
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 200.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 ெசப்ெதம்பர் 22 ெவள்ளிக்கிழைம, .ப. 10.30 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 

121/ '15 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய 
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்டளவில்  இலங்ைகயில் காணப்ப ம்  சுற் லாச் சைபயினால் 
அங்கிகாிக்கப்பட்ட ேஹாட்டல்களின் எண்ணிக்ைக யா : 

 (ii) ஒவ்ெவா  ேஹாட்ட ம் காணப்ப ம் அைறகளின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக யா ; 

என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் இலங்ைகக்கு வ ைகதந்த  சுற் லாப் 
பயணிகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  இரண்  ஆண் களி ள் ம் இலங்ைகக்கு அதிக எண்ணிக்ைகயான  
சுற் லாப் பயணிகள் வ ைகதந் ள்ள 10 நா கள் யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) (i) சுற் லாத் ைறைய கட் ெய ப் வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii) சுற் லாத் ைறைய விஸ்தாிக்கின்றேபா  இந்நாட் ன் சுற்றாட க்கும் 
கலாசாரத் க்கும் ஏற்ப ம் பாதிப் க்கைள குைறத் க்ெகாள்வதற்கான 
திட்டமிடப்பட்ட ேவைலத்திட்டெமான்  காணப்ப கின்றதா; 

 (iii) ஆெமனில், குறித்த ேவைலத்திட்டம் யா ; 

 (iv) இன்ேறல், சுற்றாடல் மற் ம் கலாசாரத்ைத பா காப்பதற்கான திட்டங்கைள 
தயாாித்  நைட ைறப்ப த் வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

2. 
465/ ’16 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (8) 

(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? 

3. 
1019/ '16 

ெகௗரவ நாமல் ராஜபக்ஷ,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு.— (5) 

(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? 

4. 
1216/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் 1983 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர் அழிக்கப்பட் ள்ள 
அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம், 

 (iii) அழிவைடந் ள்ள ேமற்ப  ெசாத் கள் பற்றி அரசாங்கத்தினால் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய மதிப்பீெடான்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அச்ெசாத் களின் ெமாத்த ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 
 (v) அழிக்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  ெசாத்  ெதாடர்பாக ம் ெபா ப் க்கூற 

ேவண் ய பயங்கரவாதிக க்கு எதிராக சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (vii) ேமற்ப  (i) - (vi) வைர விசாாிக்கப்பட் ள்ள தகவல்கள் ெதாடர்பான 

ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

5. 

1378/ ’16 

ெகளரவ பந் ல குணவர்த்தன,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட பிேரரைண இலக்கம் 132 
இற்கு அைமய, ெபாலன்ன ைவ, கிளிெநாச்சி, இரத்தின ாி (எம்பி பிட் ) 
மாவட்டங்களில் ன்  பாாிய களஞ்சியங்கைள நிர்மாணிக்க மற் ம் 
மன்னார் மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட் வ ம் களஞ்சியத்தின் ேவைலகைள 

ர்த்தி ெசய்ய பா 1000 மில் யன் ஒ க்கப்பட்டைத அவர் ஏற் க் 
ெகாள்வாரா  என்பைத ம்; 

 (ii) மன்னார் மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்கப்ப கின்ற களஞ்சியத்தின் ஆரம்ப 
ெசலவின மதிப்பீட்ைட ம் மற் ம் இ வைரயான அதன் ன்ேனற்ற 
மீளாய்  அறிக்ைகைய ம் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) கிளிெநாச்சி, எம்பி பிட் ய மற் ம் ெபாலன்ன ைவயில் திய ன்  
களஞ்சியத் ெதாகுதிகைள நிர்மாணிக்கின்ற நடவ க்ைககளின் ன்ேனற்றம் 
யா  என்பைத ம்; 

 (iv) 2015 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட பிேரரைண இலக்கம் 132 
இற்காக ஒ க்கப்பட்ட பா 1000 மில் யன் ெதாைக ெசலவிடப்பட்ட 

ைற யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

6. 

1621/ ’17 

ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள்  
அைமச்சைரக்ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகயின் வ டாந்த சீனி கர் த் ேதைவப்பா  எவ்வள ; 

 (ii) 2011 - 2014 ஆம் ஆண்  வைர இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
சீனியின் அள  ஆண்  வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) இலங்ைகயில் பிரதானமாக சீனி உற்பத்திக்ெகன இனங்காணப்பட் ள்ள 
பிரேதசங்கள் யாைவ; 

 (iv) 2011 - 2013 ஆம் ஆண்  வைர ஒவ்ெவா  ெதாழிற்சாைலயி ம் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட்ட சீனியின் அள   ஆண்  வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (v) ேமேல (i) இல் குறிப்படப்பட்ட சீனியின் அளைவ  இந்நாட் ல் உற்பத்தி 
ெசய்ய யாதா; 

 (vi) கர் த் ேதைவக்கான சீனியின் அளைவ இறக்குமதி ெசய்யாமல் உள்நாட் ல் 
உற்பத்தி ெசய்வதற்காக ஏேத ம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

7. 
1643/ ’17 

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

(அ) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததன் பின்னர் இற்ைறவைர, 

 (i) மத்திய அரசினால் ஊவா மாகாணத்திற்குப் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள 
பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ஊவா மாகாண சைபயினால் மீண்ெட ம் ெசலவினமாக ஒ க்கப்பட்ட பணத் 
ெதாைகயான  ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைகயின் 
சத தமாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) மீண்ெட ம் ெசலவினத்தின் கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) லதனச் ெசலவினமாக ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைகயான  
ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைகயின் சத தமாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) லதனச் ெசலவினத்தின் கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன் பிரகாரம் தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
1708/ ’17 

ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக விமானப் பைடயின் Fly Past ைவபவம் காரணமாக இரத்மலாைன 
விமான நிைலயத்தின் நடவ க்ைகக க்கு தைட ஏற்ப கின்ற  என்பைத 
ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேம ம், கட் நாயக்க விமான நிைலயத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் விமானப் 
பயணங்க க்கும் தைட ஏற்ப கின்ற  என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ைவபவம் காரணமாக, ெவளிநா  ெசல்கின்ற மற் ம் இலங்ைகக்கு 
வ கின்ற விமானப் பயணிக ம் ெப ம்பா ம் அெசௗகாியங்கைள 
எதிர்ெகாள்ள ேவண்  ஏற்ப கின்ற  என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்த ைவபவத்திற்கு அரசாங்கம் ெசலவிட் ள்ள பணத்ெதாைக யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பணத்ெதாைக ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ைற யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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9. 
1726/ ’17 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக  அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெவளிநாட்  திைரப்படங்க க்கு விதிக்கப்பட்ட வாியின் லம் 2015 மற் ம் 
2016 ஆம் ஆண் களில் ஈட்டப்பட்ட வ மானம் வ ட வாாியாக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ெவளிநாட்  ெதாைலக்காட்சி நாடகங்க க்கு  விதிக்கப்பட்ட வாியின் லம் 
2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஈட்டப்பட்ட வ மானம் வ ட 
வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைக இயக்குனர் ஒ வாினால் ெவளிநாெடான்றில் உ வாக்கப்பட்  
இந் நாட் க்கு ெகாண்  வரப்ப ம் திைரப்படங்கள் அல்ல  
ெதாைலக்காட்சி நாடகங்க க்கும் வாி அறவிடப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

10. 
1727/ ’17 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மஹாெபால லைமப்பாிசில்கைள ெப கின்ற மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்ற 
கல்வி நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) சில பல்கைலக்கழகங்களில் 01 ஆம் ஆண் க்கு மாணவர்கள் அ மதிக்கப்பட்ட 
பின்னர் மஹாெபால லைமப்பாிசில் ெகா ப்பன கள் 03 மாதங்கள் 
தாமதமாகின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
1750/ ’17 

ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இன்றளவில் இலங்ைகயில் ேபணிவரப்ப கின்ற ெதாைலக்காட்சி 
அைலவாிைசகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ஒவ்ெவா  ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசைய ம் ேபணிவ கின்ற நி வனம் 
தனித்தனியாக யா ; 

 (iii) ஒவ்ெவா  ெதாைலக்காட்சி  அைலவாிைசயின ம் உாிைமயாளர்கள் யார் 
மற் ம் ேமற்ப  அைலவாிைசகள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள திகதிகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) இலங்ைகயில் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகளில்  
ஒளிபரப்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் வராத ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகள் 
உள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில் அந்த அைலவாிைசகள் யாைவ; 
 (iii) ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகள் எவரால் ஒ ங்கு ைறப்ப த்தப்ப கின்றன; 
 (iv) ேமற்ப  ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல் ைறப்ப  அ லாக்கப்ப வதில்ைல 

என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 
 (v) ஒ சில அைலவாிைசகள் ஊடாக தீயக த் ட ம் அவமதிப்  ஏற்படக்கூ ய 

வைகயி ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற பார ரமான ச கப் பாதிப்பிைனத் 
த ப்பதற்காக ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகைள  ஒ ங்கு ைறப்ப த்  
வதற்கான ாிதமான ைறசார்ந்த ைறயிெலான்ைற தயாாிப்பாரா; 

 (vi) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

12. 
1774/ ’17 

ெகௗரவ விஜித ேஹரத்,— டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சின் கீழ் இ க்கின்ற 
“சவ்சிறிபாய” கட்டடத்தின் உாிைம ெதாடர்பான சட்ட ாீதியான நிைலைம 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) நிர்மாணக் ைகத்ெதாழில் அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு “சவ்சிறிபாய” 
கட்டடத்தி ந்  ெவளிேய வதற்கு ேநாிட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், அ  ெதாடர்பில் எ க்கும் நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 
 (iv) “சவ்சிறிபாய” கட்டடத்ைத ேவ  அைமச்ெசான் க்கு ஒப்பைடப்பதற்கான 

திட்டம் உள்ளதா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

13. 
1777/ ’17 

ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) “ெமரயின் ைரவ்” (Marine Drive) தி ெதஹிவைளக்கும் 
ெவௗள்வத்ைதக்கும் இைடயிலான எல்ைலயில் த்தப்பட்டைமக்கான 
காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  திைய ெமாறட் ைவ வைர நீட் ப்பதற்கான திட்டேம ம் 
உண்டா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  திைய நீட் க்கின்றேபா  கல்கிஸ்ஸ னித ேதாமஸ் 
கல் ாிக்குச் ெசாந்தமான விைளயாட்  ைமதானத்தின் ஒ  பகுதி 
சு காிக்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதன் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  சு காிப்  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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14. 

1787/ ’17 

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

(அ) (i) 1990.12.31 ஆந் திகதி அல்ல  அதற்கு அண்மித்த காலகட்டத்தில் 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் மத்திய அைமச்சு மற் ம் வட மாகாணசைபயின் 
கீழ் இயங்கிக்ெகாண் ந்த தமிழ் ெமாழி ல ஸ் ம் பாடசாைலகளின்  
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அப்பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் மற் ம் அைவ அைமந்தி ந்த இடங்கள் 
யாைவ; 

 (iii) அப்பாடசாைலகள் உள்ளடங்குகின்ற கல்வி வலயங்கள் மற் ம் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பாடசாைல ம் அரசாங்கப் பாடசாைலயாக  பிரகடனஞ் 
ெசய்யப்பட்ட  வர்த்தமானப் பத்திாிைக இலக்கங்கள் மற் ம் திகதிகைள 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

15. 

1797/ ’17 

ெகௗரவ ாீ. ரஞ்சித் த ெசாய்சா,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1996 ஆம் ஆண்  ெபாலீஸ் உபேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட்ட 
உத்திேயாகத்தர்கள், 2006 ஆம் ஆண்  கடந்த அரசாங்கத்தினால் நிரந்தர 
ேசைவயில் உள்ளீர்த் க்ெகாள்ளப்பட்டனரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், நிரந்தர ேசைவயில் உள்ளீர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட உத்திேயாகத்தர் 
களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  நிரந்தர ேசைவயில் இைணத் க்ெகாள்ளப்பட்ட உத்திேயாகத்தர் 
க க்கு 1996 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் உாிய ைறயில் ேசைவச் 
சிறப் ாிைமகள் உாித்தாகின்றதா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், அந்த உத்திேயாகத்தர்கள் ேசைவக்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட திகதிக்கும், 
நிரந்தர ேசைவயில் இைணத் க்ெகாள்ளப்பட்ட திகதிக்கும் இைடயிலான 10 
வ ட காலப்பகுதிையப் றக்கணிப்பதன் லம் அந்த உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
பாாிய அநீதி ஏற்ப ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
பிேரரைண ன்னறிவித்தல்கள் 

1. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர்  (இல. 1),—  7 ஆம் இலக்க 

பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தினால் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணயின ம் ஏற்பா களினால் தைடெபறாமல், 2017 
ெசப்ெதம்பர் மாதம் 26 ஆம் திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம சைப அமர்  நாளாக இ க்குமாக. 
அத்ேதா , அன்ைறய தினம் சைப அமர்  ேநரம் பி.ப. 1.00 மணி தல் பி.ப. 7.30 மணி 
வைர இ க்குமாக. பி.ப. 6.30 மணிக்கு 7(5) ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியற் 
கட்டைள ெதாழிற்ப மாக. பி.ப. 7.30 மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத 
வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக. 

2. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர்  (இல. 2),— 7 ஆம் இலக்க 

பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தினால் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணயின ம் ஏற்பா களினால் தைடெபறாமல், 2017 
ஒக்ேதாபர் மாதம் 03 ஆம் திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம சைப அமர்  ேநரம் பி.ப. 2.30 மணி 

தல் பி.ப. 4.30 மணி வைர இ க்குமாக. பி.ப. 4.30 மணிக்கு சபாநாயகர் 
பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக. 

3. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர்  (இல. 3),— 7 ஆம் இலக்க 

பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தினால் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணயின ம் ஏற்பா களினால் தைடெபறாமல், 2017 
ஒக்ேதாபர் மாதம் 09 ஆம் திகதி திங்கட்கிழைம சைப அமர்  நாளாக இ க்குமாக. 
அத்ேதா , அன்ைறய தினம் சைப அமர்  ேநரம் பி.ப. 1.00 மணி தல் பி.ப. 7.30 மணி 
வைர இ க்குமாக. பி.ப. 6.30 மணிக்கு 7(5) ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியற் 
கட்டைள ெதாழிற்ப மாக. பி.ப. 7.30 மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத 
வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக. 

4. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,—  பாரா மன்ற அமர்  (இல. 4),—  இப்பாரா மன்றம் 

இன்  அதன் அமர்  கைல ம் ேபா , 2017 ெசப்ெதம்பர் மாதம் 26 ஆம் திகதி, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்ப மாக. 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— ஏற் மதி 

இறக்குமதி (கட் ப்பாட் ச்)  சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1985 ஆம் ஆண் ன் 48 
ஆம் இலக்க சட்டம் மற் ம் 1987 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்க சட்டங்கள் லம் 
தி த்தப்பட்டவாறான 1969 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க, ஏற் மதி இறக்குமதி 
(கட் ப்பாட் ச்)  சட்டத்தின் 4 ஆம் பிாிவின் ( 3 )  உப பிாி  மற் ம் 14 ஆம் பிாி  
என்பவற் டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்பட ேவண் ய குறித்த சட்டத்தின் 20 ஆம் பிாிவின் கீழ், 
2017 இறக்குமதி அ மதிப் பத்திர மற் ம் தரப்ப த்த ம் தரக்கட் ப்பா ம் 
ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில், அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ஆகஸ்ட் மாதம் 15 ஆம் திகதிய 2032/10 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.09.06 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேதசிய ம ந் கள் 

ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல.1),— 2015 ஆம் 
ஆண் ன் 5 ஆம் இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகார சைபச் சட்டத்தின் 
118 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 142 ஆவ  பிாிவின் கீழ், ம த் வ 
உபகரணங்களின் விைல குறித்தல் ெதாடர்பாக சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச 
ம த் வ அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப் வாி 17 ஆம் திகதிய 2006/45 ஆம் 
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.23 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 3. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேதசிய ம ந் கள் 

ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல.2),— 2015 ஆம் 
ஆண் ன் 5 ஆம் இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் 
59 ஆம் 63 ஆம் பிாி க டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம்  142 ஆம் பிாிவின் (2) உட்பிாிவின் 
(ப) என் ம் பந்தியின் கீழ் சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 14 ஆம் திகதிய 2023/30 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 4. 
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ  தி த்தச் சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 5. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாயச் சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 



( 10 ) 

 

* 6. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— ேதசிய அரசுப் 
ேபரைவயின்  1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க,  மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழ், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் ரஷ்ய சம்ேமளனத்திற்கும் 
இைடேய மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் , 
2017 ன் 07 ஆம் திகதிய 2022/27 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.07.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 7. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— ேதசிய அரசுப் 
ேபரைவயின்  1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க,  மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழ், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் உக்ைர க்கும் இைடேய மீள 
ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 02 ஆம் 
திகதிய 2021/47 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2017.07.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.3),— ேதசிய அரசுப் 
ேபரைவயின்  1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க,  மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழ்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் மக்கள் சீன கு யரசுக்கும் 
இைடேய மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் , 
2017 ன் 20 ஆம் திகதிய 2024/25 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 9. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.4),— ேதசிய அரசுப் 
ேபரைவயின்  1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க,  மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழ்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் வியட்நாம் ேசாச சக் 
கு யரசுக்கும் இைடேய மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் 
ஆக்கப்பட் , 2017 ைல 19 ஆம் திகதிய 2028/16 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 10. 
குற்றச்ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம் 

பா காப்  (தி த்தச்) சட்ட லம்   —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 11. 
குற்றச்ெசயல்கைளத் த த்தல் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 12. 
காப் தித் ெதாழிைல ஒ ங்குப த்தல் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 13. 
இலத்திரனியல் ெகா க்கல்வாங்கல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 14. 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்  

ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2016.09.06 ஆந் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேதசிய 
ேபாக்குவரத்  ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.01.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 15. 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— இலங்ைகப் 

ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2012),— 1971 ஆம் 
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.03.07 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட இலங்ைகப் 
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.03.24 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 16. 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்  

ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.05.03 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேதசிய 
ேபாக்குவரத்  ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.05.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 17. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக் 

கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2011),— 
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2016.12.10 ஆந் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2011.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட 
இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்தாபனத்தின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிநிைலக் 
கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக ஆகியன அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 18. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய ேசமிப்  வங்கியின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3) 
ஆம் உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் 
உட்பிாிவின் கீழ், 2017.01.24 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய ேசமிப்  வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் 
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 19. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த 

அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச்சட்டத்தின் 35(3) 
உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின் 
கீழ் 2017.01.25 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட ம் கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப்  
உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 20. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த 

அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3) 
உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின் 
கீழ் 2017.03.08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 21. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல் 

ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின் கீழ் 2017.03.21 
ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட சுயாதீன பட்டயக் கணக்காளர்களின் க த் க்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட 
வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் 
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 22. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந் க் 

கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 
ஆம் இலக்க அரசாங்க சட்ட ர்வமான ெதாழில் ட்பக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) 
ஆம் பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் 
பிாிவின் கீழ் 2016.07.08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான அரச ம ந் க் கூட் த்தாபன ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 23. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர 

ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1983 ஆம் 
ஆண் ன் 54 ஆம் இலக்க ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைலச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம் 
பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) ஆம் பிாிவின் 
கீழ் 2016.07.21 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைலயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 24. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந்  உற்பத்திக் 

கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 
ஆம் இலக்க அரசாங்க சட்ட ர்வமான ெதாழில் ட்பக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) 
ஆம் பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் 
பிாிவின் கீழ் 2016.08.11 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் க்கு 
உட்ப த்தப்பட்ட அரச ம ந்  உற்பத்திக் கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் 
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 25. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக காப் திக் 

கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 
2007 ஆம் ஆண் ன் 07 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டம் மற் ம் 2000 ஆம் ஆண் ன் 43 
ஆம் இலக்க காப் திக் ைகத்ெதாழில் சட்டத்தின் ஒ ங்குவிதிக க்கைமய 2017.03.22 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட, பட்டயக் கணக்காளர்களான ேகபீஎம்ஜீ நி வனத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக காப் திக் கூட் த்தாபனத்தின் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள்  மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 26. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய ேசமிப்  வங்கியின் 

வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட நிதிக்கூற் க்ககள் (2014),— 
பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின் 35 (3) ஆம் உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ், 2016.05.05 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, 
கணக்காய்வாளாின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய ேசமிப்  வங்கியின் 
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 27. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த 

அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின் 
35 (3) உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) 
உட்பிாிவின் கீழ் 2016.09.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் 
மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 28. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த 

அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின் 
35 (3) உட்பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) 
உட்பிாிவின் கீழ் 2017.05.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப்  உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் 
மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 29. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— சிலாபம் ெப ந்ேதாட்டக் 

கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) உட்பிாிவின் கீழ் 2016.11.15 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய் த் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான சிலாபம் 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த 
அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 30. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின் 

வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின் 35 (3) 
உட்பிாிவின் கீழ் மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) 
உட்பிாிவின் கீழ் 2016.10.28 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப்  உள்ளடங்கலான பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 31. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக் 

கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் - 2014/2015,— 1971 ஆம் 
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ் 2016.08.09 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2015.03.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட, ஏனஸ்ட் அன் யங் நி வனத்தின் பட்டயக் கணக்காளர்களின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக் கம்பனியின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.08.23 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 32. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— விஜய குமார ங்க 

ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1999 
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க விஜய குமார ங்க ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலச் சைபச் 
சட்டத்தின் 30(2) ஆம் பிாி  மற் ம்  1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 
14(2)சீ பிாிவின் கீழ் 2016.08.12 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான விஜய குமார ங்க ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலயின் 
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 33. 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய அபாயகர 

ஔடதங்கள் கட் ப்பாட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள் - 2013,— 1984 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க, ேதசிய அபாயகர 
ஔடதங்கள் கட் ப்பாட் ச் சைபச் சட்டம் மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க 
நிதிச் சட்டத்தின் 13(1) பிாிவின் கீழ் 2016.08.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 
ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான வ டாந்த அறிக்ைக ம் 
நிதிக்கூற் க்க ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேதசிய பா காப்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2016.10.05 ஆம் 
திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 34. 
டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி 

அதிகாரசைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2012,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 
17 ஆம் இலக்க ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைபச் சட்டத்திற்க க்கைமய 
2016.10.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2012.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான வ டாந்த ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.08.09 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 35. 
டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— நிர்மாணப் பயிற்சி அபிவி த்தி 

நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 ஆம் 
இலக்க அரச ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் 1 ஆம் 
உட்பிாிவின் கீழ் மற் ம் 1992 ஜூன் மாதம் 10 ஆம் திகதிய 718/15 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகக்கைமய 2016.10.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 
2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் 
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஆண்டறிக்ைக மற் ம் 
கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.08.09 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 36. 
காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சர்,— காணி சீர்தி த்த 

ஆைணக்கு வின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1972 ஆம் ஆண் ன் 1 
ஆம் இலக்க காணி சீர்தி த்த ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் கீழ் 2016.11.18 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.03.09 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 37. 
காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சர்,— காணி சீர்தி த்த 

ஆைணக்கு வின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2014,— 1972 ஆம் ஆண் ன் 1 
ஆம் இலக்க காணி சீர்தி த்த ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் கீழ் 2016.11.18 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.03.09 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 38. 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— இலங்ைக சிவில் 

விமானச்ேசைவகள் அதிகாரசைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2014,— 
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2016.12.05 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக சிவில் விமானச்ேசைவகள் அதிகாரசைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.08.10 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 39. 
டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— அரச அபிவி த்தி மற் ம் நிர்மாணக் 

கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2012,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 
ஆம் இலக்க அரச ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் 1 ஆம் 
உட்பிாிவின் கீழ் 2017.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2012.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.08.09 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 40. 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்  

ைவத்திய நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1971 ஆம் 
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.01.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ேதசிய ேபாக்குவரத்  ைவத்திய நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.08.10 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 41. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக் 

கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2015/2016,— 
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ் 
2017.07.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2016.03.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக் கம்பனியின் 
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள்  மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.08.23 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 42. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக் 

கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013/2014,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ் 2015.03.04 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.03.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, 
ஏர்னஸ்ட் அன்ட் யன்ங் நி வனத்தின் பட்டயக் கணக்காளாின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் 
கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.08.23 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 43. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— இலங்ைக ேதசிய மனித வள அபிவி த்தி ஆைணக்கு வின் 
ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2014,— 1997 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க இலங்ைக 
ேதசிய மனித வள அபிவி த்தி ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 24 ஆம் பிாிவின் கீழ் 
2016.10.27 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக ேதசிய மனித வள அபிவி த்தி 
ஆைணக்கு வின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.09 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 44. 
அபிவி த்திப் பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்ச ம் ெவளிவிவகார அைமச்ச ம்,—  ஊழியர் 

நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியச் சைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2014,— 1980 
ஆம் ஆண் ன் 46 ஆம் இலக்க ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியச் சட்டத்தின் 11 ஆம் 
பிாிவின் கீழ் 2016.11.12 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியச் சைபயின் 
ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.09 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 45. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— ேதசிய காப் தி நம்பிக்ைக நிதியத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 
2013,— 2006 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்க ேதசிய காப் தி நம்பிக்ைக நிதியச் 
சட்டத்தின் 17 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.01.27 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 
ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் 
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய காப் தி நம்பிக்ைக 
நிதியத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.09 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 46. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— ேதசிய காப் தி நம்பிக்ைக நிதியத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 
2014,— 2006 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்க ேதசிய காப் தி நம்பிக்ைக நிதியச் 
சட்டத்தின் 17 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.12.10 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 
ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் 
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய காப் தி நம்பிக்ைக 
நிதியத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.09 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 47. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 48. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 49. 
அரசியலைமப்பின் கீழ் பிேரரைண,— விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் 

(2016 ன் 22),— “இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 104ஆ 
(5) (அ) ஆம் உ ப் ைரயின் ஏற்பா களின் பிரகாரம், ேதா்தல் ஆைணக்கு வினால் 2016 
ெபப் வாி 25 ஆம் திகதிய 1955/19 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானியில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2016.05.06 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான, மக்கள் 
தீர்ப்ெபான் க்கான அல்ல  ேதா்தெலான் க்கான காலக்ெக வின் ேபா  இலத்திரனியல் 
மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் பின்பற்றிெயா க ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் அல்ல  வழிகாட்  
ெநறிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 

50. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

51. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

52. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

53. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

54. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

55. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

56. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

57. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

58. 
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட் பப்ளிக் அக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 


