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1.
688/ ’16
ெகளரவ த்திக பத்திறண,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) பிரபல பாடசாைலக
ேபாட் க

க்கு இைடயில் நைடெப ம் வ டாந்த கிாிக்ெகட்

க்கு பியர் கம்பனிகள் அ

சரைண வழங்குகின்றன என்பைத ம்;

(ii) அந்த ேபாட் கள் நைடெப ம் ேபா

பியர் கம்பனிகள் தம

பிரசார

நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்கின்றன என்பைத ம்;
(iii) இதன்

லம் பாடசாைல மாணவர்கள் ேபாைதப்ெபா ள் பாவைனக்கு

ண்டப்ப கின்றார்கள் என்பைத ம்
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i) பாடசாைலக
ேபாட் க

க்கு

க்கு அ

ேவண் ய

இைடயில்

நடத்தப்ப கின்ற

வ டாந்த

சரைணயாளர்கைள ேத க்ெகாள்

கிாிக்ெகட்

ம் ேபா

பின்பற்ற

ைறயியல் மற் ம் பிரமாணங்கள் அைமச்சினால் சிபாாிசு

ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், அந்த

ைறயியல் மற் ம் பிரமாணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii) இன்ேறல், அதற்கான

ைறயியல் மற் ம் பிரமாணங்கைள சிபாாிசு ெசய்ய

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i) இந்த

கிாிக்ெகட்

ேபாட் களின்

ேபா

ேபாைதப்

ெபா ள்

பிரசார

நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப வைத நி த்த நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில் அைவ யாைவ என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

(2)
2.
1982/ ’17
ெகளரவ கனக ேஹரத்,— திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சைரக்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) கடந்த இரண்
யா

னர்களின் எண்ணிக்ைக

என்பைத ம்;

(ii) நிர்மாணிப்
பயி

வ டங்களில் பயிற்றப்பட் ள்ள பயி
மற் ம் ெதாழில் ட்பத்

னர்களின் எண்ணிக்ைக யா

(iii) ேமற்ப

எண்ணிக்ைகயில்

எண்ணிக்ைக யா
(iv) கடந்த

ைறயில் பயிற்சியளிக்கப்பட் ள்ள

என்பைத ம்;

ெதாழி ல்

ஈ ப த்தப்பட் ள்ளவர்களின்

என்பைத ம்;

இரண்

நிர்மாணத் ைறயில்

வ டங்களில்
பயிற்சி

ெதாழில் ட்பத்

ெபற்ற

எண்ணிக்ைக

ைற

மற் ம்

ெதாழிற்பைடயின்

ேகள்விக்குப் ேபா மானதா என்பைத ம்;
(v) இன்ேறல்,

ேசர்த் க்ெகாள்ளப்ப ம்

பயி

னர்களின்

எண்ணிக்ைகைய

அதிகாிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
3.
1999/ ’17
ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— ெதாழில், ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம் சப்பிரக வ
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i) ெதாழில்,

ெதாழிற்சங்க

அைமச்சாின் அைமச்சு அ
(ii) அந்த அ

வலகங்க

உற கள்

மற் ம்

வலகங்களின்

சப்பிரக வ

அபிவி த்தி

கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்;

க்காக வாடைக குத்தைக ெச

த்தப்ப ன் அந்த

மாதாந்த வாடைக/ குத்தைக ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) 2015 - 2017 ஆம் ஆண் ன் இ வைர ெச

த்தப்பட் ள்ள ெமாத்த வாடைக/

குத்தைகத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i) அைமச்சாின் பிரத்திேயக பதவியணியின் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(ii) அந்த பிரத்திேயக பதவியணிக்கு ஒ க்கப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
(iii) அைமச்ச க்காக

ஒ க்கப்பட் ள்ள

வாகனங்களின்

எண்ணிக்ைக

யாெதன்பைத ம்;
ஒவ்ெவா

அைமச்சுக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(3)
4.
2075/17
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,—
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

நகரத்

திட்டமிடல்

மற் ம்

நீர்

வழங்கல்

(அ) (i)

யாழ்ப்பாண மாநகர சைப ஆ ைகப் பிரேதசத்தில், நகரத் திட்டமிடல் மற் ம்
நீர் வழங்கல் அைமச்சின் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் கழி ப் ெபா ட்கைள
அகற் ம் க த்திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்த திட்டமிடப்பட்
ந்ததா
என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப க த்திட்டத்திற்கான திட்டங்கள் மற் ம் க த்திட்டத்திற்கு ஏற் ைடய
ேகள்விப்பத்திர நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iii) அதன்ப , இக்க த்திட்டத்திற்காக நிதி வழங்க பிரான்ஸ்
நி வனம் ன்வந் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப

க த்திட்டத்தின் தற்ேபாைதய நிைலைம யா

கவராண்ைம

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
5.
2119/ ’17
ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) 2015.01.09 ஆம் திகதியளவில் மற் ம் 2017.06.30 ஆந் திகதியளவில்,
(i)

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் நி வப்பட்
காம்களின் எண்ணிக்ைக;

ந்த இலங்ைக விமானப் பைட

(ii) அம்
காம்க க்கு இைணக்கப்பட்
பணியாற்றிய உத்திேயாகத்தர்கள்
மற் ம் சிப்பாய்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக;
(iii) ஒவ்ெவா
காமின ம் ெபயர், அைமந்தி ந்த பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
மற் ம் இைணக்கப்பட்
ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் சிப்பாய்களின்
எண்ணிக்ைக;
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) 2015.01.09 ஆந் திகதியி
மாவட்டத்தி
ந் ,

ந்

2017.06.30 ஆந் திகதி வைர யாழ்ப்பாண

(i)

நீக்கப்பட்ட விமானப் பைட

காம்களின் எண்ணிக்ைக;

(ii)

விமானப் பைட காம்களி
ந் வாபஸ் ெபறப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்கள்
மற் ம் சிப்பாய்களின் எண்ணிக்ைக;

எவ்வளெவன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தி
ந்
விமானப் பைட
காம்கள், அவற்றில்
பணியாற்றிய உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் சிப்பாய்கைள வாபஸ் ெபற்றைம
ேதசிய பா காப் க்கு ெப ம் அச்சு த்தலாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா
என்பைத அவர் இச் சைபக்கு ேம ம் அறிவிப்பாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
6.
2124/ ’17
ெகளரவ மயந்த திசாநாயக்க,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

(ii)

ஈர வலயத்தில் வயல்கள் பாழைடந் ள்ளைம இலங்ைகயின் உண உற்பத்தி
குைறவைடவதற்கும் மற் ம் சுற்றாடல் பிரச்சிைனக்கும் காரணமாகி ள்ள
என்பைத அறிவாரா;
பாழைடந் ள்ள வயல்களில் பயிர் ெசய்வ
பிேரரைணகள் யாைவ;

(iii) ெநற் ெசய்ைகயி
ந்
விடயங்கள் யாைவ;

ெதாடர்பாக அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள

விவசாயிகள் நீங்குவதற்குக் காரணமாகி ள்ள

(iv) அதற்காக வழங்கப்ப கின்ற தீர் கள் யாைவ;
(v) வயல்களில் பயிர்ெசய் ம் பணிைய ேமற்ெகாள்வதற்காக அைமச்சின் கீழ்
பிரேதச மற் ம் கிராமிய மட்டத்தி ள்ள அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
(vi) ேமற்ப

அ

வலர்கள் யாவர்;

(vii) அண்ைமயில் ஒ
கிராமத்திற்கு 20 ேபா்
தம் மகளிர் கமத்ெதாழில்
அைமப்ைபத் தாபித்ததன்
லம் பாழைடந் ள்ள வயல்களில் பயிர்ெசய் ம்
பணி நிைறேவற்றப்ப கின்றதா;
(viii) திய கமத்ெதாழில் ெகாள்ைகயில் பாழைடந்த வயல்களில் பயிர்ெசய் ம்
ேவைலத்திட்டம் உள்ளதா;
(ix) பிரேதச மட்டத்தில் கமத்ெதாழில் ெகாள்ைகைய ெவற்றிகரமாக்கிக்
ெகாள்வதற்காக ஒ கமநல அபிவி த்தி நிைலயத்திற்கு பட்டதாாிகள் நான்கு
ேபர் தம் ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதன்
லம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட குறிக்ேகாள்
நிைறேவறி ள்ளதா;
(x) பட்டதாாிக

க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள கடைமகள் யாைவ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
7.
ெகளரவ ஆனந்த அ
(அ) (i)

2126/ ’17
த்கமேக,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

கண்
மாவட்டத்தின், கங்க இஹல கமநல ஆ ைகப் பிரேதசத்தின்,
கிாிஉல்ல விஹாைரக்கு உாித்தான ஜம் கஹ லெதனிய எ ம் வயல்
ைறயான
அ மதியின்றி
நிரப்பப்பட்
தனியார்
திெயான்
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள என்பைத ம்;

(ii) இதற்கு ேபா ஆவணங்கைள தயார் ெசய்ய அரச நிதி ெசலவிடப்பட் ள்ள
என்பைத ம்;
(iii) கமத்ெதாழில் ஆராய்ச்சி உற்பத்தி உதவியாள க்கான
பாைதயாகேவ ேமற்ப
தி நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள
(iv) ேமற்ப
தியின் ஆரம்பப் பகுதி ம் அ
என்பைத ம்;

ட் க்கான பிரேவசப்
என்பைத ம்;

மதியின்றி நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள

(v) இந்த இடத்தில் நைடபாைதெயான்ேற ம் இ க்கவில்ைல என்பைத ம்;
பிரேதச சைபக்கு உாித்தானதல்ல என்பைத ம்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ெபா
மக்களின் நிதிைய
ைறேகடாகப் பயன்ப த் கின்ற இவ்வாறான
அ வலர்கள் ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவ
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(5)
8.
2168/ ’17
ெகளரவ ெஷஹான் ேசமசிங்க,— பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம்
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) அ ராத ரம் மாவட்டத்தின், மதவாச்சி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் இலக்கம் 43
பிரேபாதாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் நாவற்குளம் கிராமத்தில் கல்
ஆைலெயான்ைற ஆரம்பிப்பதற்கு அ மதி வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) ஆெமனில்,
(i)

கல் ஆைலயின் உாிமப்பத்திர இலக்கம் மற் ம் அ

வழங்கப்பட் ள்ள திகதி;

(ii) விண்ணப்பித்த ஆளின் ெபயர் மற் ம் விண்ணப்பித்த திகதி;
(iii) ேமற்ப உாிமப்பத்திரத்ைத வழங்குவதற்காக சுற்றாடல் அறிக்ைக ெபற் க்
ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

ேமற்ப
கல் ஆைலைய ஆரம்பிக்க
கவனத்தில் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா;

ன்னர்

(ii) ேமற்ப
ஆைல ெதாடர்பில் மக்களின் எதிர்ப்
அறிவாரா;

மக்களின்
எ ந் ள்ள

க த் க்கள்
என்பைத

(iii) இந்த ஆைல ஆரம்பிக்கப்ப வதன் லம் பிரேதச மக்க க்கு ஏற்படக்கூ ய
சுகாதார மற் ம் சுற்றாடல் பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் ைவக்க நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வாரா;
என்பைத ேம

ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* அ1.
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் (2018) — (ஒ க்கப்பட்ட பதிெனட்டாவ
(பாிசீலைன, நவம்பர் 29).

நாள்) — கு

ஆய்நிைல

* 2.
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 118 ஆம்
பிாி டன் ேசர்த்
வாசிக்கப்ப ம் 142 ஆம் பிாிவின் கீழ் ம த் வ உபகரணங்கள்
விைலகுறித்தல் ெதாடர்பில் சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சரால்
ஆக்கப்பட் , 2017 ஆகஸ்ட் 04 ஆம் திகதிய 2030/47 ஆம் இலக்க அதிவிேசட
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.13 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்
பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.

(6)
* 3.

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

ைறசார்

* 4.

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

ைறசார்

* 5.

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

ைறசார்

* 6.
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— விஜய குமார ங்க
ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1999
ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க விஜய குமார ங்க ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலச் சைபச்
சட்டத்தின் 30(2) ஆம் பிாி மற் ம் 1971 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின்
14(2)சீ பிாிவின் கீழ் 2016.08.12 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான விஜய குமார ங்க ஞாபகார்த்த ைவத்தியசாைலயின்
வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 7.

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— இலங்ைக ஆ ர்ேவத
ம ந் ப்ெபா ள் கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013,— 1957 ஆம்
ஆண் ன் 49 ஆம் இலக்க அரச ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 30 ஆம் பிாிவின்
கீழ் 2017.01.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ஆ ர்ேவத ம ந்தகக் கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம்
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ைறசார்
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

(7)
* 8.

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்,— ேஹாமிேயாபதி ம த் வ
சைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2011,— 1970 ஆம் ஆண் ன் 07 ஆம் இலக்க
ேஹாமிேயாபதிச் சட்டத்தின் 40 ஆம் பிாிவின் கீழ் 2017.01.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
2011.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ேஹாமிேயாபதி ம த் வ
சைபயின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம் மற் ம் ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ைறசார்
ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2017.07.04 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 9.

டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— ேதசிய
டைமப் அபிவி த்தி
அதிகாரசைபயின் வ டாந்த அறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2012,— 1979 ஆம் ஆண் ன்
17 ஆம் இலக்க ேதசிய
டைமப் அபிவி த்தி அதிகாரசைபச் சட்டத்திற்க க்கைமய
2016.10.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2012.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான வ டாந்த ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.09 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 10.

டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— நிர்மாணப் பயிற்சி அபிவி த்தி
நி வகத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2013,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49 ஆம்
இலக்க அரச ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் 1 ஆம்
உட்பிாிவின் கீழ் மற் ம் 1992 ஜூன் மாதம் 10 ஆம் திகதிய 718/15 ஆம் இலக்க
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகக்கைமய 2016.10.25 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட,
2013.12.31 ஆம் திகதி
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர்
தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள் உள்ளடங்கலான ஆண்டறிக்ைக மற் ம்
கணக்குகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.09 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 11.

டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர்,— அரச அபிவி த்தி மற் ம் நிர்மாணக்
கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக மற் ம் கணக்குகள் - 2012,— 1957 ஆம் ஆண் ன் 49
ஆம் இலக்க அரச ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் 1 ஆம்
உட்பிாிவின் கீழ் 2017.01.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2012.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின்
அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான
வ டாந்த
அறிக்ைக
மற் ம்
கணக்குகள்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(சுகாதாரம், மனித ேசமநலம், ச க வ
ட்டல் பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்
கு வினால் 2017.08.09 ஆம் திகதி பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)
* 12.
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்,— இலங்ைக ெபற்ேறா யக்
கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம் கணக்குக ம்-2013,— 1961 ஆம் ஆண் ன் 28
ஆம் இலக்க இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் 32(3) ஆம் பிாிவின் கீழ்
2016.04.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, 2013.12.31 ஆம் திகதி டன்
வைடந்த
வ டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட, கணக்காய்வாளர் தைலைம அதிபதியின் அவதானிப் கள்
உள்ளடங்கலான இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்ைக ம்
கணக்குக ம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(வ ச்சக்தி பற்றிய
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வினால் 2016.10.07 ஆம் திகதி
பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட .)

(8)
* 13.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ்
அறிவித்தல்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் (52 ஆம் அத்தியாயமான) 12, 14 மற் ம்
22 ஆம் பிாி க டன் ேசர்த் வாசிக்கப்ப ம் 32 ஆம் பிாிவின் கீழ், ம வாி ெதாடர்பாக
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ைல 28 ஆம் திகதிய
2029/51ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்
2017.10.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(ம

அறிவித்தல் இலக்கம் 996)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

* 14.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— 1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி (விேசட
ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் கீழ், உற்பத்தி வாி ெதாடர்பாக நிதி மற் ம்
ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ஆகஸ்ட் 17 ஆம் திகதிய 2032/31 ஆம்
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 15.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.1),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ேம 30
ஆம் திகதிய 2021/7 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 16.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.2),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ன்
06 ஆம் திகதிய 2022/7 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 17.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.3),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க, விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 5 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ன்
06 ஆம் திகதிய 2022/8 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 18.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.4),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ன்
30 ஆம் திகதிய 2025/44 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)

(9)
* 19.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.5),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ைல
19 ஆம் திகதிய 2028/44 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 20.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.6),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ைல
26 ஆம் திகதிய 2029/25 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 21.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.7),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017 ைல
31 ஆம் திகதிய 2030/10 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 22.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.8),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017
ஆகஸ்ட் 01 ஆம் திகதிய 2030/20 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 23.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.9),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017
ஆகஸ்ட் 15 ஆம் திகதிய 2032/11 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 24.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.10),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017
ஆகஸ்ட் 16 ஆம் திகதிய 2032/24 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
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* 25.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.11),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017
ஆகஸ்ட் 23 ஆம் திகதிய 2033/31 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 26.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.12),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017
ெசத்ெதம்பர் 08 ஆம் திகதிய 2035/28 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப்
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான
கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 27.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல.13),— 2007 ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க விேசட
வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் விேசட வியாபாரப் பண்ட
அற
ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2017
ஒற்ேறாபர் 02 ஆம் திகதிய 2039/2 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.07 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 28.
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— சுங்கக் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம்,—
(235 ஆம் அத்தியாயமான) சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிாிவின் கீழ் இறக்குமதி
தீர்ைவகள் ெதாடர்பாக 2017.11.18 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தீர்மானம்
அங்கீகாிக்கப்ப மாக.
(2017 ஆகஸ்ட் 11 ஆம் திகதிய 2031/49 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக)
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 29.
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 30.
பாரா மன்றத்தின் தி த்தப்பட்ட வைர நிைலயியற் கட்டைளகள்,— பாரா மன்றத்தின்
தி த்தப்பட்ட வைர நிைலயியற் கட்டைளகள் ெதாடர்பாக 2017 நவம்பர் மாதம் 07 ஆம்
திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு வின்
அறிக்ைக,— பாிசீலைன.
* 31.
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ

தி த்தச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 32.
வ க்கட்டாயமாகக்
காணாமற்ேபாக்கப்ப த
ந்
எல்லா
ஆட்கைள ம்
பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாயச் சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
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* 33.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 34.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 35.
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 .
36.
37.

இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

38.

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

ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம்

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

40.

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

லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

லம் —

—- இரண்டாம்

42.

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

ஆேலாகா ச

க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

44.

த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட்
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
* அரசாங்க அ

பப்ளிக்

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

அக்க ன்டன்ஸ்

வல்கைளக் குறிக்கின்றன.

தினப்பணிகள் மீதான தி த்தங்கள் பற்றிய
அ1.

(கூட் ைணத்தல்)

ஒ க்கீட் ச் சட்ட
சமர்ப்பிக்கப்படவி க்கும்
தனியிதழிற் பார்க்க.

ன்னறிவித்தல்

லம் (2018) எ ம் சட்ட லத்திற்குக் கு
தி த்தங்கைளத் “தினப்பணிக்கான அ

ஆய்நிைலயில்
பந்தம்” எ ம்

