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1.
157/ ’15
ெகௗரவ
த்திக பத்திறண,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வனப் பா காப் த் திைணக்களத்திற்குச் ெசாந்தமான வனாந்தரக் காணிகளின்
பரப்பள எவ்வள ;
(ii) இவ்வனாந்தரங்களின் ெபயர்கள் யாைவ;
(iii) ஒவ்ெவா

வனாந்தரத்தின ம் பரப்பள

ஏக்கர்களில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா?
(ஆ) (i) குறிப்பிட்ட வனாந்தரங்களின் எல்ைலகள் அைடயாளமிடப்பட் ள்ளனவா;
(ii) ஆெமனில், இவ்ெவல்ைல நிர்ணயம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திகதி யா ;
(iii) இன்ேறல், எல்ைலகைள நிர்ணயிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;
(iv) ஆெமனில், அத்திகதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) ேமேல அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட வனாந்தரங்களி ள் தற்ேபா
சுற் லாக் ைகத்ெதாழி டன் ெதாடர் ைடய ேஹாட்டல்கள் அல்ல
நிர்மாணிப் கள் உள்ளனவா;

கள்,
ேவ

(ii) ஆெமனில், ேமற்ப நிர்மாணிப் கள் காரணமாக வனாந்தரத் க்கு ஏற்ப ம்
தாக்கங்கள் பற்றி ஆய் ெசய்யப்பட் ள்ளதா;
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

2.
ெகௗரவ பத்ம
ேகட்பதற்கு,— (1)

உதயசாந்த

குணேசகர,—

உள்நாட்ட

வல்கள்

1223/ ’16
அைமச்சைரக்

(அ) (i) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(ii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் 1983 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர் அழிக்கப்பட் ள்ள
அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்,
(iii) அழிவைடந் ள்ள ேமற்ப
ெசாத் கள் பற்றி அரசாங்கத்தினால் ஏற் க்
ெகாள்ளக்கூ ய மதிப்பீெடான் ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அச்ெசாத் களின் ெமாத்த ெப மதி யாெதன்பைத ம்;

(2)
(v) அழிக்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா
ெசாத்
ெதாடர்பாக ம் ெபா ப் க்கூற
ேவண் ய
பயங்கரவாதிக க்கு
எதிராக
சட்ட
நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப (i) - (vi) வைர வினவப்பட் ள்ள தகவல்கள் ெதாடர்பான
ைமயான
அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
3.
1387/ '16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்டப் பிேரரைண இலக்கம் 142
இற்கு ஏற்ப, பால் உற்பத்திக்குத் ேதைவயான இயந்திர சாதனங்கைள ஒேர
தடைவயில்
ேதய்மானம்
அளிப்பதற்கான
ெகா ப்பனவிைன
ெபற் க்ெகாண்ட தரப்பினர்கள் யாவர்;
(ii) ஒேர தடைவயிலான ேதய்மானக் ெகா ப்பனவாக, ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நி வன ம் ெபற் க்ெகாண்ட பண ாீதியான நன்ைமகளின் அள யா ;
(iii) உள்நாட்
பால் உற்பத்தியின் வளர்ச்சிக்குத் ேதைவயான இயந்திர
சாதனங்கைள இறக்குமதி ெசய்ைகயில், 2015 சனவாி 01ஆம் திகதிக்கு
ன்னர் மற் ம் 2015 சனவாி 01ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் வழங்கப்பட்ட
இறக்குமதி வாிக் குைறப் கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
4.
1475/ ’16
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ேபாக்குவரத்
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) இலங்ைக மத்திய ேபாக்குவரத் ச் சைபயினால் இலவச ேப ந்
பயண
அ மதிச் சீட் க்கள் வழங்கப்பட் ள்ள அரச அ வலர்கள் மற் ம் பிற
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) இவர்கள் பணியாற் ம் நி வனங்கள் மற் ம் வதி ம் மாவட்டங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
அரச நி வனத்தா ம் இதற்ெகன இலங்ைக
ேபாக்குவரத் ச் சைபக்கு மாதாந்தம் ெச த் ம் ெதாைக ஒவ்ெவா
நி வனத்தின்ப தனித்தனியாக யாெதன்ன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
இலவச பயண அ மதிச்சீட் க்கள் பயன்ப த்தப்ப ம் பயண
வழிக்கு ஏற் ைடயதாக பஸ் வண் கைள ேசைவயில் ஈ ப த்தி ள்ள
ப்ேபாக்க க்கு
குறித்த
பணத்ைத
ேநர யாக
வழங்கக்கூ ய
வழி ைறெயான் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(v) இ.ேபா.ச. பஸ் வண் கைளத் தாித்
ைவத்தல், ஓட்டத்தில் ஈ ப த்தல்
மற் ம் ஏைனய பணியாளர்களின் பிரச்சிைனகளின் ேபா
இலங்ைக
ேபாக்குவரத் ச் சைப ெமௗனம் காக்கும் ெகாள்ைகைய பின்பற் வைத
அறிவாரா என்பைத ம்;
(vi) இ.ேபா.ச. பணியாளர்களின் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு இலங்ைக மத்திய
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் பங்களிப்ைப அதிகளவில் ெபற் க்ெகாள்ள
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
5.
1507/ '17
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் அரசாங்கம் ெபற் க்ெகாண்ட ெமாத்தக் கடன்களின்
ெப மதி யா ;
(ii) 2016 ஆம் ஆண் ல் ெபற் க்ெகாண்ட கடன்க க்காக ெச த்த ேவண் ய
நிைறேயற்றப்பட்ட சராசாி வட்
தம் யா ;
(iii) 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் க க்கு ஒப்பீட்டளவில், 2016 ஆம் ஆண் ல்
நிைறேயற்றப்பட்ட சராசாி வட்
தம் மாற்றமைடந் ள்ள ெப மதி யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
6.
1544/ ’17
அைமச்சைரக்

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ெவளிநாட்
ெதாழில்வாய்ப்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) அ ராத ரத்தில் வசிக்கும்,
ன்
பிள்ைளகளின் தாயான சுஜானி என்ற
ெபண் குைவட் நாட் ல் ேசைவயாற்றிய சமயம் மிக ெகா ரமான ைறயில்
சித்திரவைதக்கு உள்ளாக்கப்பட் ள்ளாெரன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ெகா ர சித்திரவைத காரணமாக
ண்ணான் க ைமயாகப்
பாதிக்கப்பட் , இவர் தற்சமயம் குைவட்
ள்ள அடான் ைவத்தியசாைலயில்
17 ஆம் வாட் ல் சிகிச்ைச ெபற் வ கின்றார் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ண்ணான் பாதிக்கப்பட்டைமயால் டங்கிய நிைலயில்
உடன யாக இலங்ைகக்கு அைழத் வரப்ப தல் ேவண்
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், இவ க்கு கிைடக்க ேவண் ய இழப்பீட்
உடன யாக இலங்ைகக்கு அைழத்
வர நடவ க்ைக
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

உள்ள இப்ெபண்
ெமன்பைத அவர்
த் ெதாைக டன்
ேமற்ெகாள்வாரா

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
7.
1782/ ’17
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— நீதி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) 1990 ஆம் ஆண் திெசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி அல்ல அதற்கு அண்மித்த
காலத்தில் வட மாகாணத்தின் ல்ைலத்தீ மாவட்டத்தில் ஸ் ம் விவாக
மற் ம் விவாகரத்
சட்டத்தின் கீழ் காதி நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்
பட்
ந்தவர்கள் யாவெரன்பைத ம்;
(ii) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
காதி நீதிமன்ற வலயத்தில் உள்ளடங்குகின்ற கிராம அ வலர்
பிாி கள் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப காதி நீதிமன்ற வலயங்கள் பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட வர்த்தமானப்
பத்திாிைக இலக்கங்கள் மற் ம் திகதிகள் யாைவெயன்பைத ம்; அவற்ைற
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
8.
1858/ ’17
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மாநகர
மற் ம்
ேமல்
மாகாண
அபிவி த்தி
அைமச்சினால்
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் மாநகர திட்டத்தின் (Megapolis Plan) கீழ் 2017
ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம்
ன்ேனாக்கி ள்ள 03 ஆண் கள் வைரயில்
மஹரகம பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்காக திட்டமிடப்பட் ள்ள அபிவி த்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ஏற்கனேவ ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
அைவ யாைவ என்பைத ம்;

ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதாயின்,

(iii) ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் திட்டவட்டமாக
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) இதற்ெகன அரச
என்பைத ம்;

மற் ம்

தனியார்

தலீ கள்

ேமற்ெகாள்ளப்ப மா

(v) ஆெமனின், அம் தலீ கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள அல்ல
ஆரம்பிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக
ஒ க்கப்பட் ள்ள
நிதித்
ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) தற்சமயம் ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வள

என்பைத ம்;

(iii) இதற்காக கடன் ெதாைககள் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனின், கடன் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் நி வனங்கள் மற் ம் கடன்
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(v) இன்ேறல்,
அரசாங்கத்தினால்
எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் ேம

ஒ க்கப்பட் ள்ள

நிதித்

ெதாைக

ம் அறிவிப்பாரா?

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
9.
1877/ ’17
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i)

ல அபிவி த்தி

த்தளம் மாவட்டத்தில் “கங்ேக வா ய” என்ற ெபயாில் கிராமம் ஒன்
இ ப்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், அந்தக் கிராமத்தில்
எத்தைனெயன்பைத ம்;

வா ம்

கு ம்பங்களின்

எண்ணிக்ைக

(iii) அந்தக் கிராமத்தில் வா ம் மீனவர்வர்கள் மீன் அ வைட குைறந்தி ப்பதனால்
ெப ம் சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி ள்ளைத அவர் அறிவாரான என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அந்தக் கிராமத்
மக்க க்கு ஏேத ம் நிவாரணம் வழங்க
அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?

(5)
10.
1878/ ’17
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016.04.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.05.31 ஆம் திகதி வைர கமத்ெதாழில்
அைமச்சு ேபணிவந் ள்ள கட்டடங்களின் ெமாத்த மின் கட்டணம் எவ்வள
என்பைத ம்;
(ii) அக்காலப்பகுதியில் ராஜகிாியவில் அைமந் ள்ள கமத்ெதாழில் அைமச்சினால்
குத்தைகக்குப் ெபறப்பட்ட
.பீ. ஜயசிங்ஹ கட்டடத்தின் ெமாத்த மின்
கட்டணம் எவ்வள என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
11.
1955/ ’17
ெகௗரவ கனக ேஹரத்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த் திட்டத்தின்
லம் கிராம
அ வலர்களின்
கடைமகைள
இலகுவாக்குவதற்காக
வழங்குவதாக
உ தியளிக்கப்பட்ட கணினிகைள வழங்குதல் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா
என்பைத ம்;
(ii) தற்ேபா கிராம அ வலர்க க்கு கணினிகள் வழங்கப்பட் ள்ள மாவட்டங்கள்
மற் ம் வழங்கப்பட் ள்ள கணினிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) இ வைர கிராம அ வலர்க க்கு கணினிகள் வழங்கப்படா ள்ள
மாவட்டங்கள் மற் ம் வழங்கப்பட ள்ள கணினிகளின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
(iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கணினிகள் வழங்கப்ப ம் திகதி
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) கிராம அ வலர்களின் அ வலகங்கள் ேபணிவரப்ப கின்ற கட் டங்க க்கான
வாடைகயாக அரசாங்கத்தினால் ெச த்தப்ப கின்ற ெகா ப்பன கிராமிய
மற் ம் நகர பிரேதசங்க க்கைமவாக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ெச த்தப்ப கின்ற இக்ெகா ப்பன காலத் க்ேகற்றவா ேபா மானதாக
அைமகின்றதா என்பைத ம்;
(iii) ேபா மானதாக
இல்லாவி ன்
இக்ெகா ப்பனைவ
அதிகாிப்பதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
12.
ெகௗரவ அ ர சிட்னி ஜயரத்ன,— நகர
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

திட்டமிடல்

மற் ம்

நீர்

1978/ ’17
வழங்கல்

உலகின் தலாவ ெபளத்த தா ேகா ரமாக க தப்ப கின்ற கிாிஹண்
ேசய
னித தலம் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வ ைக த ம் ேதசிய
க்கியத் வம் வாய்ந்தெதா
னித தலமாகும் என்பைத ம்;

(ii) ேமற்ப வணக்கஸ்தலத்தில் வசிக்கும் ேதரர்க க்கு மற் ம் இவ்விடத்ைத
பார்ைவயிட வ கின்ற உள்நாட்
மற் ம் ெவௗிநாட்
சுற் லாப்
பயணிக க்கு ேபாதியள நீர் வசதிகள் இங்கு இல்ைலெயன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

(6)
(ஆ) (i) கிாிஹண்

ேசய

னித தலத்தின் நீர் பிரச்சிைனக்கு நிரந்தர தீர்ெவான்ைற

வழங்குவதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii)

னித தலத்தி

ள்ள கு நீர் பிரச்சிைனைய தீர்ப்பதற்காக அப் னித தலத்தில்

ேதசிய நீர்வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயினால் ேபணிவரப்ப ம்
சில நீ்ர் ப சர்கைள தினந்ேதா ம் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத ம்;
(iii) அவ்வா

ப சர்

களஞ்சியப்ப த்தி

லம்

வழங்கப்ப ம்

குழாய்கள்

லம்

நீைர

உாிய

விநிேயாகிப்பதற்கு

ைறயில்
நடவ க்ைக

ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
13.
1981/ ’17
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ
(அ) (i) மகாவ

வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
தலீட்

“சுரக்சிததா”

திைணக்களத்தினால்

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் நீர்ப்பாசனத்

நைட ைறப்ப த்தப்ப ம்

க த்திட்டத்தின் பிரதான கால்வாய் ெசல்

வயம்ப

கால்வாய்

ம் தம் ள்ைள, கேலவல பிரேதச

ெசயலாளர் பிாி களில் 20 கி.மீ. நீளமான கால்வாய்க்கு கீழாக அைமந் ள்ள
தற்சமயம்

மைழநீரால்

அைணகளின்

மாத்திரம்

எண்ணிக்ைக

வள

ட்டப்ப ம்

ஒவ்ெவா

கிராம

சி
அ

குளங்கள்,
வலர்

பிாி

அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
வள

சிறிய

ட் வதற்கு

குளங்கள்,
வயம்ப

அைணகள்

ைறைம

கால்வாய்

ஊடாக

அைனத்ைத ம்
நீர்ப்பாசன

நீர்

வழங்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(iii) இதற்காக தற்சமயம் திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப

(i)

இல்

க த்திட்டத்தினால்

குறிப்பிடப்பட்ட
நீர்

வழங்கப்ப ம்

குளங்களில்
மற் ம்

வயம்ப
நீர்

கால்வாய்

வழங்கப்படாத

குளங்களின் ெபயர்கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
(v) பிரதானமான கால்வாய்க்கு கீழாக உள்ள குளங்கள் அைணகைள வள ட்டா ,
வடேமல்
விவசாயிக

மாகாணத்திற்கு

நீைர

வழங்குதல்

(vi) இதற்குத் தீர்வாக நீர் வழங்கப்படாத குளங்க
திட்டங்கைள வகுத்

கேலவல

க்கு நீைர வழங்குவதற்கான

நைட ைறப்ப த் வாரா என்பைத ம்;

(vii) ஆெமனின், எத்திகதியில் என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

தம் ள்ைள,

க்கு இைழக்கப்ப ம் அநீதியாக அைமயாதா என்பைத ம்;

(7)
14.
1988/ ’17
ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— உயர்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

கல்வி

மற் ம்

ெந ஞ்சாைலகள்

(அ) (i) பல்ேவ பட்ட மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த மாணவர்கள் குைறந்த ெவட் ப்
ள்ளிகைளக் ெகாண்ட மாவட்டங்களி ள்ள பாடசாைலகளில் ேசர்ந் பிற
மாவட்டங்களில் அைமந் ள்ள உயர் தரத்திலான கல்வி நிைலயங்களில்
கல்வி பயின்
க.ெபா.த (உயர்தரம்) பாீட்ைசக்கு தாம் ேசர்ந் ள்ள
பாடசாைலகளின்
லம்
ேதாற்றி
குறிப்பிட்ட
மாவட்டத்திற்காக
அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள பல்கைலக்கழக அ மதிக்குாிய இட ஒ க்கீட் ல்
(Quota) ேசர்ந் ெகாள்கின்றனர் என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
(i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயத்தின் காரணமாக குைறந்த
ெவட் ப் ள்ளிகைளக் ெகாண்ட மாவட்டங்களில் வாழ்ந் அங்ேகேய கல்வி
பயி ம் மாணவர்க க்கு பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான இட ஒ க்கீட் ல்
அ மதிக்கான வாய்ப் இழக்கப்ப வதன்
லம் இவர்கள் உள ாீதியாக
பாதிப் க்கு உள்ளாகின்றனர் என்பைத ம்;
(iii) பல்கைலக்கழக அ மதியின்ேபா
மாவட்ட மட்டத்தில் மாணவர்கைள
தரப்ப த் ம் அ ப்பைடயில் மாணவர்கைள பல்கைலக்கழகங்க க்கு
இைணத் க்ெகாண்டதன் பின்னர், அந்த வாிைசக்கிரமத்தில் மாற்றத்ைத
ஏற்ப த் வ ெதாடர்பாக ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ஆெமனில், இவ்வா குைறந்த ெவட் ப் ள்ளிகைளக் ெகாண்ட மாவட்டங்களில்
கல்வி பயி ம் மாணவர்களின் மனநிைலையக் க த்திற்ெகாண்
பிற
மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த மாணவர்களின் வ ைகையத் த ப்பதற்கும், அவ்வா
மாணவர்கைள ேசர்த் க்ெகாள் ம் பாடசாைலக க்ெகதிராக நடவ க்ைக
எ ப்பதற்கும் நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
15.
1990/ ’17
ெகௗரவ
மயில்வாகனம்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

திலகராஜா,—

உள்நாட்ட

வல்கள்

அைமச்சைரக்

வெர யா மாவட்டத்தின் மக்கள்ெதாைக மற் ம் வியியல் நிைல ஆகிய
காரணிகைளக் க த்தி்ற்ெகாண் பிரேதச ெசயலகங்களின் எண்ணிக்ைகைய
அதிகாிப்பதற்கான பிேரரைண பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
சந்தர்ப்பத்தில் அவ்ெவண்ணிக்ைகைய ஐந்
ெதாடக்கம் பத்
வைர
அதிகாிப்பதற்கு அைமச்சர் வாக்கு தியளித்தார் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;

(ii) அச்ெசயன் ைறயின் இன்ைறய நிைலைம யாெதன்பைத ம்;
(iii) அதைன நைட ைறப்ப த் வதில்
என்பைத ம்;

ஏேத

ம்

சவால்கள்

உள்ளனவா

(iv) அப்பிேரரைண நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(8)

ெபா

அ

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்கள்

1.
ெகௗரவ எம்.எஸ். ெதளபீக்,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ
ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக :-

மதி,— பின்வ ம் சட்ட லம்

“ேஜ ஸ்ரீ ரங்கா மன்றத்ைதக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

சட்ட

லம்”

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் (2018) — (ஒ க்கப்பட்ட
ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் (2017, நெவம்பர் 09) [1].

தலாம் நாள்) — விவாதம்

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 2.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 12, 14 மற் ம்
22 ஆம் பிாி க டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 32 ஆம் பிாிவின் கீழ், ம வாி ெதாடர்பாக
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ைல 28 ஆம் திகதிய
2029/51ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2017.10.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம

அறிவித்தல் இலக்கம் 996)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

* 3.
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வணிகக் கப்பற்ெறாழில்
சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 52 ஆம் இலக்க, வணிகக்
கப்பற்ெறாழில் சட்டத்தின் 126 மற் ம் 321 ஆம் பிாி களின் கீழ், கடேலா க க்கான
பயிற்சியளித்தல், சான்றளித்தல், காவல் காத்த ல் ஈ படல் நியமங்கள் ெதாடர்பாக
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 08 ஆம் திகதிய
2018/3 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக
லம் தி த்தப்பட்ட 2016
ஒக்ேடாபர் 04 ஆம் திகதிய1987/19 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.10.17 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 4.

அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ

தி த்தச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 5.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாயச் சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(9)
* 6.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38
ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2016.09.06 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேதசிய ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத் மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் பற்றிய
2017.01.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்

* 7.
ேபாக்குவரத்
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— இலங்ைகப்
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2012,— 1971 ஆம்
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.03.07 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட இலங்ைகப்
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத் மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் பற்றிய
2017.03.24 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்

* 8.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2014,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38
ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.05.03 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேதசிய ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத் மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் பற்றிய
2017.05.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்

* 9.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக்
கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2011,—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2016.12.10 ஆந்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2011.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட
இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்தாபனத்தின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிநிைலக்
கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக ஆகியன அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 10.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய ேசமிப்
வங்கியின்
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2015,— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3)
ஆம் உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம்
உட்பிாிவின் கீழ், 2017.01.24 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய ேசமிப் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 10 )
* 11.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2015,— நிதிச்சட்டத்தின் 35(3)
உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின்
கீழ் 2017.01.25 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட ம் கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 12.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2015,— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3)
உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின்
கீழ் 2017.03.08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 13.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல்
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் - 2014,—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின் கீழ் 2017.03.21
ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட சுயாதீன பட்டயக் கணக்காளர்களின் க த் க்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட
வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 14.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந் க்
கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2013,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 ஆம்
இலக்க அரசாங்க சட்ட ர்வமான ெதாழில் ட்பக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம்
பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ்
2016.07.08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான
அரச ம ந் க் கூட் த்தாபன ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

* 15.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர
ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2013,— 1983 ஆம் ஆண் ன்
54 ஆம் இலக்க ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைலச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம் பிாி மற் ம்
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.07.21 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர
ைவத்தியசாைலயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

( 11 )
* 16.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந் உற்பத்திக்
கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2013,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49
ஆம் இலக்க அரசாங்க சட்ட ர்வமான ெதாழில் ட்பக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2)
ஆம் பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம்
பிாிவின் கீழ் 2016.08.11 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் க்கு
உட்ப த்தப்பட்ட அரச ம ந்
உற்பத்திக் கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம்
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

* 17.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக காப்
திக்
கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2014,—
2007 ஆம் ஆண் ன் 07 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டம் மற் ம் 2000 ஆம் ஆண் ன் 43 ஆம்
இலக்க காப்
திக் ைகத்ெதாழில் சட்டத்தின் ஒ ங்குவிதிக க்கைமய 2017.03.22 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட,
பட்டயக் கணக்காளர்களான ேகபீஎம்ஜீ நி வனத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான
இலங்ைக காப்
திக் கூட் த்தாபனத்தின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம்
வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 18.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய ேசமிப்
வங்கியின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட நிதிக்கூற் க்ககள் - 2014,—
பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின் 35 (3) ஆம் உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம்
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ், 2016.05.05 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளாின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய ேசமிப்
வங்கியின்
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 19.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2014,— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின்
35 (3) உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3)
உட்பிாிவின் கீழ் 2016.09.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த
அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 20.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2014,— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின்
35 (3) உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3)
உட்பிாிவின் கீழ் 2017.05.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள்
மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 12 )
* 21.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— சிலாபம் ெப ந்ேதாட்டக்
கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் - 2014,— 1971 ஆம் ஆண் ன்
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) உட்பிாிவின் கீழ் 2016.11.15 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய் த் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான சிலாபம்
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த
அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 22.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் - 2014,— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின் 35 (3)
உட்பிாிவின் கீழ் மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3)
உட்பிாிவின் கீழ் 2016.10.28 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப்
உள்ளடங்கலான பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 23.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக்
கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் - 2014/2015,— 1971 ஆம்
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ் 2016.08.09 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2015.03.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட,
ஏனஸ்ட் அன் யங் நி வனத்தின் பட்டயக் கணக்காளர்களின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.08.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 24.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— விஜய குமார ங்க
ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1999
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க விஜய குமார ங்க ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலச் சைபச்
சட்டத்தின் 30(2) ஆம் பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின்
14(2)சீ பிாிவின் கீழ் 2016.08.12 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான விஜய குமார ங்க ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலயின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 25.
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய அபாயகர
ஔடதங்கள் கட் ப்பாட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் - 2013,— 1984 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க, ேதசிய அபாயகர
ஔடதங்கள் கட் ப்பாட் ச் சைபச் சட்டம் மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க
நிதிச் சட்டத்தின் 13(1) பிாிவின் கீழ் 2016.08.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31
ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான வ டாந்த அறிக்ைக ம் நிதிக்கூற் க்க ம்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேதசிய பா காப் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2016.10.05 ஆம்
திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 13 )
* 26.

டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— ேதசிய
டைமப் அபிவி த்தி
அதிகாரசைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2012,— 1979 ஆம் ஆண் ன்
17 ஆம் இலக்க ேதசிய
டைமப் அபிவி த்தி அதிகாரசைபச் சட்டத்திற்க க்கைமய
2016.10.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2012.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான வ டாந்த ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.09 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 27.

டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— நிர்மாணப் பயிற்சி அபிவி த்தி
நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 ஆம்
இலக்க அரச ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் 1 ஆம்
உட்பிாிவின் கீழ் மற் ம் 1992 ஜூன் மாதம் 10 ஆம் திகதிய 718/15 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகக்கைமய 2016.10.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட,
2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஆண்டறிக்ைக மற் ம்
கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.09 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 28.
காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்
அைமச்சர்,— காணி சீர்தி த்த
ஆைணக்கு வின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1972 ஆம் ஆண் ன் 1
ஆம் இலக்க காணி சீர்தி த்த ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் கீழ் 2016.11.18 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.03.09

* 29.
காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்
அைமச்சர்,— காணி சீர்தி த்த
ஆைணக்கு வின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2014,— 1972 ஆம் ஆண் ன் 1
ஆம் இலக்க காணி சீர்தி த்த ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் கீழ் 2016.11.18 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.03.09

* 30.
ேபாக்குவரத்
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— இலங்ைக சிவில்
விமானச்ேசைவகள் அதிகாரசைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2014,—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2016.12.05
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக சிவில் விமானச்ேசைவகள் அதிகாரசைபயின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.10 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 14 )
* 31.

டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— அரச அபிவி த்தி மற் ம் நிர்மாணக்
கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2012,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49
ஆம் இலக்க அரச ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் 1 ஆம்
உட்பிாிவின் கீழ் 2017.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2012.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான
வ டாந்த
அறிக்ைக
மற் ம்
கணக்குகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.09 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 32.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்
ைவத்திய நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1971 ஆம்
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.01.24 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான ேதசிய ேபாக்குவரத்
ைவத்திய நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.10 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 33.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக்
கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2015/2016,—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ்
2017.07.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2016.03.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த
வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக் கம்பனியின்
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.08.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 34.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக்
கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013/2014,— 1971 ஆம் ஆண் ன்
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ் 2015.03.04 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.03.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட,
ஏர்னஸ்ட் அன்ட் யன்ங் நி வனத்தின் பட்டயக் கணக்காளாின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.08.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 35.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— இலங்ைக ேதசிய மனித வள அபிவி த்தி ஆைணக்கு வின்
ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2014,— 1997 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க இலங்ைக
ேதசிய மனித வள அபிவி த்தி ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 24 ஆம் பிாிவின் கீழ்
2016.10.27 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த
வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக ேதசிய மனித வள அபிவி த்தி
ஆைணக்கு வின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.09
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
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* 36.
அபிவி த்திப் பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்ச ம் ெவளிவிவகார அைமச்ச ம்,— ஊழியர்
நம்பிக்ைகப் ெபா ப் நிதியத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2014,— 1980 ஆம்
ஆண் ன் 46 ஆம் இலக்க ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப் நிதியச் சைபச் சட்டத்தின் 11
ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.11.12 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப் நிதியச் சைபயின்
ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.09
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 37.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— ேதசிய காப்
தி நம்பிக்ைக நிதியத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 2013,— 2006 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்க ேதசிய காப்
தி நம்பிக்ைக நிதியச் சைபச்
சட்டத்தின் 17 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.01.27 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31
ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய காப்
தி நம்பிக்ைக
நிதியத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.09
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 38.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— ேதசிய காப்
தி நம்பிக்ைக நிதியத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 2014,— 2006 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்க ேதசிய காப்
தி நம்பிக்ைக நிதியச்
சட்டத்தின் 17 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.12.10 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31
ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய காப்
தி நம்பிக்ைக
நிதியத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.09
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
*39.
ெவளிநாட் ெதாழில்வாய்ப் அைமச்ச ம் நீதி அைமச்ச ம்,— இலங்ைக ெவளிநாட்
ேவைலவாய்ப் ப் பணியகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2013,— 1985 ஆம்
ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க இலங்ைக ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் ச் சட்டத்தின் 19 ஆம்
பிாிவின் கீழ், 2016.06.08 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான
இலங்ைக
ெவளிநாட்
ேவைலவாய்ப் ப்
பணியகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய
திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2016.10.05 ஆம்

*40.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— இலங்ைக மகாவ அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 2012,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 23 ஆம் இலக்க இலங்ைக மகாவ
அதிகாரசைபச்
சட்டத்தின் 34 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.05.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2012.12.31 ஆம்
திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக மகாவ
அதிகாரசைபயின்
ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.03.09

( 16 )
*41.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— இலங்ைக மகாவ அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 2013,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 23 ஆம் இலக்க இலங்ைக மகாவ
அதிகாரசைபச்
சட்டத்தின் 34 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.11.15 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம்
திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக மகாவ
அதிகாரசைபயின்
ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.03.09

*42.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— அரச மரக் கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2013,—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.09.06
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான
அரச மரக் கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(வ வாதார அபிவி த்தி, சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் பற்றிய
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.03.09 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

*43.
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஸ்ரீலங்கா ஸ்ேடட் ேர ங்
(ெஜனரல்) ேகாப்பேரஷன்
மிெடட் ன் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 2012/2013,— 1970 ஆம் ஆண் ன் 33 ஆம் இலக்க ஸ்ரீ லங்கா ஸ்ேடட் ேர ங் (ெஜனரல்)
ேகாப்பேரஷன்
மிெடட் சட்டத்தின் கீழ் 2016.07.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட,
2013.03.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, சுயாதீன
கணக்காய்வாளர்களின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஸ்ரீலங்கா ஸ்ேடட் ேர ங்
(ெஜனரல்)
ேகாப்பேரஷன்
மிெடட் ன்
ஆண்டறிக்ைக ம்
கணக்குக ம்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய
ைறசார்
2016.10.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ேமற்பார்ைவக்

கு வினால்

*44.
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஸ்ரீலங்கா ஸ்ேடட் ேர ங்
(ெஜனரல்) ேகாப்பேரஷன்
மிெடட் ன் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள்2013/2014,— 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
2017.04.07 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ேமற்பார்ைவக்

கு வினால்

*45.
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேதசிய சி வர் பா காப்
அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013,— 1996 ஆம் ஆண் ன் 50 ஆம்
இலக்க ேதசிய சி வர் பா காப் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் 32 ஆம் பிாி மற் ம் 1971
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(2)(உ) பிாிவின் கீழ் 2016.06.07 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான, ேதசிய சி வர் பா காப்
அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம்
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபண்கள் பால்நிைல பற்றிய ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.21 ஆம் திகதி
பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 17 )
*46.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள்-2013,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம்
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட,
2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, சுயாதீன
கணக்காய்வாளர்களான எஸ்.ேஜ.எம்.எஸ்.
பட்டயக் கணக்காளர் நி வனத்தின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான லங்கா
த்ர அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
*47.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள்-2014,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம்
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017.08.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட,
2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, சுயாதீன
கணக்காய்வாளர்களான எஸ்.ேஜ.எம்.எஸ்.
பட்டயக் கணக்காளர் நி வனத்தின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான லங்கா
த்ர அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
*48.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— எச் எப்சி வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள்-2014,— 1949 ஆம் ஆண் ன் 58 ஆம் இலக்க
நிதிக்ெகாள்ைக 35(3) பிாிவின் கீழ் மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்
சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017.07.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31
ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான எச் எப்சி வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக
மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
*49.
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக ெபற்ேறா யக்
கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013,— 1961 ஆம் ஆண் ன் 28
ஆம் இலக்க இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 32(3) ஆம் பிாிவின் கீழ்
2016.04.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம்
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(வ ச்சக்தி பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2016.10.07 ஆம் திகதி
பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
*50.

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வைரய க்கப்பட்ட
இலங்ைக கப்பல் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2012/2013,—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.01.28
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.03.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக கப்பல் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த
அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.10 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 18 )
*51.

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வைரய க்கப்பட்ட
இலங்ைக கப்பல் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013/2014,—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.09.06
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.03.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக கப்பல் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த
அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.10 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
*52.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— இலங்ைக ஆ ர்ேவத
ம ந் ப்ெபா ள் கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013,— 1957 ஆம்
ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க அரச ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30 ஆம் பிாிவின்
கீழ் 2017.01.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ஆ ர்ேவத ம ந்தகக் கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம்
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

*53.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேஹாமிேயாபதி ம த் வ
சைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2011,— 1970 ஆம் ஆண் ன் 07 ஆம் இலக்க
ேஹாமிேயாபதிச் சட்டத்தின் 40 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017.01.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
2011.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேஹாமிேயாபதி ம த் வ
சைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

*54.

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக
ைற க
அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2012,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம்
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2015.10.08 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட,
2012.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக
ைற க
அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.01.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
*55.

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக
ைற க
அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம்
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.06.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட,
2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக ைற க அதிகார
சைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.01.24 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
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*56.

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக
ைற க
அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2014,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம்
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.11.12 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட,
2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக ைற க அதிகார
சைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.01.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
*57.
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— சுகததாச ேதசிய விைளயாட் ப் பல்ெதாகுதி
அதிகாரசைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்கறிக்ைக-2012,— 1971 ஆம்
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)சீ உட்பிாிவின் கீழ் 2016.06.24 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2012.1 2.31 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
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.21 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

* 58.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 59.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 60.
அரசியலைமப்பின் கீழ் பிேரரைண,— விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்
(2016 ன் 22),— “இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 104ஆ
(5) (அ) ஆம் உ ப் ைரயின் ஏற்பா களின் பிரகாரம், ேதா்தல் ஆைணக்கு வினால் 2016
ெபப்
வாி 25 ஆம் திகதிய 1955/19 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானியில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2016.05.06 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான, மக்கள்
தீர்ப்ெபான் க்கான அல்ல ேதா்தெலான் க்கான காலக்ெக வின் ேபா இலத்திரனியல்
மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் பின்பற்றிெயா க ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் அல்ல வழிகாட்
ெநறிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட் எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
61.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

62.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

63.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

( 20 )
64.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

65.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

66.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

67.
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
68.
ஆேலாகா ச

க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

69.
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
* அரசாங்க அ

பப்ளிக்

அக்க ன்டன்ஸ்

(கூட் ைணத்தல்)

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

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

