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1.
ெகௗரவ ஆனந்த அ

த்கமேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

22/ ’18

(அ) (i) கண்
மாவட்டத்தில் உள்ள மாகாணப் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) அந்தப் பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) அந்த ஒவ்ெவா பாடசாைலயி
எத்தைனெயன்பைத ம்;

ம் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக

(iv) அந்தப் பாடசாைலகளில் நில ம் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;
(v) கண் மாவட்டத்தில் நில ம் ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்ட ஆசிாியர்
ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?
2.
136/ ’18
ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— மாகாண சைபகள், உள்
மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

ராட்சி

(அ) (i) மத்திய மாகாணசைபக்குச் ெசாந்தமான மாத்தைள மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள
நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப

நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நீர்ப்பாசன திட்டத்தி
ந் ம் பயன்ெப கின்ற
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நீர்ப்பாசன திட்டத்தின்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற காணிகளின் ஏக்கர் அள
என்பைத ம்;

ல ம் பயிர்ெசய்ைக
தனித்தனியாக எவ்வள

(v) 2010 ஆம் ஆண்
ந் இற்ைறவைர மத்திய மாகாணசைபயினால் மாத்தைள
மாவட்டத்தில் நீர்ப்பாசன அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்காக ெசலவிடப்
பட் ள்ள பணத்ெதாைக வ டவாாியாக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(2)
3.
192/ ’18
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம்
ேகட்பதற்கு,— (2)

தி அபிவி த்தி அைமச்சைரக்

(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
இப்பாலத்ைத ம சீரைமக்க அனர்த்த
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைக யா ;

மக்கள்
பயன்ப த் கின்ற
காைமத் வ அைமச்சினால்

(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?
4.
236/ ’18
ெகளரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,— மாகாண சைபகள்,
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

உள்

ராட்சி

மற் ம்

(அ) (i) மீெதாட்ட ல்ைலக்கு
ேமலதிகமாக,
உள் ராட்சி
மன்றங்களினால்
அகற்றப்பட்
தற்ேபா
உ வாகி ள்ள குப்ைப ேம கள் யாைவ
என்பைத ம்;
(ii) அைவ உாித்தான உள்

ராட்சி மன்றங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) தற்ேபா ேமற்ப குப்ைப ேம களில் காணப்ப கின்ற குப்ைபகளின் அள
யா என்பைத ம்;
(iv) இவற்றில் தற்ேபா ஆபத்தான நிைலயில் காணப்ப கின்ற குப்ைப ேம கள்
உள்ளனவா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) இவ்வாறான குப்ைப ேம க க்கு ெமன்ேம ம் குப்ைபகைள அகற்றி அைவ
வளர்ச்சியைடவதற்கு நடவ க்ைகெய க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) இன்ேறல், அதற்காக உள் ராட்சி அைமச்சின் கீழ்
ேவைலத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

ஏேத

ெமா

(iii) இதற்காக உள்நாட் மற் ம் ெவளிநாட் ாீதியில் தலீ கைளப் ெபற் க்
ெகாள் ம் ேவைலத்திட்டெமான் உள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அைவ யாைவ என்பைத ம்;
(v) தற்ேபா
ஏேத ம் ேவைலத்திட்டெமான்
அதன் ன்ேனற்றம் யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ஆரம்பிக்கப்பட்

ப்பின்,

(3)
5.

385/ ’18
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கிராமிய பாடசாைலகளின் கல்வியில் வளர்ச்சி ஏற்பட் ள்ள ேபாதி ம்,
ெப ந்ேதாட்டங்களில்
வாழ்கின்ற
மக்களின்
பிள்ைளகளின்
கல்வி
ழ்ச்சியைடந் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) 2010 ஆம் ஆண்
ந்
2014 ஆம் ஆண்
வைர ெப ந்ேதாட்டப்
பாடசாைலகைள ேமம்ப த் வதற்காக கடந்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) அதற்காக எவ்வள பணம் ெசலவிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(iv) அதற்காக
அக்காலப்பகுதியி ள் ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ள ஆசிாியர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(v) 2015 ஆம் ஆண் ன் சனவாி தல் இற்ைறவைர அரசாங்கம் ெப ந்ேதாட்டப்
பாடசாைலக க்காக ெசலவிட் ள்ள பணத் ெதாைக மற் ம் ஆட்ேசர்க்கப்
பட் ள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக கண் , வெர ய, ப ைள மற் ம்
இரத்தின ாி மாவட்டங்க க்கைமய தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

6.

419/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— உயர்கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)
த்தளம்
மாவட்டத்தில்
அைமந் ள்ள
ெதால்ெபா ளியல்
ாீதியில்
ெப மதிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) ேமற்ப
இடங்களில்
தற்ேபா
பா காப்
நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற இடங்கள் யாைவ;
(iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் ஒ க்கப்பட்ட
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(iv) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில்
ெப மதிமிக்க இடங்கள் யாைவ;
(v) ேமற்ப
அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்
ெசய்யப்பட்
ப்பின்,
மதிப்பீட் ப் ெப மதி ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(vi) ேமற்ப
அழி கள்
ெதாடர்பாக
சட்ட
நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா;
(vii) ேமற்ப அைனத்தின ம்
ைமயானேதார் அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
7.

443/ ’18
ெகளரவ ஜயந்த சமர ர,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) மண்ெணண்ெணய் இறக்குமதியின்ேபா ஒ லீற்றர் மண்ெணண்ெணய்க்கு
அரசாங்கம் அறவி கின்ற இறக்குமதி வாி எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) மண்ெணண்ெணய்க்கு அரசாங்கம் இறக்குமதி வாி தவிர ேவ
வாிகைள
அறவி கின்றதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், ேமற்ப வாி வைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ஒ
லீற்ற க்கு அறவிடப்ப கின்ற வாித் ெதாைக, ஒவ்ெவா
வாி
வைகக்கும் அைமய எவ்வள என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(4)
(ஆ) (i) ஒ லீற்றர் மண்ெணண்ெணய்க்கு அரசாங்கம் அறவி கின்ற ெமாத்த வாித்
ெதாைகயான , ஒ
லீற்றர் மண்ெணண்ெணயின் சில்லைற விற்பைன
விைலயில் எத்தைன சத தமாகும் என்பைத ம்;
(ii) மண்ெணண்ெணய்க்கு அரசாங்கம் அறவி கின்ற சகல வாிகைள ம் நீக்கும்
பட்சத்தில், வா க்ைகயாள க்கு ஒ லீற்றர் மண்ெணண்ெணய்ைய ெபற் க்
ெகா க்கக்கூ ய சில்லைற விைல யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
8.
476/ ’18
ெகௗரவ விமல ர
ேகட்பதற்கு,— (2)

திசாநாயக்க,— நிதி

மற் ம் ெவகுசனஊடக அைமச்சைரக்

(அ) 2006 ஆம் ஆண் ன் 27 ஆம் இலக்க ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் ெதாடர்பான
ேதசிய அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்ப
ம பானம் மற் ம்
ைக பி த்தல்
காட்சிகைளக்ெகாண்ட ெதாைலக்காட்சி நாடகங்கள், திைரப்படங்கள் அல்ல
விளம்பரப் பிரசாரங்கள் தைடெசய்யப்பட் ள்ளன என்பைத அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) ஆெமனில், ெவகுசன ஊடக அைமச்சினால் நி வகிக்கப்ப ம் சுயாதீன
ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசயில் 2017.02.11 ஆம் திகதி பி.ப. 7.30 க்கும்
8.00
மணிக்கும்
இைடயில்
ஒளிபரப்பப்பட்ட
“சுேவத்த
கங்தீர”
ெதாைலக்காட்சி நாடகத்தின் ஒ காட்சியில் ஒ ந ைக ைக பி ப்ப
ெதளிவாகக் காட்சிப்ப த்தப்பட்ட என்பைத ம்;
(ii) குறிப்பாக, ஒ
காரணமாக இ

ெபண்
ைகப்பி க்கின்ற காட்சி ஒளிபரப்பப்ப வதன்
ைகபி த்த க்கு ஊக்குவிப்பாக அைமயலாம் என்பைத ம்;

(iii) பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்பட்ட சட்ட ஏற்பா கள் அரச ெவகுசன
ஊடக நி வனெமான்றினால் மீறப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(இ) இந்த ஒளிபரப்
ெதாடர்பாக
ைறசார்ந்த விசாரைணெயான்ைற நடாத்தி
இனிேமல் இவ்வாறான சம்பவங்கைளத் தவிர்க்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

9.
ெகௗரவ எஸ். சீ.

478/ ’18
த் குமாரண,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) 2018 ஆம் ஆண் ன் சி ேபாகம் ெதாடக்கம் உர மானியம் வழங்கும் ேபா
ேமற்ப மானியம் ஆரம்பத்தில் வழங்கும் ேபா பின்பற்றப்பட்ட ைறேய
மீண் ம் பின்பற்றப்ப மா என்பைத ம்;
(ii) அதற்கைமய, ெநற் பயிர்ச் ெசய்ைகயாள க்கு ஓர் ஏக்க க்காக வழங்கப்ப ம்
உரத்தின் அள எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ஒவ்ெவா
ெசய்ைகக்காக வழங்கப்ப ம்
மட் ப்ப த்தப்ப மா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப

உரமானியம் ேவ

பயிர்க

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

உர

மானியத்தின்

அள

க்காக ம் வழங்கப்ப மா என்பைத ம்;

(5)
10.
495/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள்

ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஊவா

மாகாண

திப்

பயணிகள்

ேபாக்குவரத்

அதிகாரசைபயின்

கட் ப்பாட் ன் கீழ் ஓட்டத்தில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ள பஸ் வண் களின்
எண்ணிக்ைக யா
(ii) இன்றளவில்

என்பைத ம்;

திப் பயணிகள் ேபாக்குவரத்

பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா

அதிகாரசைபயில் கடைமயாற் ம்

என்பைத ம்;

(iii) அங்கு இன்றளவில் கடைமயாற் ம் அ

வலர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்

கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(iv) ஊவா

மாகாணத்தின்

நியமிக்கப்பட்டதன்

தற்ேபாைதய

பின்னர்,

தலைமச்சர்

இற்ைறவைர

குறித்த

அப்பதவிக்குத்
அதிகாரசைபயில்

வழங்கப்பட் ள்ள ெதாழில் வாய்ப் களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அந்த
ெதாழில்ெப நர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
(v) தற்ேபாைதய

தலைமச்சர்

வழங்கி ள்ள பஸ் வண்
அ

அப்பதவிக்கு
அ

நியமிக்கப்பட்டதன்

பின்னர்

மதிப்பத்திரங்கள் (Permits) மற் ம் அந்த

மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள

தனித்தனியாக யா

கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;

திகள் மற் ம் நபர்களின் ெபயர்கள்

என்பைத ம்;

(vi) அதற்ெகன பின்பற்றப்பட்ட

ைறயியல் யா

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
11.
555/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

த்தளம் மாவட்டத்தி

ள்ள தமிழ் ெமாழிப் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக

எவ்வள ;
(ii) ேமற்ப
(iii) தற்ேபா

பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் யாைவ;
ஒவ்ெவா

பாடசாைலயி

ம் ேசைவயாற்றி வ ம் ஆசிாியர்களின்

எண்ணிக்ைக யா ;
(iv)

த்தளம் மாவட்டத்தி

ள்ள தமிழ் ெமாழிப் பாடசாைலகளில் பாாிய ஆசிாியர்

பற்றாக்குைற நில கின்ற
(v) ஆெமனில், ேமற்ப
ேமற்ெகாள்

என்பைத ஏற் க்ெகள்வாரா;

ஆசிாியர் பற்றாக்குைறையக் குைறப்பதற்கு அைமச்சு

ம் நடவ க்ைககள் யாைவ;

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

(6)
12.
574/ ’18
ெகௗரவ
ஷார இந் னில் அமரேசன,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

்டைமப்

மற் ம் நிர்மாணத் ைற

(அ) (i) சி நீரக ேநாய் பரவி வ கின்ற கு நாகல் மாவட்டத்தில், சி நீரக
ேநாயாளர்க க்கு தம
ம ந் க க்காக அதிகள
பணத்ைத ெசலவிட
ேநாிட் ள்ளதால், இவர்க க்கு
கைள நிர்மாணித் க் ெகா ப்பதற்கும்,
இவர்களால் நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள
களின்
ேவைலகைள நிைற ெசய்வதற்கும் அைமச்சு ஏேத ம் ேவைலத்திட்டத்ைத
ஆரம்பித் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், உதவி ெபற்ற ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
ஒவ்ெவா பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய யா என்பைத ம்;

கவாிகள்

(iii) எதிர்வ ம் காலத்தில் இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத மாவட்டம்
ராக ம்
விஸ்தாிப்பதற்கு அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைக யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
13.
595/ ’ 18
ெகௗரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

சுேதச ம த் வ

(அ) (i) வட மத்திய மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் பரவி ள்ள சி நீரக ேநாய்
நிைலைமைய இனங்காண் ெகாள்வ ெதாடர்பில் தற்ேபா இடம்ெபற்
வ கின்ற ஆய் களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;
(ii) அவ்
ஆய் கைள
ேமற்ெகாண் வ கின்ற
நி வனங்களின ம்
ஆய்வாளர்களின ம் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப ஆய் களின் தீர்மானங்கள் கிைடக்கப்பட ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம்;
(iv) குறிப்பிட்ட ஆய் க

க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்ேடா க்கு வழங்கப்ப கின்ற சிகிச்ைசக க்கு
ேமலதிகமாக இந்ேநாய் ஏற்ப வதைனத் த ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாெதன்பைத ம்;
(ii) வ த்த நீைர உற்பத்தி ெசய்கின்ற Reverse Osmosis Plant க க்கு
ேமலதிகமாக பிாித்தானியாவில் அைமந் ள்ள ICON LIFE SAVER எ ம்
நி வனத்தின் ஒ உற்பத்தியாகக் கூறப்ப கின்ற LIFE SAVER எ ம் நீர்
வ ெயான் இந்நாட் க்கு அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) சி நீரக ேநாய் பர வைதக் கட் ப்ப த் வதற்கு அதைன ஏன் பயன்ப த்த
யா என்ப ெதளி ப த்தப்ப மா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

(7)
14.

608/ ’18
ெகளரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ச க வ
ட்டல் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இன்றளவில் ச ர்த்தி வங்கி வச ள்ள ெசாத் க்களின் அள
யா
என்பைத ம்;
(ii) நாெடங்கி
ள்ள ச ர்த்தி வங்கிக் கிைளகள் மற் ம் ச ர்த்தி மகா
சங்கங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யா என்பைத ம்;
(iii) இன்றளவில் அைனத் ச ர்த்தி சங்கங்கள் வச ள்ள ெசாத் க்களின் அள
யா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) 2018 ேம தினக் ெகாண்டாட்டத்தின் ேபா
பிரதம அைமச்சர்
குறிப்பிட்டதன்ப , ச ர்த்தி (வாழ்வின் எ ச்சி) வங்கி இலங்ைக மத்திய
வங்கியின் கீழ் ெகாண் வரப்ப மா என்பைத ம்;
(ii) 2013 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க வாழ்வின் எ ச்சிச் சட்டத்தின்ப ,
இலங்ைக மத்திய வங்கியி
ந் வி விக்கப்பட் ள்ள ேமற்ப வங்கிைய
மீண் ம் ெபா ப்ேபற்பதற்கு வாய்ப் உள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) அவ்வா ெபா ப்ேபற்கப்ப ன், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல் ஏன்?

15.

960/ ’18
ெகௗரவ மயந்த திசாநாயக்க,— விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள்
அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் கண் மர ாிைமகள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) மைலநாட் ப் பிரேதசங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட
மைலநாட் க்
கிராமிய
னர்வாழ்வளிப் த்
திைணக்களம்
கடந்த
அரசாங்கத்தினால்
ஒழிக்கப்பட்டைம காரணமாக மைலநாட் ப் பிரேதச
மக்க க்கு அநீதி ேநர்ந் ள்ளெதன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா?
(ஆ) (i) மைலநாட்
அபிவி த்தி
அதிகாரசைபயின்
லம்
மைலநாட் ப்
பிரேதசத்திற்கு உாித்தான அபிவி த்தி நன்ைமகள் யாைவ;
(ii) ேமற்ப அதிகாரசைபக்கு ஒ க்கிய பணத்ெதாைக எவ்வள ;
(iii) ேமற்ப
அதிகாரசைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பணிகள் மற் ம்
அ லாக்கப்பட்ட க த்திட்டங்கள் யாைவ ;
(iv) மைலநாட்
அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் தைலைமத் வம் மற் ம்
தாபனப் ெபா ப்பிைன வகிக்கின்ற ஆட்கள் யார் ;
(v) மைலநாட் அபிவி த்தி அதிகாரசைப லமாக மைலநாட் ப் பிரேதசத்தின்
வறிய
கிராமங்களின்
மக்க க்கு
வழங்கிய
ெதாழில்கள்
மற் ம்
ெதாழில்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(vi) மைலநாட் அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் வறிய கிராமங்ைளச் ேசர்ந்த
மக்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத ேமம்ப த் வதற்காக
ஆரம்பிக்கப்பட்ட
க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள , மற் ம் க த்திட்டங்களின்
ெபயர்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) மைலநாட் க் கிராமிய
னர்வாழ்வளிப் த்
ஆரம்பிக்க க தி ள்ளாரா;
(ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ;
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

திைணக்களத்ைத

மீண் ம்

(8)

ெபா

அ

சட்ட

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா
ல சமர்ப்பண

ன்னறிவித்தல்

1.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— அமரேதவ அழகியல் மற் ம் ஆராய்ச்சி
நிைலயம்,— இலங்ைகயின்
கழ்ெபற்ற இைசவல் னர், காலஞ்ெசன்ற பண் த்
வன்னகுவத்தவ ேக ெடான் அமரேதவவிற்கு நன்றி ெச த் ம் வைகயில் “அமரேதவ
அழகியல் மற் ம் ஆராய்ச்சி நிைலயம்” என அைழக்கப்ப ம் அழகியல் மற் ம் ஆராய்ச்சி
நிைலயெமான்ைறத் தாபித்தைல ஏற்பா ெசய்வதற்கும்; அதன் குறிக்ேகாள்கைள ம்
தத் வங்கைள ம் குறித் ைரப்பதற்கும்; அத் டன் அவற் டன் ெதாடர் பட்ட அல்ல
அவற்றின் இைடேநா்விைளவான க மங்க க்கு ஏற்பா ெசய்வதற்குமானெதா சட்ட லம்.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
2.
மைலநாட்
திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப் வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி
அைமச்சர்,— ெப ந்ேதாட்டப் பிராந்தியத் க்கான
திய கிராமங்கள் அபிவி த்தி
அதிகாரசைப,— இலங்ைகயின் ெப ந்ேதாட்டப் பிராந்தியத்தில்
திய கிராமங்கைள
அபிவி த்தி ெசய்வதற்குப் ெப ந்ேதாட்டப் பிராந்தியத் க்கான
திய கிராமங்கள்
அபிவி த்தி
அதிகாரசைப
எனவைழக்கப்படேவண் ய ம்
அறியப்ப வ மான
அதிகாரசைபெயான்ைறத் தாபிப்பதற்காக ம்; அத் டன் அதேனா
ெதாடர் பட்ட
அல்ல அதன் இைடேநா்விைளவான க மங்க க்காக ம் ஏற்பா ெசய்வதற்கானெதா
சட்ட லம்.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 2.
காணி (பராதீனப்ப த்தல் மீதான மட் ப்பா கள்) (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம்
மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 3.
கு

ெகா ம் பங்குத் ெதாகுதிப் பாிவர்த்தைனைய பரஸ்பரமற்றமயமாக்கல் சட்ட
ஆய்நிைல.

* 4.
இலஞ்சம் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

லம் —

(9)
* 5.
குற்றவியல் க மங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் (தி த்தச்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 6.
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.
* 7.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல் (இல.1),— 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 .)
* 8.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல் (இல.2),— 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 .)
* 9.
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்,— அஞ்சல்
அ வலகக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— (190 ஆவ அத்தியாயமான)
அஞ்சல் அ வலகக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 7 ஆம் பிாிவின் கீழ் தபால் கட்டணங்கள்
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாின் இணக்கப்பாட் டன் தபால், தபால்
ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018
ன் 07
ஆம் திகதிய 2074/32
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
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* 10.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ் பிேரரைண,— பத்ெதான்பதாவ அரசியலைமப் த்
தி த்தத்தின் ஊடாக தி த்தப்பட்டவாறான இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்
அரசியலைமப்பின் 41ஆ உ ப் ைரயின் கீ ள்ள அட்டவைணயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
ஒன்ப
சுயாதீன ஆைணக் கு க்களின் தைலவர்கள் மற் ம் உ ப்பினர்க க்கு
தற்ெபா
ெச த்தப்ப ம் சம்பளங்கள் மற் ம் ஏைனய ெகா ப்பன கைள 2018.06.01
ஆம் திகதி தல் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பிரகாரம் தி த்தியைமத் ச் ெச த் வதற்கு
அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் வழங்கி ள்ளதா ம் :—
(அ) பதவி அதிகாரத்தின் அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்ப ம் தைலவர்கள் தவிர ஏைனய
தைலவர்க க்கு தற்ேபா ெச த்தப்ப ம் பா 100,000/- மாதாந்தக் ெகா ப்பனைவ
பா 135,000/- வைர அதிகாித்தல் மற் ம் இந்தக் ெகா ப்பன க்கு ேமலதிகமாக
தற்ேபா
ெச த்தப்ப ம் ஏைனய ெகா ப்பன கைள தி த்தியைமக்காமல்
அவ்வாேற ெச த் வதற்கும்;
(ஆ) பதவி அதிகாரத்தின் அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்ப ம் சுயாதீன ஆைணக்கு த்
தைலவர்க க்கு தம நிரந்தரப் பதவிக்குாிய சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன க க்கு
ேமலதிகமாக, சுயாதீன ஆைணக்கு த் தைலவர் ஒ வாின் மாதாந்த ெகா ப்பனவின்
50% இைன மாதாந்தக் ெகா ப்பனவாகச் ெச த் வதற்கும்;
(இ) இலஞ்சம் அல்ல ஊழல் குற்றப் லனாய் ஆைணக்கு தவிர ஏைனய சுயாதீன
ஆைணக்கு க்க க்கு பதவி அதிகாரத்தின் அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்படாத
உ ப்பினர்க க்கு தற்ேபா
ெச த்தப்ப ம்
பா 75,000/- மாதாந்தக்
ெகா ப்பனைவ பா 90,000/- வைர அதிகாித்தல் மற் ம் இந்தக் ெகா ப்பன க்கு
ேமலதிகமாக
தற்ேபா
ெச த்தப்ப ம்
ஏைனய
ெகா ப்பன கைள
தி த்தியைமக்காமல் அவ்வாேற ெச த் வதற்கும்;
(ஈ)

2015.06.17 ஆம் திகதிய 3/2015 ஆம் இலக்க அரசாங்க ெபா ப்
யற்சிச்
சுற்றறிக்ைகயின் ஏற்பா க க்கைமய பதவி அதிகாரத்தின் அ ப்பைடயில்
நியமிக்கப்ப ம் ஆைணக்கு உ ப்பினர் ஒ வ க்கு ஒ கூட்டத்தில் கலந்
ெகாள்வதற்காக ெச த்தப்ப ம்
பா 10,000/- ெகா ப்பனைவ அவ்வாேற
ெச த் வதற்கும்;

(உ) 1994 இன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் அல்ல
ஊழல் குற்றப் லனாய்
ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் வாசகத்திற்கைமய அந்த ஆைணக்கு வின்
தைலவ க்கும் இைணயான வைகயில் உ ப்பினர்க க்கும் அதிகாரம்
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளதனால் அந்த ஆைணக்கு வின் உ ப்பினர்க க்கு
தற்ேபா
ெச த்தப்ப ம்
பா 95,000/- மாதாந்தக் ெகா ப்பனைவ
பா
130,000/- வைர அதிகாித்தல் மற் ம் தற்ேபா
ெச த்தப்ப ம் ஏைனய
ெகா ப்பன கைள தி த்தியைமக்காமல் அவ்வாேற ேம ம் ெச த் வதற்கும்;
மற் ம்
(ஊ) ேதர்தல்
ஆைணக்கு வின்
தைலவர்
மற் ம்
உ ப்பினர்க க்கு,
ேதர்தெலான் க்கான அறிவித்தல் வி க்கப்பட்ட திகதி
தல் ெப ேப கள்
ெவளியிடப்ப ம் திகதி வைரயிலான காலப் பகுதிக்காக அவர்கள மாதாந்தக்
ெகா ப்பனவின் ¾ இைன விேசட ெகா ப்பனவாகச் ெச த் வதற்கும்
அதற்கைமய, அரசியலைமப்பின் 41ஆ உ ப் ைரயின் கீ ள்ள அட்டவைணயில்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஒன்ப
சுயாதீன ஆைணக்கு க்களின் தைலவர்கள் மற் ம்
உ ப்பினர்க க்கு ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ள பிரகாரம் சம்பளங்கைள ம் ஏைனய
ெகா ப்பன கைள ம் ெச த் வதற்கு பாரா மன்றம் பிேரரைண நிேறேவற் மாக.

( 11 )
* 11.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 12.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 13.
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 14.
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 15.
பிரேதச சைபகள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 16.
காலவிதிப் (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 17.
விசாரைண ஆைணக்கு க்கள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 18.
இ ப்பிடக்கூ
மதிப்பீ .

ெசாத்தாண்ைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட

லம் — இரண்டாம்

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 19.
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.

( 12 )
* 20.
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 .)
* 21.
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 .

( 13 )
* 22.
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 .)
* 23.
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 .)
* 24.
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 .)
* 25.
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 .)

( 14 )
* 26.
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 .)
* 27.
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 .)
* 28.
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 .)
* 29.
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 .)
* 30.
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 .)

( 15 )
* 31.
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 .)
* 32.
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 .)
* 33.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— இலங்ைகப் பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன
ஆைணக்கு வின் 2016 ஆம் ஆண் க்கான ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள்,—
இலங்ைகப் பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன ஆைணக்கு விற்கான 1987 இன் 36 ஆம்
இலக்கச் சட்டத்தின் 37(2) பிாிவின் பிரகாரம், 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்
சட்டத்தின் 13(1) பிாிவின் கீழ் 2017.12.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம்
திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலாக
தயாாிக்கப்பட்ட
இலங்ைகப்
பிைணயங்கள்
பாிவர்த்தைன
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.02.20
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 34.
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம்
கண்
மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ஒத்திைச
மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர
அங்கீகாரச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக (2014),— 2005 ஆம் ஆண் ன் 32 ஆம் இலக்க
ஒத்திைச மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர அங்கீகாரச் சைபச் சட்டத்தின் 29(5) ஆம்
பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3)
பிாிவிற்கைமய ம் 2016.08.12 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட் 2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான ஒத்திைச மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர அங்கீகாரச் சைபயின்
வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 16 )
* 35.
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம்
கண் மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப ஆைணக்கு வின்
வ டாந்த அறிக்ைக (2013),— 1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம்
ெதாழில் ட்ப அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் அரசியலைமப்பின்
154(6) ஆம் உ ப் ைரயின் பிரகார ம் 2016.06.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்
2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 36.
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம்
கண் மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ேதசிய விஞ்ஞான மன்றத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக (2013),—
1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம் ெதாழில் ட்ப அபிவி த்திச்
சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் அரசியலைமப்பின் 154(6) ஆம் உ ப் ைரயின்
பிரகார ம் 2016.07.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட் கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான ேதசிய விஞ்ஞான மன்றத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 37.
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம்
கண் மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப ஆைணக்கு வின்
வ டாந்த அறிக்ைக (2014),— 1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம்
ெதாழில் ட்ப அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் அரசியலைமப்பின்
154(6) ஆம் உ ப் ைரக்கைமய ம் 2017.03.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31
ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்கான தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 38.
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம்
கண் மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் வ டாந்த
அறிக்ைக (2014),— 1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம் ெதாழில் ட்ப
அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம்
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின்
வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
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* 39.
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம்
கண் மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் வ டாந்த
அறிக்ைக (2013),— 1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம் ெதாழில் ட்ப
அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம்
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2016.01.29 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின்
வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 40.
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம்
கண்
மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— இலங்ைக கட்டைளகள் நி வகத்தின் வ டாந்த
அறிக்ைக (2014),— 1984 ஆம் ஆண் ன் 6 ஆம் இலக்க இலங்ைக கட்டைளகள் நி வனச்
சட்டத்தின்
3 7(3)
ஆம் பிாிவிற்கைமய ம்
அரசியலைமப்பின்
1 5 4(6)
ஆம்
உ ப் ைரக்கைமய ம் 2016.12.02 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம்
திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக கட்டைளகள் நி வகத்தின் வ டாந்த
அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 41.
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம்
கண்
மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ஒத்திைச
மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர
அங்கீகாரச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக (2015),— 2005 ஆம் ஆண் ன் 32 ஆம் இலக்க
ஒத்திைச மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர அங்கீகாரச் சைபச் சட்டத்தின் 29(5) ஆம்
பிாிவிற்கைமய ம், 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3)
பிாிவிற்கைமய ம் 2017.06.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த
வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஒத்திைச
மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர
அங்கீகாரச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 42.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக சப்ரக வ
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.10.17 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்கா தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக சப்ரக வ
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
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* 43.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக சப்ரக வ
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன்
16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.10.17 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான
இலங்ைக சப்ரக வ பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 44.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன்
16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.10.17 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ
ஜயவர்தன ர
பல்கைலக்கழகத்தின்
வ டாந்த
அறிக்ைக
மற் ம்
கணக்குகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 45.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஊவா ெவல்லஸ்ஸ
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16
ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.03.23 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஊவா
ெவல்லஸ்ஸ
பல்கைலக்கழகத்தின்
வ டாந்த
அறிக்ைக
மற் ம்
கணக்குகள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 46.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஊவா ெவல்லஸ்ஸ
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம்
இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.08.10 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஊவா ெவல்லஸ்ஸ
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 47.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின்
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2016.10.26 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான
ெகா ம் ப்
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.05.03 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
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* 48.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின்
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.01.24 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான
ெகா ம் ப்
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.05.03 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 49.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின்
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.02.21 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான
ெகா ம் ப்
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2018.05.23 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 50.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின்
கணினி கற்ைக நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம்
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய 2016.07.20
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான
ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் கணினி கற்ைக நி வனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.05.03 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 51.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின்
கணினி கற்ைக நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம்
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய
2017.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த
வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் கணினி கற்ைக நி வனத்தின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.05.03 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 52.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின்
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2012),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க
பல்கைலக்கழகச் சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம்
இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் பிாிவிற்கைமய ம்
2015.11.21 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான
ேபராதைனப்
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.11.20 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
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* 53.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின்
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம்
இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான
ேபராதைனப்
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.11.20 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 54.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின்
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க
நிதி சட்டத்தின் II ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 2017.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.11.20 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 55.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— கம்பஹா விக்கிரமாராச்சி கல்வி
நி வனம், களனி பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978
ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய
2017.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த
வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான கம்பஹா விக்கிரமாராச்சி கல்வி நி வனம், களனி பல்கைலக்கழகத்தின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 56.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழக
விவசாய ெதாழில் ட்பம் மற் ம் கிராமிய விஞ்ஞான கற்ைககள் நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக
மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக
சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.08.11 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழக விவசாய
ெதாழில் ட்பம் மற் ம் கிராமிய விஞ்ஞான கற்ைககள் நி வனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
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* 57.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— காைமத் வப் பட்டப்பின்
ப ப் நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16
ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.03.23
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான
காைமத் வப் பட்டப்பின் ப ப் நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 58.
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— காைமத் வப் பட்டப்பின்
ப ப் நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16
ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.03.23
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான
காைமத் வப் பட்டப்பின் ப ப் நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 59.
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 .
60.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

61.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

62.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

63.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
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64.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

65.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

66.
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
67.
ஆேலாகா ச

க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

68.
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

பப்ளிக்

அக்க ன்டன்ஸ்

(கூட் ைணத்தல்)

69.
ஸ்ரீ சாக்கியசிங்காராம விகாரஸ்த
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

கார்யசாதக

சங்விதான

(கூட் ைணத்தல்)

