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1.
40/ ’18
ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி இலக்கம் 157 இன்
பிரகாரம், ேதயிைலக் ைகத்ெதாழில் எதிர்ேநாக்கி ள்ள பிரச்சிைனகைளத்
தீர்ப்பதற்காக அரச மற் ம் தனியார் ைறைய உள்ளடக்கிய ெசயற்பாட் க்
கு ெவான் நியமிக்கப்பட்டதா;
(ii) ஆெமனில், அதன் அங்கத்தவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ;
(iii) 2016 ஆம் ஆண் ல் அக்கு வினால் இனங்காணப்பட்ட ேதயிைலக்
ைகத்ெதாழில் எதிர்ேநாக்கி ள்ள பிரதான பிரச்சிைனகள் யாைவ;
(iv) 2016 ஆம் ஆண் ல் ேதயிைலக் ைகத்ெதாழி ன் பிரச்சிைனகைளத்
தீர்ப்பதற்காக அரசாங்கத்தினால் கைடப்பி க்கப்பட்ட வழி ைறகள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
2.
243/ ’18
ெகௗரவ ேஹஷான் விதானேக,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் நிவித்திகல கல்விக் ேகாட்டத்தில் ேதல தமிழ்
மகா வித்தியாலயம் என்ற ெபயாில் பாடசாைலெயான் உள்ளெதன்பைத
அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii) அப்பாடசாைலயில் தற்ேபா
எத்தைனெயன்பைத ம்;

கல்வி பயி

ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக

(iii) தற்ேபா
அப்பாடசாைலயில்
தீவிர
ஆசிாியர்
நில கின்றெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;

பற்றாக்குைற

(iv) அந்த ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு அைமச்சினால்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(2)
3.
412/ ’18
ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல்
மற் ம்
வ காலைமப் ச்
சைபயினால்
சுத்திகாிக்கப்பட்ட
கு நீர்
வழங்கப்பட்
ந்த
களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(ii) இன்றளவில் சுத்திகாிக்கப்பட்ட
எண்ணிக்ைக யா ;

கு நீர்

வழங்கப்ப கின்ற

களின்

(iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் த்த நிைலைம
வைட ம் வைர கு நீர்
வழங்குவதற்காக ஒவ்ேவார் ஆண் ற்கும் அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்தப்
பணத்ெதாைக யா ;
(iv)

த்த நிைலைம
வைடந்த பின்னர், 2015 ஆம் ஆண்
வைர கு நீர்
வழங்கல் க த்திட்டங்க க்காக அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்த பணத்ெதாைக
ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ;

(v) ேமற்ப

அைனத்தின ம்

ன்ேனற்ற அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
4.
448/ ’18
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) உள்நாட் மற் ம் ெவளிநாட் கல்வி நடவ க்ைகக க்காக இலங்ைகயர்
க க்கு சனாதிபதி நிதியத்தின்
லம்
ைமயான அல்ல
பகுதியள
லைமப் பாிசில் வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்
காணப்ப கின்றதா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனின், ேமற்ப ேவைலத்திட்டத்திற்கு அைமவாக இதற்காக தைகைம
ெபற்றவர்கள் ெதாி
ெசய்யப்ப ம் அ ப்பைட மற் ம்
ைறயியல்
யாெதன்பைத ம்;
(iii) க.ெபா.த. (உயர் தரம்) அதிகூ ய ள்ளிகைள ெபற் க்ெகாள் ம் மாணவர்
க க்கு லைமப்பாிசில் வழங்கும்
ைறயியெலான்
காணப்ப கின்றதா
என்பைத ம்;
(iv) பட்டப்பின் ப ப்
ைறயியெலான்

கல்விக்காக பட்டதாாிக க்கு லைமப்பாிசில் வழங்கும்
காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

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

ைறயியல் யாெதன்பைத ம்;

(vii) 2005 ெதாடக்கம் 2017 ஆம் ஆண் வைர ேமற்ப (iii) மற் ம் (iv) இல்
குறிப்பிடப்பட்ட
ைறயியல்க க்கு
றம்பாக, உள்நாட்
அல்ல
ெவளிநாட்
லைமப்பாிசில்கைள ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் ெபயர், நிதித்
ெதாைக, நி வனம் மற் ம் ெவளிநாெடனில், அந்நாட் ன் ெபயர்
ஆண் வாாியாக தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
5.
ெகளரவ . . சானக,—
ேகட்பதற்கு,— (1)

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ

481/ ’18
வல்கள் அைமச்சைரக்

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்ைத தனியார்மயப்ப த் ம் உடன்ப க்ைகயின்
லம் வழங்கப்ப கின்ற காணிகளின் அள மற் ம் அைவ வழங்கப்ப கின்ற
அ ப்பைட யா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப
உடன்ப க்ைகயின்
லம் ெதாழிற்பாட்
வழங்கப்ப கின்ற காணிக க்கு குத்தைக வாடைக
என்பைத ம்;

ைனயத்திற்காக
அறவிடப்ப மா

(iii) ேமற்ப
ைற கத்தின் ன்றாம் மற் ம் நான்காம் கட்டங்களின் நிர்மாணிப்
உாிைம உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண் ள்ள இரண்
கம்பனிகளில்
ஒன் க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், வழங்கப்ப கின்ற அ ப்பைட யா

என்பைத ம்;

(v) அம்பாந்ேதாட்ைட
ைற கத்தின்
இரண்டாம்
கட்டத்தின்
ேபா
நிர்மாணிக்கப்பட்ட 110 ஏக்கர் பரப்பளைவக் ெகாண்ட தீ இவ்விரண்
கம்பனிகளில் ஒன் க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனில், வழங்கப்ப கின்ற அ ப்பைட யா

என்பைத ம்;

(vii) இதற்காக
உள்நாட்
அல்ல
சர்வேதச
கம்பனிெயான்றி
விைலமதிப் ெபற் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(viii)
இன்ேறல்,
என்பைத ம்;

அப்ெப மதி

தீர்மானிக்கப்பட்ட

அ ப்பைட

ந்
யா

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
6.
487/ ’18
ெகௗரவ இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்,— தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம்
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ல்ைலத்தீ
அ வலகம்

ஸ் ம் சமய

மாவட்டத்தில் இயங்கிவந்த மாவட்ட தபால் அத்தியட்சகர்
த்த சமயத்தில் டப்பட்டெதன்பைத ம்;

(ii) மீளக் கு யமர்த் ம் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர் ஏைனய அைனத்
அ வலகங்க ம் மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்பட்டேபாதி ம்
இவ்வ வலகம்
மாத்திரம் இற்ைறவைர ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;
(iii) எனேவ, ஏறக்குைறய 100 கிேலாமீற்றர் ெதாைலவில் அைமந் ள்ள
வ னியா மாவட்ட தபால் அ வலகத்திற்குச் ெசன்
தம
தபால்
சம்பந்தமான
பிரச்சிைனகைள
ன்ைவக்கின்ற
மிக ம்
சிரமமான
நிைலைமைய ல்ைலத்தீ மக்கள் எதிர்ேநாக்கி உள்ளனெரன்பைத ம்;
(iv) இந்த அ வலகத்ைத மீண் ம் ஆரம்பித்தல் சம்பந்தமாக என்னால் 2017.07.07
ஆம் திகதி எ த்திலான ேகாாிக்ைகெயான்
ன்ைவக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ஆெமனில், ல்ைலத்தீ மாவட்ட தபால் அத்தியட்சகர் அ வலகத்ைத மிக ம்
ாிதமாக மீண் ம் திறந் ைவக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
7.

489/ ’18
ெகௗரவ ெஹக்டர் அப் ஹாமி,— மின்வ மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயினால் மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள தீ களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ஒவ்ெவா தீவி
ள்ள மின் பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(iii) அத்தீ களில் மின் கட்டணப் பட் யல்கைள அறவி வதன் விைனத்திறன்
யாெதன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப தீ க க்கு டீசல் மின் உற்பத்தி நிைலயங்க க்கு பதிலாக சூாிய
மின்வ
அல்ல
காற்
மின்வ ைவ பயன்ப த்தக்கூ ய இய ைம
காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
(v) ஆெமனில்,
ேமற்ப
வ சக்திைய
பயன்ப த் கின்ற
தீ கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
8.

492/ ’18
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— ( 1 )
(அ) (i) தி ேகாணமைல
ைற கத்ைதச்
சார்ந்ததாக
ெபற்ேறா யக்
கூட் த்தாபனத்திற்குாிய எண்ெணய் தாங்கிகள் இ க்கின்றனவா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில்,
அந்த
எண்ெணய்த்
தாங்கிகளின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்திற்குாிய எண்ெணயத் தாங்கிகள்
குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அந்த எண்ெணய்த் தாங்கிகள் குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ள
நி வனங்கள் மற் ம் நா கள் யாைவ என்பைத ம்;
(v) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசு அதிகாரத்திற்கு வந்ததன் பின்னர் அந்த
எண்ெணய்த் தாங்கிகைள குத்தைகக்கு வழங்கியதன் லம் கூட் த்தாபனம்
ெபற் க்ெகாண்ட வ மானத்ைத ஒவ்ெவா வ டத்திற்கைமய ெவவ்ேவறாக
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
9.

516/ ’18
ெகௗரவ இந்திக அ
த்த ேஹரத்,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) இலங்ைக ெபா ளாதாரத்தின் பிரதான ஆக்கக்கூ களான கமத்ெதாழில்,
ைகத்ெதாழில்
ைற மற் ம் ேசைவ வழங்கல் ஆகியைவ 2016 ஆம்
ஆண் ன் ெமாத்த உள்நாட் உற்பத்திக்கு பங்களிப் ெசய் ள்ள அள
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப அள கள் சத த அ ப்பைடயில் எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) 2016 ஆம் ஆண் ன் ெமாத்த உள்நாட் உற்பத்திக்கு ேசைவத் ைறயின்
பங்களிப் எத்தைன மில் யன் பா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
ேசைவ வகுதிக்குாித்தான
திய ஆக்கக்கூ கள் யாைவ
என்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?

(5)
(ஆ) (i) 2013 ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண் வைர பங்குச் சந்ைத விைலச் சுட்ெடண்
ஒவ்ெவா வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப சுட்ெடண் ெதாடர்ந் ம்
ழ்ச்சி அைடவைதத் த ப்பதற்கு 2017
ஆம் ஆண் ல் ெசய்யப்பட் ள்ள ன்ெமாழி கள் யாைவ என்பைத ம்;
(iii) 2016 ஆம் ஆண் சனவாி, ன், ெசப்ெதம்பர் ஆகிய மாதங்களில் ேதசிய
கர்ேவார் விைலச் சுட்ெடண்ணின் ெப மதி யாெதன்பைத ம்;
(iv) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களின்
பங்களிப்
தம் யாெதன்பைத ம்;
(v) கமத்ெதாழில்
ைறயில்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

தல்

பகுதியில் ெதாழிற்பைட

ெதாழில் ாிேவார்களின்

எண்ணிக்ைக

(vi) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் களில் அரச ைற மற் ம் சுய ெதாழில்களில்
ஈ பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?
10.
526/ ’18
ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார,— நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற் ம் அனர்த்த
காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) 2017ஆம் ஆண் ல் ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண் சாிவினால்
பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங் க்கு வழங்கப்ப ெமன அறிவிக்கப்பட்ட காப்
தி
இழப்பீ்ட் த் ெதாைக அக்கு ம்பங்க க்கு கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) 2016ஆம் ஆண் ல் ெவள்ளப்ெப க்கு ஏற்பட்டேபா ேசதமைடந்த
ஒன் க்கு அதிகபட்சம்
பா 25 இலட்சம் வைர காப்
தி இழப்பீட் த்
ெதாைகையப் ெபற் க்ெகாள்ள
ெமன பிரதம அைமச்சாினால்
பாரா மன்றத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட ேபாதி ம், அந்த ெவள்ளப்ெப க்கினால்
பாதிக்கப்பட்ட ெகாெலான்னாவ, அங்ெகாட, ெவல்லம்பிட் ய, ேசதவத்த,
களனி ல்ல, ேப யெகாட, க வைல மற் ம் பஹல ேபாமிாிய ஆகிய
பிரேதசங்களில்
அைமந் ள்ள
எந்தெவா
ட் க்கும்
இ வைர
அவ்வாறான காப்
தி இழப்பீட் த் ெதாைக கிைடக்கவில்ைலெயன்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(iii) 2016 மற் ம் 2017ஆம் ஆண் களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ேசதமைடந்த
கைள விைல மதிப் ச் ெசய் காப்
தி இழப்பீட் த் ெதாைகெயான்ைற
அல்ல
ேவ
ஏேத ம் இழப்பீட் த் ெதைகெயான்ைற ெச த்த
நடவ க்ைக எ க்கும் திகதி யா என்பைத ம்;
(iv) ேசதமைடந்த
க க்கு இன்றளவில் ஏேத
ெச த்தப்பட்
ப்பின், அவ்வா
இழப்பீ
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

ம் இழப்பீட் த் ெதாைக
ெபற்ற கு ம்பங்களின்

(v) அத்தைகய காப்
தி இழப்பீட் த் ெதாைக ெச
ெசயலாளர் பிாி யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

த்தப்பட் ள்ள பிரேதச

(6)
11.
551/ ’18
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ப குவதற்கு சுத்தமான நீாின்ைமயால்
த்தளம் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த
ெப மளவிலான மக்கள் க ம் பாதிப் க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத
அறிவாரா என்பைத ம்;

(ii) மாவட்டத்தில் காணப்ப கின்ற ப குவதற்குச் சுத்தமான நீரற்ற கிராமங்கள்
மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) இ வைர மாவட்டத்தில் நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள நீர் க த்திட்டங்களின்
ெபயர்கள் மற் ம் அவற்றின்
லம் அ கூலங்கைளப் ெப கின்ற
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்;
(iv)

த்தளம் மாவட்டத்தில் கு நீர்ப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு அைமச்சினால்
எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
12.
571/ ’18
ெகௗரவ மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்
நகர அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

வ/ப மிஹின் லங்கா விமானக் கம்பனியினால் நடாத்தப்பட் வந்த விமானப்
பயண நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள, 2016.10.30 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் ஸ்ரீ லங்கன்
விமானக் கம்பனி ெபா ப்ேபற் க் ெகாண்ட என்பைத அறிவாரா;

(ii)

அதற்கு சமாந்தரமாக ஸ்ரீ லங்கன் விமானக் கம்பனிக்கு ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட
மிஹின் லங்கா ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்களின் ெபயர்
மற் ம் பதவிகள் யாைவ;

(iii) இவ்வா ேசர்த் க்ெகாள்ளப்படா ேசைவ
த்தப்பட்ட மிஹின் லங்கா
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்களின் ெபயர் மற் ம் பதவிகள் யாைவ;
(iv) ேசைவ
த்தப்பட்ட ஒவ்ெவா
ஈட் த் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ;

ஊழிய க்கும் ெச

த்தப்பட்ட நட்ட

(v) 2016.12.31ஆம் திகதியின் பின்னர் ேசைவயில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ளவர்களின்
ெபயர் மற் ம் பதவிகள் யாைவ;
(vi) 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர ஆேலாசகர்
ெகாண்
ந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

பதவிகைள

வகித் க்

(vii) ேமேல (vi) இல் குறிப்பிடப்பட்டவர்களில் எதிர்வ ம் மாதங்க க்காக சம்பளம்
வழங்கப்பட் ள்ேளாாின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்க க்குச் ெச த்தப்பட்ட
நட்டஈட் த்ெதாைக, சம்பளம் அல்ல ெகா ப்பன எவ்வள ;
(viii) ேபாதியள நட்டஈ கிைடக்காைமயால் ேமன் ைறயீ
எண்ணிக்ைக யா ;
(ix) இவர்க

க்கு நி

ைவ நட்டஈட் த் ெதாைக வழங்கப்ப மா;

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

ெசய் ள்ளவர்களின்

(7)

பிேரரைண
* 1.

ன்னறிவித்தல்க

1990 சுவெசாிய மன்றம் சட்ட

ம் தினப்பணிக

ம்

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 2.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல் (இல.1),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம்
பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 25 ஆம் பிாிவின் கீழ், ம வாி ெதாடர்பாக நிதி மற் ம்
ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2018 ஏப்ரல் 09 ஆம் திகதிய 2066/2 ஆம்
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.05 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 08/2018)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 3.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல் (இல.2),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம்
பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 25 ஆம் பிாிவின் கீழ், ம வாி ெதாடர்பாக நிதி மற் ம்
ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2018 ஏப்ரல் 06 ஆம் திகதிய 2065/57 ஆம்
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.05 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 09/2018)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 4.

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 .)
* 5.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல் (இல.1),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 25 ஆம்
பிாிவின் கீழ், ம வாி ெதாடர்பாக நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால்
விதிக்கப்பட் , 2018 சனவாி 18 ஆம் திகதிய 2054/42 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.05.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 04/2018)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(8)
* 6.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல் (இல.2),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம்
பிாி டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 25 ஆம் பிாிவின் கீழ் வ டாந்த ம பான
உாிமக் கட்டணம் ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் ,
2017 திெசம்பர் 11 ஆம் திகதிய 2049/4 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.03.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 1004)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 7.

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.
* 8.

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,—
ைற க மற் ம் விமான நிைலய
அபிவி த்தி அற ட் ச் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 2011 ஆம் ஆண் ன் 18 ஆம் இலக்க,
ைற க மற் ம் விமான நிைலய அபிவி த்தி அற ட் ச் சட்டத்தின் 3(3) ஆம் பிாிவின்
கீழ்,
ைற க மற் ம் விமான நிைலய அபிவி த்தி அற
ெதாடர்பாக நிதி மற் ம்
ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 திெசம்பர் 13 ஆம் திகதிய 2049/16
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.06.05
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 9.

ேதசிய கணக்காய்

சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 10.
ெகா ம் பங்குத் ெதாகுதிப் பாிவர்த்தைனைய பரஸ்பரமற்றமயமாக்கல் சட்ட
கு ஆய்நிைல.
* 11.
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

ஏற்பா கள்) (தி த்தச்)

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 12.
குற்றவியல் க மங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் (தி த்தச்) சட்ட
மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

லம் — இரண்டாம்

(9)
* 13.
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

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

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

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

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

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

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

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

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 18.
இலஞ்சம் (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 19.
காணி (பராதீனப்ப த்தல் மீதான மட் ப்பா கள்) (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம்
மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 20.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்
நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— மக்கள்
வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2016),— பணச்
சட்டத்தின் 35(3) பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3)
பிாிவின் கீழ் 2017.11.16 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான மக்கள் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 10 )
* 21.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக
மர ந்திாிைகக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த
நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3)
பிாிவின் கீழ் 2017.11.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக மர ந்திாிைகக் கூட் த்தாபனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக
மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 22.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக
வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் (2016),— பணச்
சட்டத்தின் 35(3) பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3)
பிாிவின் கீழ் 2017.12.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம்
ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 23.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண்
நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— பிரேதச
அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள்
(2015),— பணச் சட்டத்தின் 35(3) பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க
நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31
ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் உள்ளடங்கலான பிரேதச அபிவி த்தி வங்கியின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 24.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— அரச ஈட்
மற் ம் தலீட் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 1971
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.06.23 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் உள்ளடங்கலான அரச ஈட் மற் ம்
தலீட் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.21
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 25.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— அரச ஈட்
மற் ம் தலீட் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2015),— 1971
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.11.11 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் உள்ளடங்கலான அரச ஈட் மற் ம்
தலீட் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 11 )
* 26.
அரச ெதாழில் யற்சிகள் மற் ம் கண் நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக
ேசமிப் வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2014),— 1971 ஆம்
ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவின் கீழ் 2017.08.08 ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
சுயாதீன கணக்காய்வாளர்களின் அவதானிப்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ேசமிப்
வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.09.21
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 27.
அபிவி த்தி உபாய
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் (2012),— 1978 ஆம்
ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம் ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின்
31 வ
வாசகத்தின் கீழ் 2017.10.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம்
திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் உள்ளடங்கலான இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் க்கள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.11.10
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 28.
அபிவி த்தி உபாய
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம்
ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம் ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின்
31 வ
வாசகத்தின் கீழ் 2017.12.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம்
திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் உள்ளடங்கலான இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.20
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 29.
அபிவி த்தி உபாய
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம்
ஆண் ன் 4 ஆம் இலக்க, ெகா ம் ெப ம்பாக ெபா ளாதார ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின்
31 வ
வாசகத்தின் கீழ் 2017.12.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம்
திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம
அதிபதியின் அவதானிப் உள்ளடங்கலான இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.20
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 30.
அபிவி த்தி உபாய
ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக
ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1979
ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபச் சட்டத்தின் 16
ஆம் பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் பிாி
ஆகியவற்றின் கீழ் 2017.10.20 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் உள்ளடங்கலான, இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயின் வ டாந்த
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.02.20
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

( 12 )
* 31.
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.
* 32.
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 .
* 33.
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 .)

( 13 )
* 34.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 35.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 36.
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 .
37.
இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

38.
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

39.
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .

லம் — இரண்டாம்

40.
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

41.
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .

லம் —

42.
லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

—- இரண்டாம்

43.
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
44.
ஆேலாகா ச

க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

45.
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

* அரசாங்க அ

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

பப்ளிக்

அக்க ன்டன்ஸ்

(கூட் ைணத்தல்)

