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1.

1066/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களத்தினால் தயாாிக்கப்பட்ட 2015 - 2020
ெசயற்பாட் த் திட்டத்தில்
ைகயிரத இயந்திரங்கைள ெகாள்வன
ெசய்வதற்கான
ஏற்பா கள்
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான
காரணம்
யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
திட்டம் ெசயற்ப த்தப்படாெதனில், மாற் த் திட்டெமான்
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) சர்வேதச ேபாட் ாீதியிலான விைலம க் ேகார ன்றி இந்தியாவி
ந்
ைகயிரத இயந்திரங்கைள ெகாள்வன
ெசய்வதற்கான திட்டெமான்
உள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) இந்தியாவில் ைகயிரத இயந்திரங்கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற கம்பனிகளின்
ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) சர்வேதச ேபாட் ாீதியிலான விைலம க் ேகாரல் ேமற்ெகாள்ளப்படாைம
நல்லாட்சி ேகாட்பாட் க்கு அைமவானதா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
2.

1160/ ’16
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) யாைனக் கடைவெயான்ைற திறந் ைவக்கும்ேபா கவனத்திற்ெகாள்ளப்ப ம்
விஞ்ஞான ாீதியான பின்னணி யா ;
(ii) யாைனக் கடைவயி டாக காட்
யாைனக க்குத் திறந் விடப்ப ம்
வனப் பிரேதசத்தின் சுற்றாடல் பின்னணி மற் ம் ேபாசைன நிைலைமகள்
எவ்வாறி த்தல் ேவண் ம்;
(iii) யாைனக் கடைவெயான்ைற திறந் ைவப்பதன்
ேநாக்கங்கள் யாைவ;

லம் எதிர்பார்க்கப்ப ம்

(iv) ெபால்பித்திகம,
ஹக்வட் னாவ
உத்ேதச
யாைனக்
கடைவகைள
திறந் ைவப்பதன் லம் இந்ேநாக்கங்கள் நிைறேவ கின்றனவா;
(v) ஆெமனில், அ

எவ்வா ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(2)
(ஆ) (i) பிரேதசத்தில் நில கின்ற யாைன மனித ேமாதைலக் குைறப்பதில் யாைனக்
கடைவகைளத் திறந்
(ii) உத்ேதச

ைவத்தல் தாக்கத்ைத ஏற்ப த் வ

யாைனக்

கடைவகள்

வரலாற் க்

காலம்ெதாட்

வந் ள்ளெதன்பைத விஞ்ஞான ாீதியில் நி பிக்க
(iii) ஆெமனில், அ

எவ்வா ;
இ ந்

மா;

எவ்வா ;

(iv) அவ்வாறாயின், அப்பிரேதசத்ைத அரசாங்க தைலயீட் ன் கீழ் மக்கள்
கு ேயற்றங்களாக ஆக்கப்பட்ட

ஏன்;

(v) குைறந்த பட்சம் அக்காலத்தில் இ
பற்றி அறி ட்டப்படாத
(vi) உண்ைமயிேலேய

அ

ஒ

யாைனக் கடைவயாக இ ந்தைம

ஏன்;
ஒ

யாைனக்

கடைவயாயின்,

ஒ

கிராமம்

உ வாகலாமா;
(vii) க வலகஸ்ெவவ

யாைனக்

ெவற்றியளிக்காதி ந்த

கடைவயில்

(viii) இப்பாக வ வைர கிராமங்களி
பா காப் ப் பிரேதசங்க

அைமக்கப்பட்ட

கு ேயற்றம்

ஏன்;
ள் ஊ

விய காட்

யாைனகைள யாைனப்

க்கு விரட் வதற்கு தைலயீ

ெசய்வாரா;

(ix) ஆெமனில், அத் திகதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
3.
1179/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ)

ல்ைலத்தீ
(i) 1983

மாவட்டத்தில்,
ஆம்

ஆண்டளவில்

நிலங்களின் அள

ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட

ெமாத்த

விவசாய

யா ;

(ii) 1982 மற் ம் 1983 ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய
நிலங்களின் அள
(iii) 1983

ஆம்

ஒவ்ெவா

ஆண் ன்

பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

பின்னர்

2009

ஆம்

ஆண் ல்

த்தநிைலைம

ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv)

த்தநிைலைம

ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட

விவசாய நிலங்களின் அள

ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக

எவ்வள ;
(v) ேமற்ப

அைனத்தின ம்

ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா;

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

(3)
4.
1287/ ’16
ெகௗரவ டலஸ் அழகப்ெப ம,— சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் ேசைவைய விைனத்திறன்மிக்க விதத்தில்
ெபற் க்ெகாள் ம் ெபா ட் ம், சட்டத்ைத ம் ஒ ங்ைக ம் பா காப்பதற்காக
இவர்கள் ஆற்றிவ ம் ேசைவைய பாராட் ம் ெபா ட் ம், கடந்த அரசாங்கம்
இவர்க க்கு ச ைக அ ப்பைடயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள வழங்கும்
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்தியைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) அந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 2014.12.31 ஆம் திகதி வைர மாத்தைற
மாவட்டத்தில் கடைமயாற்றிய ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்க க்கு மத்தியில்
விநிேயாகிக்கப்பட்ட ேமாட்டார் ைசக்கிள்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) மாவட்டத்தி ள்ள ெபா ஸ் நிைலயங்களின்ப
அந்த எண்ணிக்ைக
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) 2015.01.01 ஆம் திகதியி
ந்
இன் வைர, மாத்தைற மாவட்டத்தில்
கடைமயாற் ம் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் மத்தியில் ச ைக விைல
அ ப்பைடயில்
விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ள
ேமாட்டார்
ைசக்கிள்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) அ
மாவட்டத்தி ள்ள ெபா ஸ் நிைலயங்களின் அ ப்பைடயில்
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(iii) மாவட்டத்தில் கடைமயாற் ம் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக,
ஒவ்ெவா பதவி வாாியாக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(iv) ச ைக அ ப்பைடயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைளப் ெபற உாித் ைடய
மாவட்டத்தி ள்ள ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் மத்தியில், இற்ைறவைர
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்கப்படாத ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(v) இவர்க க்கு ேமற்ப
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள வழங்கும் திகதி
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
5.
1346/ ’16
ெகளரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) “பர்ப்பச்சுவல் ெரசாீஸ்” நி வனத்தினால் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் திைறேசாி
றிகைள ெகாள்வன ெசய் ம் ேபா
ைறேக ஏ ம் இடம்ெபற் ள்ளதாக
COPE அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
(ii) அந்தச் சம்பவம் ெதாடர்பாக 2015 ஆம் ஆண்
குற்றப் லனாய்
திைணக்களத்தினால் விசாரைண நடத்தப்பட்ட என்பைத ம்;
(iii) அந்த விசாரைண ெதாடர்பான அறிக்ைக குற்றப் லனாய் திைணக்களத்தின்
நாகஹ ல்ல என்ற உத்திேயாகத்தாினால் 2015 ன் மாதம் அல்ல அதற்கு
அண்மித்த காலத்தில் சட்டமா அதிபாின் ஆேலாசைன ேகாரப்பட்
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iv) அந்த WPI க தக் ேகாப் சட்டமா அதிபர் திைணக்களத்தின் குற்றவியல்
பிாிவின் சிேரஷ்ட உத்திேயாகத்தர் ஒ வாிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள
என்பைத ம்;
(v) சில திைனங்க க்குப் பின்னர் அந்தக் க தக் ேகாைவைய சட்டமா அதிபர்
மீண் ம் ெபற் க் ெகாண் அந்த விசாரைணைய நி த்தி, சிவில் பிாிவின்
உயர் உத்திேயாகத்தர் ஒ வ க்கு வழங்கி உள்ளார் என்பைத ம்;
அவர் அறிவிப்பாரா?

(4)
(ஆ) (i) அந்தக் க தக் ேகாப்

ஒப்பைடக்கப்பட்ட உத்திேயாகத்தாின் ெபயர் யா

என்பைத ம்;
(ii) அந்த உத்திேயாகத்தாிடமி ந்
காரணம் யா

க தக் ேகாப் வாபஸ் ெபறப்பட்டைமக்கான

என்பைத ம்;

(iii) அந்த க தக் ேகாப் ெதாடர்பான தற்ேபாைதய நிைலைம யா
(iv) குற்றப் லனாய் த்

திைணக்களத்தினால்

என்பைத ம்;

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட

ேமற்ப

விசாரைண ெதாடர்பில் குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழ் நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
6.
1392/ ’16
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— சட்ட ம், ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) 2012

ெதாடக்கம்

இன் வைர

குற்றப் லனாய் த்

திைணக்களத்தின்

ச த்திரப் பிாிவினால் இலங்ைக பிரைஜகள் 5200 இற்கும் அதிகமானவர்கள்
ைக

ெசய்யப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம்;

(ii) இவர்களில் ெப ம்பாலாேனார் க ம் பிைண நிபந்தைனகளில் வி விக்கப்
பட் ள்ள டன், இவர்கள்
மற் ம்

பா 50,000 ெதாடக்கம்

பா 20 இலட்சம்

பா 40 இலட்சம் வைர பிைண ைவத் ள்ளனெரன்பைத ம்,

ஏைனேயார் பிைண ெபற் க்ெகாள்ள

யாமல் சிைறயி டப்பட் ள்ளனர்

என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) க ம் பிைண நிபந்தைனகள் விதிக்கப்பட் ள்ளைமயின் காரணமாக சந்ேதக
நபர்களின் பிள்ைளக

க்கு ஆதனங்கைள எ

மற் ம் இ தி வி ப்பாவணங்கைளக் கூட எ த

தல், கல்விக் கடன் ெப தல்
யா ள்ளெதன்பைத ம்;

(ii) பிைணயில் வி விக்கப்பட் ள்ளவர்கள் நாட் ன் பல்ேவ
வசிப்பவர்களாவர்

என்ப டன்

திைணக்களத் க்கு வந்

ஒவ்ெவா

மாத ம்

மாகாணங்களில்
குற்றப் லனாய்

த்தகங்களில் ைகெயாப்பம் இட ேவண் யதனால்

அவர்கள் பாதிப் க்கு உள்ளாகி உள்ளனர் என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(இ) இவர்க
அல்ல

க்கு எதிராக குற்றச் சாட் க்கள் இ ப்பின் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப த்த
அவ்வா

இல்லாவி ன் வி விக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

(5)

ெபா

அ

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்

1.
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் ,— 7ஆம் இலக்க பாரா மன்ற
நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தினால்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணயினா ம் தைடெபறாமல், இன்ைறய தினம் சைப
அமர் ேநரம் பி.ப.1.00 தல் பி.ப. 5.00 மணிவைர இ க்குமாக. பி.ப. 5.00 மணிக்கு
சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக.

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்,—
இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 108 (1) உ ப் ைரயின் கீழ்
பிரதம நீதியரசர், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், ேமன் ைறயீட் நீதிமன்றத்தின் தைலவர்
மற் ம் ேமன் ைறயீட்
நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிக க்கான சம்பளத்தில் தி த்தம்
ேமற்ெகாள்ளல்
ெதாடர்பான
பிேரரைண, —
பத்ெதான்பதாவ
அரசியலைமப் ச்
சீர்தி த்தத்தின் ஊடாக தி த்தப்பட்டவாறான இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்
அரசியலைமப்பின் 108 (1) ஆம் உ ப் ைரயின் பிரகாரம் பிரதம நீதியரசர், உயர் நீதிமன்ற
நீதிபதிகள், ேமன் ைறயீட் நீதிமன்றத்தின் தைலவர் மற் ம் ேமன் ைறயீட் நீதிமன்றத்தின்
நீதிபதிக க்கான மாதாந்த சம்பளம் பாரா மன்றத்தினால் தீர்மானிக்கப்படல் ேவண் ம்.
அதற்கிணங்க, பிரதம நீதியரசர், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், ேமன் ைறயீட் நீதிமன்றத்தின்
தைலவர் மற் ம் ேமன் ைறயீட் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிக க்கான சம்பளங்கைள 2016.01.01
ஆம் திகதி
தல் 2020.01.01 ஆம் திகதி வைர 05 கட்டங்களில் நைட ைறப்ப த் ம்
வைகயில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்வதற்கான பிேரரைண ன்ைவக்கப்பட் ள்ள .

ஒவ்ெவா

பதவிக்குாிய சம்பள அள த் திட்டங்கள் கீேழ குறிப்பிடப்பட் ள்ளன.

(அட்டவைண I)
ேசைவப்பிாி

சம்பளக் குறியீ

சம்பள அள த் திட்டம் ( )

பிரதம நீதியரசர்

JS 5 – 2016

145,000 -5 X 7,250-181,250

உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள்/
ேமன் ைறயீட்
நீதிமன்றத்தின் தைலவர்

JS 4 - 2016

135,000-5 X 6,750-168,750

ேமன் ைறயீட்
நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள்

JS 3 – 2016

131,500-5 X 6,575-164,375

(6)
திய சம்பள அள த் திட்டங்கைள ஒவ்ெவா கட்டமாக நைட ைறப்ப த் வதற்கான
சம்பள மாற்றம் பற்றிய அட்டவைணைய அட்டவைண II ஆக ம் சம்பள அள த்
திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த் வ ெதாடர்பான அறி ைரைய அட்டவைண III ஆக ம்
இத் டன் சமர்ப்பிக்கப்ப வ டன், பிரதம நீதியரசர், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள்,
ேமன் ைறயீட்
நீதிமன்றத்தின் தைலவர் மற் ம் ேமன் ைறயீட்
நீதிமன்றத்தின்
நீதிபதிக க்காக இந்தப் பிேரரைணயின்
லம் தீர்மானிக்கப்ப ம் சம்பள ைறைமைய
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன இலங்ைக சனநாயக ேசாச க் கு யரசின் அரசியலைமப்பின்
108 (1) உ ப் ைரயின் பிரகாரம் இப் பாரா மன்றம் இத்தால் தீர்மானிக்கின்ற .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )

அட்டவைண I
அரசியலைமப்பின் 108 (1) ஆம் உ ப் ைரயின் பிரகாரம் பிரதம நீதியரசர், உயர்
நீதிமன்ற நீதிபதிகள், ேமன் ைறயீட் நீதிமன்றத் தைலவர் மற் ம் ேமன் ைறயீட்
நீதிமன்ற நீதிபதிக க்கான சம்பளத் திட்டம் – 2016

ேசைவப் பிாி

சம்பளக்
குறியீ

ேமன் ைறயீட்
1

நீதிமன்றத்தின்
நீதிபதிகள்

ஆரம்பப்
ப நிைல

வ டங்
கள்

சம்பள
ஏற்றம்

உச்சள

JS 3 2016

131,500

5

6,575

164,375

JS 4 2016

135,000

5

6,750

168,750

JS 5 2016

145,000

5

7,250

181,250

உயர் நீதிமன்ற
நீதிபதிகள்/
2

ேமன் ைறயீட்
நீதிமன்றத்தின்
தைலவர்

3

பிரதம நீதியரசர்

ஒப்பம்
ேதசிய சம்பளங்கள் மற் ம் ஆளணி ஆைணக்கு

சம்பள அள த் திட்டங்கள்
சம்பள அள த் திட்டங்களின் ஒவ்ெவா
பின்வ மா ,

நிரல்களின் ஊடாக காட்டப்ப ம் தகவல்கள்

நிரல் 1 - ஆண் களின் எண்ணிக்ைக
நிரல் 2 - ேசைவக் காலம்
நிரல் 3 - தரம்
நிரல் 4 - நியமனத்தின்ேபா

மற் ம் பதவி உயர்

ெபற்றி ப்பின் சம்பளப் ப

நிைல

(7)

ேசைவ வைக

ேமன் ைறயீட்
நீதிமன்ற நீதிபதிகள்

ேமன் ைறயீட்
நீதிமன்ற நீதிபதிகள் /
மன்றா அதிபதி

பிரதம நீதியரசர்

JS 3-2016

JS 4-2016

JS 5-2016

சம்பளக் குறியீட்
இலக்கம்
1

2

3

4

4

4

6,575

6,750

7,250

5

5

5

1

131,500

135,000

145,000

2

138,075

141,750

152,250

3

144,650

148,500

159,500

4

151,225

155,250

166,750

5

157,800

162,000

174,000

6

164,375

168,750

181,250

ஒப்பம்
ேதசிய சம்பளங்கள் மற் ம் ஆளணி ஆைணக்கு

85,525

89,176

92,828

96,479

100,130

103,781

66,675

69,850

73,025

76,200

79,375

2

3

4

5

6

96,375

92,520

88,665

84,810

80,955

77,100

7,406

7,610

7,814

8,018

8,221

8,425

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )

அ ப்பைட ெமாத்தச்
சம்பளம்
சம்பளம்
( )
( )

63,500

சம்பளப் ப நிைல

1

2016.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

2015.12.31 ஆம்
திகதிக்கு

JS 3—2016

113,375

108,840

104,305

99,770

95,235

90,700

-

-

-

-

-

-

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )

2017.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

130,375

125,160

119,945

114,730

109,515

147,375

141,480

135,585

129,690

123,795

117,900

-

-

-

-

-

-

164,375

157,800

151,225

144,650

138,075

131,500

-

-

-

-

-

-

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )

2020.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

அட்டவைண II

ஒப்பம்
ேதசிய சம்பளங்கள் மற் ம் ஆளணி ஆைணக்கு

-

-

-

-

-

-

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )
104,300

2019.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

2018.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

சம்பள மாற்ற நிரல்

(8)

87,250

90,988

94,725

98,463

102,200

105,938

68,250

71,500

74,750

78,000

81,250

2

3

4

5

6

98,750

94,800

90,850

86,900

82,950

79,000

7,188

7,400

7,613

7,825

8,038

8,250

அ ப்பைட சீராக்க
சம்பளம்
ல் ப
( )
( )

அ ப்பைட ெமாத்தச்
சம்பளம் சம்பளம்
( )
( )

65,000

சம்பளப் ப நிைல

1

2016.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

2015.12.31 ஆம்
திகதிக்கு

JS 4—2016

116,250

111,600

106,950

102,300

97,650

-

-

-

-

-

-

133,750

128,400

123,050

117,700

112,350

107,000

151,250

145,200

139,150

133,100

127,050

121,000

-

-

-

-

-

-

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )

2019.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

168,750

162,000

155,250

148,500

141,750

135,000

-

-

-

-

-

-

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )

2020.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

ஒப்பம்
ேதசிய சம்பளங்கள் மற் ம் ஆளணி ஆைணக்கு

-

-

-

-

-

-

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )

93,000

2018.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

2017.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

(9)

93,000

97,025

101,050

105,075

109,100

113,125

73,500

77,000

80,500

84,000

87,500

2

3

4

5

6

106,250

102,000

97,750

93,500

89,250

85,000

6,875

7,100

7,325

7,550

7,775

8,000

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )

அ ப்பைட ெமாத்தச்
ச் சம்பளம் சம்பளம்
( )
( )

70,000

சம்பளப் ப நிைல

1

2016.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

2015.12.31 ஆம்
திகதிக்கு

JS 5—2016

125,000

120,000

115,000

110,000

105,000

100,000

-

-

-

-

-

-

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )

2017.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

143,750

138,000

132,250

126,500

120,750

115,000

162,500

156,000

149,500

143,000

136,500

130,000

-

-

-

-

-

-

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )

2019.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

181,250

174,000

166,750

159,500

152,250

145,000

-

-

-

-

-

-

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )

2020.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

ஒப்பம்
ேதசிய சம்பளங்கள் மற் ம் ஆளணி ஆைணக்கு

-

-

-

-

-

-

அ ப்பைட சீராக்கல்
சம்பளம்
ப
( )
( )

2018.01.01 ஆம்
திகதிக்கு

( 10 )

( 11 )
இைணப் I
சம்பள மீளைமப் – மாதிாிக் க தம்
என இல :
திகதி :
ெபயர் :
பதவி:
காைமத் வச் ேசைவகள் சுற்றறிக்ைக ………… இணங்க 2016.01.01 ஆம் திகதிக்கான
சம்பள மீளைமப்
ேமற்ேபாந்த சுற்றறிக்ைகப்ப
மீளைமக்கப்ப கின்ற .
1.

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைக 06/2006 ஆம் இலக்க வகுதிப்ப த்த
2015.12.31 ஆம் திகதிக்கு ஏற் ைடயதான
(அ)
(ஆ)
(இ)
(ஈ)
(உ)
(ஊ)

2.

4.

ேசைவத் ெதாகுதி
சம்பள குறியீ
சம்பள அள த்திட்டம்
சம்பள ப நிைல
சம்பள நிைல
இ தி சம்பள உயர் த் திகதி :

:
:
:
:
:

ேசைவத் ெதாகுதி
சம்பள குறியீ
சம்பள அள த்திட்டம்
சம்பள ப நிைல
சம்பள நிைல

:
:
:
:
:

(அ)

அ ப்பைடச் சம்பளம்

(ஆ)

ெமாத்தச் சம்பளத்திைன சீராக்கல் ப கள்:

தயாாித்த

:

த்தப்பட ேவண் ய சம்பளம்

பா.
பா.

ஒ வகுப்பீட் ன் கீழ் அல்ல கணிப்பீட் க் ேகாளாறின் கீழ் அல்ல ேவ
தவறின் காரணமாக அல்ல கூ தலாக ெகா ப்பன ெசய்யப்பட் ள்ளெதனத்
மாயின்,
அத்ெதாைககள்
மீள
அற
ெசய்யப்ப ம்
என்பைத ம்
க்ெகாள்கின்ேறன்.
:

ைகெயாப்பம்
ெபயர்
பதவி
திகதி

பாிசீ த்த
:..........................
:..........................
:..........................
:..........................
அங்கீகாித்த :
ைகெயாப்பம்
ெபயர்
பதவி
திகதி
உத்திேயாக ர்வ

பிரதிகள் :-

க்கு அைமய 2016.01.01

பா.

அட்டவைண II இற்கு ஏற்ப 2016.01.01 ஆம் திகதிக்குச் ெச

தவறான
ஏதாவ
ெதாியவ
ெதாிவித்

க்கு அைமய

பா

காைமத் வச் ேசைவகள் சுற்றறிக்ைக …….. வகுதிப்ப த்த
ஆம் திகதிக்கு அட்டவைண I இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா
(அ)
(ஆ)
(இ)
(ஈ)
(உ)

3.

தங்களின் சம்பளம் 2016.01.01 ஆம் திகதிக்கு பின்வ மா

:

ைகெயாப்பம்
ெபயர்
பதவி
திகதி

:..........................
:..........................
:..........................
:..........................

:...................................................
:...................................................
:...................................................
:...................................................
த்திைர :…………...............…...

1……………………………………………
2……………………………………………

( 12 )
இைணப் II

சம்பள மீளைமப் – மாதிாிக் க தம்
என இல :
திகதி :
ெபயர் :
பதவி:
காைமத் வச் ேசைவகள் சுற்றறிக்ைக ………… இணங்க 2017.01.01 ஆம் திகதிக்கான
சம்பள மீளைமப்
ேமற்ேபாந்த சுற்றறிக்ைகப்ப
மீளைமக்கப்ப கின்ற .
1.

தங்களின் சம்பளம் 2017.01.01 ஆம் திகதிக்கு பின்வ மா

காைமத் வச் ேசைவகள் சுற்றறிக்ைக …….. வகுதிப்ப த்த
ஆம் திகதிக்கு,
(அ)
(ஆ)
(இ)
(ஈ)
(உ)
(ஊ)
(எ)

ேசைவத் ெதாகுதி
:
சம்பள குறியீ
:
சம்பள அள த்திட்டம்
: பா.
அட்டவைண I இற்கு இணங்க சம்பள நிைல : பா
அட்டவைண II இற்கு இணங்க சம்பள நிைல : பா
அட்டவைண II இற்கு ஏற்ப சம்பள ப
ைற :
இ திச் சம்பள உயர் த் திகதி :

2.

அட்டவைண II இற்கு ஏற்ப 2017.01.01 ஆம் திகதிக்குச் ெச
பா,

3.

தவறான
ஏதாவ
ெதாியவ
ெதாிவித்
தயாாித்த

த்தப்பட ேவண் ய சம்பளம்

ஒ வகுப்பீட் ன் கீழ் அல்ல கணிப்பீட் க் ேகாளாறின் கீழ் அல்ல ேவ
தவறின் காரணமாக அல்ல கூ தலாக ெகா ப்பன ெசய்யப்பட் ள்ளெதனத்
மாயின்,
அத்ெதாைககள்
மீள
அற
ெசய்யப்ப ம்
என்பைத ம்
க்ெகாள்கின்ேறன்.
:

ைகெயாப்பம்
ெபயர்
பதவி
திகதி

பாிசீ த்த
:..........................
:..........................
:..........................
:..........................
அங்கீகாித்த

:

ைகெயாப்பம்
ெபயர்
பதவி
திகதி

:..........................
:..........................
:..........................
:..........................

:

ைகெயாப்பம்

பிரதிகள் :-

க்கு அைமய 2016.12.31

:...................................................

ெபயர்

:...................................................

பதவி

:...................................................

திகதி
உத்திேயாக ர்வ

:...................................................
த்திைர :…………...............…...

1……………………………………………
2……………………………………………

( 13 )
இைணப் III

சம்பள மீளைமப் – மாதிாிக் க தம்
என இல :
திகதி :
ெபயர் :
பதவி:
காைமத் வச் ேசைவகள் சுற்றறிக்ைக ………… இணங்க 2018.01.01 ஆம் திகதிக்கான
சம்பள மீளைமப்
ேமற்ேபாந்த சுற்றறிக்ைகப்ப
மீளைமக்கப்ப கின்ற .
1.

தங்களின் சம்பளம் 2018.01.01 ஆம் திகதிக்கு பின்வ மா

காைமத் வச் ேசைவ சுற்றறிக்ைக …….. வகுதிப்ப த்த
திகதிக்கு,

க்கு அைமய 2017.12.31 ஆம்

(அ)

ேசைவத் ெதாகுதி

:

(ஆ)

சம்பள குறியீ

:

(இ)

சம்பள அள த்திட்டம்

:

(ஈ)

அட்டவைண I இற்கு இணங்க சம்பள நிைல :

பா

(உ)

அட்டவைண II இற்கு இணங்க சம்பள நிைல :

பா

(ஊ)

அட்டவைண II இற்கு ஏற்ப சம்பள ப

(எ)

இ திச் சம்பள உயர் த் திகதி :

பா.

ைற :

2.

அட்டவைண II இற்கு ஏற்ப 2018.01.01 ஆம் திகதிக்குச் ெச
பா,

3.

தவறான
ஏதாவ
ெதாியவ
ெதாிவித்
தயாாித்த

ஒ வகுப்பீட் ன் கீழ் அல்ல கணிப்பீட் க் ேகாளாறின் கீழ் அல்ல ேவ
தவறின் காரணமாக அல்ல கூ தலாக ெகா ப்பன ெசய்யப்பட் ள்ளெதனத்
மாயின்,
அத்ெதாைககள்
மீள
அற
ெசய்யப்ப ம்
என்பைத ம்
க்ெகாள்கின்ேறன்.
:

ைகெயாப்பம்
ெபயர்
பதவி
திகதி

பாிசீ த்த
:..........................
:..........................
:..........................
:..........................
அங்கீகாித்த

பிரதிகள் :-

த்தப்பட ேவண் ய சம்பளம்:

:

ைகெயாப்பம்
ெபயர்
பதவி
திகதி

:..........................
:..........................
:..........................
:..........................

:

ைகெயாப்பம்

:...................................................

ெபயர்

:...................................................

பதவி

:...................................................

திகதி
உத்திேயாக ர்வ

:...................................................
த்திைர :…………...............…...

1……………………………………………
2……………………………………………

( 14 )
இைணப் IV

சம்பள மீளைமப் – மாதிாிக் க தம்
என இல :
திகதி :
ெபயர் :
பதவி:
காைமத் வச் ேசைவகள் சுற்றறிக்ைக ………… இணங்க 2019.01.01 ஆம் திகதிக்கான
சம்பள மீளைமப்
ேமற்ேபாந்த சுற்றறிக்ைகப்ப
மீளைமக்கப்ப கின்ற .
1.

தங்களின் சம்பளம் 2019.01.01 ஆம் திகதிக்கு பின்வ மா

காைமத் வச் ேசைவகள் சுற்றறிக்ைக …….. வகுதிப்ப த்த
ஆம் திகதிக்கு,
(அ)

ேசைவத் ெதாகுதி

:

(ஆ)

சம்பள குறியீ

:

(இ)

சம்பள அள த்திட்டம்

:

(ஈ)

அட்டவைண I இற்கு இணங்க சம்பள நிைல :

பா

(உ)

அட்டவைண II இற்கு இணங்க சம்பள நிைல :

பா

(ஊ)

அட்டவைண II இற்கு ஏற்ப சம்பள ப

(எ)

இ திச் சம்பள உயர் த் திகதி

பா.

ைற :

:

2.

அட்டவைண II இற்கு ஏற்ப 2019.01.01 ஆம் திகதிக்குச் ெச
பா,

3.

தவறான
ஏதாவ
ெதாியவ
ெதாிவித்
தயாாித்த

த்தப்பட ேவண் ய சம்பளம்:

ஒ வகுப்பீட் ன் கீழ் அல்ல கணிப்பீட் க் ேகாளாறின் கீழ் அல்ல ேவ
தவறின் காரணமாக அல்ல கூ தலாக ெகா ப்பன ெசய்யப்பட் ள்ளெதனத்
மாயின்,
அத்ெதாைககள்
மீள
அற
ெசய்யப்ப ம்
என்பைத ம்
க்ெகாள்கின்ேறன்.
:

ைகெயாப்பம்
ெபயர்
பதவி
திகதி

பாிசீ த்த
:..........................
:..........................
:..........................
:..........................
அங்கீகாித்த

பிரதிகள் :-

க்கு அைமய 2018.12.31

:

ைகெயாப்பம்
ெபயர்
பதவி
திகதி

:..........................
:..........................
:..........................
:..........................

:

ைகெயாப்பம்

:...................................................

ெபயர்

:...................................................

பதவி

:...................................................

திகதி
உத்திேயாக ர்வ

:...................................................
த்திைர :…………...............…...

1……………………………………………
2……………………………………………

( 15 )
இைணப் V

சம்பள மீளைமப் – மாதிாிக் க தம்
என இல :
திகதி :
ெபயர் :
பதவி:
காைமத் வச் ேசைவகள் சுற்றறிக்ைக ………… இணங்க 2020.01.01 ஆம் திகதிக்கான
சம்பள மீளைமப்
ேமற்ேபாந்த சுற்றறிக்ைகப்ப
மீளைமக்கப்ப கின்ற .
1.

தங்களின் சம்பளம் 2020.01.01 ஆம் திகதிக்கு பின்வ மா

காைமத் வச் ேசைவகள் சுற்றறிக்ைக …….. வகுதிப்ப த்த
ஆம் திகதிக்கு,
(அ)

ேசைவத் ெதாகுதி

:

(ஆ)

சம்பள குறியீ

:

(இ)

சம்பள அள த்திட்டம்

:

(ஈ)

அட்டவைண I இற்கு இணங்க சம்பள நிைல :

பா

(உ)

அட்டவைண II இற்கு இணங்க சம்பள நிைல :

பா

(ஊ)

அட்டவைண II இற்கு ஏற்ப சம்பள ப

(எ)

இ திச் சம்பள உயர் த் திகதி

பா.

ைற :

:

2.

அட்டவைண II இற்கு ஏற்ப 2020.01.01 ஆம் திகதிக்குச் ெச
பா,

3.

தவறான
ஏதாவ
ெதாியவ
ெதாிவித்
தயாாித்த

த்தப்பட ேவண் ய சம்பளம்:

ஒ வகுப்பீட் ன் கீழ் அல்ல கணிப்பீட் க் ேகாளாறின் கீழ் அல்ல ேவ
தவறின் காரணமாக அல்ல கூ தலாக ெகா ப்பன ெசய்யப்பட் ள்ளெதனத்
மாயின்,
அத்ெதாைககள்
மீள
அற
ெசய்யப்ப ம்
என்பைத ம்
க்ெகாள்கின்ேறாம்.
:

ைகெயாப்பம்
ெபயர்
பதவி
திகதி

பாிசீ த்த
:..........................
:..........................
:..........................
:..........................
அங்கீகாித்த

பிரதிகள் :-

க்கு அைமய 2019.12.31

:

ைகெயாப்பம்
ெபயர்
பதவி
திகதி

:..........................
:..........................
:..........................
:..........................

:

ைகெயாப்பம்

:...................................................

ெபயர்

:...................................................

பதவி

:...................................................

திகதி
உத்திேயாக ர்வ

:...................................................
த்திைர :…………...............…...

1……………………………………………
2……………………………………………
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அட்டவைண III

அரசியலைமப்பின் 108 (1) ஆம் உ ப் ைரயின் பிரகாரம் பிரதம நீதியரசர், உயர்
நீதிமன்ற நீதிபதிகள், ேமன் ைறயீட் நீதிமன்றத் தைலவர் மற் ம் ேமன் ைறயீட்
நீதிமன்ற நீதிபதிக க்கான சம்பளத் திட்டம் - 2016
2006.04.25 ஆம் திகதிய 06/2006 ஆம் இலக்க அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைக மற் ம்
அதில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ெவளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்ைககளின் ஏற்பா க க்கைமய
பிரதம நீதியரசர், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், ேமன் ைறயீட் நீதிமன்றத்தின் தைலவர்
மற் ம் ேமன் ைறயீட்
நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிக க்காக நைட ைறப்ப த்தப்ப ம்
சம்பள அள த் திட்டங்க க்குப் பதிலாக அந்தச் சுற்றறிக்ைகயின் அட்டவைண I இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள திய சம்பள அள த் திட்டங்கைள 2016.01.01 ஆம் திகதி தல் 05
கட்டங்களாக அட்டவைண II இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் நைட ைறப்
ப த் வதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித் ள்ள .
02.
திய சம்பள அைமப்பி
உள்ளடக்கப்பட் ள்ளன.

ள்

கீழ்

குறிப்பிடப்பட் ள்ள

ெகா ப்பன கள்

(i)
2011.12.12 ஆந் திகதிய 31/2011 ஆம் இலக்க அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைக
மற் ம் 2012.12.31 ஆந் திகதிய 18/2012 ஆம் இலக்க அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைக
இற்கைமய ெச த்தப்ப ம் ஓய் தியத்திற்கு உாித்தற்ற விேசட ெகா ப்பன
(ii) 2014.11.12 ஆந் திகதிய 24/2014 ஆம் இலக்க அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைக
மற் ம் 2014.12.31 ஆம் திகதிய 24/2014(I) ஆம் இலக்க அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைக
மற் ம் 2015.02.11 ஆம் திகதிய அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைக 05/2015 இற்கைமய
மாதாந்தம் ெகா ப்பன ெசய்யப்ப ம் பா 10,000/- இைடக்காலக் ெகா ப்பன .
03.

சம்பள மீளைமப்

03.1 தற்ேபா ள்ள சம்பள அள த் திட்டங்களில் இ ந்
திய சம்பள அள த்
திட்டங்க க்கு சம்பள மீளைமப் ச் ெசய்வ
ப நிைலக்கு ப நிைல ைவத்தல்
ைறயின் கீழ்
ேமற்ெகாள்ளல் ேவண் ம். இ ப்பி ம் இச் சம்பளத் தி த்தம் 05
கட்டங்களின் கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப வதால், அட்டவைண II இல் காட்டப்பட் ள்ள
தி த்தம் ெசய்யப்பட்ட அட்டவைணக்கைமய மீளைமப் ச் ெசய்தல் ேவண் ம்.
03.2 சம்பள மாற்றியைமப்ைபத் தயாாிப்பதற்கு வசதியாக அட்டவைண I இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள சகல சம்பள அள த் திட்டங்க க்கும் ெவவ்ேவறான மீளைமப்
அட்டவைணகள் அட்டவைண II இல் காட்டப்பட் ள்ள .
03.3 சம்பள மாற்றியைமப்ைப ேமற்ெகாள் ம் ேபா , 2015.12.31 ஆந் திகதியன்
நில ம் சம்பள அைமப்பின் கீழ் ஏற் ைடயதான சம்பளக் குறியீட்ைட
த ல்
இனங்காணல் ேவண் ம். அதற்கைமய இச்சுற்
நி பத்தின் அட்டவைண I இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள ேநேராத்த சம்பளக் குறியீ மற் ம் அதற்குாிய அட்டவைண II இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள மீளைமப் அட்டவைணையத் ெதாி ெசய் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
06/2006 ஆம் இலக்க அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள சம்பளக்
குறியீ க க்கு ேநெராத்த இந்த சுற்றறிக்ைகயின் கீழான திய சம்பளக் குறியீ கள் கீேழ
குறிப்பிடப்பட் ள்ளன.
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அ.நி.சு. 06/2006 இற்கைமய சம்பளக் குறியீ

திய சம்பளக் குறியீ

SF 4 – 2006

JS 5 - 2016

SF 2 – 2006

JS 4 - 2016

SF 1 – 2006

JS 3 - 2016

03.4

உாிய

மீளைமப்

ஏற் ைடயதான சம்பளப்

அட்டவைணக்கைமய

2015.12.31

ஆந்

திகதிக்கு

ப நிைலக்கு ேநெராத்த 2016.01.01 ஆந் திகதிக்குாிய சம்பளப்

ப நிைலக்கைமய ஏற் ைடய சம்பளப் ப நிைலயில் அமர்த்தல் ேவண் ம். இதன்
ெபா ட்

இச்சுற்

நி பத்தில் இைணப்

I ஆகக் காணப்ப ம் சம்பள மீளைமப் ப்

ப வத்ைத பயன்ப த்தல் ேவண் ம்.
03.5 ேமேல

03.4

இல்

பின்பற்றிய

ைறக்கைமய,

2017.01.01,

2018.01.01,

2019.01.01 மற் ம் 2020.01.01 ேபான்ற திகதிகளில் எதிர்கால சம்பள மீளைமப் க்கைள
ேமற்ெகாள்ளல் ேவண் ம். இதற்காக அட்டவைண II இல் ஒவ்ெவா

ஆண் ன் கீழ்

குறிப்பிடப்பட் ள்ள சம்பளப் ப நிைலகைள ஏற் ைடயதாக்கிக்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
இந்த மீளைமப் க்காக ஒவ்ெவா

ஆண் ற்கும் இைணப்

II, III, IV மற் ம் V எனக்

காணப்ப ம் ப வங்கைள பயன்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.
04.

சம்பள ஏற்றத்ைதக் கணக்கிடல்.

04.1 சம்பள அள த் திட்டத்தி
2016.01.01 ஆம் திகதி

தல் 2016.12.31 ஆம் திகதி வைரயிலான காலத்தி

ஏற்றத்ைத உைழத் க்ெகாள்
ப

ள் சம்பள ஏற்றத்ைதக் கணக்கிடல்
ள் சம்பள

ம் சந்தர்ப்பத்தில் ேமேல 03.4 இல் அைமக்கப்பட்ட சம்பளப்

நிைலக்கு அ த்த உயர்ந்த சம்பளப் ப நிைலயில் ைவத்தல் ேவண் ம். இதற்கைமய

2016 ஆம் ஆண் ற்குாிய சம்பள ஏற்றத்தின் ெப மதியாக உாிய சம்பளப் ப நிைலகள்
இரண் ற்கும் இைடயில் உள்ள ேவ பாட்ைடக் க

தல் ேவண் ம்.

04.2 சம்பள அள த் திட்டத்தின் உச்சளைவத் தாண்

சம்பள ஏற்றத்ைத வழங்குதல்

(அ) சம்பள அள த் திட்டெமான்றில் உச்ச நிைலைய அைடந்தி க்கும் ேபா
2016.01.01

ஆம்

தீர்மானிப்பதற்காக

திகதி

தல்

அட்டவைண

ஏற் ைடய
II

இல்

சம்பளப்

குறிப்பிட்ட

ப நிைலையத்
சம்பள

மாற்றல்

அட்டவைணயில் உாிய நிர ல் சம்பள அள த்திட்டத்தின் இ தியில் இ க்கும்
சம்பளப் ப நிைலக

க்கிைடயிலான ேவ பாட்ைட சம்பள ஏற்றமாகக் க தி

சம்பளப் ப நிைலையக் கணக்கிடல் ேவண் ம்.
(ஆ) 2016.01.01 ஆம் திகதியின் பின்னர் சம்பள அள த்திட்டத்தின் உச்சளைவ ம்
தாண்

சம்பள ஏற்றத்ைத உைழத் க்ெகாள்

ம் சந்தர்ப்பத்தின்ேபா ம் ேமேல

(அ) வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் ஏற் ைடய சம்பளப் ப
கணக்கிடல் ேவண் ம்.

நிைலைய
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05.

ெமாத்த சம்பளத்தின் சீராக்கல் ப ,

05.1 அ ப்பைடச்

சம்பளத்திற்கு

குறிப்பிடப்பட் ள்ள ப க

ேமலதிகமாக

ேமற்காண்

02

டன் 2015.12.31 ஆம் திகதியன்

ஆம்

பந்தியில்

ெபற்ற ெமாத்தச்

சம்பளம் மற் ம் இந்தச் சுற்றறிக்ைகயின் அட்டவைண II இல் குறிப்பிடப்
பட் ள்ள ஒவ்ெவா
ேவ பா

ஆண் ற்கு ாிய அ ப்பைடச் சம்பளத்திற்குட்கிைடயிலான

ெமாத்தச் சம்பளத்தின் சீராக்கல் ப யாக கணக்கிடப்பட்

உள்ளடக்கப்பட் ள்ள .
அ ப்பைடச்

அதற்கிணங்க,

சம்பளத்திற்கு

ப ைய ம் ெச
வ

அத

ஆண் ற்கும்

டன்

த்த ேவண் ம். இந்த சீராக்கல் ப

இலக்கத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்
அ

ஒவ்ெவா

ேமலதிகமாக

க்கும் அ

க்காக ம் சம்பளத்தின் ஒ

ேநெராத்த

உாிய

சீராக்கல்

இங்கு கீேழ 16 ஆம்

வல் தவிர ேவ

பகுதியாகக் க

அதில்

எந்தெவா

தல் கூடா .

05.2 ேமேல 04.2 இன் பிரகாரம் உச்சள க்கு அப்பால் சம்பளப் ப நிைலைய
கணிப்பீ

ெசய் ம் சந்தர்ப்பெமான்றின்ேபா

சம்பளத்தில் சீராக்கல் ப ைய ம் ெச
த ல் 2015.12.31 ஆந் திகதியன்
06/2006 அல்ல

அப் ப நிைலக்குாிய ெமாத்த

த் தல் ேவண் ம். இதன் ெபா ட்

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம்

அதற்குத் தி த்தமாக ெவளியிடப்பட் ள்ள சுற் நி பங்களின்

கீழ் ெபற்ற சம்பளப் ப நிைல மற் ம் இச்சுற் நி பத்தின் இரண்டாவ
பந்தியில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள சுற்

நி பங்களின்

லம் உாித்தான ப கைள

மாத்திரம் உள்ளடக்கிய ெமாத்தச் சம்பளத்ைதக் கணித்தல் ேவண் ம். இச்
சம்பளம் மற் ம் ேமற்ப

04.2

இன்

நிைலக்கும் இைடயில் நிதி ாீதியாக அ

கீழ்

கணிக்கிடப்பட்ட

சம்பளப்

ப

கூலமற்றதாயி ப்பின், அப்ெப மதியிைன

ெமாத்தச் சம்பளத்தின் சீராக்கல்ப யாக உாிய சம்பளத் டன் ெச

த் தல்

ேவண் ம்.
06.

பதவி உயர்வின் ேபா
இந்த கட்ட
தல்

சம்பளத்ைத மீளைமத்தல்

ைறயின் கீழ் சம்பளத்ைத மீளைமக்கும் காலத்தி

2020.01.01

வைர)

சந்தர்ப்பெமான்றின்

ேபா

மீளைமப் க்களின் ேபா
உயர் கள்

பதவி

உயர்ெவான்ைறப்

அந்தப்

பதவி

ள் (2016.01.01

ெபற் க்

ெகாள்

உயர் க்குாித்தான

ம்

சம்பள

அட்டவைண II இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அந்தப் பதவி

அ ல்ப த்தப்ப ம்

ஆண் ற்குாிய

நிர ல்

குறிப்பிடப்பட் ள்ள

சம்பளப் ப நிைலையகைளேய ஏற் ைடயதாக்கிக்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
07.

ஏைனய ப கள்

07.1 இச் சுற்

நி பத்தில் இரண்டாவ

பந்தியில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அரசாங்க

நிர்வாக சுற்றறிக்ைககளின் ஊடாக வழங்கப்பட் ள்ள ப கைள உள்ளடக்கிய
வைகயில் திய

சம்பள அைமப்

தயாாிக்கப்பட் ள்ளதால், 2016.01.01 ஆந்

திகதி ெதாடக்கம் இப்ப கைளக் ெகா ப்பன

ெசய்தல் நி த்தப்படல் ேவண் ம்.

07.2 2013.12.31 ஆந் திகதிய 37/2013 ஆம் இலக்க அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ைகயின்
பிரகாரம் மாதாந்தம் ெச
ெதாடர்ந் ம் ெச

த்தப்ப ம்

த்தப்படல் ேவண் ம்.

பா 7,800/- வாழ்க்ைகச் ெசல ப் ப
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08.

ஓய் தியம்

08.1 இச் சுற்றறிக்ைகயின் ஊடாக ெவளியிடப்ப ம் சம்பள அைமப்பின் பிரகாரம்
2016.01.01 ஆம் திகதியின் பின்னர் இைளப்பா ம் ஓய் தியக்காரர்களின்
ெபா ட்
ஓய் தியத்ைதக்
கணக்கி ம்ேபா
அட்டவைண
II
இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா அவர்கள் இ தியாகப் ெபற்ற சம்பளப் ப நிைலைய
ஏற் ைடயதாக்கிக் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
08.2 அட்டவைண I இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள சம்பள அள த்திட்டங்கள் 2020.01.01
ஆந் திகதி ெதாடக்கம்
ைமயாகச் ெசயற்பட ஆரம்பித்த ம் 2016.01.01 ஆந்
திகதியின் பின்னர் இைளப்பா ம் ஓய் தியக்காரர்களின் ஓய் தியத்ைத ம்
அவ்வா தி த்தம் ெசய்யப்ப வ டன், இ ெதாடர்பாக அறி ைரகள் பின்னர்
ெவளியிடப்ப ம். 2016.01.01 ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 2019.12.31 வைரயிலான
காலத்தி ள் ஓய் தியம் ெதாடர்பாக தி த்தங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட மாட்டா .
08.3 2015.02.11 ஆந் திகதிய, 05/2015 ஆம் இலக்க அரசாங்க நிர்வாகச் சுற் நி பத்தின்
பிரகாரம் ஓய் தியம் ெப பவர்க க்கு ெச த்தப்ப ம் மாதத்திற்கு பா 3,500
இைடக்காலக் ெகா ப்பன இச் சுற்றறிக்ைகயின் பிரகாரம் 2016.01.01 ஆம்
திகதியின் பின்னர் இைளப்பா பவர்க க்கு ெச த்தப்படலாகா . இ ப்பி ம்
2013.12.31 ஆந் திகதிய 37/2013 ஆம் இலக்க அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்
நி பத்திற்கைமய ஓய் தியக்காரர்களின் ெபா ட்
ெச த்தப்ப ம் மாதம்
ஒன்றிற்கு பா 3,525 ஆன வாழ்க்ைகச் ெசல ப் ப ெச த்தப்படல் ேவண் ம்.
09.

சம்பளத்தின் சத தமாகச் ெச

த்தப்ப ம் ப கள்

சம்பளத்தின் சத தமாகச் ெச த்தப்ப ம் ப யிைன 2015.12.31ஆந் திகதியன்
நிலவிய நிதி ாீதியான ெப மதிக்கு வைரய த்தல் ேவண் ம். 2016.01.01 ஆந்
திகதியின் பின்னர் இந்தச் சுற்றறிக்ைக ஏற் ைடயதாகும் பதவிெயான் க்கு
நியமிக்கப்ப ம்ேபா ப ைய கணக்கி வதற்காக அப்பதவிக்கு 2015.12.31 ஆந்
திகதியன் நிலவிய சம்பளத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
10.

நியமனக் க தங்களில் சம்பள அள த்திட்டத்ைதக் குறிப்பிடல்
இச் சுற்றறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள சம்பள அைமப்
ைமயாகச்
ெசயற்ப த்தப்ப ம் 2020.01.01 ஆந் திகதி வைர ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
ஆட்ேசர்ப் க்கள் / பதவி உயர் களின் ேபா
வழங்கப்ப ம் நியமனக்
க தங்களில் சம்பள அள த்திட்டத்ைதக் குறிப்பி ம்ேபா , அட்டவைண I இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள உாிய சம்பள அள த்
திட்டத்ைத
ஏற் ைடயதாக்கிக்
ெகாள்ளல் ேவண் ம். இ ப்பி ம் அட்டவைண II இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா
ெச த் ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் மாதலால் அ
பற்றி ம்
அந்நியமனக் க தங்களில் குறிப்பிடல் ேவண் ம்.

11.

பதவி / ேசைவ வைகப்ப த்தல்
நீதிமன்ற உத்திேயாகத்தர்கள் 2016.02.25 ஆம் திகதிய 03/2016 ஆம் இலக்க
அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்ைகயின் அட்டவைண III இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
பதவி வைகப்ப த் த க்கைமய சிேரஷ்ட நிைலக்குச் சமமாவ டன், பதவி நிைல
உத்திேயாகத்தர்களாகக் க தப்ப வர்.
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12.

விதைவகள் / தா தாரர் மற் ம் அனாைதகள் ஓய் தியத்திற்கான பங்களிப் த்
ெதாைக
விதைவகள் / தா தாரர் மற் ம் அனாைதகள் ஓய் தியத்திற்கான பங்களிப் ப்
ெதாைக அ ப்பைடச் சம்பளத்தின் 7% எ ம் சத தம் ெதாடர்ந் ம் மாற்றமின்றி
ெசயற்ப த்தப்படல் ேவண் ம். அட்டவைண II இன் கீழ் ஒவ்ெவா ஆண் ற்கும்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள அ ப்பைடச் சம்பளத்ைத ஏற் ைடயதாக்கிக் ெகாள்ளல்
ேவண் ம்.

13.

சம்பள ஏற்றத் திகதி
இந்த சம்பள மீளளைமப் க் காரணத்தால் சம்பள ஏற்றத் திகதியில் மாற்றங்கள்
ஏற்படா .

14.

சம்பள அள த் திட்டத்தின் உச்சள க்கு அப்பால் சம்பள ஏற்றத்ைதச் ெச

த் தல்

சம்பள அள த் திட்டத்தின் உச்சளைவ அைடந் ள்ள உத்திேயாகத்தர்க க்கு
அவர்கள் ேசைவயி
ந் ஓய் ெப ம் திகதி வைர அல்ல ேவெறா சம்பள
அள த்திட்டத்திற்குாிய பதவிெயான்றில் நியமிக்கப்ப ம் / பதவி உயர்
ெப ம்வைர ெதாடர்ந் ம் சம்பள ஏற்றங்கைள வழங்க
ம்.
15.

இைணந்த ப
இைணந்த ப

16.

கடன் /

பா 500.00 ஆகும்.

ற்பணத்ைத வழங்கும்ேபா

மாதாந்த ெமாத்தக் கழி களின் எல்ைல

அரச உத்திேயாகத்தெரா வர் கடன் /
ற்பணத்ைதப் ெபற் க் ெகாள் ம்
ேபா க த்திற்ெகாள் ம் 40% எல்ைலையக் கணிக்கி ம்ேபா அட்டவைண II
இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அன்ைறய தினத்தின் அ ப்பைடச் சம்பளம் மற் ம்
சீராக்கல் ப ைய ஏற் ைடயதாக்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம்.
17.

ெபா

அறி ைரகள்

இச் சுற்றறிக்ைகக்கைமய, 2016.01.01 ஆம் திகதியன் உாித்தான சம்பளத்ைத
தீர்மானிக்கும் ேபா 2006.01.01 ஆம் திகதி அல்ல அத்தினத்திற்குப் பின்னர்
சம்பளத்தில் ேமற்ெகாண்ட தி த்தங்க க்கைமய சம்பளத்ைத தயாாித்தல் மற் ம்
ஏற் ைடய சம்பள மீளைமப்
சாியாக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளெதன உாிய
அதிகாாிகள் உ திப்ப த்தல் ேவண் ம்.
18.

ேமலதிகமாகச் ெச

த்தப்படல்

இந்த அறி ைரகைள தவறான
ைறயில் விளங்கிக் ெகாள்வதன் காரணமாக
அல்ல ஆவணங்களின் பிைழகள் காரணமாக அல்ல
கணக்கி ம் ேபா
ஏற்ப ம் தவ கள் காரணமாக அல்ல
ேவேற ம் தவ கள் காரணமாக
எவராவெதா
உத்திேயாகத்த க்கு
ேமலதிகத்
ெதாைகெயான்
ெச த்தப்பட்
ப்பின்
அவ்வா
ெச த்தப்பட்ட
ெதாைகைய
மீளச்
ெச த் வதற்கு அந்த உத்திேயாகத்தர் கட் ப்பட் ள்ளார்.
19.

ெதளி ப த்திக் ெகாள்ளல் மற் ம் ேமலதிக அறி ைரகள்
இச் சுற்றறிக்ைகயின் ஏற்பா கள் சம்பந்தமாக விளக்கங்கள் மற் ம் ேமலதிக
அறி ைரகள் எதிர்பார்க்கப்ப ன், அவ்வாறான ேகாாிக்ைககைள திைறேசாிச்
ெசயலாளர், ெபா த் திைறேசாி, நிதி அைமச்சு, ெகா ம் 01 எ ம் கவாிக்கு
சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம்.

( 21 )
* 2.
நிதி அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் அறிவித்தல் (இல.1),— ம வாிக்
கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம் பிாிவின் கீழ், வ சாைலகள்/
சாராய உற்பத்தி களஞ்சியசாைலகள் ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2016
திெசம்பர் 09 ஆம் திகதிய 1996/52 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.03.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம

அறிவித்தல் இலக்கம் 991)

* 3.
நிதி அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் அறிவித்தல் (இல.2),— ம வாிக்
கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 22 ஆம் பிாி (1) ஆம் உப பிாிவின் கீழ்,
ேபாத்த ல் அைடக்கப்பட்ட கள்
மீதான வாி ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சரால்
விதிக்கப்பட் , 2016 திெசம்பர் 20 ஆம் திகதிய 1998/6 ஆம் இலக்க அதிவிேசட
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.03.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்
பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம

அறிவித்தல் இலக்கம் 993)

* 4.
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— விைளயாட் ல் ஊக்குப் பதார்த்தப் பயன்பாட் ற்
ெகதிரான சமவாயச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2013 ஆம் ஆண் ன் 33 ஆம்
இலக்க, விைளயாட் ல் ஊக்குப் பதார்த்தப் பயன்பாட் ற்ெகதிரான சமவாயச் சட்டத்தின்
34 (1) ஆம் பிாிவின் கீழ் தைடெசய்யப்பட்ட ெபா ட்களின் பட் யல் (2017) ெதாடர்பில்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப்
வாி 14ஆம் திகதிய
2006/15 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2017.03.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 5.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ைகயிைல மற் ம்
ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2006 ஆம்
ஆண் ன் 27ஆம் இலக்க, ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைபச்
சட்டத்தின் 33 ஆம் பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 30 ஆம் பிாிவின் கீழ் விதித் ைரக்கப்
பட்டனவான ைகயிைல உற்பத்திப் ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய்வதைன அல்ல
விற்பதைனத் தைடெசய்தல் ெதாடர்பில் சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 ெசத்ெதம்பர் 01 ஆம் திகதிய 1982/33 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக மற் ம் 2016 திெசம்பர் 15 ஆம் திகதிய 1997/22 ஆம்
இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக
லம் தி த்தம் ெசய்யப்பட் ப்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2017.02.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 6.
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம், நிர்வகித்த
நிைறேவற் த ம்) (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

ம், பணிகைள

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 7.
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட
விடயம் (2017, மார்ச்சு 08) [1].

லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

( 22 )
* 8.

வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 9.

கு யியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தச்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 10.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 11.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 12.
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,— இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின் கீழ்
கட்டைள,— 1996 ஆம் ஆண் ன் 9 ஆம் இலக்க இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின்
4 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெவளிநாட்
அ வல்கள் அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016
ஒக்ேதாபர் 5 ஆம் திகதிய 1987/23 ஆம் இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2016.11.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 13.
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— கம்பனிகள் சட்டம் மற் ம்
சங்கங்கள் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2007 ஆம் ஆண் ன் 7 ஆம்
இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தின் 477 ஆம் பிாி டன் வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 527 ஆம்
பிாிவின் கீழ் மற் ம் 2005 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க சங்கங்கள் (தி த்தம்)
கட்டைளசட்டத் டன் வாசிக்கப்ப ம் (123 ஆம் அத்தியாயம்) 1891 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம்
இலக்க சங்கங்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 19 ஆம் பிாிவின் கீழ், கம்பனிகள் (கட்டணம்)
மற் ம் சங்கங்கள் (கட்டணம்) ெதாடர்பாக ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள்
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 ஒற்ேறாபர் 25 ஆம் திகதிய 1990/12 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 14.
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ்
ஒ ங்குவிதிகள்,— 1987 ெசப்டம்பர் 14 ஆம் திகதிய 471/6 ஆம் இலக்க அதிவிேசட
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட கம்பனிகள் (ெசயலாளர்கள் பற்றிய)
ஒ ங்குவிதிகளின் 2 (i) (ஆ) பிாி
2007 ஆம் ஆண் ன் 7 ஆம் இலக்க கம்பனிகள்
சட்டத்தின் 527 ஆம் பிாிவின் கீழ் தி த்தப்பட் , (ix) எ ம் திய உப பிாிைவச் ேசர்த்
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் 2016 திெசம்பர் 20
ஆம் திகதிய 1998/11 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.03.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
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* 15.
ை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 139 ஆம் பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 321
ஆம் பிாிவின் கீழ் ெகாள்கலத்தின்
ெமாத்த திரண்மத்ைதச் சாிபார்த்தல் ெதாடர்பில்
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016
ஓகத் 11 ஆம் திகதிய 1979/30 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2017.02.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 16.
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 .
17.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

18.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

19.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

20.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

21.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

* அரசாங்க அ

லம் —

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

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

