
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - இரண்டாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 11.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2018 ன் 07 வியாழக்கிழைம, .ப. 9.30 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 
2/ ’18 

ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2017.09.06 ஆம் திகதியளவில் ேதசிய மின்சார ைறைமயி ள் 
காணப்ப ம் சூாிய சக்தியின் லம் பிறப்பிக்கப்ப ம் ெமாத்த  மின்வ வின் 
அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) சூாிய சக்தியின் லம் மின்சாரத்ைத பிறப்பிக்க ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
ெபா த் தல்கைள அைதாியப்ப த்த இலங்ைக மின்சார சைபயின் 
ஊழியர்கள் ெசயலாற் கின்றனெரன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) சூாிய சக்திப் ேபாராட்ட க த்திட்டம் ெதாடர்பாக இலங்ைக மின்சார 
சைபயின் ஊழியர்கைள விழிப் ணர் ட்ட அைமச்சு ேமற்ெகாண் ள்ள 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்குஅறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2. 
17/ ’ 18 

ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தி ள்ள வைரய க்கப்பட்ட லங்கா செதாச கிைளகளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்தக் கிைளகளின் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) 2010ஆம் ஆண் ந்  இன் வைர ேமற்ப  செதாச கிைளகளில் 

ேசைவயாற் வதற்காக ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் ெபயர்கள், 
கவாிகள் மற் ம் பதவிப் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆட்ேசர்ப் க்காக பின்பற்றப்பட்ட ைறயியல் யா  என்பைத ம்; 
 (v) கண்  மாவட்டத்தில் லங்கா செதாச கிைள வைலயைமப்ைப 

விஸ்தாிப்பதற்காக அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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3. 
36/ ’18 

ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ச க நலன் ாி மற் ம் ஆரம்பக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 வர  ெசல  திட்டத்தின் 169 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 
க வா மற் ம் அ  சார்ந்த ஆராய்ச்சிக க்கு ஒ க்கப்பட்ட பா 5 மில் யன் 
நிதி ஏற்பா  ெசலவிடப்பட்ட விதம் பற்றிய ெசலவின விபரெமான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வர  ெசல த்திட்ட ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 2016 ஆண் ல் 
அரசாங்க நிதி ஏற்பாட்ைட பயன்ப த்தி ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் 
எண்ணிக்ைக, ேமற்ப  ஆராய்ச்சிகைள ேமற்ெகாண்ட ஆராய்ச்சியாளர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் இவற்றின் ெப ேப கள் பற்றிய அறிக்ைகைய 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) வாசைனத் திரவியங்கள் (மிளகு, கராம்  மற் ம் சாதிக்காய்) ஏற் மதிக்கான 
ெசஸ் வாி நீக்கப்பட்டைமயால் 2016 ஆம் ஆண் ல் ஏற்பட்ட ெசஸ் வாி 
வ மான இழப்பின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
130/ ’18 

ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i)  மாத்தைள மாவட்டத்தில் மத்திய மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப்ப கின்ற 

பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) தற்ேபா  இப்பாடசாைலக க்கு மத்தியில் பதில் கடைமயாற் ம் அதிபர்கள் 

உள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iv) தற்ேபா  மாவட்டத்தில் நில கின்ற ஆசிாியர் ெவற்றிடங்களின் 

எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  கல்விக் ேகாட்டத்தின் ப  ெவவ்ேவறாக யாைவ; 
 (v) மாத்தைள மாவட்டத்தில் அதிபர் ெவற்றிடங்கள் மற் ம் ஆசிாியர் ெவற்றிடங் 

கைள நிரப் வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5. 
157/ ’18 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண் ல் க.ெபா.த. (உயர் தர) பாீட்ைசக்கு உயிாியல்  பாடத் 
ைறயில் த்தளம் மற் ம் கு ணாகல் மாவட்டங்களி ந்  ேதாற்றி ள்ள 

மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைகயில், பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான தைகைமைய 

ெபற் ள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iii) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவர்களின் 

எண்ணிக்ைக ம் சத த ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (iv) ம த் வ பீடத்திற்கான தைகைமைய ெபற் ள்ள மாணவன் அல்ல  

மாணவியின் ஆகக்குைறந்த ெப ேப , Z ெப மதி, கல்வி கற்ற பாடசாைல 
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ம த் வ பீடம் யாெதன்பைத ம்; 

ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின்ப  தனித்தனியாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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6. 
192/ ’18 

ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ன் திெசம்பர் மாதத்தில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 
ஏற்பட்ட க ம் ெவௗ்ளப்ெப க்கு நிைலைம காரணமாக கிண்ணியா 
பிரேதசத்தில் குறிஞ்சாக்ேகணி பாலம் அழிவைடந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) இற்ைறவைர இப்பாலம் ைமயாக ம சீரைமக்கப்படா , தற்கா கமாக 
ம சீரைமக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நாளாந்தம் ெப ம் எண்ணிக்ைகயான மக்கள் பயன்ப த் கின்ற 
இப்பாலத்ைத ம சீரைமக்க அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைக யா ; 

 (ii) இற்ைறவைர இப்பாலத்ைத ம சீரைமக்காதி ந்தைமக்கான காரணம் யா ; 
 (iii) இப்பாலத்ைத இய மான விைரவில் ம சீரைமக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
194/ ’18 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர 
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2015 ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலத்தில், 
வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைலயின் பங்கு உாிைமயாளர் 
ஒ வராக தி . ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ ெசயற்பட் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இக்காலப்பகுதியில் வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைலயின் 
தைலவராக இவர் ெபற் க்ெகாண்ட சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2015 ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலத்தில், 
வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ைவத்தியசாைல ஈட் ய வ டாந்த இலாபம் 
ஒவ்ெவா  ஆண்  அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
215/ ’18 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்வளிப் , வடக்கு 
அபிவி த்தி மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கடந்த த்த சூழ்நிைல காரணமாக இடம்ெபயர்ந்த 150 கு ம்பங்கள் 25 
வ டங்களாக வ னியா ந்ேதாட்டம் நலன் ாி காமில் வசித்  
வ கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த 150 கு ம்பங்கைள ெந ங்ேகணி, சின்ன அடம்பன் பிரேதசத்தில் 
மீள்கு யமர்த் வதாக வ னியா மாவட்டச் ெசயலகம் அறிவித்தி ந்த 
நிைலயில், இக்கு ம்பங்க க்கான கள் இரண்  பகுதிகளாக 
பிாிக்கப்பட் , ெந ங்ேகணி சின்ன அடம்பன் பிரேசத்தில் 68 க ம் 

ளியங்குளம் பிரேதசத்தில் 82 க ம் “லயிகா ஞானம் அறக்ெகாைடத் 
தாபனத்தால்” நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்;  

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட 150 களில் அந்த மக்கள் மீள்கு ேயறி உள்ளனரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அ  எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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9. 
309/ '18 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயின் கீழ் லங்கா ட்ரான்ஸ்ேபாமர்ஸ் எ ம் ெபயாில் 
நி வனெமான்  காணப்பட்டதா; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனத்தின் ெபயர் மாற்றப்பட் ள்ளதா; 
 (iii) ஆெமனில், இதன் தற்ேபாைதய ெபயர் யா ; 
 (iv) வ/ப எல்ாீஎல் ேஹால் ங்ஸ் ( தனியார்) கம்பனிக்குச் ெசாந்தமான பங்குகள் 

பகிரப்பட் ள்ள விதம் யா ; 
 (v) ESOT (நம்பிக்ைகப் ெபா ப் ) பங்குதாரர்களிடம் காணப்ப ம் பங்குகைள 

நி வகிப்ப  யார்; 
 (vi) இதன் பங்குதாரர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் அவர்களிடம் காணப்ப ம் 

பங்குகளின் எண்ணிக்ைக பற்றிய பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 
 (vii) ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம், இ  தாபிக்கப்பட்  

எவ்வள  காலப்பகுதியில் அவர்கள  பங்குகள் குறித் ம் அவர்கள் 
பங்குதாரர்கள் என்ப  பற்றி ம் அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா; 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ESOT கம்பனியின் ஆரம்ப பங்குதாரர்கள் யார், அவர்க க்கு 
உாித்தானதாயி ந்த பங்குகளின் அள  யா ; 

 (ii) ேமற்ப  பங்குதாரர்களில் இலங்ைக மின்சார சைபயின் ஊழியர்கள் 
காணப்ப கின்றார்களா; 

 (iii) ஆெமனில், அவர்க க்கு பிைணப்  பற்றிய   ரண்பா  இ ப்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) COPE அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் வ/ப எல்ாீஎல் 
ேஹால் ங்ஸ் (தனியார்) கம்பனியினால் பா 232 மில் யன்  இலாபப்பங்கு 
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு வழங்கப்படவில்ைல என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

10. 
391/ ’18 

ெகளரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் உள்ள தமிழ் ெமாழி ல பாடசாைலகளின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் ஆரம்பநிைல மற் ம் இரண்டாம் நிைல 

பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 
 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் மத்திய அரசுக்குாிய பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வள ; 
 (iv) அந்த பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (v) தமிழ் ெமாழி லம் கல்வி கற்கும் ெமாத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 



( 5 ) 

 

(ஆ) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில்,  
 (i) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைற வைர ஐந்தாம் ஆண்  லைமப்பாிசில் 

பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த மற் ம் சித்தியைடயாத மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர க.ெபா.த.(சாதாரண தர) மற் ம் 
க.ெபா.த (உயர் தர) பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த மற் ம் சித்தியைடயாத 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ெவறாக எவ்வள ; 

 (iii) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர ெபாறியியல் மற் ம் ம த் வ 
ைறயில் கற்பதற்கு பல்கைலக்கழகங்க க்கான தைகைமகைளப் ெபற்ற  

மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;  
 (iv) சிங்கள ெமாழி ல மற் ம் தமிழ் ெமாழி ல மாணவர்க க்கிைடேய 

ேமற்காண் பாீட்ைசகளில் சித்தியைடந்த மற் ம் சித்தியைடயாத 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக சத தமாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
406/ ’18 

ெகளரவ அ ர சிட்னி ஜயரத்ன,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் திாியாய பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள 
கிாிஹண் ேசய னித ஸ்தலத் க்குாிய காணிகள் நில அளைவ 
ெசய்யப்பட்  ர்த்திெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அளைவெசய்யப்பட்  இனங்காணப்பட் ள்ள நிலத்தின் மீ  
அைடயாளம் இடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) அளைவெசய்யப்பட்டதன் லம் இனங்காணப்பட் ள்ள னித ஸ்தலத்திற்குாிய 
காணியின் அள  எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட வைரப்படங்கைள த்த சாசன அைமச்சுக்கு வழங்குவதில் 
தாமதம் ஏற்படக் காரணம் என்னெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

12. 
408/ ’18 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல் 
மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயினால் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் 
வழங்கப்பட் ந்த களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இன்றளவில் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் வழங்கப்ப கின்ற களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் த்த நிைலைம வைட ம் வைர கு நீர் 
வழங்குவதற்காக ஒவ்ேவார் ஆண் ற்கும் அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக யா ; 

 (iv) த்த நிைலைம வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர கு நீர் 
வழங்கல் க த்திட்டங்க க்காக அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்த பணத்ெதாைக 
ஆண்  வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ன்ேனற்ற அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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13. 
422/ ’18 

ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தாத் ேசன ர, கலாெவவ, மஹஅக்கரய வத்த மற் ம் களணிவத்த ஆகிய 
பிரேதசங்களில் ஏறத்தாழ 100 ஏக்கர் வயற் காணி கு நாகல் ெப ந்ேதாட்ட 
கம்பனிக்கு குத்தைகக்கு விடப்படப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணியில் குத்தைக விவசாயிகளாக, விவசாயிகள் நீண்டகாமாக 
விவசாயத்தில் ஈ பட்  வ கின்றைமயால், ெப ந்ேதாட்ட கம்பனியி ந்  
இக்காணிகைள வி வித்  வாரக்கு  விவசாயிக க்கு அ தி தி உாிைமைய 
ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ க்குமா  இப்பேலாகம பிரேதச 
ெசயலாள க்கும் காணி அைமச்சுக்கும் அறி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  காணிகளின் அ தி தி உாிைமைய இவ்விவசாயிக க்கு 
ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

14. 
438/ ’18 

ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— ெதாைலத்ெதாடர் கள், ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அைமச்சைரக்  ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2017.03.31 ஆம் திகதி உள்ளவா , ெவளிநா களில் பணி ாிகின்ற 
இலங்ைகையச் ேசர்ந்த பயிற் விக்கப்பட்ட  மற் ம் பயிற் விக்கப்படாத 
ஊழியர்களில் எண்ணிக்ைக, இவர்கள் பணி ாிகின்ற நாட் க்கைமய, 
ெதாழில் வைகப்ப த்தல்க க்கைமய மற் ம் ஆண் ெபண் பால்நிைலக்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பயிற் விக்கப்பட்ட மற் ம் பயிற் விக்கப்படாத ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்கைமய ம் சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் 
மற் ம் இதர இனங்க க்கைமய ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

15. 
472/ ’18 

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

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயில் நைடெபற் ள்ள மற் ம் நைடெபற் க் ெகாண் க்கும் 
ைறேக கள் ெதாடர்பாக கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியினால் SIN/

B/AG/KI/2017/02 ஆம் இலக்க மற் ம் 2017.04.20 ஆம் திகதிய லனாய்  
அறிக்ைக ஊவா மாகாண பிரதான ெசயலாள க்கு அ ப்பப்பட் ள்ள டன் 
இவ்வறிக்ைகயில் ஊவா மாகாண கல்வி அைமச்சினால் பாடசாைல த்தகப் 
ைபகள் வழங்கப்பட்டைம ெதாடர்பாக ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள 4 (ஆ) (i) 
ெதாடக்கம் (vii) வைரயான பந்திகளில் எ த் க்காட்டப்பட் ள்ள விடயங்கைள 
இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (ii) இந்த ெவௗிப்ப த்தல்கள் ெதாடர்பில் (ஆ) (i) ெதாடக்கம் (v) வைர 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள அவதானிப் கைள சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 7 ) 

 

ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
பிேரரைண ன்னறிவித்தல்கள் 

1. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் ,— 8 ஆம் இலக்க பாரா மன்ற 

நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2018.06.06 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தினால் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணகளினா ம் தைடெபறாமல், இன்ைறய தினம் சைப 
அமர்  ேநரம் .ப. 9.30 மணி தல் பி.ப. 7.00 மணிவைர இ க்குமாக. பி.ப. 1.30 
மணிக்கு 8(5) ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைள ெதாழிற்ப மாக. பி.ப. 7.00 
மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக. 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 
* 1. 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 
அறிவித்தல் (இல. 1),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் ( 5 2 ஆம் அத்தியாயமான) 32(1) 
ஆம் பிாிவின் கீழ்,  ம வாி ெதாடர்பாக  நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக  அைமச்சரால் 
விதிக்கப்பட் , 2018 சனவாி 18 ஆம் திகதிய 2054/41 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.05.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல்  இலக்கம் 03/2018) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

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

அறிவித்தல் (இல. 2),—  ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 25 
ஆம் பிாிவின் கீழ்,  ம வாி ெதாடர்பாக  நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக  அைமச்சரால் 
விதிக்கப்பட் , 2018 சனவாி 18 ஆம் திகதிய 2054/42 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.05.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல்  இலக்கம் 04/2018) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 3. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல்கள் (இல. 3),—  ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 2 
மற் ம் 22 ஆம் பிாி களின் கீழ்,  ம வாி ெதாடர்பாக  நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக  
அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2018 சனவாி 23  ஆம் திகதிய 2055/9 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.05.22 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கங்கள் 05/2018 மற் ம் 06/2018) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 4. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல் (இல. 4),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 2, 12, 22 மற் ம் 25 ஆம் பிாி களின் கீழ், ம வாி 
ெதாடர்பாக நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக  அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2018 ெபப்ரவாி 
21 ஆம் திகதிய 2059/32 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.05.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 07/2018) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 5. 
ேதசிய பா காப்  நிதியம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 6 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம் பிாி டன் 
ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின்  25 ஆம் பிாிவின் கீழ் வ டாந்த  ம பான உாிமக் 
கட்டணம் ெதாடர்பில்  நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 
திெசம்பர் 11 ஆம் திகதிய 2049/4 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 1004) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 7. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இறக்குமதிகள் 

மற் ம் ஏற் மதிகள் (கட் ப்பட் ச்)  சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1985 ஆம் 
ஆண் ன்  48 ஆம் இலக்க மற் ம் 1987 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்க சட்டங்கள் லம் 
தி த்தப்பட்டவாறான 1969 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க,  இறக்குமதிகள் மற் ம் 
ஏற் மதிகள் (கட் ப்பட் ச்)  சட்டத்தின் 4(3)  ஆம் பிாி  மற் ம் 14 ஆம் பிாி டன் 
ேசர்த்  வாசிக்கப்பட ேவண் ய அச்சட்டத்தின் 20 ஆம் பிாின் கீழ் 2017 இறக்குமதிகள் 
மற் ம் ஏற் மதிகள் கட் ப்பாட் (தரப்ப த்த ம் தரக்கட் ப்பா ம்) ஒ ங்குவிதிகள்—
2017 ெதாடர்பில்  அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2018 மார்ச்  29 ஆம் திகதிய 2064/34 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.05.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேதசிய ம ந் கள் 

ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2015 ஆம் ஆண் ன் 5 
ஆம் இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்  59 ஆம் 
மற் ம் 63 ஆம் பிாி க டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 142 (2) ஆம் பிாிவின் (ப) என் ம் 
பந்தியின்  கீழ் 2017 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க, ம ந் கைளப் பதி ெசய்த ம் 
அவற் க்கு உாிமமளித்த ம் (கட்டணங்கள்) ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் சுகாதாரம், 
ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 சனவாி 05 ஆம் 
திகதிய 2052/33 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2018.04.03 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 9. 
ேதசிய கணக்காய்  சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 10. 
ெகா ம்  பங்குத் ெதாகுதிப் பாிவர்த்தைனைய பரஸ்பரமற்றமயமாக்கல் சட்ட லம் —  

கு  ஆய்நிைல. 

* 11. 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட  ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)  

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 12. 
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 13. 
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 14. 
பிரேதச சைபகள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 15. 
காலவிதிப்  (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 16. 
விசாரைண ஆைணக்கு க்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 17. 
இலஞ்சம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 18. 
1990 சுவெசாிய மன்றம் சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 19. 
காணி (பராதீனப்ப த்தல் மீதான மட் ப்பா கள்) (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 20. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் 

வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2016),— பணச் 
சட்டத்தின் 35(3) பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) 
பிாிவின் கீழ் 2017.11.16 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் திகதி டன் 

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 2018.03.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 21. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக 

மர ந்திாிைகக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) 
பிாிவின் கீழ் 2017.11.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக மர ந்திாிைகக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 22. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக 

வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2016),— பணச் 
சட்டத்தின் 35(3) பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) 
பிாிவின் கீழ் 2017.12.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 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 2018.03.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 23. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— பிரேதச 

அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் 
(2015),— பணச் சட்டத்தின் 35(3) பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க 
நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 
ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 24. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— அரச ஈட்  

மற் ம் தலீட்  வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 1971 
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.06.23 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான அரச ஈட்  மற் ம் 

தலீட்  வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.21 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 25. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— அரச ஈட்  

மற் ம் தலீட்  வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— 1971 
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.11.11 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான அரச ஈட்  மற் ம் 

தலீட்  வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 26. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக 

ேசமிப்  வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 1971 ஆம் 
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.08.08 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
சுயாதீன கணக்காய்வாளர்களின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான இலங்ைக ேசமிப்  
வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.21 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 27. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2012),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம்  ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 
31 வ  வாசகத்தின் கீழ் 2017.10.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான இலங்ைக தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.11.10 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 28. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம்  ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 
31 வ  வாசகத்தின் கீழ் 2017.12.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான இலங்ைக தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.20 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 29. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம்  ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 
31 வ  வாசகத்தின் கீழ் 2017.12.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம 
அதிபதியின் அவதானிப்  உள்ளடங்கலான இலங்ைக தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.20 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 30. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1979 
ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபச் சட்டத்தின் 16 
ஆம் பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் பிாி  
ஆகியவற்றின் கீழ் 2017.10.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப்  உள்ளடங்கலான, இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.02.20 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 31. 
மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— மாகாண 

சைபகளின் ேதர்தல் ெதாகுதி எல்ைலகைள நிர்ணயிப்பதற்கான கு வின் அறிக்ைக,— 2017 
ஆம் ஆண் ன் 17 ஆம் இலக்க சட்டத்தினால் தி த்தப்பட்டவாறான 1988 ஆம் ஆண் ன் 2 
ஆம் இலக்க, மாகாண சைபத் ேதர்தல்கள் சட்டத்தின் 3அ. (11) ஆம் பிாிவின் பிரகாரம் 
எல்ைல நிர்ணயக் கு வினால் அைமச்ச க்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்  2018.03.06 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அக்கு வின் அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 
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* 32. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ் தீர்மானம்,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153 உ ப் ைரயின் பிரகாரம், சனாதிபதி அவர்களால் 
அரசியலைமப் ச் சைபயின் விதப் ைரக்கைமய 2015.11.27 ஆம் திகதியி ந்  
ெசயல்வ ப் ெப ம் வைகயில் தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்கள் 
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியாக நியமிக்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 

கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் சம்பளம் இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2) உ ப் ைரயின் பிரகாரம், பாரா மன்றத்தினால் 
தீர்மானிக்கப்பட்  அரசாங்க திரட்  நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்பட ேவண் ள்ளதாதலா ம்; 

சனாதிபதியவர்களினால் 2017.11.14 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ 
நி பத்திற்கான 2017.12.05 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்திற்கைமய 
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்க க்கு 
பின்வ மா  சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கைளச் ெச த் வதற்கு அங்கீகாரம் 
வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்:— 

(அ) 2015.11.27 ஆம் திகதி தல் அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 6/2006 
இற்கைமய SL - 4  சம்பள அள த்திட்டத்தின் 08 ஆவ  ப நிைலயில் இ த்தி 
சம்பளத்ைதச் ெச த்தல் மற் ம் பதவிக்குாித்தான ஏைனய ெகா ப்பன கைளச் 
ெச த் வதற்கும்; 

(ஆ) அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 3/2016 இற்கைமய 2016.01.01 ஆம் 
திகதி தல் சம்பளத்ைத மாற்றியைமக்கும்ேபா  SL - 4 சம்பள அள த்திட்டத்தின் 
கீழ் அச்சுற்றறிக்ைக அறி த்தல்களின் பிரகாரம் சம்பளத்ைத மாற்றியைமத் ச் 
ெச த் வதற்கும்; மற் ம் 

(இ) அச்சம்பள அள த் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் வ டாந்த 
சம்பள ஏற்றத்ைதச் ெச த் வதற்கும். 

அதற்ேகற்ப, இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2) 
உ ப் ைரயின் பிரகாரம், கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க 
அவர்க க்கு அரசாங்கத் திரட்  நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்ப மா  ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட 
மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் ெச த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

* 33. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ் பிேரரைண,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 104ஆ (5) (அ) உ ப் ைரயின் பிரகாரம் ேதர்தல்கள் 
ஆைணக்கு வினால் ஆக்கப்பட்   2017 திெசம்பர் 04 ஆம் திகதிய 2048/1 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.01.23 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. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 34. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 35. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 36. 
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 . 

37. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

38. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

39. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

40. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

41. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

42. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

 
43. 

சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

44. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

45. 
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட் பப்ளிக் அக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 


