத்தப் ெப மதி உள்ளடங்கிய பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா
என்பைத ம்;
(v) இலங்ைகயில் வணிக ாீதியாக பாக்கு பயிர்ச் ெசய்ைகக்காக நிச்சயிக்கப்பட்ட
ஒ திட்டம் உள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) அவ்வாறான திட்டெமான்ைற அைமத்தல்
ேவண் ய அைமச்சு யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெதாடர்பில்

ெபா ப்ேபற்க

( 27 )
ெகௗரவ அேசாக பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

1484/ ’16

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் இற்ைறவைரயில் வடேமல் மாகாண சைபயின்
கீழ் நி வகிக்கப்பட்ட பாடசாைலகளில்
டப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
பாடசாைலயின்
ெபயர்
மற் ம்
பாடசாைல
அைமந் ள்ள பிரேதச ெசயலாளர் பிாி தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப மாகாண பாடசாைலகள்
என்பைத ம்;

டப்ப வதற்கான காரணங்கள் யாைவ

(iv) இப்பாடசாைலக க்கு ெசாந்தமான கட் டங்கள் மற் ம் காணிகள்
தற்சமயம் பய
தியான நடவ க்ைகக க்கு பயன்ப த்தப்பட் ள்ளனவா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

மற் ம்

1600/ ’17
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

ைரச்ேசாைல அனல் மின்நிைலயத்தி ள்ள மின் சக்தி நிைலயங்கள்
ன்றின ம் ஆ ட் காலம்
வைட ம் ஆண் யா என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப
மின்சக்தி நிைலயங்களின் ஆ ட்காலம்
ந்த பின்னர் அந்த
ன்
மின்சக்தி நிைலயங்களி
ந் ம் ெபறப்பட்ட மின்வ ைவ
ெபற் க்ெகாள் ம் மாற் வழி ைற யா என்பைத ம்;
(iii ) ேமற்ப மின்சக்தி நிைலயங்களில் அ க்க ஏற்ப கின்ற ெதாழில் ட்ப
ெந க்க கைள ஆரா ம் ேபா உாிய காலத்திற்கு ன்னர் அந்த மின்சக்தி
நிைலயங்கைள
வி வதால் ஏற்படக்கூ ய நிைலைம ெதாடர்பில்
நீண்டகால
மின்
பிறப்பாக்கத்
திட்டங்கைள
தயாாிக்கும்
திட்ட
வகுப்பாளர்களின் கவனம் ெச த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
1183/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில்,
(i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த விவசாய நிலங்களின்
அள யா ;
(ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய
நிலங்களின் அள ஒவ்ெவா பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல்
த்தநிைலைம
ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv)

த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட
விவசாய நிலங்களின் அள
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக
எவ்வள ;

(v) ேமற்ப

அைனத்தின ம்

ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா;

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

( 28 )
ெகௗரவ டலஸ் அழஹப்ெப ம,— காணி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

1295/ '16

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் காணப்ப ம் அரச காணிகளின் அள எவ்வள ;
(ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகளின் அள ஒவ்ெவா பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iii) மாத்தைற மாவட்டத்தில் கு யமர்வதற்காக பகிர்ந்தளிப்பதற்கு அைடயாளம்
காணப்பட் ள்ள அரச காணிகளின் அள எவ்வள ;
(iv) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகளின் அள ஒவ்ெவா பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் கு யமர்வதற்கு காணிகள் அற்ற மக்க க்கு
காணிகைள வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா;
(ii) ஆெமனில், அத் திகதி யா ;
(iii) இ ெதாடர்பில் நைட ைறப்ப த்தப்பட் வ கின்ற அல்ல நைட ைறப்
ப த் வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— சட்ட ம்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ஒ ங்கும்

மற் ம்

ெதன்

1329/ ’16
அபிவி த்தி

(அ) (i) எல்.ாீ.எல். ேஹால் ங்ஸ் (பிைற)
மிெடட் நி வனத்தின் ஊழியர்க க்கு
பங்கு
வழங்கும்
ேபா
இடம்ெபற் ள்ள
ைறேக கள்
மற் ம்
அந்நி வனத்தின் ஊழல் ேமாச கள் பற்றி நிதிக் குற்றப்
லனாய் ப்
பிாி க்கு ACC/FC/2015/403 இலக்கத்தின் கீழ்
ைறப்பாெடான்
ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(ii) இற்ைறவைர அ
பற்றி விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல
என்பைத ம்;
(iii) அதனால் அதன் ஊழியர்கைளப் ேபான்ேற நாட் க்கும் பாாியள நிதிசார்
நட்டம் ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இந்த
ைறப்பாட்ைட
ேமற்ெகாள்வாரா;

விசாாிப்பதற்கு

அவசியமான

நடவ க்ைககைள

(ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ;
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
ெகௗரவ ெசயிட் அ

1677/ ’17
ஸாஹிர் ெமௗலானா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) மட்டக்களப் மாவட்டத்தி ள்ள மண் ைன ேமற்கு மற் ம் கல்குடா கல்வி
வலயங்களி ள்ள பாடசாைலகளின் ெபயர்கைள வகுதி ாீதியாக ஒவ்ெவா
பாடசாைலயி
ள்ள ஆசிாியர்கள் பதவியணி மற் ம் தற்ேபா ள்ள
ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக என்பவற் ட ம்;
(ii) இந்த கிராமப் ற ஏைழ மாணவர்களின் இலவசக் கல்விக்கான சம உாிைமைய
உ திப்ப த் வதற்காக தற்ேபா நில ம் ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு
அண்ைமயி ள்ள கல்வி வலயங்களி ள்ள ேமலதிக ஆசிாியர்கைள
இடமாற்றம் ெசய்வதற்கு கிழக்கு மாகாணத்தின் மாகாணக் கல்விப்
பணிப்பாள க்கு அறி
த்தல்கள் வழங்கப்ப மா என்பைத ம்;
(iii) அவ்வாெறனில், எப்ேபா

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

( 29 )
1397/ ’16
ெகௗரவ பந் ல
ேகட்பதற்கு,— (1)

குணவர்தன,—

ெப ந்ேதாட்டக்

ைகத்ெதாழில்

அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த் திட்டத்தின் 162 ஆம் இலக்க
ன்ெமாழி க்கைமய ேதயிைல, இறப்பர் மற் ம் ெதங்கு ஆராய்ச்சித்
ைறக்ெகன ஒ க்கப்பட்ட
பா 200 மில் யன் நிதி ஏற்பா
ேமற்ப
ன்
ஆராய்ச்சி
நி வனங்க க்கிைடேய
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட
விகிதாசாரம் யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேதயிைல,
இறப்பர்
மற் ம்
ெதங்கு
ஆராய்ச்சி
நி வனங்களில்
பணியாற் கின்றவர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
நி வனத் க்கைமய
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) 2002, 2005, 2010 மற் ம் 2014 ஆம் ஆண் களில் ேதயிைல ஆராய்ச்சி,
இறப்பர் ஆராய்ச்சி மற் ம் ெதங்கு ஆராய்ச்சிக்காக திைறேசாியினால்
வழங்கப்பட்ட நிதி ஏற்பா
ஒவ்ெவா
வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக
யாெதன்பைத ம்;
(iv) கடந்த ஒ தசாப்த காலப்பகுதியில் ேதயிைல, இறப்பர் மற் ம் ெதங்கு ஆகிய
ன்
ைறகளி ம்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ஆராய்ச்சிகள்
யாைவ
என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )

1468/ ’16
ராட்சி அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைறவைர திண்மக் கழி ப் ெபா ள்
காைமத் வத்திற்காக அைமச்சினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட க த்திட்டங்களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) இந்தக்
க த்திட்டங்கைள
நைட ைறப்ப த் வதற்காக
ஒவ்ெவா
உள் ராட்சி மன்றத்திற்கும் வழங்கப்பட்ட நிதியின் அள ெவவ்ேவாறக
எவ்வள என்பைத ம்;
(iii) 2010 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இ வைர ேமற்ப க் க த்திட்டங்கள்
ெதாடர்பாக எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) இலத்திரனியல் கழி ப் ெபா ள்
காைமத் வத்திற்காக
எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;

அைமச்சு

(v) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் திண்மக் கழி ப் ெபா ள்
காைமத் வம் மற் ம் இலத்திரனியல் கழி ப் ெபா ள்
காைமத் வம்
ெதாடர்பாக
எதிர்காலத்தில்
ேமற்ெகாள்வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்ப ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

