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1.
119/ ’15
ெகளரவ த்திக பத்திறன,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2013.06.30 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2015.06.30 ஆம் திகதி வைரயான
காலப்பகுதியில் ஒ க்காற்
நடவ க்ைகயாக, மாணவத் தகுதி நிைல
இரத் ச் ெசய்யப்பட்ட வகுப் கள் தைடெசய்யப்பட்ட மற் ம் நீதிமன்ற
நடவ க்ைக எ க்கப்பட்ட பல்கைலக்கழக மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக
பல்கைலக்கழக ாீதியாக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(ii) அவ்வாறான ஒவ்ெவா மாணவாின ம் ெபயர், கவாி மற் ம் ெதாைலேபசி
இலக்கம் பல்கைலக்கழக ாீதியாக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
மாணவர்க க்கு எதிராக ஒ க்காற்
நடவ க்ைக எ க்கக்
காரணம், ஒவ்ெவா மாணவர் ாீதியாக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) மாணவர் ேபாராட்டங்க
என்பைத ம்;
(ii) மாணவர்கள
என்பைத ம்;

க்கான தீர்

ஒ க்காற்

நடவ க்ைக அல்ல

ேகாாிக்ைககள் பற்றிக் கவனமாக ெசவிசாய்க்க ேவண் ம்

(iii) பல்கைலக்கழகங்களில் வசதிகைள அதிகாிக்க ேவண் ம் என்பைத ம்;
(iv) மாணவர்களின் எதிர்கால ெதாழில் எதிர்பார்ப்பிைன பா காகக்க ேவண் ம்
என்பைத ம்
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(இ) (i) பல்கைலக்கழகங்களில்
உ வாகும்
மாணவர்
ேபாராட்டங்கைளக்
குைறப்பதற்கு நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அந் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) அவ்வாறான
நடவ க்ைககள்
குைறந் ள்ளனவா என்பைத ம்
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

ஊடாக

மாணவர்

ேபாராட்டங்கள்

(2)
2.
1043/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (3)
(அ) (i)

2016 ஆம் ஆண் ல் ஐக்கிய நா கள் அைமப்பின் ெபா ச் சைபயின்
வ டாந்த அமர் க்கான சனாதிபதி அவர்களின் விஜயத்தின்ேபா கலந்
ெகாண்ட
க் கு வினர் எத்தைன ேபர்;

(ii) ேமற்ப
விஜயத்தில் கலந்
ெகாண்ட ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
இவர்கள்
க் கு வில் உள்ளடங்கிய அ ப்பைட ெவவ்ேவறாக யாைவ;
(iii) ேமற்ப விஜயத் க்காக அரசு, அரச கூட் த்தாபனங்கள் நியதிச்சட்ட சைபகள்
மற் ம் அரச கம்பனிகளில் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெமாத்தச் ெசல கள்
எவ்வள ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
3.
1622/ ’17
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

வல்கள்

இலங்ைகயின் சீனித் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்ைகயில் ெசவனகல சீனித்
ெதாழிற்சாைல மிக க்கியமான என்பைத ம்;

(ii) அதன்
லம் ெப ந்ெதாைகயான ேநர
மற் ம்
வாய்ப் க்கள் உ வாகி ள்ளன என்பைத ம்;

மைற க

ெதாழில்

(iii) தற்ேபா இத்ெதாழிற்சாைலைய சார்ந்ததாக வழங்கப்பட் ள்ள காணிகளில்
விவசாயிகள்
க ம் ச்
ெசய்ைகைய
ேமற்ெகாள்ளா
ேவ
பயிர்ச்ெசய்ைககளில் ஈ பட் ள்ளனர் என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i)

ெசவனகல சீனித் ெதாழிற்சாைல சார்ந்ததாக க ம் ச் ெசய்ைகக்ெகன
விவசாயிக க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள காணியின் ெஹக்டயார் பரப்பள
எவ்வள ;

(ii) தற்ேபா க ம் ச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற காணியின் ெஹக்டயார்
பரப்பள எவ்வள ;
(iii) நா க்கு நாள் க ம் விவசாயி ேவ பயிர்ச் ெசய்ைககளில் ஈ பட் வ வதால்
இத்ெதாழிற்சாைலயி
ந்
எதிர்பார்க்கப்ப ம்
உற்பத்திையப்
ெபற் க்காள்ள
யா ேபாகலாம் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா;
(iv) ஆெமனில், இத்ெதாழிற்சாைலயி
ந்
அதிக உற்பத்திையப் ெபற் க்
ெகாள்வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
4.

1639/17
ெகௗரவ ந ன் பண்டார ஜயமஹ,— மின்வ
மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ேநாபல் ாிேசாசஸ்
மிட்டட் எ ம் கம்பனியினால் இலங்ைக மின்சார
சைபக்கு இைடக்கிைட வழங்கப்பட் ள்ள ெமாத்த நிலக் காியின் அள
யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
நிலக்காி சார்பாக குறிப்பிட்ட கம்பனிக்குச் ெச த்தப்பட் ள்ள
ெமாத்த பணத் ெதாைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) குறித்த கம்பனியான உாிய ேநரத்திற்கு நிலக்காி வழங்குவதற்கு தவறியதன்
காரணமாக
ைரச்ேசாைல நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயத்தின்
ெதாழிற்பாட் ைன
இைடநி த்த
ேவண் ேயற்பட்ட
காலப்பகுதி
யாெதன்பைத ம்;
(iv) அவ்வா
மின்
பிறப்பாக்கி
இயந்திரங்களின்
ெதாழிற்பா
இைடநி த்தப்பட்டதன்
விைளவாக
இலங்ைக
மின்சார
சைபக்கு
ஏற்பட் ள்ள நட்டம் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேநாபல் ாிேசாசஸ்
மிட்டட் நி வனத்தினால் ெபறப்பட் ள்ள இலக்கம்
LCC/09/T/02, LCC/01 மற் ம் LCC/13/T/01 ேகள்விப்பத்திரங்க க்கு
ஏற் ைடயதான இலங்ைகயின் உள் ர் பிரதிநிதிகள் ெவவ்ேவறாக யார்
என்பைத ம்;
(ii) ெப ைக ெசயல் நைட ைறையக் க த்திற்ெகாள்ளா
ேமற்ப நிலக்காி
வழங்கல் குறிப்பிட்ட கம்பனிக்குப் ெபற் க்ெகா க்கப்ப வதற்கான காரணம்
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
5.

1642/ ’17
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ஊவா மாகாணத்தில் காணப்ப கின்ற ெமாத்த ெபௗத்த விகாைரகளின்
எண்ணிக்ைக மற் ம் அவற்றில் வசிக்கும் ெமாத்த பிக்குமார்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ஏகாதிபத்தியவாதிகளின் ெசயற்பா கள் காரணமாக ஊவா மாகாணத்தின்
பான்சாைல
ைறைமயான
பாாிய
ழ்ச்சிக்கு உள்ளாகிய
என்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(iii) வரலாற்
ாீதியாக ஊவா மாகாணத்திற்கு ஏற்பட்ட பாாிய அநீதியின்
காரணமாக ழ்ச்சிக்கு உள்ளாகி ள்ள ெபௗத்த விகாைர ைறைமைய மீளக்
கட் ெய ப் வதற்கு எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

6.

1670/ ’17
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் இயங்கி வ ம் மாறவில ம த் வமைனயில்
இன்றளவில்
கடைமயாற் ம்
பணியாளர்களின்
எண்ணிக்ைக
பதவிக க்கைமய தனித்தனியாக யா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
ம த் வமைனைய ேம ம் அபிவி த்தி ெசய்ய அைமச்சு
எ க்கவி க்கும் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
7.
1685/ ’17
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தில், லாஹுகல பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
திகதி யாெதன்பைத ம்;
(ii) அ
ெதாடர்பாக
ெவளியிடப்பட்ட
வர்த்தமானி
பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;

தாபிக்கப்பட்ட
அறிவித்த ன்

(iii) ேமற்ப பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் உள்ளடங்குகின்ற ெமாத்த நிலப்பரப்
எவ்வளெவன்பைத ம்
(iv) அதன் கிராம அ

வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(v) அக் கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்கள் மற் ம்
ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப பிரேதச ெசயலாளர் பிாி தாபிக்கப்ப ைகயில் உத்திேயாக ர்வமாக
எல்ைல நிர்ணய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அ

ெதாடர்பான விபரங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) ேமற்ப பிரேதச ெசயலகத் க்குாிய கிராம அ வலர் பிாி களில் ஏேத ம்
கிராம அ வலர் பிாிவின்/பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல
வழிநடத்தல் நடவ க்ைககள் ேவ
பிரேதச ெசயலகங்களின்
லம்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அக் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெபயர்கள், உத்திேயாக ர்வ
இலக்கங்கள் உள்ளிட்ட விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

8.
1691/ ’17
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெநற் ெசய்ைகயில் ஈ பட் ள்ள விவசாயிக க்கு கடந்த அரசாங்கத்தின்
காலத்தில் மானிய விைலயில் உரம் வழங்கும்ேபா , விவசாயிகள் 50
கிேலாகிராம் உரத்திற்கு வயல் காப்
திக்காக
பா 150/தம்
ெச த்தி ள்ளனர் என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
காப்
திப் பணத்ைத ெச த்தி ள்ள விவசாயிகள், வயல்கள்
ேசதமைடந்த ேபா
அதற்கான இழப்பீட் த் ெதாைகைய இலகுவாகேவ
ெபற் க்ெகாண்டனர் என்பைத ம்;
(iii) தற்ேபா
ேமற்ப காப்
திப் பணத்ெதாைகைய அறவி ம்
ெசயற்ப த்தப்ப வதில்ைல என்பைத ம்;

ைறயியல்

(iv) அண்ைமக்காலமாக ெதாடர்ந் ஏற்ப கின்ற காலநிைல மாற்றம் காரணமாக
ெநற் ெசய்ைகக்கு ஏற்ப கின்ற பாாிய ேசதங்கள் ெதாடர்பில் விவசாயிக க்கு
இழப்பீட் த் ெதாைககைள வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?

(5)
(ஆ) (i) ேமற்ப
ெச
(ii)

பாதிக்கப்பட்ட

த் வதற்கு ஏேத

ம்

விவசாயிக

க்கு

இழப்பீட் த்

ெதாைககைள

ைறயியல் உள்ளதா என்பைத ம்;

ன்னர் காணப்பட்ட விதத்தில் வயல் காணிகள் காப்
க த்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த் வதற்கான இய

தி ேபான்ற
ைம உள்ளதா

என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ெபா

அ

சட்ட

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா
ல சமர்ப்பண

ன்னறிவித்தல்

1.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேமாட்டார் வாகனம்
(தி த்தம்),— (203
ஆம்
அத்தியாயமான)
ேமாட்டார்
வாகனச்
சட்டத்ைதத்
தி த் வதற்கானெதா சட்ட லம்.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்கள்

2.
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் கள் (இல.1),— 7ஆம் இலக்க
பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி
பாரா மன்றத்தினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணயினா ம் தைடெபறாமல்,
இன்ைறய தினம் சைப அமர் ேநரம் பி.ப. 1.00 மணி
தல் பி.ப. 6.30 மணி வைர
இ க்குமாக. பி.ப. 6.30 மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி
ஒத்திைவப்பாராக.
3.
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் கள் (இல.2),— 7ஆம் இலக்க
பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி
பாரா மன்றத்தினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணயினா ம் தைடெபறாமல், 2017
ெசப்ெதம்பர் 07 ஆம் திகதி, வியாழக்கிழைம சைப அமர் ேநரம் .ப. 9.30 மணி தல்
பி.ப. 7.30 மணி வைர இ க்குமாக. பி.ப. 7.30 மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத
வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக.
4.
பாரா மன்றச் சைப
தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் கள்,— இப்பாரா மன்றம்
இன்
அதன் அமர்
கைல ம் ேபா , 2017 ெசப்ெதம்பர் மாதம் 07 ஆம் திகதி,
வியாழக்கிழைம .ப. 9.30 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்ப மாக.

(6)

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழான உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 09 ஆம் திகதிய 2022/30
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.22
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 2.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழான உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 19 ஆம் திகதிய 2024/1
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.22
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 3.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.3),— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க உற்பத்தி வாி
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழான உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ைல 11 ஆம் திகதிய 2027/7
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.22
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 4.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— த்திைரத் தீர்ைவ (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 2006 ஆம் ஆண் ன் 12 ஆம் இலக்க, த்திைரத் தீர்ைவ
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 5 ஆம் பிாிவின் கீழ், நிதி அைமச்சரால் த்திைரத் தீர்ைவ
ெதாடர்பாக ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப்
வாி 21 ஆம் திகதிய 2007/24 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.08 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 5.

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேதசிய ம ந் கள்
ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல.1),— 2015 ஆம்
ஆண் ன் 5 ஆம் இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகார சைபச் சட்டத்தின்
118 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்
வாசிக்கப்ப ம் 142 ஆவ
பிாிவின் கீழ், ம த் வ
உபகரணங்களின் விைல குறித்தல் ெதாடர்பாக சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச
ம த் வ அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப்
வாி 17 ஆம் திகதிய 2006/45 ஆம்
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.05.23 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.

(7)
* 6.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேதசிய ம ந் கள்
ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல.2),— 2015 ஆம்
ஆண் ன் 5 ஆம் இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்
59 ஆம் 63 ஆம் பிாி க டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 142 ஆம் பிாிவின் (2) உட்பிாிவின்
(ப) என் ம் பந்தியின் கீழ் சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சரால்
ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 14 ஆம் திகதிய 2023/30 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 7.
உண்ணாட்டரசிைறச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 8.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— ேதசிய அரசுப்
ேபரைவயின் 1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க, மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம்
பிாிவின் கீழ், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் ரஷ்ய சம்ேமளனத்திற்கும்
இைடேய மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் ,
2017 ன் 07 ஆம் திகதிய 2022/27 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.07.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 9.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— ேதசிய அரசுப்
ேபரைவயின் 1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க, மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம்
பிாிவின் கீழ், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் உக்ைர க்கும் இைடேய மீள
ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ன் 02 ஆம்
திகதிய 2021/47 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2017.07.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 10.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.3),— ேதசிய அரசுப்
ேபரைவயின் 1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க, மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம்
பிாிவின் கீழ், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் மக்கள் சீன கு யரசுக்கும்
இைடேய மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட் ,
2017 ன் 20 ஆம் திகதிய 2024/25 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )

(8)
* 11.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.4),— ேதசிய அரசுப்
ேபரைவயின் 1977 ஆம் ஆண் ன் 8 ஆம் இலக்க, மீள ஒப்பைடத்தல் சட்டத்தின் 3 ஆம்
பிாிவின் கீழ், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசுக்கும் வியட்நாம் ேசாச சக்
கு யரசுக்கும் இைடேய மீள ஒப்பைடத்தல் ெபா த்தைன ெதாடர்பில் சனாதிபதியினால்
ஆக்கப்பட் , 2017 ைல 19 ஆம் திகதிய 2028/16 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.08.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 12.
குற்றச்ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் சாட்சிக
பா காப் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

க்குமான உதவி மற் ம்

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 13.
மாகாண சைபத் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 14.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 15.
குற்றச்ெசயல்கைளத் த த்தல் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 16.
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட
விடயம் (2017, மார்ச்சு 08) [1].
* 17.
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ

லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

(தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 18.
காப்

தித் ெதாழிைல ஒ ங்குப த்தல் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 19.
இலத்திரனியல் ெகா க்கல்வாங்கல்கள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )

(9)
* 20.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1971 ஆம் ஆண் ன்
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2016.09.06 ஆந் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேதசிய
ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின்
வ டாந்த
அறிக்ைக
மற் ம்
கணக்குகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்
பற்றிய
ைறசார்
கு வினால் 2017.01.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ேமற்பார்ைவக்

* 21.
ேபாக்குவரத்
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— இலங்ைகப்
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2012),— 1971 ஆம்
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.03.07 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட இலங்ைகப்
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்
பற்றிய
ைறசார்
கு வினால் 2017.03.24 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ேமற்பார்ைவக்

* 22.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1971 ஆம் ஆண் ன்
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.05.03 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேதசிய
ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின்
வ டாந்த
அறிக்ைக
மற் ம்
கணக்குகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்
பற்றிய
ைறசார்
கு வினால் 2017.05.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ேமற்பார்ைவக்

* 23.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக்
கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2011),—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2016.12.10 ஆந்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2011.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட
இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்தாபனத்தின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிநிைலக்
கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக ஆகியன அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 10 )
* 24.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய ேசமிப்
வங்கியின்
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3)
ஆம் உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம்
உட்பிாிவின் கீழ், 2017.01.24 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய ேசமிப் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 25.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச்சட்டத்தின் 35(3)
உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின்
கீழ் 2017.01.25 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட ம் கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 26.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3)
உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின்
கீழ் 2017.03.08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 27.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல்
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின் கீழ் 2017.03.21
ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட சுயாதீன பட்டயக் கணக்காளர்களின் க த் க்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட
வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 11 )
* 28.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— அரச ம ந் க்
கூட் த்தாபன வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49
ஆம் இலக்க அரசாங்க சட்ட ர்வமான ெதாழில் ட்பக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30(2)
ஆம் பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம்
பிாிவின் கீழ் 2016.07.08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான அரச ம ந் க் கூட் த்தாபன ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

* 29.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர
ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் (2013),— 1983 ஆம்
ஆண் ன் 54 ஆம் இலக்க ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைலச் சட்டத்தின் 30(2) ஆம்
பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) ஆம் பிாிவின்
கீழ் 2016.07.21 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர ைவத்தியசாைலயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார்

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

ைறசார்

* 31.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக காப்
திக்
கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2014),—
2007 ஆம் ஆண் ன் 07 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டம் மற் ம் 2000 ஆம் ஆண் ன் 43
ஆம் இலக்க காப்
திக் ைகத்ெதாழில் சட்டத்தின் ஒ ங்குவிதிக க்கைமய 2017.03.22
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட, பட்டயக் கணக்காளர்களான ேகபீஎம்ஜீ நி வனத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான
இலங்ைக
காப்
திக்
கூட் த்தாபனத்தின்
ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 12 )
* 32.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய ேசமிப்
வங்கியின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட நிதிக்கூற் க்ககள் (2014),—
பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின் 35 (3) ஆம் உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம்
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ், 2016.05.05 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளாின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய ேசமிப்
வங்கியின்
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 33.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின்
35 (3) உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3)
உட்பிாிவின் கீழ் 2016.09.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர்
நாயகத்தின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள்
மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 34.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின்
35 (3) உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3)
உட்பிாிவின் கீழ் 2017.05.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள்
மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 35.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— சிலாபம் ெப ந்ேதாட்டக்
கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 1971 ஆம் ஆண் ன்
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) உட்பிாிவின் கீழ் 2016.11.15 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய் த் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான சிலாபம்
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த
அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 36.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின் 35 (3)
உட்பிாிவின் கீழ் மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3)
உட்பிாிவின் கீழ் 2016.10.28 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப்
உள்ளடங்கலான பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 13 )
* 37.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 38.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 39.
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 .
40.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

41.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

42.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

43.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

44.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

45.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

46.
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

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

