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*1

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல்,— 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 .)
* 2.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம்
(இல.1),— 2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம்
பிாிவினால் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச க்கு வழங்கப்பட்ட தத் வங்களின்
பிரகார ம் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் ட ம், நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , கீேழ குறித் ைரக்கப்பட்ட 75 ஆம் இலக்கக் கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :-

2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின்
8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 75
2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,
மங்கள சமர ர ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் கட்டைளயிைன
ஆக்குகின்ற அேதேவைள. அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின் 21302 ஆம் இலக்க,
ெசயற்பாட் விடயம் " த்தகம் அச்சி தல், விளம்பரம் மற் ம் சந்ைதப்ப த்தல் ற்பணக்
கணக்கு — கல்வி ெவளியீட் த் திைணக்களம்” என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட
எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்.
விடயம்

தி த்தம்

(i)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட ெசலவின்
உச்ச எல்ைல

பா. 4,300,000,000 இ
ந்
பா. 4,315,000,000 வைர.

(ii)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல

(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் IV இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
பற் மீதியின் உச்ச எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல.

(2)
(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல

(இக்கட்டைள 2017.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ப யாகும்.)

ஒப்பம்: மங்கள சமர ர
2018.04.26 ஆம் திகதி
ெகா ம் .

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 3.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம்
(இல.2),— 2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம்
பிாிவினால் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச க்கு வழங்கப்பட்ட தத் வங்களின்
பிரகார ம் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் ட ம், நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , கீேழ குறித் ைரக்கப்பட்ட 76 ஆம் இலக்கக் கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :-

2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின்
8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 76
2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 08 ஆம் பிாிவினால்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,
மங்கள சமர ர ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் கட்டைளயிைன
ஆக்குகின்ற அேதேவைள, அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின் 22302 ஆம் இலக்க,
ெசயற்பாட் விடயம் "களஞ்சியசாைலகள் ற்பணக் கணக்கு (ெவ ெபா ட்கள்) - இலங்ைக
கடற்பைட” என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்.
விடயம்

தி த்தம்

(i)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட ெசலவின்
உச்ச எல்ைல

பா. 450,000,000 இ
ந்
பா. 575,000,000 வைர.

(ii)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல

பா. 460,000,000 இ
ந்
பா. 595,000,000 வைர

(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் IV இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
பற் மீதியின் உச்ச எல்ைல

பா. 360,000,000 இ
ந்
பா. 380,000,000 வைர

(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல.

(இக்கட்டைள 2017.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ஒப்பம்: மங்கள சமர ர
2018.04.26 ஆம் திகதி
ெகா ம் .

ப யாகும்.)

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள . )

(3)
* 4.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம்
(இல.3),— 2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம்
பிாிவினால் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச க்கு வழங்கப்பட்ட தத் வங்களின்
பிரகார ம் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் ட ம், நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , கீேழ குறித் ைரக்கப்பட்ட 77 ஆம் இலக்கக் கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :-

2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க, ஒ

க்கீட் ச் சட்டத்தின்

8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 77
2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 08 ஆம் பிாிவினால்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,
மங்கள சமர ர ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் கட்டைளயிைன
ஆக்குகின்ற அேதேவைள, அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின் 24702 ஆம் இலக்க,
ெசயற்பாட் விடயம் "பறி தல் ெசய்யப்பட்ட மற் ம் த த் ைவக்கப்பட்ட ற்பணக்
கணக்கு - இலங்ைக சுங்கத் திைணக்களம்” என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட
எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்.
விடயம்
(i)

அச்சட்டத்தின்

தி த்தம்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட ெசலவின்

பா. 6,000,000 இ

ந்

பா. 14,000,000 வைர

உச்ச எல்ைல
(ii)

அச்சட்டத்தின்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட

பா. 1,000,000 இ

ந்

பா. 3,800,000 வைர

ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல
(iii) அச்சட்டத்தின்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

நிரல் IV இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
பற்

பா. 35,000,000 இ

ந்

பா. 39,000,000 வைர

மீதியின் உச்ச எல்ைல

(iv) அச்சட்டத்தின்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

தி த்தப்படவில்ைல.

நிரல் V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல
(இக்கட்டைள 2017.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ப யாகும்.)

ஒப்பம்: மங்கள சமர ர
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்
2018.04.26 ஆம் திகதி
ெகா ம் .
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள . )

(4)
* 5.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம்
(இல.4),— 2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம்
பிாிவினால் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச க்கு வழங்கப்பட்ட தத் வங்களின்
பிரகார ம்

அரசாங்கத்தின்

அைமச்சரால் ஆக்கப்பட்

அங்கீகாரத் ட

ம்,

நிதி

மற் ம்

ெவகுசன

ஊடக

கீேழ குறித் ைரக்கப்பட்ட 78 ஆம் இலக்கக் கட்டைள

அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா

மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :-

2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க, ஒ

க்கீட் ச் சட்டத்தின்

8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல.78
2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,
மங்கள சமர ர ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் கட்டைள
அச்சட்டத்தின்

ன்றாம் அட்டவைணயின் 30602 ஆம் இலக்க, ெசயற்பாட்

"களஞ்சியசாைலகள்

ற்பணக்

கணக்கு — இலங்ைக

ைகயிரதத்

லம்

விடயம்

திைணக்களம்”

என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்.
விடயம்
(i)

அச்சட்டத்தின்

தி த்தம்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

தி த்தப்படவில்ைல

நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட ெசலவின்
உச்ச எல்ைல
(ii)

அச்சட்டத்தின்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட

பா. 1,800,000,000 இ

ந்

பா. 1,400,000,000 வைர

ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல
(iii) அச்சட்டத்தின்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

தி த்தப்படவில்ைல.

நிரல் IV இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
பற்

மீதியின் உச்ச எல்ைல

(iv) அச்சட்டத்தின்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

தி த்தப்படவில்ைல

நிரல் V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல
(இக்கட்டைள 2017.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ப யாகும்.)

ஒப்பம்: மங்கள சமர ர
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்
2018.04.26 ஆம் திகதி
ெகா ம் .
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள . )

(5)
* 6.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம்
(இல.5),— 2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம்
பிாிவினால் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச க்கு வழங்கப்பட்ட தத் வங்களின்
பிரகார ம் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் ட ம், நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , கீேழ குறித் ைரக்கப்பட்ட 79 ஆம் இலக்கக் கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :-

2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க, ஒ

க்கீட் ச் சட்டத்தின்

8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 79
2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,
மங்கள சமர ர ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் கட்டைள
லம்,
அச்சட்டத்தின்
ன்றாம் அட்டவைணயின் 31002 ஆம் இலக்க, ெசயற்பாட் விடயம்
“களஞ்சியசாைலகள் ற்பணக் கணக்கு - அரசாங்கத் ெதாழிற்சாைல” என்பதற்ெகதிராக
குறித் ைரக்கப்பட்ட எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்.
விடயம்
(i)

அச்சட்டத்தின்

தி த்தம்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட ெசலவின்

பா. 120,000,000 இ

ந்

பா. 160,000,000 வைர.

உச்ச எல்ைல
(ii)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல

(iii) அச்சட்டத்தின்

ன்றாம் அட்டவைணயின்

நிரல் IV இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
பற்

பா. 120,000,000 இ
ந்
பா. 140,000,000 வைர.

பா. 40,000,000 இ

ந்

பா. 65,000,000 வைர.

மீதியின் உச்ச எல்ைல

(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல

பா. 20,000,000 இ
ந்
பா. 40,000,000 வைர

(இக்கட்டைள 2017.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ப யாகும்.)

ஒப்பம்: மங்கள சமர ர
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்
2018.04.26 ஆம் திகதி
ெகா ம் .
(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள . )

(6)
* 7.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம்
(இல.6),— 2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம்
பிாிவினால் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச க்கு வழங்கப்பட்ட தத் வங்களின்
பிரகார ம் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் ட ம், நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , கீேழ குறித் ைரக்கப்பட்ட 80 ஆம் இலக்கக் கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :-

2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின்
8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 80
2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,
மங்கள சமர ர ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் கட்டைள
லம்,
அச்சட்டத்தின்
ன்றாம் அட்டவைணயின் 31003 ஆம் இலக்க, ெசயற்பாட் விடயம்
“ேவைல நிைற ற்ற ற்பணக் கணக்கு - அரசாங்கத் ெதாழிற்சாைல” என்பதற்ெகதிராக
குறித் ைரக்கப்பட்ட எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்.
விடயம்

தி த்தம்

(i)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட ெசலவின்
உச்ச எல்ைல

பா. 330,000,000 இ
ந்
பா. 400,000,000 வைர.

(ii)

அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல.

(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் IV இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
பற் மீதியின் உச்ச எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல.

(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்
நிரல் V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட
ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல

தி த்தப்படவில்ைல.

(இக்கட்டைள 2017.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ப யாகும். )

ஒப்பம்: மங்கள சமர ர
2018.04.26 ஆம் திகதி
ெகா ம் .

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள . )
* 8.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம்
(இல.7),— 2016 இன் 24 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால் நிதி
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச க்கு வழங்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம்,
அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கட்டைள கீழ்க்கா ம் பட் ய ல் குறித் ைரக்கப்பட்டவா
அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற :(இக்கட்டைள 2017.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல்

ப யாகும். )

அதிேமதகு ஜனாதிபதி

பிரதம அைமச்சர் அ

இலஞ்சம் அல்ல ஊழல் பற்றிய
சாத் தல்கைள லனாய்
ெசய்வதற்கான ஆைணக்கு
ேதா்தல்கள் ஆைணக்கு

கணக்காய்வாளர் நாயகம்

ெதா. இல.

1.

2.

3.

4.

5.
02101

02001

24,000,000

16,000,000

00201
01001

32,000,000

00101

ெசலவின
இல.
பா
இ ந்

38,000,000

20,000,000

45,000,000

பா
வைர

55,000,000

16,000,000

5,000,000

பா
இ ந்

52,000,000

18,000,000

4,000,000

பா
வைர

III
அரச ெசயற்பாட்
வரவிற்கான ஆகக்குைறந்த
எல்ைலகள்

253,000,000

80,000,000

45,000,000

பா
இ ந்

228,000,000

85,000,000

47,000,000

பா
வைர

IV
அரச ெசயற்பாட் பற்
மீதிக்கான உச்ச எல்ைலகள்

5

4

3

2

1

கட்டைள இல.

வலகம்

அைமச்சு / திைணக்களம்

II
அரசாங்கத்தின்
ெசயற்பா களின்
ெசலவினத்தின் உச்ச
எல்ைலகள்

2016 அம் ஆண் ன் 24 இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 வ பிாிவின் கீழ் எனக்கு வழங்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம், நிதி மற் ம்
ெவகுசன ஊடக அைமச்சர் மங்கள சமர ர ஆகிய நான், அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக்கட்டைள
லம், இத டன் காட்டப்பட் ள்ள
அட்டவைணயில் காணப்ப கின்ற விதத்தில் அரசாங்க ஊழியர்களின் ற்பணக் கணக்குகளின் விடய இலக்கங்கள் 00101, 00201, 01001, 02001,
02101, 10201, 10301, 10401, 11101, 11201, 11701, 12101, 13001, 13501, 13601, 14501, 14701, 14901, 15001, 15301, 15401, 15501, 16301,
19301, 19401, 19501, 19601, 19701, 19801, 20101, 20701, 21101, 21501, 22201, 22301, 22401, 22501, 22601, 23201, 23901, 24701, 24801,
24901, 25101, 25301, 25401, 25501, 25601, 25701, 25901,26001, 26101, 26201, 26301, 27001, 27101, 27401, 27701, 27801, 28001, 28401,
28701, 28801, 28901, 29201, 29601, 30101, 30601, 30801, 30901, 31001, 32001, 32201 மற் ம் 33101 ஆகியன ெதாடர்பான அச்சட்டத்தின்
ன்றாவ அட்டவைணயின் நிரல் II மற் ம் IV என்பவற்றில் குறிப்பீ ெசய்யப்பட்ட ஆகக் கூ ய வைரயைறயிைனத் தி த் வேதா , அேத
சட்டத்தின் அவ் அட்டவைணயில் குறிப்பீ ெசய்யப்பட்ட III ஆம் நிர ல் காணப்ப ம் ஆகக் குைறந்த வைரயைறகைள ம் மாற் கின்ேறன்:-

கு த்ெதாடர் இலக்கம். 01

அட்டவைண
2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள
நிதி ஆண் 2017 ெதாடர்பில், 2016 ஆம் ஆண் ன் 24 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவின் கீழ் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக
அைமச்சாினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்டதன் பிரகாரம், அரசாங்க ஊழியர்க க்கு ற்பணங்கள் வழங்குவ சம்பந்தமான ற்பணக் கணக்குகளின்
எல்ைலகளின் மாற்றங்களின் அட்டவைண

(7)

வல்கள் அைமச்சர்

13001

15001
15301
15401

19. ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்

20. காணி அைமச்சர்

21. கிராமியப் ெபா ளாதார அ
ராட்சி அைமச்சர்

23.

உள்ளக அ வல்கள் அபிவி த்தி மற் ம்
கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள்
24.
அைமச்சர்

22. மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்

19301

16301

15501

14901

18. ைகத்ெதாழில் மற் ம் வர்த்தக அைமச்சர்

வல்கள் அைமச்சர்

14701

14501

17. பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சர்

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் ,
16.
னர்வாழ்வளிப் , மீள் கு ேயற்றம் மற் ம் இந்
சமய அ வல்கள் அைமச்சர்

13601

அைமச்சர்

15. விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்

காைமத்
13501

நிர்வாக மற் ம்

12101

11701

11201

11101

10401

10301

10201

14. ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்

13. ெபா

வல்கள் அைமச்சர்

பல்கைலக்கழகக் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்
அைமச்சர்

12. உள்நாட்ட

11.

10. ெவளிநாட்ட

9.

ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார
அ வல்கள் அைமச்சர்
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ
அைமச்சர்

பா காப் அைமச்சர்

7.

8.

நிதி அைமச்சர்

6.

21,200,000

35,000,000

85,000,000

19,000,000

38,000,000

12,000,000

20,000,000

5,000,000

21,000,000

2,000,000

11,000,000

40,500,000

14,500,000

25,000,000

6,000,000

27,000,000

6,000,000

12,300,000

580,000,000 650,000,000

19,000,000

30,000,000

75,000,000

15,000,000

12,000,000

45,000,000

10,000,000

4,500,000

2,500,000

600,000

5,500,000

12,000,000

30,000,000

265,900,000

24,000,000

3,900,000

2,300,000

700,000

4,000,000

9,000,000

26,000,000

230,000,000

28,000,000

1,200,000,000 1,070,000,000

16,000,000

55,000,000

9,500,000

30,000,000

65,000,000

7,000,000

24.

23.

22

21

43,216,000 20

19

75,000,000 18

9,000,000 17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

(8)

22201
22301
22401
22501
22601
23201
23901

34. இலங்ைகத் தைரப்பைட

35. இலங்ைக கடற்பைட

36. இலங்ைக வான்பைட

37. ெபா ஸ் திைணக்களம்

38. கு வர , கு யகல் த் திைணக்களம்

39. சிைறச்சாைலகள் திைணக்களம்

40. ெவளிநாட்
24701
24801
24901

41. இலங்ைக சுங்கத் திைணக்களம்

42. ம வாித் திைணக்களம்

43. திைறேசாிச் ெசயற்பா கள் திைணக்களம்

வளங்கள் திைணக்களம்

21501

21101

32. அரசாங்க அச்சகத் திைணக்களம்

ெதாழில் ட்பக் கல்வி மற் ம் பயிற்சித்
33.
திைணக்களம்

20701

20101

19801

19701

19601

19501

19401

31. ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களம்

வல்கள் திைணக்களம்

ெதாைலத் ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிடல்
உட்கட்டைமப் வசதிகள் அைமச்சர்
அபிவி த்தி உபாய வழிகள் மற் ம்
சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்
விஞ்ஞானம், ெதாழில் ட்பம் மற் ம்
ஆராய்ச்சி அைமச்சர்
திறன் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில் பயிற்சி
அைமச்சர்
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல
காைமத் வ அைமச்சர்

30. ெபௗத்த அ

29.

28.

27.

26.

25.

7,000,000

42,000,000

45,000,000

6,000,000

35,000,000

625,000,000

70,000,000

29,000,000

23,000,000

2,800,000

8,000,000

45,000,000

50,000,000

7,000,000

39,000,000

550,000,000

80,000,000

34,000,000

29,000,000

4,000,000

3,700,000

32,000,000

140,000,000

1,450,000,000

490,000,000

570,000,000

2,828,000,000

55,000,000

50,000,000

35,000,000

18,000,000

13,000,000

12,000,000

4,000,000

1,100,000

4,200,000

34,000,000

135,000,000

1,248,000,000

418,000,000

500,000,000

2,540,000,000

49,000,000

53,000,000

30,000,000

18,500,000

7,000,000

10,000,000

3,400,000

1,300,000

140,000,000

6,300,000

43.

42.

41.

40.

39.

143,000,000 38.

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

7,800,000 25.

(9)

25301
25401
25501
25601
25701

45. ஓய் தியத் திைணக்களம்

46. பதிவாளர் நாயகம் திைணக்களம்

47. மாவட்டச் ெசயலகம், ெகா ம்

48. மாவட்டச் ெசயலகம், கம்பஹா

49. மாவட்டச் ெசயலகம், க

26001

51. மாவட்டச் ெசயலகம்,

27001

55. மாவட்டச் ெசயலகம், அம்பாைற

62. காணி நிர்ணயத் திைணக்களம்

60.

க த்திட்ட காைமத் வம் மற் ம்
கண்காணிப் த் திைணக்களம்
வன சீவராசிகள் பா காப் த்
61.
திைணக்களம்
19,000,000

55,000,000

28401
28701

5,000,000

64,000,000

62,000,000

65,000,000

32,000,000

87,000,000

58,000,000

62,000,000

45,000,000

28001

27801

59. மாவட்டச் ெசயலகம், இரத்தின ாி

27401
27701

ராத ரம்

58. மாவட்டச் ெசயலகம், ெமாணராகைல

57. மாவட்டச் ெசயலகம், அ

27101

26301

54. மாவட்டச் ெசயலகம், அம்பாந்ேதாட்ைட

மாவட்டச் ெசயலகம், கச்ேசாி,
தி ேகாணமைல

26201

53. மாவட்டச் ெசயலகம், மாத்தைற

56.

26101

52. மாவட்டச் ெசயலகம், கா

வெர யா

25901

50. மாவட்டச் ெசயலகம், மாத்தைள

த் ைற

25101

44. விைல மதிப்பீட் த் திைணக்களம்

24,000,000

65,000,000

6,000,000

110,000,000

109,000,000

86,000,000

32,004,000

122,000,000

68,200,000

80,000,000

53,000,000

42,000,000

4,000,000

35,000,000

50,000,000

23,000,000

49,000,000

51,000,000

55,000,000

55,000,000

38,000,000

80,000,000

43,000,000

19,000,000

38,000,000

3,200,000

32,000,000

49,000,000

22,500,000

48,000,000

41,000,000

57,000,000

57,000,000

32,000,000

64,000,000

37,000,000

17,000,000

163,000,000

220,000,000

230,000,000

246,000,000

62.

168,000,000 61.

60.

245,000,000 59.

58.

57.

56.

55.

54.

53.

235,000,000 52.

51.

50.

49.

280,000,000 48.

47.

46.

45.

44.

( 10 )

கால்நைட உற்பத்தி மற் ம் சுகாதாரத்
திைணக்களம்

இறக்குமதி மற் ம் ஏற் மதிக்
கட் ப்பாட் த் திைணக்களம்

கூட் ற அபிவி த்தி (கூட் ற ச்
சங்கங்கள் பதிவாளர்) திைணக்களம்

இலங்ைகப் ைகயிரதத் திைணக்களம்

தபால் திைணக்களம்

கட்டடங்கள் திைணக்களம்

அரசாங்கத் ெதாழிற்சாைல

சிவில் பா காப் த் திைணக்களம்

ேதசிய தாவரவியல்
திைணக்களம்

திவிெநகும அபிவி த்தித் திைணக்களம்

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

2018 .41.26 ஆம் திகதி
ெகா ம் .

ஏற் மதிக் கமத்ெதாழில் திைணக்களம்

64.

ங்காக்கள்

நில அளைவத் திைணக்களம்

63.

38,000,000
500,000,000
29,000,000

781,500,000
25,000,000

880,000,000

820,000,000

32,000,000

830,000,000

5,050,000

5,000,000

750,000,000

32,000,000

166,000,000

29,000,000

148,000,000

265,000,000

300,000,000

82,000,000

110,000,000

83,000,000

105,000,000

ஒப்பம்: மங்கள சமர ர
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்.

17,500,000

300,000,000

26,000,000

13,500,000

2,700,000

28,000,000

17,000,000

325,000,000

23,000,000

18,000,000

3,000,000

29,000,000

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

33101

32201

32001

31001

30901

30801

30601

30101

29601

29201

28901

28801

74.

73.

72.

71.

70.

69.

68.

67.

66.

65.

64.

63.

( 11 )

( 12 )
* 9.

அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இறக்குமதிகள்
மற் ம் ஏற் மதிகள் (கட் ப்பட் 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 ப்பட் ச்) சட்டத்தின் 4(3) ஆம் பிாி மற் ம் 14 ஆம் பிாி டன்
ேசர்த் வாசிக்கப்பட ேவண் ய அச்சட்டத்தின் 20 ஆம் பிாின் கீழ் 2017 இறக்குமதிகள்
மற் ம் ஏற் மதிகள் கட் ப்பாட் (தரப்ப த்த ம் தரக்கட் ப்பா ம்) ஒ ங்குவிதிகள்—
2017 ெதாடர்பில் அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால்
ஆக்கப்பட் , 2018 மார்ச் 29 ஆம் திகதிய 2064/34 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.05.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 10.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேதசிய ம ந் கள்
ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2015 ஆம் ஆண் ன் 5
ஆம் இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் 59 ஆம்
மற் ம் 63 ஆம் பிாி க டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 142 (2) ஆம் பிாிவின் (ப) என் ம்
பந்தியின் கீழ் 2017 ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்க, ம ந் கைளப் பதி ெசய்த ம்
அவற் க்கு உாிமமளித்த ம் (கட்டணங்கள்) ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் சுகாதாரம்,
ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 சனவாி 05 ஆம்
திகதிய 2052/33 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2018.04.03 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
* 11.
ேதசிய கணக்காய்

சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 12.
ெகா ம் பங்குத் ெதாகுதிப் பாிவர்த்தைனைய பரஸ்பரமற்றமயமாக்கல் சட்ட
கு ஆய்நிைல.
* 13.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 14.
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 15.
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 16.
ேதசிய பா காப் நிதியம் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

( 13 )
* 17.
பிரேதச சைபகள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 18.
காலவிதிப் (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 19.
விசாரைண ஆைணக்கு க்கள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 20.
இலஞ்சம் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 21.
கைட, அ வலக ஊழியர் (ஊழியத்ைத ம்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

ேவதனத்ைத ம்

ஒ ங்குப த்தல்)

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 22.
மகப்ேபற்

நன்ைமகள் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 23.
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 .)
* 24.
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 .)

( 14 )
* 25.
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 .)
* 26.
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 .)
* 27.
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 .)
* 28.
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 .)
* 29.
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 .)
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* 30.
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 .)
* 31.
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 .)
* 32.
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 .)
* 33.
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 .)
* 34.
மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— மாகாண
சைபகளின் ேதர்தல் ெதாகுதி எல்ைலகைள நிர்ணயிப்பதற்கான கு வின் அறிக்ைக,— 2017
ஆம் ஆண் ன் 17 ஆம் இலக்க சட்டத்தினால் தி த்தப்பட்டவாறான 1988 ஆம் ஆண் ன் 2
ஆம் இலக்க, மாகாண சைபத் ேதர்தல்கள் சட்டத்தின் 3அ. (11) ஆம் பிாிவின் பிரகாரம்
எல்ைல நிர்ணயக் கு வினால் அைமச்ச க்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட் 2018.03.06 ஆம் திகதி
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அக்கு வின் அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
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* 35.
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்,— அரசியலைமப்பின் கீழ் தீர்மானம்,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக்
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153 உ ப் ைரயின் பிரகாரம், சனாதிபதி அவர்களால்
அரசியலைமப் ச் சைபயின் விதப் ைரக்கைமய 2015.11.27 ஆம் திகதியி
ந்
ெசயல்வ ப் ெப ம் வைகயில் தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்கள்
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியாக நியமிக்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்;
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதியின் சம்பளம் இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக்
கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2) உ ப் ைரயின் பிரகாரம், பாரா மன்றத்தினால்
தீர்மானிக்கப்பட் அரசாங்க திரட் நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்பட ேவண் ள்ளதாதலா ம்;
சனாதிபதியவர்களினால் 2017.11.14 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ
நி பத்திற்கான 2017.12.05 ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்திற்கைமய
கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க அவர்க க்கு
பின்வ மா
சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கைளச் ெச த் வதற்கு அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்:—
(அ) 2015.11.27 ஆம் திகதி தல் அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 6/2006
இற்கைமய SL - 4 சம்பள அள த்திட்டத்தின் 08 ஆவ ப நிைலயில் இ த்தி
சம்பளத்ைதச் ெச த்தல் மற் ம் பதவிக்குாித்தான ஏைனய ெகா ப்பன கைளச்
ெச த் வதற்கும்;
(ஆ) அரசாங்க நி வாக சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 3/2016 இற்கைமய 2016.01.01 ஆம்
திகதி தல் சம்பளத்ைத மாற்றியைமக்கும்ேபா SL - 4 சம்பள அள த்திட்டத்தின்
கீழ் அச்சுற்றறிக்ைக அறி
த்தல்களின் பிரகாரம் சம்பளத்ைத மாற்றியைமத் ச்
ெச த் வதற்கும்; மற் ம்
(இ) அச்சம்பள அள த் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் வ டாந்த
சம்பள ஏற்றத்ைதச் ெச த் வதற்கும்.
அதற்ேகற்ப, இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் அரசியலைமப்பின் 153(2)
உ ப் ைரயின் பிரகாரம், கணக்காய்வாளர் தைலைமயதிபதி, தி . எச்.எம். காமினி விேஜசிங்க
அவர்க க்கு அரசாங்கத் திரட் நிதியத்தில் ெபா ப்பிக்கப்ப மா ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட
மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் ெச த்தப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம்
தீர்மானிக்கின்ற .
* 36.
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 .)
* 37.
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ

தி த்தச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 38.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
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* 39.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 40.
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 .
41.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

42.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

43.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

44.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

45.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

46.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

47.
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
48.
ஆேலாகா ச

க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

49.
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

பப்ளிக்

அக்க ன்டன்ஸ்

(கூட் ைணத்தல்)

