
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - இரண்டாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 38.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2018 ெசப்ெதம்பர் 21 ெவள்ளிக்கிழைம, .ப. 10.00 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
1. 

33/ ’18 
ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— கடற்ெறாழில், நீரக வள ல அபிவி த்தி மற் ம் 

கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தில் உள்ள இலங்ைக கடற்ெறாழில் கூட் த்தாபனத்தின் 

விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (ii) அைவ அைமந் ள்ள இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 
 (iii) 2010 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இன்  வைர அந்த ஒவ்ெவா  விற்பைன 

நிைலயங்களி ந் ம் ஈட் ய வ மானம் மற் ம் பராமாிப்  ெசல கள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (iv) கண்  மாவட்டத்தில் இலங்ைக கடற்ெறாழில் கூட் த்தாபனத்தின் கிைள 
வைலயைமப்பிைன ேம ம் வி த்தி ெசய்வதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைக யா ; 

என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 

2. 
62/ ’18 

ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016  ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 293 
இற்கு அைமய, பங்குச் சந்ைதயில் சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான 
க மபீடெமான்  தாபிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ெகா ம்  பங்குச் சந்ைதயில் சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான 
ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு ேம ம் அ கூலமான விதத்தில் நிதி 
வசதியளிக்கும் உன்னத ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் வதற்கு ஏற் ைடயதாய் 
அைமகின்ற ேமற்ப  க மபீடத்ைதப் பற்றி ைகத்ெதாழிலாலர்கள் ேபாதியள  
விழிப் ணர்ைவப் ெபறவில்ைல என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா  என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  க மபீடம் அைமந் ள்ள இடம் மற் ம் 
ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கப்ப ம் நிதிசார் நிவாரணங்கள் பற்றிய 
விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைகயில் சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சிகைள 
ஆரம்பிக்கத் ேதைவயான “ஆரம்ப லதனத்ைத” ச ைகமிக்க 
நிபந்தைனக ட ம் மற் ம் ச ைக அ ப்பைடயிலான வட்  தங்களின் 
கீ ம், ெதாழில் யற்சித் திறைமகைள பிைணயாக ைவத் க்ெகாண்  நிதி 
வளங்கைள வழங்குகின்ற ேதசிய ேவைலத்திட்டெமான்ைற தயாாிக்க  
தைலயீ  ெசய்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

3. 
145/ ’18 

ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— வ வாதார அபிவி த்தி, 
வனசீவராசிகள் மற் ம் பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) மாத்தைள மாவட்டத்தின் தம் ள்ைள, கேலெவல, லக்கல, பல்ேலகம மற் ம் 
வில்க வ ஆகிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில் மக்கள் காட்  
யாைனகளின் அச்சு த்த க்கு கம் ெகா த் ள்ளனெரன்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இம்மக்கைள காட்  யாைனகளின் அச்சு த்த ந்  
மீட்பதற்கு அைமச்சு வச ள்ள ெதாைலேநாக்கு மற் ம் ேவைலத்திட்டம் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
179/ ’18 

ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— நீதி மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2012.11.10 ஆம் திகதி ெவ கைட சிைறச்சாைலயில் இடம்ெபற்ற 
ப ெகாைலகள் ெதாடர்பாக ஆராய அப்ேபாைதய விடயப்ெபா ப்  
அைமச்சாினால் கு ெவான்  நியமிக்கப்பட்டதா; 

 (ii) அவ்வாெறனின் அத் திகதி யா ; 
 (iii) அவ்வாெறனின் அக் கு வின் உ ப்பினர்கள் யார்; 
 (iv) அந்த அறிக்ைக அைமச்சாிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட திகதி யா ; 
 (v) அந்த அறிக்ைகயில் உள்ளடங்கி ள்ள சிபாாிசுகள் யாைவ; 
 (vi) அந்த சிபாாிசுகள் நட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ளதா; 
 (vii) அந்த ைமயான அறிக்ைக சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்ப மா; 

என்பைத அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5. 
213/ ’ 18 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2017.09.30 ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  கூட் த்தாபனங்கள், நியதிச்சட்ட 
சைபகள் அல்ல  அரச கம்பனிகளில் பணிப்பாளர் பதவிைய அல்ல  

காைமத் வச் சைப அங்கத்தவர் பதவிைய வகிக்கும் இலங்ைகப் பிரைச 
அல்லாத ஆட்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (ii) 2017.09.30 ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  கூட் த்தாபனங்கள், நியதிச்சட்ட 
சைபகள் அல்ல  அரச கம்பனிகளில் பணிப்பாளர் பதவிைய அல்ல  

காைமத் வச் சைப அங்கத்தவர் பதவிைய வகிக்கும் இரட்ைட 
பிரசா ாிைம ைடய ஆட்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

6. 
229/ ’18 

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

(அ) (i) த்தத்தின் காரணமாக 1985 ஆம் ஆண் ல் இடம்ெபயர்ந்த வ னியா 
வடக்கு பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய ெவ ைவத்தகல் கிராம மக்க க்கு, 
இக்கிராமத்தில் மீண் ம் கு ேய வதற்கு அ மதி கிைடத் ள்ளெதனி ம், 
இதற்கான எவ்வித அ ப்பைட வசதிக ம் ஏற்ப த்தப்படாைமயின் 
காரணமாக ெதாடர்ந் ம் பல்ேவ  பிரேதசங்களில், பல இன்னல்க க்கு 
மத்தியில் இவர்கள் வசிக்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கிராமத்தில் கள், ேபாக்குவரத்  உள்ளிட்ட அ ப்பைட 
வசதிகளின்ைம ம், காட்  யாைனகளின் அச்சு த்தல் 
காணப்ப கின்றைமயா ம் மக்கள் இங்கு மீள்கு ேய வதற்கு யாத 
நிைல ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இந்திய அரசாங்கத்தின் உதவியில் னரைமக்கப்பட்ட பாடசாைல ம் 
பாழைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கிராமத்ைத அண் யதாக அைமந் ள்ள ேகாவிற் ளியங்குளம் 
கிராமத்தி ம் அ ப்பைட வசதிகளின்ைமயால் தற்சமயம் 09 கு ம்பங்கள் 
மாத்திரேம வசிப்பெதன்பைத ம்; இங்குள்ள பாடசாைல ம் களஞ்சியமாக 
பயன்ப த்தப்பட் வ கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கிராமங்களின் அ ப்பைட வசதிகள் மற் ம் உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள வி த்தி ெசய்  மக்கைள மீள்கு ேயற் வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
304/ ’18 

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

(அ) (i) பலாங்ெகாைடயி ந்  43 கி. மீ. ரத்தில் நன்ேபாியல் ெநனட்ரட் என்ற 
ெபயாில் கிராமெமான்  உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) அக் கிராமத்தில் வசிக்கும் கு ம்பங்கள் ெபா  வசதிகளின்றி ெப ம் 
சிரமங்க டன் வாழ்ந்  வ கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், ேமற்ப  கிராமத்ைத அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு அைமச்சு 
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச் சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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8. 
448/ ’18 

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

(அ) (i) உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  கல்வி நடவ க்ைகக க்காக இலங்ைகயர் 
க க்கு சனாதிபதி நிதியத்தின் லம் ைமயான அல்ல  பகுதியள  

லைமப் பாிசில் வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்  காணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், ேமற்ப  ேவைலத்திட்டத்திற்கு அைமவாக இதற்காக தைகைம 
ெபற்றவர்கள் ெதாி  ெசய்யப்ப ம் அ ப்பைட மற் ம் ைறயியல் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) க.ெபா.த. (உயர் தரத்தில்) அதிகூ ய ள்ளிகைள ெபற் க்ெகாள் ம் 
மாணவர்க க்கு லைமப்பாிசில் வழங்கும் ைறயியெலான்  
காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iv) பட்டப்பின் ப ப்  கல்விக்காக பட்டதாாிக க்கு லைமப்பாிசில் வழங்கும் 
ைறயியெலான்  காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iii) மற் ம் (iv) தவிர ேவ  உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட்  லைமப் 
பாிசில்கைள ெபற் க்ெகா க்கும் ைறயியெலான்  காணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், ேமற்ப  ைறயியல் யாெதன்பைத ம்; 
 (vii) 2005 ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண்  வைர ேமற்ப  (iii) மற் ம் (iv) இல் 

குறிப்பிடப்பட்ட ைறயியல்க க்கு றம்பாக, உள்நாட்  அல்ல  
ெவளிநாட்  லைமப்பாிசில்கைள ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் ெபயர், நிதித் 
ெதாைக, நி வனம் மற் ம் ெவளிநாெடனில், அந்நாட் ன் ெபயர் 
ஆண் வாாியாக தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

9. 
504/ ’18 

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

(அ) (i) நல்லாட்சி அரசாங்கம் அதிகாரத்திற்கு வந்த பின்னர், இ  வைர மாகாண 
சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சுக்கு 
ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட்ட ஆேலாசகர்களின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆேலாசகர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் கல்வித் 
தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆேலாசகர்க க்கு ெச த்தப்ப கின்ற சம்பளங்கள், ப கள் மற் ம் 
சிறப் ாிைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயத்திற்காக இ வைர 
ெசலவிட் ள்ள ெமாத்தப் பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (v) மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சி ந்  ேசைவகைளப் 
ெபற் க்ெகாள் ம் ெபா  மக்க க்கு இந்த ஆேலாசகர்களின் லம் 
கிைடக்கும்  நன்ைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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10. 
543/ ’18 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2010, 2012 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் அம்பாந்ேதாட்ைட ைற க 
வளவில் ைகத்ெதாழில்க க்கான ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அத்தைகய சந்தர்ப்பங்களில் ெஹக்டயர் ஒன் க்கான 
அரசாங்கத்தின் வ டாந்த மதிப்பீட்  குத்தைகத் ெதாைக யா  என்பைத ம்;  

 (iii) 2010 மற் ம் 2012 ஆம் ஆண் ல் அத்ெதாைகயான  ெஹக்டயர் ஒன் க்ெகன 
அெமாிக்க ெடாலர் 50,000 ஆக ம் மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் ல் ெஹக்டயர் 
ஒன் க்ெகன அெமாிக்க ெடாலர் 56,000 என ம் மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ந்ததா 
என்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  அந்த மதிப்பீட் த் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்தின் இந்த காணிகைள சீனக் கம்பனிக்கு 
வழங்கியேபா  ெஹக்டயர் ஒன் க்ெகன மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட விைல 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) பல ஆண் களாக இலங்ைக ைற க அதிகாரசைப டன் (SLPA) இைணந்  
பணியாற்றி சாியான ேகள்விப்பத்திர நைட ைறயின் கீழ் அங்கீகாரம் ெபற்ற 

தலீட் க் கம்பனிக க்கு ெபா த்தமான ேவ  இடெமான்  வழங்கப்ப மா 
என்பைத ம்;  

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
568/ ’18 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,—  உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சினால் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்க க்கு ப சர்கைள வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்  

ன்ென க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இ வைர அவ்வா  ப சர்கள் வழங்கப்பட் ள்ள பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) க ம் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட த்தளம் மாவட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்ட 
ப சர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அைவ வழங்கப்பட்ட பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி கள் தனித்தனியாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ஏைனய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்கு ப சர்கைள வழங்க அைமச்சு 
எ க்கும் நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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12. 
587/ ’18 

ெகளரவ ஷார இந் னில் அமரேசன,— மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபைய தனியார்மயப்ப த்த நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணம் யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  இலங்ைக மின்சார சைப நட்டம் அைடவைத த ப்பதற்காக 
அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) மின்சார வா க்ைகயாளர்களினால் ெச த்த ேவண் ய மின்சாரக் கட்டணம் 
கணிப்பிடப்ப கின்ற தற்ேபாைதய ைற அநீதியான  என்பைத அவர் 
ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

13. 
970/ ’18 

ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இப்பேலாகம பிரேதசச் ெசயலாளர் பிாிவில் அைமந் ள்ள கலாெவவ 
ைவத்தியசாைல தற்ேபா  க ம் கு நீர்ப் பிரச்சிைனைய எதிர்ெகாண் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ெசயற்ப ம் கலாெவவ கு நீர் க த்திட்டம் கலாெவவ 
ைவத்தியசாைலக்கு 500 மீற்றர் ெதாைலவில் நி த்தப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த 500 மீற்றைர நீ ப்பதன் லம் கலாெவவ ைவத்தியசாைலக்கும் அதற்கு 
அப்பா ள்ள பல ெவவ, திக்அந்தியாய, கரவிலகல மற் ம் ேநகம ஆகிய 
கிராமங்களில் வாழ்கின்ற மக்க க்கு கு  நீர் வழங்க ம் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆெமனில், இந்நீர்க் க த்திட்டத்ைத விஸ்தாிப்பதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள் ம் திகதி யா  என்பைத இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 

14. 
995/ ’18 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்  நகர 
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ஹிங்குறாைண சீனித் ெதாழிற்சாைல ஆரம்பிக்கப்பட்ட வ டம் யா ; 
 (ii) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலக்காக ஒ க்கப்பட்ட காணிகளின் எக்கரள  யா ; 
 (iii) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலக்கான க ம் ச் ெசய்ைகக்காக ஒ க்கப்பட்ட 

காணிகளின் ஏக்கரள  யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) கடந்த 5 வ ட காலப்பகுதிக்குள், 
 (i) க ம் ச் ெசய்ைகக்காக ஒ க்கப்பட்ட காணிகளின் அளவில் க ம் ச் 

ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட காணிகளின் அள ; 
 (ii) பயிர்ச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெமாத்த காணிகளி ந்  

ெபற் க்ெகாண்ட ெமாத்த க ம்  ெதான்களின் அள  ; 
 (iii) பிழியப்பட்ட க ம்  ெதான்களின் அள ; 
 (iv) உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த சீனியின் அள ; 
 (v) சீனி விற்பைனயின் லம் கிைடத்த இலாபம்; 

ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத அவர் 
 இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

15. 
1119/ '18 

ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்  தல் இ வைரயில் வைரய க்கப்பட்ட லங்கா செதாச 
நி வனத்தினால் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள  ஒவ்ெவா  
வ டத் க்கும் ஏற்ப யா ; 

 (ii) ேமற்ப  அாிசி இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட விைலகள் யாைவ; 
 (iii) ேமற்ப  அாிசி சந்ைதக்கு வழங்கப்பட் ள்ள ைற யா ; 
 (iv) 2015 ஆம் ஆண்  தல் இ வைரயில் வ டாந்தம் சந்ைதக்கு 

வழங்கப்பட் ள்ள அள கள் மற் ம் விைலகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ; 
 (v) 2017 மற் ம் 2018 ஆம் ஆண் களில் லக் செதாசவினால் தனியார் 

ைறயினாிடமி ந்  ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள  யா ; 
 (vi) ேமற்ப  ஒ  கிேலா அாிசிக்காக ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக யா ; 
 (vii) ேமற்ப  அாிசிையக் ெகாள்வன  ெசய்த வர்த்தக நி வனங்கள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

அ தாபப் பிேரரைண 
1. 

காலஞ்ெசன்ற ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகௗரவ எச். எம். உபதிஸ்ஸ சில்வா. 

2. 
காலஞ்ெசன்ற ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகௗரவ எம். திலகரத்ன. 

3. 
காலஞ்ெசன்ற ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகௗரவ மங்கள னசிங்க. 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இறக்குமதிகள் 

மற் ம் ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1985 ஆம் 
ஆண் ன்  48 ஆம் இலக்க மற் ம் 1987 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்க சட்டங்கள் லம் 
தி த்தப்பட்டவாறான 1969 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க, இறக்குமதிகள் மற் ம் 
ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின் 4(3) ஆம் பிாி  மற் ம் 14 ஆம் பிாி டன் 
ேசர்த்  வாசிக்கப்பட ேவண் ய அச்சட்டத்தின் 20 ஆம் பிாின் கீழ்  இறக்குமதிகள் மற் ம் 
ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ) ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில்  அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ன் 18 ஆம் திகதிய 2076/4 
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.07.17 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 1979 ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க, 
இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 14(1) ஆம் பிாிவின் கீழ் ெசஸ் வாி 
ெதாடர்பில் அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2018 ைல 24 ஆம் திகதிய 2081/10 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.08.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 3. 
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 .) 

* 4. 
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 .) 
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* 5. 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,— இராஜதந்திர சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின் கீழ் 

கட்டைளகள்,— 1996 ஆம் ஆண் ன் 9 ஆம் இலக்க, இராஜதந்திர சிறப் ாிைமகள் 
சட்டத்தின் 4 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 

ன் 05 ஆம் திகதிய 2074/13 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.08.10 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைளகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 6. 
ெகா ம்  பங்குத் ெதாகுதிப் பாிவர்த்தைனைய பரஸ்பரமற்றமயமாக்கல் சட்ட லம் —  

கு  ஆய்நிைல. 

* 7. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 9. 
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 10. 
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 11. 
காலவிதிப்  (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 12. 
விசாரைண ஆைணக்கு க்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 13. 
இழப் க்கான எதிாீ கள் பற்றிய அ வலகச் சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 14. 
நிதிச் சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 15. 
இலங்ைக மின்சாரம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 16. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— ேதசிய அரசுப் 
ேபரைவயின் 1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க,  மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம் 
பிாிவின் கீழ், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் க்கிக் கு யரசிற்கும் 
இைடேய மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் , 
2018 ைல 13 ஆம் திகதிய 2079/77 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.09.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 17. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— தனியார் பா காப்  கவர் நி வனங்கைள ஒ ங்குப த் ம் சட்டத்தின் 
கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1998 ஆம் ஆண் ன் 45 ஆம் இலக்க, தனியார் பா காப்  கவர் 
நி வனங்கைள ஒ ங்குப த் ம் சட்டத்தின் 18 ஆம் பிாிவின் கீழ் கட்டண அற கைள 
தி த் வ  ெதாடர்பில் பா காப்   அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ன் 07 ஆம் திகதிய 
2074/34 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2018.09.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 18. 
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 .) 

* 19. 
மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— 

விைளயாட் க்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதி,— 1973 ஆம் ஆண் ன் 25 ஆம் 
இலக்க, விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின் 41 ஆம் பிாிவின் கீழ்  மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி 
மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ேம 31 ஆம் திகதிய 
2073/15 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 
2018.08.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதி அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 20. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் 

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

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த 
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

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

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

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

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

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

* 22. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக 

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

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் 
அவதானிப்  உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் 
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

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

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

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

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

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

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

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

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.21 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 25. 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— அரச ஈட்  

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

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

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

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

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

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

* 27. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

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

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

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

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

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

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

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

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.20 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 30. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

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

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

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

* 31. 
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 .) 

* 32. 
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 .) 

* 33. 
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 .) 
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* 34. 
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 .) 

* 35. 
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 .) 

* 36. 
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 .) 

* 37. 
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 .) 



( 15 ) 

 

* 38. 
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 .) 

* 39. 
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 .) 

* 40. 
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 .) 

* 41. 
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 .) 

* 42. 
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 .) 
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* 43. 
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 .) 

* 44. 
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 .) 

* 45. 
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 .) 

* 46. 
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 .) 

* 47. 
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 .) 
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* 48. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

கணனி 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 .) 

* 49. 
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 .) 

* 50. 
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 .) 

* 51. 
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 .) 

* 52. 
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 .) 



( 18 ) 

 

* 53. 
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 .) 

* 54. 
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 .) 

* 55. 
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 .) 

* 56. 
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 .) 
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* 57. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 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 
பிாிவிற்கைமய 2018.02.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் 

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

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

* 58. 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்,— ேதயிைல சி பற்  நிலங்கள் அபிவி த்தி 

அதிகாரசைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1975 ஆம் ஆண் ன் 
35 ஆம் இலக்க ேதயிைல சி  பற்  நிலங்கள் அபிவி த்தி அதிகாரசைபச் சட்டம் மற் ம் 
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் பகுதியின் 14-1A 
பிாிவிற்கைமய 2017.07.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ேதயிைல சி பற்  நிலங்கள் அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.05.23 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 59. 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்,— ேதயிைல சி பற்  நிலங்கள் அபிவி த்தி 

அதிகாரசைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1975 ஆம் ஆண் ன் 
35 ஆம் இலக்க ேதயிைல சி  பற்  நிலங்கள் அபிவி த்தி அதிகாரசைபச் சட்டம் மற் ம் 
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் பகுதியின் 14-1A 
பிாிவிற்கைமய 2017.07.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ேதயிைல சி பற்  நிலங்கள் அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.05.23 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 60. 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்,— ேதசிய ெதாழில்சார் பா காப்  

மற் ம் சுகாதார நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக (2014),— 2009 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க ேதசிய ெதாழில்சார் பா காப்  மற் ம் சுகாதார நி வகச் சட்டத்தின் 18 ஆம் 
பிாி  மற் ம் அரசியலைமப்பின் 154 (6) ஆம் உ ப் ைரக்கைமய, 2017.04.20 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய ெதாழில்சார் 
பா காப்  மற் ம் சுகாதார நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவளங்கள் அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2018.06.05 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 61. 
அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,—  வைரய க்கப்பட்ட 

கு ணாகல் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் கள் 
(2015),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க, நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவிற்கைமய 
பிாிவிற்கைமய, 2018.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

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

* 62. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்சர்,— இலங்ைக ெகாள்ைகக் கற்ைககள் நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் 
கணக்குகள் (2013),— 1988 ஆம் ஆண் ன் 53 ஆம் இலக்க இலங்ைக ெகாள்ைகக் 
கற்ைககள் நி வகச் சட்டத்தின் 18 ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.11.11 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக ெகாள்ைகக் 
கற்ைககள் நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

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

* 63. 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக ைகப்பணிப் 

ெபா ட்கள் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக (2014),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க 
நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.08.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக ைகப்பணிப் ெபா ட்கள் 
சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2018.06.06 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 64. 
கமத்ெதாழில் அைமச்சர்,— கமத்ெதாழில் மற் ம் கமநலக் காப் திச் சைபயின் 

வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1999 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க 
கமத்ெதாழில் மற் ம் கமநலக் காப் திச் சைபச் சட்டத்தின் 27 ஆம் பிாிவிற்கைமய 
2017.03.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான கமத்ெதாழில் மற் ம் கமநலக் காப் திச் சைபயின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணிகள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 65. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெமாரட் ைவப் 

பல்கைலக்கழக ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
(2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் XIII ஆம் 
அத்தியாயத்தின் 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 ெமாரட் ைவப் பல்கைலக்கழக ெதாழில் ட்ப 
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 .) 
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* 66. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெமாரட் ைவப் 

பல்கைலக்கழக ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
(2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் XIII ஆம் 
அத்தியாயத்தின் 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 ெமாரட் ைவப் பல்கைலக்கழக ெதாழில் ட்ப 
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 .) 

* 67. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம்  பல்கைலக்கழக 

ம த் வப் பட்டப் பின்ப ப்  நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
(2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் XIII ஆம் 
அத்தியாயத்தின் 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  பல்கைலக்கழக ம த் வப் பட்டப் 
பின்ப 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 .) 

* 68. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் 

பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் XIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 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 இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் 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 .) 

* 69. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் 

பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் XIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 110 ஆம் 
பிாிவிற்கைமய 2017.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் 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 .) 

* 70. 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக ெபற்ேறா யக் 

கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1961 ஆம் 
ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்க இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தபானச் சட்டத்தின் 32(3) 
ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(வ சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.20 ஆம் திகதி 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 71. 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்,— ெதன்ைனப் பயிர்ச்ெசய்ைகச் சைபயின் 

வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க 
நிதிச் சட்டத்தின் 14(2)(இ) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.10.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெதன்ைனப் பயிர்ச்ெசய்ைகச் சைபயின் 
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.12.08 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 72. 
அரசியலைமப்பின் கீழ் பிேரரைண,— விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் 

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

73. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

74. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

75. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

76. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

77. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

78. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 



( 23 ) 

 

79. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

80. 
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட் பப்ளிக் அக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

81. 
ஸ்ரீ சாக்கியசிங்காராம விகாரஸ்த கார்யசாதக சங்விதான (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

82. 
இலங்ைக கட் ட ேசைவகள் ெபாறியியல் மற் ம் ெதாழில் ட்பவியல் நி வகம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

83. 
டாக்டர். எஸ்.எஸ். குணவர்தன சுேதச ஆ ர்ேவத அபிவி த்தி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 


