
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 232.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 திெசம்பர் 09 சனிக்கிழைம, .ப. 9.30 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 
1. 

839/ ’16 
ெகௗரவ த்திக பத்திரண,— ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) சில நகர்ேசர் ரப் பயணச் ேசைவ க கதி ைகயிரதங்களி ள்ள உறங்கல் 

ெபட் கள் சீரழிந் ள்ளனெவன்பைத ம்; 
 (ii) சில ைகயிரதங்களில் சிற் ண் சாைல வசதிகள் இல்ைலெயன்பைத ம்; 
 (iii) தற்ேபா ள்ள சிற் ண் சாைலக ம் ைறசார்ந்தைவயாக 

இல்ைலெயன்பைத ம்; 
 (iv) ைகயிரத சிற் ண் சாைலகளில் தரக்குைறவான உண  பானங்கள் அதிக 

விைலயில் விற்கப்ப கின்றன என்பைத ம்; 
 (v) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்களின் காரணமாக ைகயிரதப் பயணிகள் 

சிரமங்க க்கு உள்ளாகின்றனெரன்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ைகயிரதங்களில் வசதிகைள ேமம்ப த் வதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்காகச் ெசலவாகும் பணத்ெதாைக மதிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

2. 
1386/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 144 
இன் கீழ், இலங்ைகயின் வ டாந்த மீன் ஏற் மதியின் ெப மதி சுமார் 
அெமாிக்க ெடாலர் 150 மில் யன் என குறிப்பிடப்பட் ள்ளதால், 1977 ஆம் 
ஆண் ந்  இ வைர இலங்ைகயின் வ டாந்த மீன் ஏற் மதியின் அள  
மற் ம் ஏற் மதிப் ெப மதிைய காட் ம் பட் யெலான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஐேராப்பிய சந்ைதக்கான மீன் ஏற் மதி தைட ெசய்யப்ப வதற்கு ஏ வான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) தைடைய நீக்குவதற்கு அப்ேபாைதய மீன்பி  அைமச்சர் ெகௗரவ ராஜித 
ேசனாரத்னவினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ஐேராப்பிய சந்ைதக்கான மீன் ஏற் மதித் தைடைய நீக்குவதற்கு இலங்ைக 
கைடப்பி த்த நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) அதன் பிரகாரம் மீன் ஏற் மதித் ைறயில் ஏற்பட்ட பிரதான மாற்றங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

3. 
1469/ '16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)  
(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் உள்ள கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களின் 

எண்ணிக்ைக யா ; 
 (ii) ேமற்ப  கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி களின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) தற்ேபா  நிரந்தர கிராம உத்திேயாகத்தெரா வர் காணப்ப ம் கிராம 

உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் மற் ம் அங்கு ேசைவயில ஈ பட் ள்ள கிராம 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் யாைவ;  

 (iv) ப ைள மாவட்டத்தில் காணப்ப ம் கிராம உத்திேயாகத்தர்க க்கான 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக அைமச்சு எ க்கும் நடவ க்ைககள் 
யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

4. 
1743/ ’17 

ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த  ெசாய்சா,— சிைறச்சாைல ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள் கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) சிைறச்சாைல காவலாளி பதவிக்கு ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்காக 
சிைறச்சாைலகள் திைணக்களத்தினால் 2016 ஆம் ஆண்  ேநர் கப் 
பாீட்ைசெயான்  நடாத்தப்பட்டெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், 2016.10.19 ஆம் திகதி தல் 2016.10.27 ஆம் திகதி வைர 
நைடெபற்ற ேநர் கப் பாீட்ைச மற் ம் 2016.11.03 ஆம் திகதி தல் 
2016.11.12 ஆம் திகதி வைர நடாத்தப்பட்ட கட்டைமக்கப்பட்ட ேநர் கப் 
பாீட்ைச ெப ேப களின் அ ப்பைடயில் சம்பந்தப்பட்ட பதவிக க்கு 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாாிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பதவிக க்கு ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் 
சம்பந்தப்பட்ட உடன்ப க்ைகயில் 2016.11.24 ஆம் திகதி ைகெயாப்பமி மா  
தைகைம ெபற்றவர்க க்கு சிைறச்சாைலகள் திைணக்களத்தினால் 
அறிவிக்கப்பட்  மீண் ம் அ  ஒத்திைவக்கப்பட்டைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வா  ஒத்திைவக்கப்பட்ட நியமனங்கள் இற்ைறவைர 
வழங்கப்படாைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) நியமனம் வழங்குவதில் சிக்கல்மிகு நிைல உள்ளேபா  நியமனம் ெப பவர் 
கைள அெசௗகாியப்ப த் ம் வைகயில் இவர்க க்கு உடன்ப க்ைகக் 
க தம் வழங்கப்பட்டைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தைகைமகைள ர்த்திெசய் ள்ள நியமனப்ெப னர்க க்கு நியமனங்கைள 
வழங்காததன் லம் இவர்கள் ெப ம் அெசௗகாியத்திற்கு 
உள்ளாகி ள்ளார்கள் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், நியமனங்கைள மீள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

5. 
1872/ ’17 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கட் ெபத்த,  பண்டாரநாயக்க மாவத்ைதயில் வல  றமாக ள்ள 
நீர்த்ேதக்கத்ைதச் சுற்றி ம் நைடபாைதெயான்  நிர்மாணிக்கப்பட் க் 
ெகாண் க்ைகயில் அப்பணிகள் இைடயில் நி த்தப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) நைடபாைதயின் பணிகள் மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்பட்  ெப மள  ேவைலகள் 
ர்த்தியைடந்தி க்கும் ேபா  அதன் ஒப்பந்தக்காரர் ேவைலகைள 

நி த்திவிட்  2016.09.12 ஆம் திகதி இயந்திர உபகரணங்கைள எ த் ச் 
ெசன் ள்ளதனால் அதன் பணிகள் மீண் ம் ஸ்தம்பிதமைடந் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  அந்த நீர்த்ேதக்க ம் அதைனச் சுற்றி ள்ள பிரேதச ம் குப்ைபகள் 
அகற் வதற்காகப் பயன்ப த்தப்ப வதனால் சுற்றாடல் மாசைடந்  

ளம் களின் எண்ணிக்ைக ம் ெபாி ம் அதிகாித் ள்ளெதன்பைத ம்; 
 (iv) நைடபாைதயின் நிர்மாணப் பணிகள் நி த்தப்பட் ள்ளதனால், ப்பர  

ெசய்யப்பட்ட நீர்த்ேதக்க ம் கால்வா ம் ைமயாக காடடர்ந் ள்ள  
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த நைடபாைதைய நிர்மாணிப்பதற்கும் மற் ம் மிக ம் மாசைடந் ள்ள 
நீர்த்ேதக்கத்ைதத் ப்பர  ெசய்ய ம் நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இதன் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இ வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பணிக க்காக ஏற்பட்ட ெசலவிைன ெபா ப் க் 

கூறேவண் யவர்களிடமி ந்  அறவிட நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

6. 
2109/ ’17 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) க த் ைற மாவட்டத்தில், மத் கம கல்வி வலயத்தில் அைமந் ள்ள 

கைலமகள் தமிழ் வித்தி்யாலயத்தில் நா க்கும் ேமற்பட்ட மாணவர்கள் 
கல்விப் ெபா த் தராதரம் (சாதாரண தரம்) வைர கல்வி பயில்கின்றனர் 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலைய “அண்மித்த பாடசாைல சிறந்த  பாடசாைல” 
நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் அபிவி த்தி ெசய்ய இரண்  மாதங்க க்கு 

ன்னர் அ க்கல் நாட்டப்பட்ட  என்பைத ம்; 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அபிவி த்திப் பணிகள் 
ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலயில் கல்விப் ெபா த் தராதர (உயர் தர) வகுப் கைள 
ஆரம்பிக்க திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், குறித்த வகுப் கள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

7. 
2148/ ’17 

ெகௗரவ அேசாக பிாியந்த,— நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததன் பின்னர் வடேமல் 
மாகாணத்தில் ன்ென க்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன க த்திட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த நீர்ப்பாசன க த்திட்டங்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  க த்திட்டத்தின ம் கீழ் அ கூலங்கைளப் ெப கின்ற 

கிராம அ வலர் பிாி கள் மற் ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட க த்திட்டங்களின் ேநாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (v) நீர் பற்றாக்குைறயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள வடேமல் மாகாண மக்கள் 

சார்பாக அைமச்சான  எதிர்காலத்தில் நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
எதிர்பார்க்கின்ற க த்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
2284/ ’17 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண் ல், இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவயின் 3(1) தரத்திற்கு 

பட்டதாாிகைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்காக பாீட்ைச நடாத்தப்பட்ட திகதி 
யா  என்பைத ம்;  

 (ii) ேதசிய பாடசாைலகளில் நில ம் ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய நிரப் வதற்காக 
மாவட்ட மட்டத்தில் நடாத்தப்பட்ட இப்பாீட்ைச சிங்களம், தமிழ் மற் ம் 
ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகளில் நைடெபற்ற  என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்;  

 (iii) எனேவ, பாீட்சார்த்திக க்கு ேமற்ப  எந்த ெமாழியி ம் விைடயளிக்கக் 
கூ யதாக இ ந்த  என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;  

 (iv) ஆங்கில ெமாழி ஆசிாியர் ெவற்றிடங்க க்காக சிங்கள ெமாழியில் 
விைடயளித்த விண்ணப்பதாாிக க்கு ெதாி ெசய்யப்ப வதற்கான வாய்ப்  
ம க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், சிங்கள ெமாழி ல வினாத்தா க்கும் ஆங்கில ெமாழியில் 
விைடயளிக்க ேவண் ெமன குறித்த பாீட்ைசக்காக விண்ணப்பங்கள் 
ேகாரப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் அல்ல  ேவ  வைகயில் 

ன்னறிவித்தல் ெகா க்கப்பட் ந்ததா என்பைத ம்; 
 (vi) ஆங்கில ஆசிாியர் பற்றாக்குைறக்காக சிங்கள ெமாழி லம் விைடயளித்தல் 

தைகைமயீனமாகுெமன ன்னறிவித்தல் ெகா க்கப்படாத நிைலயில், சிங்கள 
ெமாழி லம் விைடயளித்த பாீட்சார்த்திகள் ெதாி  ெசய்யப்படாததன் லம் 
அநீதி ேநர்ந் ள்ள  என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (vii) ஆெமனில், அதற்காக எ க்கும் நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
பிேரரைண ன்னறிவித்தல் 

1. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,—  பாரா மன்ற அ வல்கள் (இல.1),— ஒ ங்குப் 

பத்திரத்தில் காணப்ப ம் ெபா  அ வல்களில் 1 தல் 23 ஆம் இலக்கங்கள் வைரயான 
விடயங்கள் மீதான நடவ க்ைககள் இன்ைறய தின அமர்வில், 7 ஆம் இலக்க 
பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களி ந் ம் 2016.03.08 மற் ம் 
2017.11.15  ஆகிய  தினங்களில்  பாரா மன்றத்தினால்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
பிேரரைணகளி ந் ம் விலக்குப்ெப மாக. 

2. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அ வல்கள் (இல.2),— ஒ ங்குப் 

பத்திரத்தில் காணப்ப ம் ெபா  அ வல்களில் 22 ஆம் இலக்க பிேரரைணகள் மீதான 
நடவ க்ைககள் இன்ைறய அமர்வில் 23 ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியற் 
கட்டைளயின் ஏற்பா களி ந்  விலக்குப்ெப மாக. 

3. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர்  (இல.1),— 7 ஆம் இலக்க 

பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளயின் ஏற்பா களினா ம் 2016.03.08 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தினால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பிேரரைணயினா ம் தைடெபறாமல், 2017 
திெசம்பர் மாதம் 11 ஆம் திகதி திங்கட்கிழைம சைப அமர்  தினமாக இ க்குமாக. 
அத் டன் அன்ைறய தினம் சைப அமர்  ேநரம் .ப. 09.30 மணி தல் .ப. 10.30 
மணிவைர இ க்குமாக. .ப. 10.30 மணிக்கு சபாநாயகர் பாரா மன்றத்ைத வினாவின்றி 
ஒத்திைவப்பாராக. 

4. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அமர்  (இல. 2),—  இப்பாரா மன்றம் 

இன்  அதன் அமர்  கைல ம் ேபா , 2017 திெசம்பர் மாதம் 11 ஆம் திகதி, திங்கட்கிழைம 
.ப. 09.30 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்ப மாக. 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* அ1. 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் (2018) — (ஒ க்கப்பட்ட இ பத்தி நான்காவ  நாள்) — கு  

ஆய்நிைல (பாிசீலைன, நவம்பர் 08). 

* 2. 
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 .) 
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* 3. 
 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 .) 

* 4. 
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 .) 

* 5. 
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 .) 

* 6. 
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 .) 

* 7. 
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 .) 
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* 8. 
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 .) 

* 9. 
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 .) 

* 10. 
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 .) 

* 11. 
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 .) 

* 12. 
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 .) 
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* 13. 
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 .) 

* 14. 
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 .) 

* 15. 
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 .) 

* 16. 
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 .) 

* 17. 
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 .) 
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* 18. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல் (இல. 1),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் ( 52 ஆம் அத்தியாயமான)  2 2 
ஆம் பிாிவின் கீழ், ம பானம் மீதான ம வாித் தீர்ைவ ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன 
ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 நவம்பர் 09 ஆம் திகதிய 2044/34 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.30 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 1000) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 19. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல் (இல. 2),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் ( 52 ஆம் அத்தியாயமான)  2 
ஆம் பிாிவின் கீழ், ம வாி அறவிடத்தக்க ெபா ட்கள் ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன 
ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 நவம்பர் 09 ஆம் திகதிய 2044/35 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.30 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 1001) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 20. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல் (இல. 3),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் ( 52 ஆம் அத்தியாயமான)  2 2 
ஆம் பிாிவின் கீழ், எதேனால் உற்பத்திக்காகப் பயன்ப த்தப்ப ம் லப்ெபா ட்கள் 
மீதான ம வாித் தீர்ைவ ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் 
விதிக்கப்பட் , 2017 நவம்பர் 09 ஆம் திகதிய 2044/36 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.30 ஆம் திகதி  
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 1002) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 21. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல் (இல. 4),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் ( 52 ஆம் அத்தியாயமான)  2 2 
ஆம் பிாிவின் கீழ், 2015 திெசம்பர் 04 ஆம் திகதிய 1943/16 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட 981 ஆம் இலக்க ம வாி அறிவித்தைல 
இரத் ச்ெசய்  நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 நவம்பர் 
15 ஆம் திகதிய 2045/15 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.30 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 1003) 
(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 22. 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— சுங்கக் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம்,— 

(235 ஆம் அத்தியாயமான) சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிாிவின் கீழ் இறக்குமதி 
தீர்ைவகள் ெதாடர்பாக 2017.12.08 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தீர்மானம் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(2017 நவம்பர் 09 ஆம் திகதிய 2044/31 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 23. 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 24. 
மிைகப்ெபா ள் திணிப்ெபதிர்ப்  மற் ம் எதிாீட் த்தீர்ைவகள் சட்ட லம்  —  

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 25. 
ற்பா காப்  வழி ைறகள் சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 26. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இறக்குமதிகள் 

மற் ம் ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல. 1),— 1985 
ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க மற் ம் 1987 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்கச் சட்டங்களின் 

லம் தி த்தப்பட்டவாறான, 1969 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க, இறக்குமதிகள் மற் ம் 
ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின்  4 ஆம் பிாிவின் ( 3 )  ஆம் உப பிாி  மற் ம் 
14 ஆம் பிாி  என்பவற் டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்பட ேவண் ய குறித்த சட்டத்தின் 20 ஆம் 
பிாிவின் கீழ் அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால்  
ஆக்கப்பட் , 2017 நவம்பர் 09 ஆம் திகதிய 2044/40 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.29 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 27. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இறக்குமதிகள் 

மற் ம் ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல. 2),— 1985 
ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க மற் ம் 1987 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்கச் சட்டங்களின் 

லம் தி த்தப்பட்டவாறான, 1969 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க, இறக்குமதிகள் மற் ம் 
ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின்  4 ஆம் பிாிவின் ( 3 )  ஆம் உப பிாி  மற் ம் 
14 ஆம் பிாி  என்பவற் டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்பட ேவண் ய குறித்த சட்டத்தின் 20 ஆம் 
பிாிவின் கீழ்  அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால்  
ஆக்கப்பட் , 2017 நவம்பர் 09 ஆம் திகதிய 2044/41 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.29 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 28. 
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. 

* 29. 
கடற்ெறாழில் (ெவளிநாட்  மீன்பி  வள்ளங்கைள ஒ ங்குப த்தல்) (தி த்தச்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 30. 
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 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 .) 

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

37. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

38. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

39. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

40. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 
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41. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

42. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

43. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

44. 
த இன்ஸ் ட் ட் ஒவ் ேசா் ைபட் பப்ளிக் அக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

தினப்பணிகள் மீதான தி த்தங்கள் பற்றிய ன்னறிவித்தல் 
அ1. 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் (2018) எ ம் சட்ட லத்திற்குக் கு  ஆய்நிைலயில் 
சமர்ப்பிக்கப்படவி க்கும் தி த்தங்கைளத் “தினப்பணிக்கான அ பந்தம்” எ ம் 
தனியிதழிற் பார்க்க. 


