
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 211.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 நவம்பர் 13 திங்கட்கிழைம, .ப. 9.30 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 
134/ ’15 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,—  நிதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2014.01.01 ஆம் திகதியி ந்  2015.06.30 ஆம் திகதி வைரயான 

காலப்பகுதியில், சட்ட விேராதமாக இலங்ைகக்கு ெகாண்  வரப்பட்  
ைகப்பற்றப்பட்ட சிகரட்களின் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சிகரட்க டன் ைக  ெசய்யப்பட்  தவறாளிகளான ஆட்களின் 
ெபயர்கள், கவாிகள், ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் மற் ம் 
ெவௗிநாட்டவெரனில் நா  யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்க க்கு வழங்கப்பட்ட 
தண்டைனகள் ஒவ்ெவா  ஆ க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ைகப்பற்றப்ப கின்ற சட்ட விேராதமான சிகரட்கள் சட்ட நடவ க்ைககைள 
ெதாடர்ந்  அழிக்கப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், சிகரட்கள் அழிக்கப்ப ம் ெசயல் நைட ைற யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இன்ேறல், ேமற்ப  சிகரட்கள் அரச வாிக க்குட்ப த்தப்பட்  சந்ைதக்கு 

விநிேயாகிக்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2. 
931/ '16 

ெகௗரவ சந்திம கமேக,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (6) 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைப, தனியார் ைறயிடமி ந்  மின்சாரத்ைதக் 
ெகாள்வன  ெசய்ைகயில், ெப ைக நைட ைறையப் பின்பற்ற 
ேவண் ெமன மின்சார சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளைம குறித்  அறிவாரா; 

 (ii) இ வைரயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள மின்சார ெகாள்வன களின்ேபா   
ேகள்விப்பத்திர நைட ைற பின்பற்றப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அச்சந்தர்ப்பங்கள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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3. 
991/ ’16 

ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (4) 

(அ) (i) பிரேதச அபிவி த்திக் கு த் தைலவர்கள் அல்ல  இைணத் தைலவர்களாக 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் அல்லாேதார் நியமிக்கப்பட் ள்ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவர்களின் ெபயர்கள், அவர்கள் தைலவர் பதவிேயற் ள்ள 
பிரேதச அபிவி த்திக் கு க்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  தைலவர்க க்கான அதிகாரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆட்கள் ேமற்கூறிய பதவிக க்கு நியமிக்கப்பட்ட அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஆட்களின் அதிகூ ய கல்வித் தைகைமகள் அல்ல  
ெதாழிற்தைகைமகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  தைலவர்க க்கு/ இைணத் தைலவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் 
சம்பளங்கள், ெகா ப்பன கள் மற் ம் ேவ  வசதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
1113/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 2010 ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண் ன் இற்ைறவைர ப ைள மாவட்டத்தில், 

 (i) வழங்கப்பட் ள்ள எாிெபா ள் நிரப்  நிைலய உாிமப் பத்திரங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உாிமப் பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உாிமப் பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டதன் லம் ெபற்ேறா யக் 
கூட் த்தாபனத்திற்கு ஆண் ேதா ம் கிைடத்த வ மானம் எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iv) எாிெபா ள் நிரப்  நிைலய உாிமப் பத்திரங்கள் வழங்கப்ப ம்ேபா  
கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப ம் அள ேகால்கள் யாைவ  என்பைத ம்; 

 (v) இவ்வா  எாிெபா ள் நிரப்  நிைலய உாிமப் பத்திரங்கள் வழங்கப்ப கின்ற 
ேபா  ஏேத ம் ேமாச கள், ஊழல்கள் இடம்ெபற்றி க்குமாயின், அ  
ெதாடர்பில் எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5. 

1191/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் த்தளம் மாவட்டத்தில் இலங்ைக மின்சார 
சைபயினால் மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபாைதக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 1984 தல் 2009 ஆம் ஆண்  வைர மின்சாரம் வழங்குவதற்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) 2009 ஆம் ஆண் ல் த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  
வைர மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காலகட்டத்தில் மின்சாரம் 
வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

6. 

1298/ ’16 

ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலகளில் 
பணியாற் ம் கல்விசாரா ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைகயான  ஒவ்ெவா  பதவிக்கைமய தனித்தனியாக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலக க்கான 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட கல்விசாரா பதவியணியில் நில ம் ெவற்றிடங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) அந்த ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைகயான  ேதசிய மற் ம் மாகாண 
பாடசாைலக க்கைமய தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெவற்றிடங்க க்கு ஆட்ேசர்ப்  
ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், அதற்கு ஏற் ைடயதான ஆட்ேசர்ப்  நைட ைற யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

7. 
1381/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல திட்டத்தின் 149 ஆம் இலக்க 

ன்ெமாழிவின் ப  அ ராத ரம், வ னியா மற் ம் கிளிெநாச்சி ஆகிய 
மாவட்டங்களில் கமத்ெதாழில், கால்நைட வளர்ப் , மீன் உற்பத்தி 
வலயங்கைள நி வதற்கு பா 100 மில் யன் ஒ க்கப்பட்டெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) இந்த ன்  க த்திட்டங்க க்குமான சாத்தியவள அறிக்ைககள் யாரால் 
தயாாிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) இதன்ப , இந்த ன்  க த்திட்டங்க க்காக ம் மதிப்பிடப்பட்ட ெமாத்த 
ெசல  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ன்  க த்திட்டங்க க்காக ம் 2016 ஆம் ஆண்  நிைறவைட ம் 
ேபா  திைறேசாியினால் வழங்கப்பட்ட நிதி ஏற்பா  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) 2017 ஆம் ஆண் க்காக ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் சார்பில் வழங்கப்படக்கூ ய 
நிதி ஏற்பா  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
1466/ ’16 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசங்களில் வசிக்கின்ற குைறந்த 
வ மானம் ெப கின்ற கு ம்பங்க க்கு பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் 
பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதியங்களி ந்  இலவசமாக கூைரத் தக கள் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;  

 (ii) பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதியங்கைள பயன்ப த்தி பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கூைரத் தக கள் 
பகிர்ந்தளிக்கப்ப தல் தைடெசய்யப்பட் ள்ளதா;  

 (iii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 
 (iv) ேமற்ப  தைடைய நீக்கி, ன்னர் இ ந்தைதப்ேபால் பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்களின் ஊடாக கூைரத் தக கைளப் பகிர்ந்தளிக்க  அவசியமான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

9. 
1478/ '16 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தில், மத்திய அரசாங்கம் மற் ம் மாகாண சைபயின் கீழ் 

நி வகிக்கப்ப ம் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் நிரந்தர அதிபர்கைளக் ெகாண் ள்ள 

பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) தற்ேபா  பதில் கடைமயாற் ம் அதிபர்கைளக் ெகாண் ள்ள பாடசாைலகளின் 

எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின்  ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iv) கடந்த வ டம் நடத்தப்பட்ட அதிபர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்கான ேபாட் ப் 

பாீட்ைசயில் வடேமல் மாகாணத்தில் சித்தியைடந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் அவர்கள  ெபயர்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்தவர்கள் தற்ேபா  சாியான விதத்தில் 
பணியிடங்க க்கு அமர்த்தப்பட் ள்ளார்களா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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10. 
1584/ ’17 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ெஹாரைண, ேபா வதண்ட, வகவத்ைத, பர்த் திய டைமப் த் 
ெதாகுதியில் 39 ஆம் இலக்க கவாியில் வதி ம் தி மதி. பீ. சீத்தாேதவி 
ெஹாரைண, பர்த் ேதாட்டத்தின் சி வர் ங்கா நி வாகியாக ேசைவயில் 
இைணந்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர் ேசைவயி ந்  விலகிய திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) 26 வ டகால ேசைவைய த் ம்ேபா  இவ க்குக் கிைடக்க ேவண் ய 

நட்டஈட் த் ெதாைக மற் ம் பணிக்ெகாைடத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) அத்ெதாைகையப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு ெதாழில் திைணக்களத்தினால் 

2016.11.26 ஆம் திகதி குறித் ைரக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், அந்த நட்டஈட் த் ெதாைக மற் ம் பணிக்ெகாைடத் ெதாைக 

ெச த்தப்படாதி ப்ப  ஏெனன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
1601/ ’17 

ெகௗரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைகயின் ேதசிய வ சக்திக் ெகாள்ைக காலங்கடந் விட் ள்ளைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயின் சமகால மற் ம் எதிர்கால எதிர்பார்ப் க க்கு ெபா த்தமான 
ேதசிய வ சக்தி ெகாள்ைகெயான்  ேதைவ என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  திய ேதசிய வ சக்தி ெகாள்ைக பாரா மன்றத் க்கு 
சமர்ப்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

12. 
1603/ '17 

ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ெகா ம்  நக க்கு மின்சாரத்ைத வழங்கும் நிலக்கீழ்  மின்சார வழங்கல் 
ைறெயான்  சுமார் 03 வ ட காலமாக ெசய ழந் ள்ளைம பற்றி 

அறிவாரா; 
 (ii) ேமற்ப  மின்சார வழங்கல் ைறயின்  மின்சார வழங்கல் ெகாள்ளள  யா ; 
 (iii) குறிப்பிட்ட வழங்கல் ைறைய வழைம நிைலக்கு ெகாண்  வ வதற்கு 

நடவ க்ைக எ த்தல்  தாமதம் அைடவதற்கான  காரணம் யா ;  
 (iv) ேமற்ப  வழங்கல் ைறயின்  தி த்தியைமத்தல்  தாமதமைடதல் ெதாடர்பில்  

ெபா ப் க் கூற ேவண் ய உத்திேயாகத்தர்கள் யார்; 
 (v) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  உத்திேயாகத்த க்கும் எதிராக அைமச்சு அல்ல  

இலங்ைக மின்சார சைபயினால் இ வைரயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
ஒ ங்காற்  நடவ க்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (vi) ெகா ம்  நகாில் ெதாடர்ச்சியான மின்சார வழங்கைல உ திப்ப த் ம் 
கமாக மின் அ ப்பல் ைறைமயிைன இற்ைறப்ப த் வதற்கு  

நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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13. 
1633/ ’17 

ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இலங்ைக நிைலெப தகு சக்தி அதிகாரசைபக்கு ெசாந்தமான வ சக்தி 
உற்பத்தி லங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  வ சக்தி லத்தி ந் ம் நிைலெப தகு சக்தி 
அதிகாரசைபக்கு கிைடக்கும் வ டாந்த வ மானம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  நிைலெப தகு சக்தி நிதியத்தின் வச ள்ள நிதியத்தின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நிதியம் ைவப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள வங்கி/நிதி நி வனம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நிதியத்தி ந்  எதிர்பார்க்கப்ப ம் குறிக்ேகாள்க க்காக அ  உாிய 
வைகயில் பயன்ப த்தப்ப கின்றெதன தி ப்தியைடகின்றாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

14. 
1711/ ’17 

ெகௗரவ ெசஹான் ேசமசிங்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்  
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானைரக் ேகட்பதற்கு ,— (2) 

(அ) (i) அ ராத ர மாவட்டத்தில் இயங்கிவ கின்ற சிவில் பா காப்  வலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ஒவ்ெவா  வலயத் ட ம் இைணக்கப்பட் ள்ள சிவில் பா காப்  
உத்திேயாகத்தர்களின்   எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) (i) இந்த மாவட்டத்தில் ெதாி ெசய்யப்பட்ட சிவில் பா காப்  வலயங்களில் 
இைச நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டனெவன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய தகவல்கள் யாைவ; 
 (iii) சிவில் பா காப்  உத்திேயாகத்தெரா வரால் இைச நிகழ்ச்சி க்ெகட் கள் 

20 விற்பைன ெசய்யப்படேவண் ய கட்டாயம் நிலவியெதன்பைத அறிவாரா; 
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

15. 
1792/ ’17 

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 1990.12.31 ஆம் திகதி அல்ல  அதைன  அண்மித்த காலப்பகுதியில் வட 

மாகாணத்தின் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் ஸ் ம் விவாக மற் ம் 
விவாகரத் ச் சட்டத்தின் கீழ் பணியாற்றிக்ெகாண் ந்த ஸ் ம் விவாகப் 
பதிவாளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விவாகப் பதிவாளர் பிாி களின் லம் உள்ளடக்கப்ப கின்ற 
கிராம அ வலர் பிாி கள் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பதிவாளர் பிாி கள் பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைக 
இலக்கங்கள் மற் ம் திகதிகைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் (2018) — (ஒ க்கப்பட்ட ன்றாம் நாள்) — விவாதம் 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்  (2017, நெவம்பர் 09) [1]. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 12, 14 மற் ம் 
22 ஆம் பிாி க டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 32 ஆம் பிாிவின் கீழ்,  ம வாி ெதாடர்பாக 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக  அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ைல 28 ஆம் திகதிய 
2029/51ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2017.10.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம  அறிவித்தல் இலக்கம் 996) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 3. 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வணிகக் கப்பற்ெறாழில் 

சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 52 ஆம் இலக்க, வணிகக் 
கப்பற்ெறாழில் சட்டத்தின் 126 மற் ம் 321 ஆம் பிாி களின் கீழ், கடேலா க க்கான 
பயிற்சியளித்தல், சான்றளித்தல், காவல் காத்த ல் ஈ படல் நியமங்கள் ெதாடர்பாக 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 08 ஆம் திகதிய 
2018/3 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக லம் தி த்தப்பட்ட 2016 
ஒக்ேடாபர் 04 ஆம் திகதிய1987/19 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.10.17 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

* 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 .) 

* 6. 
ே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 .) 
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* 7. 
ே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 .) 

* 8. 
ே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 .) 

* 9. 
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 .) 

* 10. 
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 .) 

* 11. 
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 .) 
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* 12. 
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 .) 

* 13. 
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 .) 

* 14. 
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 .) 

* 15. 
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 ஆம் 
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 .) 

* 16. 
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 .) 
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* 17. 
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 .) 

* 18. 
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 .) 

* 19. 
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 .) 

* 20. 
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 .) 

* 21. 
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 .) 
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* 22. 
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 .) 

* 23. 
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 .) 

* 24. 
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 .) 

* 25. 
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 .) 

* 26. 
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 .) 
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* 27. 
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 .) 

* 28. 
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 .) 

* 29. 
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 .) 

* 30. 
ே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 .) 

* 31. 
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 .) 
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* 32. 
ே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 .) 

* 33. 
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 .) 

* 34. 
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 .) 

* 35. 
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 .) 

* 36. 
அபிவி த்திப் பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்ச ம் ெவளிவிவகார அைமச்ச ம்,—  ஊழியர் 

நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2014,— 1980 ஆம் 
ஆண் ன் 46 ஆம் இலக்க ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியச் சைபச் 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 .) 
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* 37. 
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 சைபச் 
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 .) 

* 38. 
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 .) 

*39. 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்ச ம் நீதி அைமச்ச ம்,— இலங்ைக ெவளிநாட்  

ேவைலவாய்ப் ப் பணியகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2013,— 1985 ஆம் 
ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க இலங்ைக ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் ச் சட்டத்தின் 19 ஆம் 
பிாிவின் கீழ், 2016.06.08 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் 
பணியகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2016.10.05 ஆம் 
திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*40. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 
2012,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 23 ஆம் இலக்க இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபச் 
சட்டத்தின் 34 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.05.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2012.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபயின் 
ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

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

*41. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 
2013,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 23 ஆம் இலக்க இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபச் 
சட்டத்தின் 34 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.11.15 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபயின் 
ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.03.09 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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*42. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— அரச மரக் கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2013,— 
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.09.06 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
அரச மரக் கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(வ வாதார அபிவி த்தி, சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.03.09 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*43. 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஸ்ரீலங்கா ஸ்ேடட் ேர ங் 

(ெஜனரல்) ேகாப்பேரஷன் மிெடட் ன் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 
2012/2013,— 1970 ஆம் ஆண் ன் 33 ஆம் இலக்க ஸ்ரீ லங்கா ஸ்ேடட் ேர ங் (ெஜனரல்) 
ேகாப்பேரஷன் மிெடட் சட்டத்தின் கீழ் 2016.07.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 
2013.03.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, சுயாதீன 
கணக்காய்வாளர்களின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஸ்ரீலங்கா ஸ்ேடட் ேர ங் 
(ெஜனரல்) ேகாப்பேரஷன் மிெடட் ன் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2016.10.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*44. 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஸ்ரீலங்கா ஸ்ேடட் ேர ங் 

(ெஜனரல்) ேகாப்பேரஷன் மிெடட் ன் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள்- 
2013/2014,— 1970 ஆம் ஆண் ன் 33 ஆம் இலக்க ஸ்ரீ லங்கா ஸ்ேடட் ேர ங் (ெஜனரல்) 
ேகாப்பேரஷன் மிெடட்ட சட்டத்தின் கீழ் 2017.02.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 
2014.03.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, சுயாதீன 
கணக்காய்வாளர்களின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஸ்ரீலங்கா ஸ்ேடட் ேர ங் 
(ெஜனரல்) ேகாப்பேரஷன் மிெடட் ன் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.04.07 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*45. 
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேதசிய சி வர் பா காப்  

அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013,— 1996 ஆம் ஆண் ன் 50 ஆம் 
இலக்க ேதசிய சி வர் பா காப்  அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் 32 ஆம் பிாி  மற் ம் 1971 
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(2)(உ) பிாிவின் கீழ் 2016.06.07 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான, ேதசிய சி வர் பா காப்  அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் 
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபண்கள் பால்நிைல பற்றிய ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.21 ஆம் திகதி 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*46. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியின் 

வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள்-2013,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 
2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, சுயாதீன 
கணக்காய்வாளர்களான எஸ்.ேஜ.எம்.எஸ். பட்டயக் கணக்காளர் நி வனத்தின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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*47. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியின் 

வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள்-2014,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017.08.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 
2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, சுயாதீன 
கணக்காய்வாளர்களான எஸ்.ேஜ.எம்.எஸ். பட்டயக் கணக்காளர் நி வனத்தின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*48. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— எச் எப்சி வங்கியின் வ டாந்த 

அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள்-2014,— 1949 ஆம் ஆண் ன் 58 ஆம் இலக்க 
நிதிக்ெகாள்ைக 35(3) பிாிவின் கீழ் மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் 
சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017.07.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 
ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான எச் எப்சி வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*49. 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக ெபற்ேறா யக் 

கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013,— 1961 ஆம் ஆண் ன் 28 
ஆம் இலக்க இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 32(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 
2016.04.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் 
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(வ ச்சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2016.10.07 ஆம் திகதி 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*50. 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வைரய க்கப்பட்ட 

இலங்ைக கப்பல் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2012/2013,— 
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.01.28 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.03.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக கப்பல் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

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

*51. 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வைரய க்கப்பட்ட 

இலங்ைக கப்பல் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013/2014,— 
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.09.06 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.03.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக கப்பல் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.08.10 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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*52. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— இலங்ைக ஆ ர்ேவத 

ம ந் ப்ெபா ள் கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013,— 1957 ஆம் 
ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க அரச ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30 ஆம் பிாிவின் 
கீழ் 2017.01.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ஆ ர்ேவத ம ந்தகக் கூட் த்தாபனத்தின் 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 .) 

*53. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேஹாமிேயாபதி ம த் வ 

சைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2011,— 1970 ஆம் ஆண் ன் 07 ஆம் இலக்க 
ேஹாமிேயாபதிச் சட்டத்தின் 40 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017.01.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2011.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேஹாமிேயாபதி ம த் வ 
சைபயின் 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 .) 

*54. 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக ைற க 

அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2012,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2015.10.08 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 
2012.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் 
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக ைற க 
அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

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

*55. 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக ைற க 

அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 
2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் 
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக ைற க அதிகார 
சைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.01.24 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

*56. 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக ைற க 

அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2014,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.11.12 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 
2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் 
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக ைற க அதிகார 
சைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2017.01.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 57. 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— சுகததாச ேதசிய விைளயாட் ப் பல்ெதாகுதி 

அதிகாரசைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்கறிக்ைக-2012,— 1971 ஆம் 
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)சீ உட்பிாிவின் கீழ் 2016.06.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2012.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான சுகததாச ேதசிய விைளயாட் ப் பல்ெதாகுதி அதிகாரசைபயின் 
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(இைளஞர், விைளயாட் த் ைற, கைல மற் ம் மர ாிைமகள் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.21 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 58. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 59. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 60. 
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 . 

61. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

62. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

63. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

64. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

65. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 
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66. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

67. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

68. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

69. 
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட் பப்ளிக் அக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

[1] “சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்ெப மாக” எனப் 
பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 


