
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 218.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 நவம்பர் 21 ெசவ்வாய்க்கிழைம, .ப. 9.30 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 
115/’15 

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

(அ) (i) நீர்ெகா ம்  கடனீேராிைய அண் யதாக அைமந் ள்ள வன பா காப் த் 
திைணக்களத்தின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற கண்டல் தாவர நிலப்பரப்பில் 
எட்  ஏக்கர் பிரேதசத்ைத டைமப் க் க த்திட்டம் உள்ளடங்கலான 
அபிவி த்தி நடவ க்ைககளின் ெபா ட்  பயன்ப த் வதற்காக 
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்கு சுற்றாட யலாளர்கள் எதிர்ப் த் ெதாிவித் ள்ளனர் 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திட்டத்தின் பிரகாரம் குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பில் உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள 
நிர்மாணிப் கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கண்டல் தாவர நிலப்பரப்பில் நிர்மாணிப் கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு 
வன பா காப் த் திைணக்களத்தி ந்  அ மதி ெபறப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) நிர்மாணப் பணிக க்கான அ மதி சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கைள 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (v) இன்ேறல், இக்க த்திட்டத்தின் நைட ைறப்ப த்தைல ேமற்ெகாள் ம் சட்ட 

ாீதியான ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2. 
1201/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல 
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) 1983 ஆண்டளவில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட, 
 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் 

அள ; 
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) 1983 தல் 2009  ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள், 
குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர ஒட் ெமாத்த 
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் 

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

ஆண்  வாாியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 
1418/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச 
வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 198 இல் 
காட்டப்பட் ள்ளவா  2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில், 

 (i) எண்ெணய் சுத்திகாிப் ; 
 (ii) ப்பிக்கதக்க வ சக்தி; 
 (iii) ஒ ங்கிைணந்த ேமாட்டார் வாகன உற்பத்தி; 
 (iv) வலயத்தின் ெபா ட்  உ க்குப் பாலங்கைள உற்பத்தி ெசய்தல்; 
 (v) உரம், ட்ாிபல் சுப்பர் ெபாசுேபற்  உற்பத்தி; 
 (vi) ெசய்மதித் ெதாழில் ட்பம்; 
 (vii) விமானங்க க்கான தி த்தங்கள் மற் ம் அதற்கு உதவியான ெசயற்பா கள்; 
 (viii) ஒ ங்கிைணந்த சீனி உற்பத்தி; 

ஆகிய ஒவ்ெவா  ைற சார்பாக ம் இலங்ைகக்குக் கிைடக்கப்ெபற்ற ேநர  
 ெவளிநாட்  தலீ கள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015.01.01 ஆம் திகதி உள்ளவா  இலங்ைக அரச பிைணயங்களில் 
ெவளிநாட்  தலீ களின் அள  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2017.01.01 ஆம் திகதி உள்ளவா  அரச பிைணயங்களில் ெவளிநாட்  
தலீ களின் அள  யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பிச் ேரட் ங் மற் ம் ேமா  நி வனங்களால் 2014, 2015, 2016 ஆம் 
ஆண் களில் இலங்ைகக்குப் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள சர்வேதச கடன் 
தரப்ப த்தல்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
1511/ ’17 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் அறிக்ைகயிடப்பட்ட வாகன விபத் க்களின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் வாகன விபத் க்களின் காரணமாக நிகழ்ந்த மரணங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் க க்கு ஒப்பீட்டளவில், 2016 ஆம் ஆண் ல் 
இடம்ெபற்ற வாகன விபத் க்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் வாகன 
விபத் க்களின் காரணமாக நிகழ்ந்த மரணங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
ெதாைகயால் அதிகாித் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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5. 
1585/ ’17 

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

(அ) (i) Commonwealth Game என்ற ெபயாில் இலங்ைக வங்கியில் ஒ  கணக்கு 
ேபணப்பட்  வ கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  யாரால் என்பைத ம்; 
 (iii) அ  ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) அக்கணக்கிற்கு அரச நிதி மற் ம் ெகாைடகள் எவ்வள  வர  

ைவக்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 
 (v) தற்ேபா  அக்கணக்கில் ேசமிப்பி ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

6. 
1620/ ’17 

ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— த்த சாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) எம்பி ப்பிட் ய நகரத்தில் வர்த்தக நிைலயங்கைளக் ெகாண் ள்ள 

வர்த்தகர்கள் தம  வர்த்தக நிைலயங்க க்காக ெபௗத்த அ வல்கள் 
திைணக்களத் க்கு வாி ெச த்த ேநாிட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இதற்கான வாி அறவிடப்ப வ  உாிய காணிப்பகுதிக்காகவா; இன்ேறல், 
வர்த்தகர்கள் தம  ெசலவில் நிர்மாணித் ள்ள கட் டங்க க்காகவா 
என்பைத குறிப்பி வாரா; 

 (iii) ேமற்ப  வாி அற ட் டன் ெதாடர் ைடயதாக, ெபௗத்த அ வல்கள் 
ஆைணயாளாினால் சிபாாிசு ெசய்யப்பட் ள்ள ஆவணங்கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iv) இத்தைகய வர்த்தக நிைலயெமான்ைற ேவெரா  ஆ க்கு விற்பைன 
ெசய் ம்ேபா  கிைடக்கும் பணத்தில் 25% ஏற் ைடய விகாைரக்கு ெச த்த 
ேவண் ெமன ெபௗத்த அ வல்கள் ஆைணயாளாின் கட்டைளெயான்  
உள்ளதா; 

 (v) ஆெமனில், தம  தனிப்பட்ட பணத்தினால்  நிர்மாணிக்கப்பட்ட  பாாிய 
கட் டங்க டன் தம  வர்த்தக நிைலயங்கைள விற்பைன ெசய் ம்ேபா  
இவர்க க்கு ெப ம் அநீதி ஏற்ப கின்ற  என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
1630/ ’17 

ெகௗரவ அஜித் மான்னப்ெப ம,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)  

(அ) (i) சூாிய சக்தியி ந்  மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்தல் தற்ேபா  
உலகத்தி ள்ள உற்பத்திச் ெசல  மிகக் குைறந்த ப்பிக்கத்தக்க வ சக்தி 

லமாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், சூாிய சக்தியி ந்  மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்ய 

அரசாங்கத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) 2016.09.06 ஆம் திகதி அரசாங்கத்தால் ஆரம்பிக்கப்ட்ட “சூாிய பல சங்கிராமய” 

எ ம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் லம் தற்ேபா  ேதசிய மின்சார ைறைமக்கு 
ேசர்க்கப்பட் ள்ள மின்சாரத்தின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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8. 
1636/ ’17 

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

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட லங்கா நிலக்காி (தனியார்) கம்பனி (Lanka Coal Compa-
ny (Pvt.) Ltd.) தாபிக்கப்பட்டதன் ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம், 

 (ii) ேமற்ப  கம்பனியில் தற்ேபா  பணியாற் ம் ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கம்பனியின் தைலவர் மற் ம் பணிப்பாளர் சைப உ ப்பினர்கள் 
யாவெரன்பைத ம்; 

 (iv) 2016 ைல மாதத்திற்கு ஏற் ைடயதாக ேமற்ப  கம்பனியின் தைலவர், 
பணிப்பாளர் சைப மற் ம் ஊழியர்கள் ெபற் க்ெகாண் ள்ள சம்பளம் 
மற் ம் அைனத் க் ெகா ப்பன க ம் யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  கம்பனி தாபிக்கப்பட்டதன் ேநாக்கம் நிைறேவறி ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (vi) நிலக்காி ெகாள்வன  ெசய்தல் ேபான்ற பாாிய ெதாழில் யற்சி 

நடவ க்ைகெயான்ைற ேமற்ெகாள்வதற்கு ேமற்ப  கம்பனிக்கு ஆற்றல் 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
சட்ட ல சமர்ப்பண ன்னறிவித்தல் 

1. 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்ச ம் நீதி அைமச்ச ம்,— இலங்ைக வர்த்தக 

மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தம்),— 2000 ஆம் ஆண் ன் 44 ஆம் இலக்க, இலங்ைக வர்த்தக 
மத்தியஸ்த நிைலயச் சட்டத்ைதத் தி த் வதற்கானெதா  சட்ட லம். 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* அ1. 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் (2018) —  (ஒ க்கப்பட்ட பத்தாவ  நாள்)  —   கு  ஆய்நிைல 

(பாிசீலைன, நவம்பர் 20). 

* 2. 
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 .) 
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*3. 
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 .) 

*4. 
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 .) 

* 5. 
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 .) 

* 6. 
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 .) 

* 7. 
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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* 8. 
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 .) 

* 9. 
ே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 .) 

* 10. 
ே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 .) 

* 11. 
ே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 .) 

* 12. 
ே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 .) 
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* 13. 
ே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 .) 

*14. 
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 .) 

*15. 
ெ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 .) 

* 16. 
ை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 ) 

* 17. 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— கப்பற்ெறாழில் 

கவர்க க்கு, கப்பற்சரக்க ப் ன க்கு, கலன்ெசயற்ப த்தாப் ெபா க்கா ன க்கு மற் ம் 
ெகாள்கலன் ெசயற்ப த் ன க்கு உாிமமளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1972 ஆம் 
ஆண் ன் 10 ஆம் இலக்க, கப்பற்ெறாழில் கவர்க க்கு, கப்பற்சரக்க ப் ன க்கு, 
கலன்ெசயற்ப த்தாப் ெபா க்கா ன க்கு மற் ம் ெகாள்கலன் ெசயற்ப த் ன க்கு 
உாிமமளித்தல் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிாிவின் கீழ், 2017 ஆம் ஆண் ன் கப்பற்ெறாழில் 

கவர்கள், கப்பற்சரக்க ப் னர்கள், கலன்ெசயற்ப த்தாப் ெபா க்கா னர் மற் ம் 
ெகாள்கலன் ெசயற்ப த் னர் (கட்டணங்களின் அைமப்  ைற) ஒ ங்குவிதிகள் 
ெதாடர்பாக ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 
2017 ஒற்ேறாபர்  17 ஆம் திகதிய 2041/10 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 18. 
ை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 .) 

* 19. 
ை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 .) 

* 20. 
ை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 .) 

* 21. 
ை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 .) 

* 22. 
ை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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*23. 
ை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 .) 

*24. 
ை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 .) 

* 25. 
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 .) 

* 26. 
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 .) 

* 27. 
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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* 28. 
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 .) 

* 29. 
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 .) 

* 30. 
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 .) 

* 31. 
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 .) 

* 32. 
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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* 33. 
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 .) 

* 34. 
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 .) 

* 35. 
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 .) 

* 36. 
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 .) 

* 37. 
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 .) 
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* 38. 
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 .) 

*39. 
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 .) 

*40. 
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 .) 

*41. 
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 .) 

* 42. 
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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* 43. 
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 .) 

* 44. 
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 .) 

* 45. 
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 .) 

* 46. 
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 .) 

* 47. 
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 .) 
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* 48. 
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 .) 

* 49. 
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 .) 

* 50. 
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 .) 

*51. 
ெ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 .) 

* 52. 
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 .) 
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* 53. 
 நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி (விேசட 
ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ், உற்பத்தி வாி ெதாடர்பாக நிதி மற் ம் 
ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ஆகஸ்ட் 17 ஆம் திகதிய 2032/31 ஆம் 
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 54. 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 30 
ஆம் திகதிய 2021/7 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 55. 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 
06 ஆம் திகதிய 2022/7 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 56. 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.3),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க, விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 5 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 
06 ஆம் திகதிய 2022/8 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 57. 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.4),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 
30 ஆம் திகதிய 2025/44 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 58. 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.5),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக  அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ைல 
19 ஆம் திகதிய 2028/44 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 59. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.6),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ைல 
26 ஆம் திகதிய 2029/25 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 60. 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.7),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக  அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ைல 
31 ஆம் திகதிய 2030/10 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 61. 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.8),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 
ஆகஸ்ட்  01 ஆம் திகதிய 2030/20 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 62. 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.9),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 
ஆகஸ்ட்  15 ஆம் திகதிய 2032/11 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 63. 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.10),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 
ஆகஸ்ட்  16 ஆம் திகதிய 2032/24 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 64. 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.11),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக  அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 
ஆகஸ்ட்  23 ஆம் திகதிய 2033/31 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்  
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 



( 17 ) 

 

* 65. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 

சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.12),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக  அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 
ெசத்ெதம்பர் 08 ஆம் திகதிய 2035/28 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில்  பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 66. 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.13),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட 
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற  ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக  அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 
ஒற்ேறாபர் 02 ஆம் திகதிய 2039/2 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்  பத்திாிைகயில்  
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
* 67. 

பாரா மன்றத்தின் தி த்தப்பட்ட வைர  நிைலயியற் கட்டைளகள், — 
பாரா மன்றத்தின் தி த்தப்பட்ட வைர  நிைலயியற் கட்டைளகள் ெதாடர்பாக 2017 
நவம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிைலயியற் 
கட்டைளகள் பற்றிய  கு வின் அறிக்ைக,— பாிசீலைன. 

* 68. 
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ  தி த்தச் சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 69. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாயச் சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 70. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 71. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 72. 
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 . 
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73. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

74. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

75. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

76. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

77. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

78. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

79. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

80. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

81. 
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட் பப்ளிக் அக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

தினப்பணிகள் மீதான தி த்தங்கள் பற்றிய ன்னறிவித்தல் 

அ1. 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் (2018) எ ம் சட்ட லத்திற்குக் கு  ஆய்நிைலயில் 

சமர்ப்பிக்கப்படவி க்கும் தி த்தங்கைளத் “தினப்பணிக்கான அ பந்தம்” எ ம் 
தனியிதழிற் பார்க்க. 


