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1.
689/ ’16
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ

வல்கள் அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (1)
ங்கில்

(அ) (i)

சார்ந்த

உற்பத்திக்

ைகத்ெதாழிைல

தற்ேபா

அக்ைகத்ெதாழி

ெகாண் ள்ளவர்கள்

வாழ்வாதாரமாகக்
ந்

விலகிச்

ெசல்கின்றனர் என்பைத ம்;
லப்ெபா ள் மற் ம் சந்ைத ெதாடர்பாக பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன

(ii)

என்பைத ம்;
(iii) இ

இந் நாட் க்கு ெப மள

கூ ய ஒ

ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் த்தரக்

ைகத்ெதாழிலாகுெமன்பைத ம்;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ங்கில் சார்ந்த உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றனவா என்பைத ம்;

(ii) ஆெமனில், 2015 ஆம் ஆண்

ள் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஏற் மதி

வ மானம் யாெதன்பைத ம்;
(iii) ஏற் மதி

ெசய்யப்ப வதில்ைலெயனில்,

ஏற் மதி

ெசய்ய

நடவ க்ைக

எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில், அ

எத்திகதியி

ந்

என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

நாட்

ள்

ங்கில் ைகத்ெதாழி

க்கு ேதைவயான சந்ைதைய விாி ப த்த

அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப

நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு ேம

ம் அறிவிப்பாரா?

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

(2)
2.
1216/ ’16
ெகௗரவ

பத்ம

உதயசாந்த

குணேசகர,—

உள்நாட்ட

வல்கள்

அைமச்சைரக்

ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

அம்பாைற மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளால் 1983 ஆம் ஆண் க்கு பின்னர் அழிக்கப்பட் ள்ள
அரச நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்,

(iii) அழிவைடந் ள்ள

ேமற்ப

ெசாத் கள்

ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய மதிப்பீெடான்

பற்றி

அரசாங்கத்தினால்

ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iv) ஆெமனில், அச்ெசாத் களின் ெமாத்த ெப மதி யாெதன்பைத ம்;
(v) அழிக்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா
ேவண் ய

பயங்கரவாதிக

ெசாத்
க்கு

ெதாடர்பாக ம் ெபா ப் க்கூற
எதிராக

சட்ட

நடவ க்ைககள்

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(vi) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(vii) ேமற்ப

(i) - (vi) வைர விசாாிக்கப்பட் ள்ள தகவல்கள் ெதாடர்பான

ைமயான அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
3.
1376/ ’16
ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)

2016 ஆம் ஆண் க்கான வர

ெசல த் திட்ட பிேரரைண இலக்கம் 130

இற்கு இணங்க, அதிக விைளச்சைலப் ெபற் க்ெகா க்கின்ற விைதகைள
அறி கப்ப த் ம்

கம்பனிக

க்கு

பகுதியள

வாி

விலக்களிப்

ெபற் க்ெகா க்கப்பட்டதா என்பைத ம்;
(ii) இவ்வாறான வாி ஊக்குவிப்ைப ெபற் க்ெகாண்ட நி வனங்களின் ெபயர்
பட் யைல சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப

தீர்மானத்திற்ேகற்ப,

இறக்குமதி வாியி

ந்

2015

சனவாி

வி விக்கப்பட்

01

ஆம்

திகதியளவில்,

ந்த, இயந்திர சாதனங்களின்

பட் யெலான்ைற ம்;
(ii) 2016 சனவாி 01 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர், இறக்குமதி வாியி
வி விக்கப்பட்

ந்த, இயந்திர சாதனங்களின் பட் யெலான்ைற ம்;

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

ந்

(3)
4.
1737/ ’17
ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாணசைபகள் மற் ம் உள்
ேகட்பதற்கு,— (1)
(அ) (i)

ராட்சி அைமச்சைரக்

2015 ஆம் ஆண் ல் ஊவா மாகாணத்தி ள்ள பாடசாைலக க்கு பாடசாைலப்
த்தகப் ைபகைள பகிர்ந்தளிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் சம்பந்தமாக 2016.09.30
ஆம் திகதிய கணக்காய்
வினா
ன்ைவக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர்
அறிவாரா;

(ii) ஆெமனில், ேமற்ப
கணக்காய்
வினா இலக்கம்
அவதானிப்பிற்கு இலக்காகி ள்ள விடயங்கள் யாைவ;

2

இன்

கீழ்

(iii) ேமற்ப கணக்காய் வினாவில் 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 மற் ம் 2.2.5
ஆகிய பகுதிகளின்கீழ் காட்டப்பட் ள்ள விடயங்கள் யாைவ;
(iv) ேமற்ப
கணக்காய்
வினாவில்
ெதாடர் ைடய உத்திேயாகத்தர்க
நடவ க்ைக எ ப்பாரா;

காட்டப்பட் ள்ள
ைறேக க டன்
க்கும் நி வனங்க க்கும் எதிராக

என்பைத அவர் இச்ைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
5.
1749/ ’17
ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)
(அ) (i)
(ii)

இன்றளவில் இலங்ைகயில் ேபணிவரப்ப கின்ற வாெனா
எண்ணிக்ைக யா ;
ேமற்ப வாெனா

அைலவாிைசகளின்

அைலவாிைசகைள ேபணிவ கின்ற நி வனங்கள் யாைவ;

(iii) ேமற்ப வாெனா அைலவாிைசகளின் உாிைமயாளர்கள் யார் மற் ம் ேமற்ப
அைலவாிைசகள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள திகதிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ;
(iv) இன்றளவில் இலங்ைகயில் ஆரம்பிக்கப்பட்
ஒ பரப்
பட் வராத வாெனா அைலவாிைசகள் உள்ளனவா;

ேமற்ெகாள்ளப்

(v) ஆெமனில், அந்த அைலவாிைசகள் யாைவ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

வாெனா

அைலவாிைசகைள ஒ ங்கு ைறப்ப த் கின்ற நி வனம் யா ;

(ii) தற்ேபா ேமற்ப வாெனா
அைலவாிைசகைள ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல்
ைறசார்ந்த வைகயில் இடம்ெப வதில்ைல என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;
(iii) ச கப் பாதிப் ஏற்படக்கூ ய வைகயில் ஒ சில வாெனா அைலவாிைசகள்
லமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற பிரச்சாரங்கள் ஒ பரப்பப்ப வைத
த ப்பதற்காக வாெனா அைலவாிைசகைள ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்காக
ைறசார்ந்த ைறயியெலான்ைற ாிதமாக தயாாிப்பாரா;
(iv) ஆெமனில், அ

எவ்வா ;

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(4)
6.
2120/ ’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 திகதி உள்ளவா

மற் ம் 2017.06.30 ஆம் திகதி உள்ளவா ,

(i) யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் நி வப்பட்
ந்த
காம்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

இலங்ைக

கடற்பைட

(ii) ேமற்ப
காம்க க்கு இைணக்கப்பட்
ேசைவயாற்றிய ெமாத்த
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் பைட ரர்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
(iii) ஒவ்ெவா
காமின ம் ெபயர், அைமந் ள்ள பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
மற் ம் இைணக்கப்பட்
ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் பைட ரர்களின்
எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யாெதன்பைத ம்;
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) 2015.01.09 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.06.30 ஆம் திகதி வைரயில் யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டத்தில்,
(i) அகற்றப்பட் ள்ள கடற்பைட

காம்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii) கடற்பைட
காம்களி
ந்
அகற்றப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம்
பைட ரர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தி
ந்
கடற்பைட
காம்கைள ம் இவற்றில்
பணியாற்றிய
உத்திேயாகத்தர்கள்
மற் ம்
பைட ரர்கைள ம்
அகற்றி
இரா வத்ைத பல னப்ப த் தலான
ேதசிய பா காப்பிற்கு ெப ம்
அச்சு த்தலாக அைம ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம் அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

7.
ெகளரவ ஆனந்த அ த்கமேக,— வ
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1)

2127/ ’17
வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள்

(அ) (i) வன விலங்குகளின் ெசயற்பா கள் காரணமாக கமக்காரர்கள் ெப ம்
அெசௗகாியங்கைள எதிர்ேநாக்கி ள்ளார்கள் என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;
(ii) ெமாத்த விவசாய உற்பத்திகளில் வனவிலங்குகளினால் அழிவைடகின்ற
அள யா என்பைத ம்;
(iii) கமக்காரர்கைள
பா காப்பதற்காக
மற் ம்
வன
விலங்குகைளப்
ேப வதற்காக தற்ேபா ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ
என்பைத ம்;
(iv) ெசங்குரங்குகளின் எண்ணிக்ைக அதிகாித் ள்ளைமயின் காரணமாக பறைவ
ட்ைடகள் மற் ம் குஞ்சுகள் அழிவைடகின்றன என்பைத அறிவாரா
என்பைத ம்;
(v) அதற்காக வழங்கப்ப கின்ற தீர் கள் யாைவ என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(5)
8.
ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ
ேகட்பதற்கு,— (1)
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த்கமேக,— ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்

(அ) (i) அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமாக இ ந்த ேதயிைலத் ேதாட்டங்கள் நீண்டகால
குத்தைக அ ப்பைடயில் தனியார் கம்பனிக க்கு குைறந்த பணத் ெதாைகக்கு
வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;
(ii) ேமற்ப ேதாட்டங்கள் குத்தைகக்கு விடப்ப கின்றேபா
அறவிடப்ப ம் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

அரசாங்கத்தினால்

(iii) அதற்காக விதிக்கப்பட் ள்ள நிபந்தைனகள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப கம்பனிகள் குத்தைகத் ெதாைகையச் ெச த்தா , நிபந்தைனகைள
மீறி, ேதாட்டங்கைள பராமாிக்கா அழிவைடயச் ெசய் வ கின்றெதன்பைத
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா என்பைத ம்;
(v) அரசாங்கத் டன்
ைகச்சாத்திடப்பட்ட
உடன்ப க்ைககள்
மீறப்பட்
வ கின்றைமயால், இத் ேதாட்டங்கைள ெசழிப்பைடயச் ெசய்
நாட் ன்
ெபா ளாதாரத்திற்கு பங்களிக்கச் ெசய்ய அைமச்சு நடவ க்ைக எ க்குமா
என்பைத ம்;
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ெபா

அ

வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்கள்

1.

பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பிேரசில் நாட் ல் உள்ள இலங்ைகத்
தரகத்தின்
அ வலகம் மற் ம் ஐக்கிய அெமாிக்கா, நி ேயார்க்கி ள்ள ஐக்கிய நா களின்
இலங்ைகக்கான நிரந்தரப் பிரதிநிதியின் அ வலகம் என்பவற்ைறக் ெகாள்வன
ெசய்வதற்காக இலங்ைக மத்திய வங்கிக்கு ஏற்பட்ட ெசல கைள ஒவ்ெவா வளாகம்
ெதாடர்பில் தனித்தனியாக ஆராய்ந்
அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்கான பாரா மன்ற
ெதாிகு ,— 2017 ேம மாதம் 23 ஆம் திகதி ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்களினால்
நியமிக்கப்பட்ட பிேரசில் நாட் ல் உள்ள இலங்ைகத்
தரகத்தின் அ வலகம் மற் ம்
ஐக்கிய அெமாிக்கா, நி ேயார்க்கி ள்ள ஐக்கிய நா களின் இலங்ைகக்கான நிரந்தரப்
பிரதிநிதியின் அ வலகம் என்பவற்ைறக் ெகாள்வன ெசய்வதற்காக இலங்ைக மத்திய
வங்கிக்கு ஏற்பட்ட ெசல கைள ஒவ்ெவா வளாகம் ெதாடர்பில் தனித்தனியாக ஆராய்ந்
அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்கான ெதாிகு தன்னால் அவதானிக்கப்பட்ட விடயங்கைள, 2017
ெபப்ரவாி மாதம் 09 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தால் நிைறேவற்றப்பட்ட பிேரரைண
லமாக பணிக்கப்பட்ட கால எல்ைலக்குள் பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கு
இயலா ள்ளதால் குறிப்பிட்ட ெதாிகு விற்கு ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள கால எல்ைல
பாரா மன்றத்தின் 96 ஆம் நிைலயியற் கட்டைளயின் பிரகாரம் 2018 ன் மாதம் 05 ஆம்
திகதி வைர கால நீ ப் ெசய்யப்ப மாக.
2.

பாரா மன்றச் சைப
தல்வர்,— சிறப் ாிைம,— பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின்
சிறப் ாிைமகள் மீறப்பட் ள்ளதாக பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு
மாரசிங்க அவர்களால் 2017 நவம்பர் 18 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் எ ப்பிய விடயம்,
127 ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் கீழ் சிறப் ாிைமகள் பற்றிய
கு விற்கு ஆற் ப்ப த்தப்ப மாக.

(6)

பிேரரைண

ன்னறிவித்தல்க

ம் தினப்பணிக

ம்

* அ1.
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் (2018) — (ஒ க்கப்பட்ட இ பதாவ
(பாிசீலைன, நவம்பர் 04).

நாள்) — கு

ஆய்நிைல

* 2.
ெ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 .)
* 3.
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 .)

* 4.
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 .)
* 5.
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 .)

(7)
* 6.

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 .)
* 7.
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 .)
* 8.
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.

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 .)
* 10.
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 .)
* 11.
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 .)

(8)
* 12.
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 .)
* 13.
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 .)
* 14.
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 .)
* 15.
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 .)
* 16.
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 .)
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* 17.
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 .)
* 18.
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 .)
* 19.
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 20.
மிைகப்ெபா ள் திணிப்ெபதிர்ப்
இரண்டாம் மதிப்பீ .

மற் ம்

எதிாீட் த்தீர்ைவகள்

சட்ட

லம்

—

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 21.

ற்பா காப் வழி ைறகள் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 22.
கடற்ெறாழில் (ெவளிநாட்
மீன்பி
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

வள்ளங்கைள ஒ ங்குப த்தல்) (தி த்தச்)

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 23.
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.
* 24.
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ

தி த்தச் சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 25.
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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* 26.
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 27.
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி

ெசய்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .)
* 28.
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 .
29.
30.

இலங்ைக ஆளணி

காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட

சி வர் னர்வாழ்

ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

31.

இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
மதிப்பீ .
32.

ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம் — இரண்டாம்

லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .

33.

ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட
இரண்டாம் மதிப்பீ .
34.

லசா யன் ச
மதிப்பீ .

க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

லம்

லம் —

—- இரண்டாம்

35.

சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ .
36.

ஆேலாகா ச

க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

37.

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

