
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - இரண்டாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 36.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2018 ெசப்ெதம்பர் 19 தன்கிழைம, பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 
18/ ’18 

ெகௗரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தில் உள்ள இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் சைப ப்ேபாக்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ப்ேபாக்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ப்ேபா லமாக ம் இன்றளவில் ேபாக்குவரத்தில் 
ஈ ப த்தப்ப கின்ற ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ப்ேபாக்களில் இலாபமீட் கின்ற மற் ம் நட்டத்தில் இயங்கும் 
ப்ேபாக்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ப்ேபாவி ம் நில ம் ெவற்றிடங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (vi) நல்லாட்சி அரசாங்கம் பதவிேயற்றதன் பின்னர், இற்ைறவைர 
ப்ேபாக்களில் வழங்கப்பட் ள்ள ெதாழில்களின் எண்ணிக்ைக ம் ேமற்ப  

ெதாழில்கைள ெபற்ற ஆட்களின் ெபயர்க ம் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vii) கண்  மாவட்டத்தில் இ.ேபா.ச. ப்ேபாக்களின் ேப ந் களின் எண்ணிக்ைகைய 
அதிகாிப்பதற்கு அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

2. 
60/ ’18 

ெகௗரவ (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் ன்ெமாழி  இலக்கம் 
211 இன் பிரகாரம் ாிப்பில் சுப்பர் ெபாசுேபற்  (T.S.P.) உற்பத்தியின் 
ெபா ட்  தனியார் ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காக பின்பற்றப்பட்ட 
நடவ க்ைக ைற யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயின் ெபாசுேபற் ப் ப மத்தின் சாத்திய வள கற்ைக ெதாடர்பாக 
தயாாிக்கப்பட் ள்ள ஒ  அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 



( 2 ) 

 

 (iv) 1990 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இ வைர அரச ைறயினால் ெபாசுேபற்  
உற்பத்திக்காக வழங்கப்பட்ட பங்களிப்  வ ட அ ப்பைடயில் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அரச ைறயின் லம் ெபாசுேபற்  உற்பத்திக்காக வழங்கிய பங்களிப்பின் 
ஊடாக பசைள இறக்குமதி ெசய்வதற்காகச் ெசல் ம் ெசல  (வ டாந்தம்) 
எந்த அளவில் குைறத் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (vi) இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் தற்ேபா  அைடயப்ெபற் ள்ள 
அ கூலங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 
144/ ’18 

ெகௗரவ (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன,— சுகாதாரம், ேபாஷைண மற் ம் 
சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தம் ள்ள மாட்ட ைவத்தியசாைலயின் ெவளி ேநாயாளர் பிாி க்கு சிகிச்ைச 
ெப வதற்காக நாளாந்தம் ெப ந்ெதாைகயாேனார் வ ைக த கின்றனர் 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்குப் ேபாதிய மலசலகூட வசதிகள் இவ்ைவத்தியசாைலயில் 
காணப்ப வதில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

 (ஆ) ஆெமனில், தம் ள்ள ைவத்தியசாைலயின் வசதிகைள ேமம்ப த்த அைமச்சு 
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 

4. 
177/ ’18 

ெகௗரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,— அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் 
சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெகா ம்  ஷங்கிாிலா ேஹாட்டல் க த்திட்டத்திற்காக சீன அரசாங்கம் 
இலங்ைக அரசாங்கத் டன் உடன்ப க்ைகெயான்றில் ைகச்சாத்திட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ப , சீனா மற் ம் இலங்ைக சார்பாக உடன்ப க்ைகயில் 
ைகச்சாத்திட் ள்ளவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iii) உடன்ப க்ைக ைகச்சாத்திடப்பட்ட திகதி யா  என்பைத ம்; 
 (iv) அந்த உடன்ப க்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்காக வழங்கப்பட் ள்ள காணியின் அள  யா  

என்பைத ம்; 
 (vi) குறித்த காணி  எந்த அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 
 (vii) இைறயி  அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட் ப்பின், குறித்த இைறயி  

உ தியின் இலக்கம், அதில் இலச்சிைனயிடப்பட்ட திகதி மற் ம் இடம் 
யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

5. 
211/ ’18 

ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— உள்ளக அ வல்கள் மற் ம் வடேமல் 
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ (i) எவேர ம் ஆள் ஒ வர் இராஜதந்திர கட ச்சீட்ெடான்ைற ெப வதற்கு 
உாித் ைடயவர் எனத் தீர்மானிப்பதற்கான தகவல்கள் உள்ளடங்கிய 
சுற் நி பம், ஒ ங்குவிதி அல்ல  அைமச்சரைவ தீர்மானம் ஏ ம் இ ப்பின் 
அைவ யாைவ என்ைத ம்; 

 (ii) சனாதிபதி சட்டவாக்கச் சைப உ ப்பினர்கள், சட்டவாக்கசைபயால் 
நியமிக்கப்ப ம் ஆைணக்கு  உ ப்பினர்கள், ஆ னர்கள், தலைமச்சர்கள், 
நீதிபதிகள், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், மாகாண அைமச்சர்கள், அைமச்சு 
ெசயலாளர்கள் மற் ம் அந்தப் பதவிக க்கு சமனான பதவிகைள 
வகிப்பவர்கள் அல்ல  இராஜதந்திர ேசைவயில் ஈ பட் ள்ளவர்கள் 
தவிர்ந்த இராஜதந்திர கட ச்சீட் க்கைளப் ெப வதற்கு உாித் ைடய ேவ  
பதவிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்குறித்த பதவிகளில் உள்ளடங்காத ஆட்க க்கு இராஜதந்திரக் 
கட ச்சீட் க்கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வாெறனின், அதற்கு ஏ வான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

6. 
228/ ’18 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் தி அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ‘ஆயிரம் பாலங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம்’ என்பதன் 
கீழ் தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 
அைமந் ள்ள ஊற் ப் லம், வள் வர்பண்ைண கிராமங்கைள ேநாக்கிச் 
ெசல்கின்ற பிரதான தியில் அைமந் ள்ள பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் 
2016 ஆகஸ்ட் மாதம் 25 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன் ஒப்பந்த காலம் 2017 ேம 21 ஆம் திகதி நிைறவைடந்தெதன்பைத ம்; 

 (iii) எனி ம் ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப்பணிகள் இற்ைறவைர நிைற  
ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகைள நிைற  ெசய்வதற்கான ஏேத ம் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில் ேமற்ப  நிர்மாணப் பணிகள் நிைற  ெசய்யப்ப ம் திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

7. 
259/ ’18 

ெகௗரவ ேஹஷா விதானேக,—  கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கு விட்ட, ஹிக்கஸ்வத்த ஆரம்பப் பாடசாைல என்ற ெபயாில் பாடசாைல 
ஒன்  உள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அப்பாடசாைலயில் இன்றளவில் கல்வி பயி ம் மாணவர் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் பணியாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைல வளாகத்தின் ஓரத்தில் ஒ பகுதியில் க ைமயான 
மண்சாி  அபாயம் நில கிற  என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், இ  ெதாடர்பில் அைமச்சு எ க்கவி க்கும் நடவ க்ைக யா  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
473/ ’18 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயில் நைடெபற் ள்ள மற் ம் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கும் ைறேக கள் ெதாடர்பாக கணக்காய்வாளர் 
தைலைமயதிபதியினால் SIN/B/AG/KI/2017/02 ஆம் இலக்க மற் ம் 
2017.04.20 ஆம் திகதிய லனாய்  அறிக்ைக  ஊவா மாகாண பிரதான 
ெசயலாள க்கு அ ப்பப்பட் ள்ள டன், இவ்வறிக்ைகயில் பாலர் 
பாடசாைலக க்கு த்தகப் ைபகைளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு நிதி 
அ சரைண ெபற் க்ெகாண்டைம  ெதாடர்பாக ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள 5 
(அ) (i) ெதாடக்கம்  (v) வைரயான பந்திகளில்  எ த் க்காட்டப்பட் ள்ள 
விடயங்கைள இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (ii) இந்த ெவௗிப்ப த்தல்கள் ெதாடர்பில்  (ஆ) (i) ெதாடக்கம் (iii) வைர 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள அவதானிப் கைள சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

9. 
566/ ’18 

ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் நிர்வகிக்கப்பட்  வ கின்ற மாகாண 

பாடசாைலகளில் நில ம் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 
 (ii) அந்த ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப மாகாண சைப எ த் ள்ள 

நடவ க்ைககள் யாைவ; 
 (iii) இன்றளவில் வடேமல் மாகாணத்தில் ஆசிாியர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்காக 

பாீட்ைசெயான்ைற நடத் தல் ெதாடர்பில் மாகாண கல்வி அைமச்ச க்கும் 
மாகாண பகிரங்க ேசைவகள் ஆைணக்கு க்கும் இைடேய க த்  
ேவ பா  ஏற்பட் ள்ளைத அறிவாரா; 

 (iv) அந்த க த்  ேவ பாட்ைட தீர்த்  மாகாணத்தில் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்ைள 
நிரப் வதற்காக குறித்த பாீட்ைசைய நடத்த அைமச்சு ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைக யா ; 

என்பைத அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 5 ) 

 

10. 
586/ ’18 

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

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயிடம் இடர் காைமத் வத் திட்டெமான்  உள்ளதா; 
 (ii) இன்ேறல், அதற்கான காரணம் யா ; 
 (iii) இலங்ைக மின்சார சைபயிடம் அவசர நிைலைமெயான்றின் ேபா  

ெதாடர்ச்சியாக அ வல்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான திட்டெமான்  
(Business Continuity Plan) உள்ளதா; 

 (iv) இன்ேறல், அதற்கான காரணம் யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

11. 
595/ ’ 18 

ெகௗரவ சுசந்த ஞ்சிநிலேம,— சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம்  சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வட மத்திய மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் பரவி ள்ள சி நீரக ேநாய் 
நிைலைமைய இனங்காண் ெகாள்வதற்காக தற்ேபா  இடம்ெபற்  
வ கின்ற ஆய் களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அவ் ஆய் கைள ேமற்ெகாண் வ கின்ற நி வனங்களின ம் 
ஆய்வாளர்களின ம் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆய் களின் கள் கிைடக்கப்பட ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) குறிப்பிட்ட ஆய் க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் ெதாைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்ேடா க்கு வழங்கப்ப கின்ற சிகிச்ைசக க்கு 
ேமலதிகமாக இந்ேநாய் ஏற்ப வைதத் த ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) வ த்த நீைர உற்பத்தி ெசய்கின்ற Reverse Osmosis Plant க க்கு 
ேமலதிகமாக பிாித்தானியாவில் அைமந் ள்ள ICON LIFE SAVER எ ம் 
நி வனத்தின் ஒ  உற்பத்தியாகக் கூறப்ப கின்ற LIFE SAVER எ ம் நீர் 
வ ெயான்  இந்நாட் க்கு அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) சி நீரக ேநாய் பர வைதக் கட் ப்ப த் வதற்கு அதைன ஏன் பயன்ப த்த 
யா  என்ப  பற்றித் ெதளி ப த்தப்ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல் ஏன்? 

12. 
968/ ’18 

ெகௗரவ இஷாக் ரஹுமான்,— அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெமல்சிறி ர ெப ந்ேதாட்ட கம்பனியின் கீ ள்ள அண்ணளவாக 1000 ஏக்கர் 
பரப்பளவான கலாெவவ, தா ேசனவத்த தற்சமயம் காடடர்ந்  பயன்ப த்த 

யாத தாிசு நிலமாக மாறி ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (ii) இதைன ந னமயமாக்கி அரசாங்கத்திற்கு வ மானெமான்ைற ெபறக்கூ ய 

வைகயில் னரைமக்க ெமன்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆெமனின், ேமற்ப  ெசயற்பாட்ைட ஆரம்பிக்கும் திகதி யாெதன்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 6 ) 

 

13. 
993/ ’18 

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

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

காணிகளின் ஏக்கரள  யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) கடந்த 5 வ ட காலப்பகுதிக்குள், 
 (i) க ம் ச் ெசய்ைகக்காக ஒ க்கப்பட்ட காணிகளின் அளவில் க ம் ச் 

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

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

ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத அவர் 
 இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

14. 
1108/ ’18 

ெகளரவ விஜித ேஹரத்,— அரச நி வாக, காைமத் வ மற் ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1998 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக நி வாக ேசைவ, வகுப்  இரண் ன் IIஆம் 
தரத்திற்கு  திறைம அ ப்பைடயில் பதவி உயர்  வழங்கி ெவற்றிடங்கைளப் 

ர்த்தி ெசய்தேபா  சுமார் பத்  அ வலர்க க்கு அநீதி ேநர்ந் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (ii) தாபன விதிக் ேகாைவயின் ஏற்பா கள் மற் ம் ெபா  நி வாக 
சுற்றறிக்ைககைளப் கவனத்திற்ெகாள்ளா , ேசைவ பிரமாணக் குறிப்பின் 
பதவி உயர்  விதி ைறக்கு ற்றி ம் மா பட்டதாக இரட்ைட பதவி 
உயர்வாகக் க தி பாீட்ைசெயான்ைற நடத் வதற்காக, ெவற்றிடம் ஏற்பட்  
சுமார் ஏ  ஆண் கள் தாமதித்  பதவி உயர்  வழங்கப்பட் ள்ளதால் 
இவர்க க்கு அநீதி ேநர்ந் ள்ன  என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) எவேர ம் அ வலர் ஒ வாின் ேசைவக் காலம் க்கு வ ம்ேபா  
அல்ல  ஓய்  ெபற்ற பின்னர் இந்த பதவி உயர்  வழங்கப்ப வதால் 
சம்பந்தப்பட்ட அ வலர்கள் அதில் ஏன் ேசர்க்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வா  அநீதி ேநர்ந் ள்ள நபர்க க்கு நீதி வழங்க எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 



( 7 ) 

 

15. 
1115/ '18 

ெகௗரவ தயாசிறி ஜயேசகர,— ெப ந்ேதாட்ட ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) இலங்ைகக்கு வ டாந்தம் இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் ேதயிைலயின் அள  
ெமட்ாிக் ெதான்களில் எவ்வள ; 

 (ii) இலங்ைக ேதயிைலையக் ெகாள்வன  ெசய் ம் நா கள் யாைவ; 

 (iii) இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் ேதயிைலயான  இலங்ைக ேதயிைலச் சைபயினால்  
ைறயான பாிசீலைனக க்கு உட்ப த்தப்பட்  உாிய ேமற்பார்ைவயின் 

கீழ் இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றதா; 

 (iv) இன்ேறல், இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் ேதயிைலயின் தரம் பற்றிய ெபா ப்பிைன 
ஏற்பவர்கள் யார்; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) (i) ேதயிைலக் ெகா ந் கைள உலரவி ைகயில் அல்ல  ேதயிைலயாக 
மாற் ம் ெதாழிற்பாட் ன் ேபா  ைகத்ெதாழிற்சாைலயி ள் சீனி அல்ல  
ேவ  சுைவ ட் கள் அல்ல  நிற ட் கள் கடந்த காலப்பகுதியில் 
ேசர்க்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) இ  குறித்  பாிசீலைனகள் லம் ஊர்ஜிதப்ப த்தப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ேதயிைலயில் சீனியின் அடர்த்திைய அள  ெசய்வதற்கானெதா  அலகு 
ைற உள்ளதா;  

 (iv) ேதயிைலயின் தரத்திைனப் பாதிக்கும் வைகயில் ெதாழிற்ப ேவா க்கு 
எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
ெப ந்ேதாட்டப் பிராந்தியத் க்கான திய கிராமங்கள் அபிவி த்தி அதிகாரசைப 

சட்ட லம்   —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
பிரேதச சைபகள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 3. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 4. 
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 , 2018 ஏப்பிறல் 06 ஆம் திகதிய 2065/42 
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.08.23 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 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) 32 ஆம் 
பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 2, 12, 22 மற் ம் 25 ஆம் பிாி களின் கீழ் ம வாித் 
தீர்ைவ ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2018 ன் 
13 ஆம் திகதிய 2075/23 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.09.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 10/2018) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 6. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல் (இல. 2),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 32 ஆம் 
பிாிவின் கீழ் ம வாித் தீர்ைவ ெதாடர்பில்  நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் 
விதிக்கப்பட் , 2018 ன் 13 ஆம் திகதிய 2075/24 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.09.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 11/2018) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 7. 
ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன  (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ேசர் ெப மதி வாி (தி த்தச்) சட்டத்தின் கீழ் 

ஒ ங்குவிதி,— 2016 ஆம் ஆண் ன் 20 ஆம் இலக்க, ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தச்) 
சட்டத்தின் லம் இ தியாகத் தி த்தப்பட்ட,  2002 ஆம் ஆண் ன் 14 ஆம் இலக்க, 
ேசர்ெப மதி வாிச் சட்டத்தின் 5(15)  ஆம் பிாிவின் கீழ் ேசர்ெப மதி வாி ெதாடர்பில் நிதி 
மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2018 ைல 02 ஆம் திகதிய 2078/6 
ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2018.08.10 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதி அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)  
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* 9. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இறக்குமதிகள் 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 10. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 11. 
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 .) 

* 12. 
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 .) 

* 13. 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,— இராஜதந்திர சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின் கீழ் 

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

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 14. 
ெகா ம்  பங்குத் ெதாகுதிப் பாிவர்த்தைனைய பரஸ்பரமற்றமயமாக்கல் சட்ட லம் —  

கு  ஆய்நிைல. 

* 15. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 16. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 17. 
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 18. 
பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 19. 
காலவிதிப்  (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 20. 
விசாரைண ஆைணக்கு க்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 21. 
இழப் க்கான எதிாீ கள் பற்றிய அ வலகச் சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 22. 
நிதிச் சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 23. 
இலங்ைக மின்சாரம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 24. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 25. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

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

* 26. 
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 .) 

* 27. 
மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 28. 
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 .) 
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* 29. 
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 .) 

* 30. 
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 .) 

* 31. 
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 .) 

* 32. 
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 .) 

* 33. 
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 .) 
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* 34. 
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 .) 

* 35. 
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 .) 

* 36. 
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 .) 

* 37. 
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 .) 

* 38. 
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 .) 



( 14 ) 

 

* 39. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— இலங்ைகப் பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன 

ஆைணக்கு வின் 2016 ஆம் ஆண் க்கான ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள்,— 
இலங்ைகப் பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன ஆைணக்கு விற்கான 1987 இன் 36 ஆம் 
இலக்கச் சட்டத்தின் 37(2) பிாிவின் பிரகாரம், 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் 
சட்டத்தின் 13(1) பிாிவின் கீழ் 2017.12.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2016.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலாக தயாாிக்கப்பட்ட இலங்ைகப் பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன 
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

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

* 40. 
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 

கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ஒத்திைச  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர 
அங்கீகாரச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக (2014),— 2005 ஆம் ஆண் ன் 32 ஆம் இலக்க 
ஒத்திைச  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர அங்கீகாரச் சைபச் சட்டத்தின் 29(5) ஆம் 
பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) 
பிாிவிற்கைமய ம்  2016.08.12 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்  2014.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ஒத்திைச  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர அங்கீகாரச் சைபயின் 
வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 41. 
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 

கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப ஆைணக்கு வின் 
வ டாந்த அறிக்ைக (2013),— 1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம் 
ெதாழில் ட்ப அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் அரசியலைமப்பின் 
154(6) ஆம் உ ப் ைரயின் பிரகார ம் 2016.06.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்  
2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப 
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 42. 
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 

கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ேதசிய விஞ்ஞான மன்றத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக (2013),— 
1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம் ெதாழில் ட்ப அபிவி த்திச் 
சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் அரசியலைமப்பின் 154(6) ஆம் உ ப் ைரயின் 
பிரகார ம் 2016.07.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்  கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ேதசிய விஞ்ஞான மன்றத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 43. 
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 

கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப ஆைணக்கு வின் 
வ டாந்த அறிக்ைக (2014),— 1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம் 
ெதாழில் ட்ப அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் அரசியலைமப்பின் 
154(6) ஆம் உ ப் ைரக்கைமய ம்  2017.03.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 
ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்கான தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப 
ஆைணக்கு வின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 44. 
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 

கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக (2014),— 1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம் ெதாழில் ட்ப 
அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் 
வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 45. 
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 

கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக (2013),— 1994 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க விஞ்ஞான மற் ம் ெதாழில் ட்ப 
அபிவி த்திச் சட்டத்தின் 40(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) பிாிவிற்கைமய ம் 2016.01.29 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் 
வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 46. 
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 

கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— இலங்ைக கட்டைளகள் நி வகத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக (2014),— 1984 ஆம் ஆண் ன் 6 ஆம் இலக்க இலங்ைக கட்டைளகள் நி வனச்  
சட்டத்தின் 3 7(3) ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் அரசியலைமப்பின் 1 5 4(6) ஆம் 
உ ப் ைரக்கைமய ம் 2016.12.02 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் 
திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக கட்டைளகள் நி வகத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 47. 
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் 

கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்,— ஒத்திைச  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர 
அங்கீகாரச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக (2015),— 2005 ஆம் ஆண் ன் 32 ஆம் இலக்க 
ஒத்திைச  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர அங்கீகாரச் சைபச் சட்டத்தின் 29(5) ஆம் 
பிாிவிற்கைமய ம், 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்தின் 14(3) 
பிாிவிற்கைமய ம் 2017.06.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் 
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஒத்திைச  மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர 
அங்கீகாரச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.11 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 48. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக சப்ரக வ 

பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.10.17 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்கா தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான இலங்ைக சப்ரக வ 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 49. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக சப்ரக வ 

பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 
16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய  2017.10.17 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
இலங்ைக சப்ரக வ பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 50. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர 

பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 
16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.10.17 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஸ்ரீ 
ஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 51. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஊவா ெவல்லஸ்ஸ 

பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 
ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.03.23 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஊவா 
ெவல்லஸ்ஸ பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 52. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ஊவா ெவல்லஸ்ஸ 

பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் 
இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய  2017.08.10 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஊவா ெவல்லஸ்ஸ 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 53. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2016.10.26 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெகா ம் ப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.05.03 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 54. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.01.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெகா ம் ப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.05.03 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 55. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2018.02.21 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெகா ம் ப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள்  அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2018.05.23 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 56. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

கணனி கற்ைக நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய 2016.07.20 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 
ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் கணினி கற்ைக நி வனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.05.03 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 57. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

கணினி கற்ைக நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய  
2017.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தின் கணினி கற்ைக நி வனத்தின் 
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.05.03 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 58. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2012),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழகச் சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் பிாிவிற்கைமய ம்  2015.11.21 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2012.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.11.20 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 59. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் 
இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.11.20 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 60. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின் 

ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க 
பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க 
நிதி சட்டத்தின் II ஆம் பிாிவிற்கைமய ம் 2017.02.22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த 
அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.11.20 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 61. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— கம்பஹா விக்கிரமாராச்சி கல்வி 

நி வனம், களனி பல்கைலக்கழகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 
ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 
2017.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த 
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான கம்பஹா விக்கிரமாராச்சி கல்வி நி வனம், களனி பல்கைலக்கழகத்தின் 
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 62. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழக 

விவசாய ெதாழில் ட்பம் மற் ம் கிராமிய விஞ்ஞான கற்ைககள் நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக  
சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.08.11 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழக விவசாய 
ெதாழில் ட்பம் மற் ம் கிராமிய விஞ்ஞான கற்ைககள் நி வனத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 63. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— காைமத் வப் பட்டப்பின் 

ப ப்  நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 
ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய  2017.03.23 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 

காைமத் வப் பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 64. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— காைமத் வப் பட்டப்பின் 

ப ப்  நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 
ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் xiii (110) ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.03.23 
ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக 
தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான 

காைமத் வப் பட்டப்பின் ப ப்  நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 65. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இலங்ைக 

ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2015),— 1979 
ஆம் ஆண் ன் 40 ஆம் இலக்க, இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபச் சட்டத்தின் 16 
ஆம் பிாி  மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் II ஆம் 
பிாிவிற்கைமய 2018.02.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 ஆம் திகதி டன் 

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

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



( 20 ) 

 

* 66. 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்,— ேதயிைல சி பற்  நிலங்கள் அபிவி த்தி 

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

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

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

* 67. 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்,— ேதயிைல சி பற்  நிலங்கள் அபிவி த்தி 

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

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

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

* 68. 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்,— ேதசிய ெதாழில்சார் பா காப்  

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

(கல்வி மற் ம் மனிதவளங்கள் அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு வினால் 2018.06.05 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 69. 
அரச ெதாழில் யற்சி மற் ம் கண்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சர்,—  

வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் 
நிதிக்கூற் கள் (2015),— 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க, நிதிச் சட்டத்தின் 14(3) 
உட்பிாிவிற்கைமய பிாிவிற்கைமய, 2018.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015.12.31 
ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான வைரய க்கப்பட்ட கு ணாகல் 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் நிதிக்கூற் கள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.06 
ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 70. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

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

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

* 71. 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக ைகப்பணிப் 

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

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

* 72. 
கமத்ெதாழில் அைமச்சர்,— கமத்ெதாழில் மற் ம் கமநலக் காப் திச் சைபயின் 

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

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

* 73. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெமாரட் ைவப் 

பல்கைலக்கழக ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
(2013),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் XIII ஆம் 
அத்தியாயத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய 2016.10.26 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2013.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெமாரட் ைவப் பல்கைலக்கழக ெதாழில் ட்ப 
நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 74. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெமாரட் ைவப் 

பல்கைலக்கழக ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
(2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் XIII ஆம் 
அத்தியாயத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெமாரட் ைவப் பல்கைலக்கழக 
ெதாழில் ட்ப நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 75. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— ெகா ம்  பல்கைலக்கழக 

ம த் வப் பட்டப் பின்ப ப்  நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
(2014),— 1978 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் XIII ஆம் 
அத்தியாயத்தின் 110 ஆம் பிாிவிற்கைமய 2017.08.11 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
2014.12.31 ஆம் திகதி டன் வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் 
நாயகத்தின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ெகா ம்  பல்கைலக்கழக ம த் வப் 
பட்டப் பின்ப ப்  நி வகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 76. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் 

பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் (2014),— 1978 ஆம் 
ஆண் ன் 16 ஆம் இலக்க பல்கைலக்கழக சட்டத்தின் XIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 110 ஆம் 
பிாிவிற்கைமய 2017.08.10 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014.12.31 ஆம் திகதி டன் 

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 77. 
உயர் கல்வி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்,— இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் 

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

வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அவதானிப் கள் 
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தின் வ டாந்த அறிக்ைக 
மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 
2017.12.08 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 
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* 78. 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக ெபற்ேறா யக் 

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

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

(வ சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2018.03.20 ஆம் திகதி 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .) 

* 79. 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்,— ெதன்ைனப் பயிர்ச்ெசய்ைகச் சைபயின் 

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

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

* 80. 
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 . 

81. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

82. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

83. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

84. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 
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85. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

86. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

87. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

88. 
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட் பப்ளிக் அக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

89. 
ஸ்ரீ சாக்கியசிங்காராம விகாரஸ்த கார்யசாதக சங்விதான (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

90. 
இலங்ைக கட் ட ேசைவகள் ெபாறியியல் மற் ம் ெதாழில் ட்பவியல் நி வகம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 


