(எட்டாவ

பாரா

இல. 213.]

மன்றம் -

பாரா
ஒ

2017 நவம்பர் 15

வாய்

தலாவ

கூட்டத்ெதாடர்)

மன்றம்

ங்குப் பத்திரம்
தன்கிழைம,

.ப. 9.30 மணிக்கு

ல விைடக்கான வினாக்கள்

1.
138/ '15
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ெகௗரவ பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள்
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

இலங்ைக கணக்காய்
ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்ைப தயாாிப்பதற்காக
நியமிக்கப்பட்ட நி ணர்கள் கு வின் அங்கத்தவர்கள் யார்;

(ii) ேமற்ப

கு

நியமிக்கப்பட்ட திகதி யா ;

(iii) ேமற்ப
யா ;

கு

குறித்த ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்ைப தயாாித்

த்த திகதி

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

இலங்ைக கணக்காய் ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்ைப நிைறேவற் வதற்கு
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா;

(ii) ஆெமனில், அ

எத்திகதியில்;

(iii) இன்ேறல், கணக்காய் ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்ைப நிைறேவற் வதற்கு
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;
(iv) ஆெமனில், அ

எத்திகதியில்;

(v) ேமற்ப ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்ைப நிைறேவற் தல் தாமதமாவதற்கான
காரணங்கள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
2.
1072/ ’16
ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) நிதி அைமச்சினால், வாி ெச த்தல் ெதாடர்பாக 2016 ஆம் ஆண் ெசத்ெதம்பர்
மாதத்தில் அச்சு மற் ம் இலத்திரனியல் ஊடகங்களில் ெவளியிடப்பட்ட
அறிவித்தல்கைள பிரச்சாரம் ெசய்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(2)
(ஆ) ேமற்ப

அறிவித்தல்களின்,

(i) பிரச்சாரம் நி த்தப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;
(ii) பிரச்சார நடவ க்ைகக க்கு ஒவ்ெவா ஊடக நி வனத் க்கும் ெச த்தப்பட்ட
ெதாைக ெவவ்ேவறாக ம் ெமாத்தமாக ம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ெவளியி வதற்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைகைய ஊடக நி வனங்
க க்கிைடேய பகிர்ந்தளிப்பதற்கு பயன்ப த்திய அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்;
(iv) ெவளியி வதற்கு ேதைவயான நிதியத்ைத வழங்கிய அரச நி வனங்கள்
மற் ம் ஒவ்ெவா நி வனத்தினால் வழங்கப்பட்ட பங்களிப் ெவவ்ேவறாக
யாைவ என்பைத ம்;
(v) ெவளியி வதற்கு அைமச்சின் நிதி ெசலவிடப்பட்
ப்பின், அதற்ெகன
பயன்ப த்தப்பட்ட ெசலவினத் தைலப் கள் யாைவ என்பைத ம்;
(vi) ெவளியி வதற்கு பயன்ப த்தப்பட்ட விளம்பர கவர் நி வனங்கள் மற் ம்
ஒவ்ெவா நி வனத் க்கும் வழங்கப்பட்ட தரகுப் பணத் ெதாைக மற் ம்
கட்டணத் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப பிரச்சார கவர் நி வனங்கள் ெதாி ெசய்யப்பட்ட அ ப்பைட
யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
3.
1117/ ’16
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ச க வ
ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண் மர ாிைமகள்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் இயங்கும் திவிெநகும ச க ைமய வங்கிகளின்
(ச ர்த்தி வங்கிகள்) எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப வங்கிகள் அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) ஒவ்ெவா
வங்கிக்
கிைளயி
ந் ம்
அ கூலங்கைள
ெப ம்
பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) ேமற்ப
(அ) (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா
வங்கியி ம்
பணியாற் கின்ற ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் இவர்களின்
ெபயர்கள், பதவிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்;
(ii) தற்ேபா ேமற்ப வங்கிகளில் ஊழியர் ெவற்றிடங்கள் உள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) ஆெமனில், ேமற்ப
ெவற்றிடங்க க்கு ஊழியர்கைள ஆட்ேசர்க்கும்
ைறயியல் யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
4.
1197/ ’16
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) 1983 ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தி ள் காணப்பட்ட,
(i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக;
(ii) சி குளங்கள், அைணக்கட் கள் மற் ம் கால்வாய்களின் எண்ணிக்ைக;
(iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவசாய நிலங்களின்
அள ;
எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(3)
(ஆ) (i) 1983 தல் 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தம்
வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள்,
குளங்கள், அைணக்கட் கள் மற் ம் கால்வாய்கைள னரைமப்பதற்காக
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண் வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii)

த்த நிலவரம்
வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண் வைர ஒட் ெமாத்த
நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், அைணக்கட் கள் மற் ம் கால்வாய்களின்
னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
5.
ெகௗரவ பந் ல
ேகட்பதற்கு,— (2)

குணவர்தன,— நிதி

மற் ம்

ெவகுசன

ஊடக

1411/ ’16
அைமச்சைரக்

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் வர ெசல த்திட்டத்தின் 179 ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின்
ப , இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ஆபரணங்க க்கு விதிக்கப்பட்ட 10% ெசஸ்
வாியின் லம் திரட்டப்பட்ட ெமாத்த வாி வ மானம் எவ்வள ;
(ii) குறிப்பட்ட ெசஸ் வாிைய
ஈ ப த்திய ைற யா ;

உள்நாட்

கைலஞர்கைள

ேப

வதற்கு

(iii) 1977 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இன்
வைர ஒவ்ெவா
வ டத்தி ம்
இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ஆபரணங்களின் ெப மதி மற் ம்
பிரதான இறக்குமதியாளர்கள் 20 ேபர்களின் ெபயர்ப்பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா;
(iv) இலங்ைகக்கு
ஆபரணங்கள் இறக்குமதி ெசய்யப்ப மாயின், அவற்றின்
பிரதான வழங்குனர்கள் யாவர்;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
6.
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

ல

1495/ ’16
காைமத் வ

(அ) (i) யான்ஓயா க த்திட்டத்திற்காக சுற்றய ல் வசித்த பிரேதசவாசிகளின்
காணிகள் சு காிக்கப்பட்டதன் காரணமாக பாரம்பாிய 07 குளங்கள்
கு மைனகள் மற் ம் வயல்கள் இந்த நீர்த்ேதக்கத்தில்
ழ்கி ள்ளதால்
இவர்கள் ேபாக்கிடமின்றி நிர்க்கதியாகி ள்ளனர் என்பைத ம்;
(ii) பிரேதசவாசிகளின் எதிர்ப்பிைன ெபா ட்ப த்தா கஜுவத்த பிரேதசத்தில்
மனித வாழ் க்குப் ெபா த்தமற்ற அடர்ந்த வனப் பிரேதசெமான்ைற
இவர்க க்கு
பகிர்ந்தளிக்க
உத்திேயாகத்தர்கள்
நடவ க்ைக
எ த் வ கின்றனர் என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) பிரேதசவாசிகள் மல்ேபா வ கிராமத்திற்கு அ கில், ெதற்கு கால்வாைய
அண் யதாக நீர்த்ேதக்கத்திற்கு
ழ்காத 600 ஏக்கர் காணியில் 200 ஏக்கர்
காணிையப் ெபற் த்த மா ேகாாியி ந்தனர் என்பைத ம்;
(ii) அதன்ப ,
விடயத்திற்குப்
ெபா ப்பான
அைமச்சர்
சம்பந்தப்பட்ட
உத்திேயாகத்தர்க டன் வ ைக தந்
ேமற்கூறிய காணியி
ந்
200
ஏக்கர் ேமட் க் காணிைய
ாித கதியில் இந்த மக்க க்கு வழங்குமா
அவர்க க்கு அறி ைர வழங்கி ள்ளார் என்பைத ம்;
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?

(4)
(இ) எனி ம், இ வைர இவர்க க்கு கு யி ப்பதற்கான காணிகள் கிைடக்காததால்,
ேமற்ப ஆ(ii) இன்
வின்ப உடன யாக காணிகைள வழங்க நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

7.
1605/ ’17
ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க,— மின்வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)

மற் ம்

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

(அ) (i) ெகரவலபிட்
பிரேதசத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள கன எாிெபா ள்
எண்ெணய் (HFO)
லம் தற்சமயம் இயங்கும் மின் ற்பத்தி நிைலயத்ைத
ஓராண் க்குள் நீர்ம இயற்ைக வா (LNG)
லம் இயங்க ைவப்பதற்கு
இணக்கப்பா காணப்பட்டதா என்பைத ம்;
(ii) இவ்விணக்கப்பா

றிந் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iii) ேமற்ப
இணக்கப்பா
றிந்தைமயால் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு
ஏற்பட்ட நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப மின் ற்பத்தி நிைலயத்தினால் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ெபற் க்
ெகா க்கப்ப ம் மின்சார அலெகான்றின் விைலைய தீர்மானிப்பதற்காக
ஏற்ப த்தப்பட்ட
இணக்கப்பாட் க்கு
ரணாக
நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றைத அறிவாரா என்பைத ம்;
(v) ஒப்பந்தத்தின்
பிரகாரம்
மின்சாரத்ைத
விநிேயாகிக்கும்
நி வனம்
ெசயற்ப வைத உ திப த் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைககள்
யாைவ என்பைத ம்;
(vi) ேமற்ப
இணக்கப்பாட் ன் பிரகாரம் நடவ க்ைக எ க்காைமயால்
இலங்ைக மின்சார சைபக்கு ஏற்பட் ள்ள நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
8.
1781/ ’17
ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) வனப் பா காப்
கட்டைளச் சட்டத்தின் பிரகாரம், ஏேத ம் காணிப்
பிரேதசத்ைத பா காப்
வனமாக வர்த்தமானி அறிவித்தல்
லம்
பிரகடனப்ப த் வதற்கு
ர்த்தியாகேவண் ய அ ப்பைட ேதைவகள்
யாைவெயன்பைத ம்;
(ii) வனப் பா காப்
கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் இற்ைறவைர பிரகடனப்
ப த்தப்பட் ள்ள பா காப் வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(iii) ஒவ்ெவா
பா காப்
வனத்ைத ம் பிரகடனப்ப த்திய திகதி, அதற்கு
உள்ளடக்கப்பட்ட காணியின் அள
மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட வைரபடம்
உள்ளிட்ட அைனத் விபரங்க ம் யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(5)
9.
1814/ ’17
ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) க.ெபா.த (உயர் தர) உயிாியல் மற் ம் கணிதப் பாடத் ைறகள்
கற்பிக்கப்ப கின்ற பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
பாடத்
ைறகளில் ஒவ்ெவா
பாடத் க்கும் ேதைவயான
ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக, இன்றளவில் உள்ள ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக
மற் ம் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) க.ெபா.த (உயர் தர) விஞ்ஞான பாடத் ைறக்கு ஆசிாியர் பற்றாக்குைற
நில வதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
10.
1842/ ’17
ெகௗரவ (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ல்ைலதீ
மாவட்டத்தில், ஒட் சுட்டான் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்
அைமந் ள்ள ஓட் த் ெதாழிற்சாைல ெசயற்ப வதில்ைல என்பைத அறிவாரா;

(ii) இத்ெதாழிற்சாைலக்கு 2016 ஆம் ஆண்
ஒ க்கப்பட்ட நிதி ஏற்பா எவ்வள ;
(iii) ேமற்ப

பணத்ெதாைக யாாி

வர

டாக ெசல

ெசல த்திட்டத்தின்

லம்

ெசய்யப்பட்ட ;

(iv) ேமற்ப
ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைகயின்
பணிகள் ெதாடர்பான விபரங்கள் யாைவ;

லம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
11.
ெகௗரவ எஸ்.எம். மாிக்கார்,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

மாநகர

மற் ம்

ேமல்

மாகாண

1857/ ’17
அபிவி த்தி

(அ) (i) மாநகர
மற் ம்
ேமல்
மாகாண
அபிவி த்தி
அைமச்சினால்
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் மாநகர திட்டத்தின் (Megapolis Plan) கீழ் 2017
ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம்
ன்ேனாக்கி ள்ள 03 ஆண் கள் வைரயில்
ெதஹிவைள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்காக திட்டமிடப்பட் ள்ள
அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii) ஏற்கனேவ ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
அைவ யாைவ என்பைத ம்;

ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதாயின்,

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

மற் ம்

தனியார்

தலீ கள்

ேமற்ெகாள்ளப்ப மா

(v) ஆெமனின், அம் தலீ கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(6)
(ஆ) (i) ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள அல்ல
ஆரம்பிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக
ஒ க்கப்பட் ள்ள
நிதித்
ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) தற்சமயம் ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக எவ்வள

என்பைத ம்;

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

ஒ க்கப்பட் ள்ள

நிதித்

ெதாைக

ம் அறிவிப்பாரா?

(இ) இன்ேறல், ஏன்?
12.
1874/ ’17
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப்,— உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(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?
13.
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )

1876/ ’17
ல அபிவி த்தி

(அ) (i) உடப் பிரேதசத்தில் கைரேயாரம் ெபாி ம் கடலாிப் க்கு உட்பட் ள்ளைத
அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அந்த கடலாிப்பினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள மீனவர் கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) அந்த கைரேயாரத்ைத கடலாிப்பி
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல் ஏன்?

ந்

பா காக்க அைமச்சு எ க்கும்

(7)
14.
1960/ ’17
ெகளரவ

(தி மதி)

பவித்ராேதவி

வன்னிஆரச்சி,—

அனர்த்த

காைமத் வ

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2017 ேம மாதம் 26 ஆம் திகதி

தல்

ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி

ன் மாதம் 05 ஆம் திகதி வைர ஏற்பட்ட

காரணமாக;

(i) உயிாிழந்த ஆெளா வ க்கு வழங்கப்ப கின்ற நட்டஈட் த்ெதாைக எவ்வள ;
(ii)

ைமயாக

மற் ம்

பகுதியளவில்

ேசதமைடந்த

க

க்கு

வழங்கப்ப கின்ற நட்டஈட் த் ெதாைக தனித்தனிேய எவ்வள ;
(iii)

கள் ெவள்ளத்தில்
இழந் ள்ள

ட்

ழ்கியைம காரணமாக சகல ெசாத் க்கைள ம்

உாிைமயாளர்க

க்கு வழங்கப்ப கின்ற நட்டஈட் த்

ெதாைக எவ்வள ;
(iv) ேமற்ப

நட்டஈட் த் ெதாைகைய வழங்க எ க்கும் காலம் எவ்வள ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
15.
1964/ ’17
ெகௗரவ

ஷார இந் னில் அமரேசன,— கிராமிய ெபா ளாதார அ

வல்கள்

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

ேகாழிக்

ைகத்ெதாழி ல்

உாிைமயாளர்கள் “பற்றாி ேகஜ்” எ

ஈ பட் ள்ள

ம் ெபயாில்

சில

பண்ைண

தியெதா

ைறயில்

ேகாழி வளர்ப்பில் ஈ ப கின்றனர் என்பைத அறிவாரா;
(ii) ேமற்ப

ைறயின்

லம் ேகாழிகள் க ம் சித்திரவைதக்கு உள்ளாகின்றன

என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;
(iii) ேமற்ப

ைறைய தைடெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா;

(iv) ேமற்ப

ைறயின் ஊடாக உள்நாட் ச் சந்ைதக்கு அதிகள

வழங்கப்ப வதால்,

ட்ைட

விைல

குைறவைட ம்

ட்ைட
இடர்

ேதான் ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;
(v) ஆெமனில், உள்நாட்
இவர்களின்
ேமற்ெகாள்

வாழ்க்ைகத்

ட்ைட உற்பத்தியாளர்கைள பா காப்பதற்கும்
தரத்ைத

ம் நடவ க்ைக யா ;

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

உயர்த் வதற்கும்

அைமச்சு

(8)

ெபா

அ

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்கள்

1.
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அ வல்கள்,— 2017 நவம்பர் மாதம்
17 ஆம் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம, 18 ஆம் திகதி சனிக்கிழைம, 20 ஆம் திகதி திங்கட்கிழைம,
21 ஆம் திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம, 22 ஆம் திகதி
தன்கிழைம, 23 ஆம் திகதி
வியாழக்கிழைம, 24 ஆம் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம, 25 ஆம் திகதி சனிக்கிழைம, 27 ஆம்
திகதி திங்கட்கிழைம, 28 ஆம் திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம, 29 ஆம் திகதி தன்கிழைம, 30
ஆம் திகதி வியாழக்கிழைம மற் ம் 2017 திெசம்பர் மாதம் 04 ஆம் திகதி திங்கட்கிழைம, 05
ஆம் திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம, 06 ஆம் திகதி தன்கிழைம, 07 ஆம் திகதி வியாழக்கிழைம,
08 ஆம் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம மற் ம் 09 ஆம் திகதி சனிக்கிழைம ஆகிய நாட்களில்
“ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் (2018)” இன் பாிசீலைனக்ெகன ஒ க்கப்பட்ட நாட்களாகுமாக.
2.
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் (இல.1) , — 70(2) ஆம் இலக்க
பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினால் தைடெபறாமல் “ஒ க்கீட் ச்
சட்ட லம் (2018)” இன் பாிசீலைனக்ெகன ஒ க்கப்பட்ட நாட்களான 2017 நவம்பர்
மாதம் 17 ஆம் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம
தல் 2017 திெசம்பர் மாதம் 08 ஆம் திகதி
ெவள்ளிக்கிழைம வைர சைப அமர் ேநரம் .ப. 9.30 மணி தல் பி.ப. 12.30 மணி
வைர ம் மற் ம் பி.ப. 1.00 மணி தல் பி.ப. 8.00 மணி வைர ம் இ க்குமாக.
ஆயி ம், பி.ப. 7.30 மணிக்கு 7ஆம் இலக்க பாரா
(5) ஆம் (6) ஆம் பந்திகள் ெதாழிற்ப மாக.

மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின்

3.
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர் (இல.2) , — 70(2) ஆம் இலக்க
பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினால் தைடெபறாமல் “ஒ க்கீட் ச்
சட்ட லம் (2018)” இன் பாிசீலைனக்ெகன ஒ க்கப்பட்ட நாளான 2017 திெசம்பர் மாதம்
9 ஆம் திகதி சனிக்கிழைம சைப அமர் ேநரம் .ப. 9.30 மணி தல் பி.ப.12.30 மணி
வைர ம் மற் ம் பி.ப 1.00 மணி தல் பி.ப 5.00 மணி வைர ம் இ க்குமாக. பி.ப. 5.00
மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி ஒத்திைவப்பாராக.

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* 1.
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் (2018) — (ஒ க்கப்பட்ட ஐந்தாம் நாள்) — விவாதம்
ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் (2017, நெவம்பர் 09) [1].
* 2.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 12, 14 மற் ம்
22 ஆம் பிாி க டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 32 ஆம் பிாிவின் கீழ், ம வாி ெதாடர்பாக
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ைல 28 ஆம் திகதிய
2029/51ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2017.10.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம

அறிவித்தல் இலக்கம் 996)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(9)
* 3.
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வணிகக் கப்பற்ெறாழில்
சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 52 ஆம் இலக்க, வணிகக்
கப்பற்ெறாழில் சட்டத்தின் 126 மற் ம் 321 ஆம் பிாி களின் கீழ், கடேலா க க்கான
பயிற்சியளித்தல், சான்றளித்தல், காவல் காத்த ல் ஈ படல் நியமங்கள் ெதாடர்பாக
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 08 ஆம் திகதிய
2018/3 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக
லம் தி த்தப்பட்ட 2016
ஒக்ேடாபர் 04 ஆம் திகதிய1987/19 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.10.17 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள )
* 4.

அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ

தி த்தச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 5.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாயச் சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 6.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38
ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2016.09.06 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ேதசிய ேபாக்குவரத்
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத் மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் பற்றிய
2017.01.26 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்

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

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்

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

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால்

( 10 )
* 9.

அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக்
கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2011,—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2016.12.10 ஆந்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2011.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடக்கப்பட்ட
இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்தாபனத்தின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிநிைலக்
கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக ஆகியன அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 10.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய ேசமிப்
வங்கியின்
ஆண்டறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2015,— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3)
ஆம் உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம்
உட்பிாிவின் கீழ், 2017.01.24 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய ேசமிப் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 11.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2015,— நிதிச்சட்டத்தின் 35(3)
உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின்
கீழ் 2017.01.25 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட ம் கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 12.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2015,— நிதிச் சட்டத்தின் 35(3)
உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின்
கீழ் 2017.03.08 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 13.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல்
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் - 2014,—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) உட்பிாிவின் கீழ் 2017.03.21
ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட சுயாதீன பட்டயக் கணக்காளர்களின் க த் க்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட
வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

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

ைறசார்

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

ைறசார்

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

ைறசார்

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

( 12 )
* 19.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2014,— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின்
35 (3) உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3)
உட்பிாிவின் கீழ் 2016.09.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த
அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 20.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2014,— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின்
35 (3) உட்பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3)
உட்பிாிவின் கீழ் 2017.05.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள்
மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 21.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— சிலாபம் ெப ந்ேதாட்டக்
கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் - 2014,— 1971 ஆம் ஆண் ன்
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3) உட்பிாிவின் கீழ் 2016.11.15 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய் த் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான சிலாபம்
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த
அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 22.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் - 2014,— பணக்ெகாள்ைகச் சட்டத்தின் 35 (3)
உட்பிாிவின் கீழ் மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14 (3)
உட்பிாிவின் கீழ் 2016.10.28 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப்
உள்ளடங்கலான பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.05.03
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 23.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக்
கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் - 2014/2015,— 1971 ஆம்
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ் 2016.08.09 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2015.03.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட,
ஏனஸ்ட் அன் யங் நி வனத்தின் பட்டயக் கணக்காளர்களின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.08.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 13 )
* 24.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— விஜய குமார ங்க
ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1999
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க விஜய குமார ங்க ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலச் சைபச்
சட்டத்தின் 30(2) ஆம் பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின்
14(2)சீ பிாிவின் கீழ் 2016.08.12 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான விஜய குமார ங்க ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலயின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 25.
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ேதசிய அபாயகர
ஔடதங்கள் கட் ப்பாட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் - 2013,— 1984 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க, ேதசிய அபாயகர
ஔடதங்கள் கட் ப்பாட் ச் சைபச் சட்டம் மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க
நிதிச் சட்டத்தின் 13(1) பிாிவின் கீழ் 2016.08.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31
ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான வ டாந்த அறிக்ைக ம் நிதிக்கூற் க்க ம்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேதசிய பா காப் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2016.10.05 ஆம்
திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 26.

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

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

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.03.09

( 14 )
* 29.
காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்
அைமச்சர்,— காணி சீர்தி த்த
ஆைணக்கு வின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2014,— 1972 ஆம் ஆண் ன் 1
ஆம் இலக்க காணி சீர்தி த்த ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் கீழ் 2016.11.18 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.03.09

* 30.
ேபாக்குவரத்
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— இலங்ைக சிவில்
விமானச்ேசைவகள் அதிகாரசைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2014,—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2016.12.05
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக சிவில் விமானச்ேசைவகள் அதிகாரசைபயின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.10 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 31.

டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— அரச அபிவி த்தி மற் ம் நிர்மாணக்
கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2012,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49
ஆம் இலக்க அரச ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் 1 ஆம்
உட்பிாிவின் கீழ் 2017.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2012.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான
வ டாந்த
அறிக்ைக
மற் ம்
கணக்குகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.09 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 32.
ேபாக்குவரத் மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்,— ேதசிய ேபாக்குவரத்
ைவத்திய நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1971 ஆம்
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(2)(C) பிாிவின் கீழ் 2017.01.24 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான ேதசிய ேபாக்குவரத்
ைவத்திய நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.10 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 33.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக்
கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் - 2015/2016,—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ்
2017.07.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2016.03.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த
வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக் கம்பனியின்
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் மற் ம் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.08.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 15 )
* 34.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக்
கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013/2014,— 1971 ஆம் ஆண் ன்
38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ் 2015.03.04 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.03.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட,
ஏர்னஸ்ட் அன்ட் யன்ங் நி வனத்தின் பட்டயக் கணக்காளாின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ லங்கன் விமானச்ேசைவக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.08.23
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 35.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— இலங்ைக ேதசிய மனித வள அபிவி த்தி ஆைணக்கு வின்
ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2014,— 1997 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க இலங்ைக
ேதசிய மனித வள அபிவி த்தி ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 24 ஆம் பிாிவின் கீழ்
2016.10.27 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த
வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக ேதசிய மனித வள அபிவி த்தி
ஆைணக்கு வின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.09
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 36.
அபிவி த்திப் பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்ச ம் ெவளிவிவகார அைமச்ச ம்,— ஊழியர்
நம்பிக்ைகப் ெபா ப் நிதியத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2014,— 1980 ஆம்
ஆண் ன் 46 ஆம் இலக்க ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப் நிதியச் சைபச் சட்டத்தின் 11
ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.11.12 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப் நிதியச் சைபயின்
ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.09
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 37.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— ேதசிய காப்
தி நம்பிக்ைக நிதியத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 2013,— 2006 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்க ேதசிய காப்
தி நம்பிக்ைக நிதியச் சைபச்
சட்டத்தின் 17 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.01.27 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31
ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய காப்
தி நம்பிக்ைக
நிதியத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.09
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 38.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— ேதசிய காப்
தி நம்பிக்ைக நிதியத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் 2014,— 2006 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்க ேதசிய காப்
தி நம்பிக்ைக நிதியச்
சட்டத்தின் 17 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.12.10 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31
ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய காப்
தி நம்பிக்ைக
நிதியத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.09
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
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*39.
ெவளிநாட் ெதாழில்வாய்ப் அைமச்ச ம் நீதி அைமச்ச ம்,— இலங்ைக ெவளிநாட்
ேவைலவாய்ப் ப் பணியகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் - 2013,— 1985 ஆம்
ஆண் ன் 21 ஆம் இலக்க இலங்ைக ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் ச் சட்டத்தின் 19 ஆம்
பிாிவின் கீழ், 2016.06.08 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான
இலங்ைக
ெவளிநாட்
ேவைலவாய்ப் ப்
பணியகத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய
திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2016.10.05 ஆம்

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

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.03.09

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

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.03.09

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

ைறசார்

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

ேமற்பார்ைவக்

கு வினால்
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*44.
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஸ்ரீலங்கா ஸ்ேடட் ேர ங்
(ெஜனரல்) ேகாப்பேரஷன்
மிெடட் ன் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள்2013/2014,— 1970 ஆம் ஆண் ன் 33 ஆம் இலக்க ஸ்ரீ லங்கா ஸ்ேடட் ேர ங் (ெஜனரல்)
ேகாப்பேரஷன்
மிெடட்ட சட்டத்தின் கீழ் 2017.02.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட,
2014.03.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, சுயாதீன
கணக்காய்வாளர்களின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஸ்ரீலங்கா ஸ்ேடட் ேர ங்
(ெஜனரல்)
ேகாப்பேரஷன்
மிெடட் ன்
ஆண்டறிக்ைக ம்
கணக்குக ம்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய
ைறசார்
2017.04.07 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

ேமற்பார்ைவக்

கு வினால்

*45.
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேதசிய சி வர் பா காப்
அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013,— 1996 ஆம் ஆண் ன் 50 ஆம்
இலக்க ேதசிய சி வர் பா காப் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் 32 ஆம் பிாி மற் ம் 1971
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(2)(உ) பிாிவின் கீழ் 2016.06.07 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான, ேதசிய சி வர் பா காப்
அதிகாரசைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம்
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபண்கள் பால்நிைல பற்றிய ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.02.21 ஆம் திகதி
பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
*46.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள்-2013,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம்
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017.05.23 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட,
2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, சுயாதீன
கணக்காய்வாளர்களான எஸ்.ேஜ.எம்.எஸ்.
பட்டயக் கணக்காளர் நி வனத்தின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான லங்கா
த்ர அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
*47.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள்-2014,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம்
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017.08.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட,
2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, சுயாதீன
கணக்காய்வாளர்களான எஸ்.ேஜ.எம்.எஸ்.
பட்டயக் கணக்காளர் நி வனத்தின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான லங்கா
த்ர அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
*48.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— எச் எப்சி வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள்-2014,— 1949 ஆம் ஆண் ன் 58 ஆம் இலக்க
நிதிக்ெகாள்ைக 35(3) பிாிவின் கீழ் மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்
சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017.07.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2014.12.31
ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான எச் எப்சி வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக
மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
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*49.
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக ெபற்ேறா யக்
கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013,— 1961 ஆம் ஆண் ன் 28
ஆம் இலக்க இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 32(3) ஆம் பிாிவின் கீழ்
2016.04.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம்
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(வ ச்சக்தி பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2016.10.07 ஆம் திகதி
பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
*50.

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வைரய க்கப்பட்ட
இலங்ைக கப்பல் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2012/2013,—
1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) ஆம் பிாிவின் கீழ் 2016.01.28
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.03.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக
தயாாிக்கப்பட்ட,
கணக்காய்வாளர்
தைலைம
அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான வைரய க்கப்பட்ட இலங்ைக கப்பல் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த
அறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ேபாக்குவரத்
மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர் கள் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.10 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
*51.

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

ைறசார்

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

ைறசார்

( 19 )
*54.

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

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

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

ைறசார்

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

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

( 20 )
* 60.
அரசியலைமப்பின் கீழ் பிேரரைண,— விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம்
(2016 ன் 22),— “இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 104ஆ
(5) (அ) ஆம் உ ப் ைரயின் ஏற்பா களின் பிரகாரம், ேதா்தல் ஆைணக்கு வினால் 2016
ெபப்
வாி 25 ஆம் திகதிய 1955/19 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானியில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2016.05.06 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான, மக்கள்
தீர்ப்ெபான் க்கான அல்ல ேதா்தெலான் க்கான காலக்ெக வின் ேபா இலத்திரனியல்
மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் பின்பற்றிெயா க ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் அல்ல வழிகாட்
ெநறிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக” எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட் எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
61.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

62.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

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

லம் — இரண்டாம்

64.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

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

லம் —

66.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

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

க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

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

* அரசாங்க அ

பப்ளிக்

அக்க ன்டன்ஸ்

(கூட் ைணத்தல்)

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

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

