
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 163.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 ேம 03 தன்கிழைம, பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 

853/ ’16 

ெகளரவ த்திக பத்திறண,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) வட மாகாணத்தில் யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , மன்னார் 

மற் ம் வ னியா ஆகிய மாவட்டங்களில் ெதால்ெபா ளியல் 

திைணக்களத் க்குாிய  விகாைரகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ெபௗத்த அ வல்கள் திைணக்களத்தில்  பதி  ெசய்யப்பட்ட  விகாைரகள் 

யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த விகாைரகைள ைதயல் தி டர்கள் மற் ம்/ அல்ல  திட்டமிட்  

இயங்கும் குற்றாவாளிகளிடமி ந்  பா காத் க் ெகாள்ள நடவ க்ைக 

எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வாெறனின் , அந்த நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) 2012 - 2014 வைரயிலான கால கட்டத்தி ள் ேமற்குறிப்பிட்ட நபர்களினால் 

ேசதங்கள் ஏற்பட் ள்ளதாக அறிய வந் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அவர்க க்கு எதிராக எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ 

என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்த விகாைரகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக நடவ க்ைககள் 

எ க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர்  குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

2. 
929/ ’16 

ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க,—  ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (3) 

(அ) (i) இலங்ைக ெவளிநாட்  ப் பணிக்கு நியமனம் ெபற்ற இராஜதந்திர 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு  இலங்ைகயி ந்  ேசைவ உதவியாளர் பதவிக்கு 
ஆட்கைள அைழத் ச் ெசல்ல ெமன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) 2005.01.01 ெதாடக்கம் 2015.01.01 வைரயான காலப்பகுதியில் தரகங்க க்கு 
நியமிக்கப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் இவர்களால் அைழத் ச் 
ெசல்லப்பட்ட ேசைவ உதவியாளர்களின் ெபயர்கள், ெவௗிநாட் க் கட ச் 
சீட்  இலக்கங்கள் மற் ம் கவாிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஏற் ைடய கடைமகள் நிைறவைடந்ததன் பின்னர் உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் ேசைவ உதவியாளர்கள் இலங்ைகக்கு வ ைக தந்த திகதிக ம் 
ஒவ்ெவா  ேசைவ உதவியாளாின ம் ெவௗிநாட் க் கட ச் சீட்  
இரத்தாகும் திகதி ம் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) உத்திேயாகத்தர்கள் இலங்ைகக்கு தி ம்பி வ கின்றேபா  இவர்க டன் 
வ ைக தராத ேசைவ உதவியாளர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) இலங்ைகக்கு தி ம்பாத ேசைவ உதவியாளர்கள் ெதாடர்பாக ெவளிநாட்  
அ வல்கள் அைமச்சு ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 
991/ ’16 

ெகளரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) பிரேதச அபிவி த்திக் கு த் தைலவர்கள் அல்ல  இைணத் தைலவர்களாக 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் அல்லாேதார் நியமிக்கப்பட் ள்ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவர்களின் ெபயர்கள், அவர்கள் தைலவர் பதவிேயற் ள்ள 
பிரேதச அபிவி த்திக் கு க்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  தைலவர்க க்கான அதிகாரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஆட்கள் ேமற்கூறிய பதவிக க்கு நியமிக்கப்பட்ட அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஆட்களின் அதிகூ ய கல்வித் தைகைமகள் அல்ல  
ெதாழிற்தைகைமகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  தைலவர்க க்கு/ இைணத் தைலவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் 
சம்பளங்கள், ெகா ப்பன கள் மற் ம் ேவ  வசதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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4. 

1014/ ’16 

ெகளரவ (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,—  கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) கமத்ெதாழில் அைமச்சுக்கு வாடைக அ ப்பைடயில் திதாக கட் டெமான்  
ெபற் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்காக ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரம் சமர்ப்பிக்க ன்வந்த ஆட்கள் மற் ம் அவர்கள் 
சமர்ப்பித்த விைல ம க்கள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட கட் டத்திற்கான 
அரசாங்க விைலமதிப் , உாிைமயாளாின் ெபயர் மற் ம் கவாி, மாதாந்த 
வாடைக மற் ம் ெச த்தப்பட்ட ற்பணத் ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  கட் டத்திற்காக உாிைமயாள டன் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட குத்தைக 
உடன்ப க்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vii) கமத்ெதாழில் அைமச்சு ேமற்ப  கட் டத்திற்கு ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட திகதி 
யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

5. 

1110/ ’16 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— ைகத்ெதழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) பண்டாரெவல பலேநாக்கு கூட் ற ச் சங்கத்தின் தற்ேபாைதய பணிப்பாளர் 
சைப உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  கல்வித் தைகைமகள் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  கூட் ற ச் சங்கத்தின் பிரேதச சங்கங்களில் நட்டத்தில் 
இயங்குகின்ற மற் ம் இலாபம் ஈட் கின்ற பிரேதச சங்கங்கள் தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) கடந்த நாட்களில் நைடெபற்ற உத்திேயாகத்தர் ெதாி  ெதாடர்பாக ஏேத ம் 
ைறப்பா  கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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6. 
1146/ ’16 

ெகௗரவ எம்.எச்.எம். சல்மான்,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 
(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ேகாரைளப்பற்  ஓட்டமாவ  ேமற்குப் பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாி  தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயின் 

பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 
 (iii) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் லம் உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப் 

பரப்பள  எவ்வள  என்பைத ம்; 
 (iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம், 
 (v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்க ம் ெபயர்க ம் 

யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும்ேபா  உத்திேயாக ர்வமாக 
எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) அப் பிரேதச ெசயலகத்திற்குாிய கிராம அ வலர் பிாி களில் ஏேத ம் 
பிாிவின்/பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  ெதாழிற்பா கள் 
ேவ  பிரேதச ெசயலகங்களின் லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் ெபயர்கள், உத்திேயாக ர்வ 
இலக்கங்கள் உள்ளிட்ட விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
1276/ ’16 

ெகௗரவ கஞ்சன விேஜேசகர,— கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் க்ெகாள்வதி ம் மக்கள  ேபாசாக்குத் 
ேதைவகைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதி ம் பங்களிப்ைப வழங்குகின்ற 
கடற்ெறாழி ன் இைடயறா இ ப்ைப ஏற் க்ெகாள்கிறாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) மாத்தைற மாவட்டத்தின், 
 (i) கடற்ெறாழில் ைற கங்கள், நங்கூரமி ம் தளங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 

அைவ அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள பலநாள் 

கலங்கள் மற் ம் ஒ நாள் மீன்பி க் கலங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) கடற்ெறாழில் மற் ம் நீாியல் வளங்கள் திைணக்களத்தின் ள்ளி 

விபரங்களின் ப , ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ம் வசிக்கின்ற 
கடற்ெறாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைக, தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில், 

 (i) கடற்ெறாழில் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ேமம்ப த்த ெசலவிடப்பட் ள்ள 

பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) மானிய அ ப்பைடயில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள பலநாள் கலங்கள் மற் ம் 

ஒ நாள் கலங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  வாாியாக மானிய அ ப்பைடயில் 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள மீன்பி  உபகரணத் ெதாகுதிகள், ெசய்திப் பாிமாற்ற 

இயந்திரங்கள் மற் ம் உயிர் பா காப்  அங்கிகளின் எண்ணிக்ைக 

ஒவ்ெவா  ஆண் ன்ப  தனித்தியாக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 

1373/ ’16 

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (2)   

(அ) (i) 2016 வர  ெசல  திட்டத்தின் 126 வ  இலக்க ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், 

சிறிய மட் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் யற்சியாளர்களின் 

சந்ைதப்ப த்தல் ேமம்பாட் க்காக தனியார் ைறயினாின் சிறப் ச் 

சந்ைதகளில் அ மாாித் தட் களில் இடவசதிகள் நியாயமான விைலக்கு 

ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) தனியார் ைறயினாின் சிறப் ச் சந்ைதகளில் ேமற்ப  அ மாாித் தட் களில் 

இடவசதிகைள ஒ க்கித் த ம்ப  ஏேத ம் அைமச்சினால் ேகாரப்பட் ள்ளதா 

என்பைத ம்; 

 (iii) அத்தைகய ேகாாிக்ைகேயா அல்ல  கட்டைளேயா வி க்கப்பட் ப்பின், 

அதன் பிரதிெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைகயில் அைமந் ள்ள வாி அறவிடப்ப கின்ற தனியார் ைற சிறப் ச் 

சந்ைதகளின் எண்ணிக்ைகைய ம் அைவ அைமந் ள்ள நகரங்களின்/ 

கிராமங்களின் பட் யெலான்ைற ம் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
சட்ட ல சமர்ப்பண ன்னறிவித்தல் 

1. 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்,— ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல் (விேசட 

ஏற்பா கள்),— 1980 ஆம் ஆண் ன் 44 ஆம் இலக்க, ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல் 
சட்டத்தின் குறித்த சில ேதைவப்பா களி ந்  உள்நாட் ல் இடம்ெபயர்ந்த ஆட்க க்கு 
விலக்களிப்பதற்கு விேசட ஏற்பா கைளச் ெசய்வதற்கும்; அத் டன் அதேனா  
ெதாடர் பட்ட அல்ல  அதன் இைடேநாவ்ிைளவான க மங்க க்கு ஏற்பா  
ெசய்வதற்குமானெதா  சட்ட லம். 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்கள் 
2. 

ெகளரவ எட்வட் குணேசகர,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி,— பின்வ ம் 
சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக :- 

“ ற் ேநாய் பராமாிப்  நம்பிக்ைக நிதியத்ைதக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா  
சட்ட லம்” 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 1. 
நிதி 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 கீழான விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 நெவம்பர் 21 ஆம் திகதிய 1994/20 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.04 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 2. 
நிதி 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 கீழான விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் ,  2016 திெசம்பர் 09 ஆம் திகதிய 1996/50 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.04 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப் பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 3. 
நிதி 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  2 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 திெசம்பர் 20 ஆம் திகதிய 1998/5 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.04 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப் பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 4. 
நிதி 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 கீழான விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 சனவாி 06 ஆம் திகதிய 2000/85 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.04 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 5. 
நிதி 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 கீழான விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 சனவாி 18 ஆம் திகதிய 2002/29 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.04 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 6. 
நிதி 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  5 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 சனவாி 27 ஆம் திகதிய 2003/43 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.04 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 7. 
நிதி 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 கீழான விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப் வாி 16 ஆம் திகதிய 2006/41 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.04 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப் பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 8. 
நிதி 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 கீழான விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப் வாி 23 ஆம் திகதிய 2007/38 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.04 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப் பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 9. 
நிதி 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  5 ஆம் பிாிவின் கீழான விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 ெபப் வாி 26 ஆம் திகதிய 2007/44 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.04 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப் பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 10. 
நிதி 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 கீழான விேசட வியாபாரப் பண்ட அற  ெதாடர்பில் நிதி 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 மார்ச் 07 ஆம் திகதிய 2009/05 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.04 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 11. 
நிதி அைமச்சர்,— சுங்கக் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம் (இல. 1),— 2017.04.04 ஆம் 

திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட (235 ஆம் அத்தியாயமான) சுங்கக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 10 ஆம் 
பிாிவின் கீழான இறக்குமதி தீர்ைவகள் சம்பந்தமான தீர்மானம் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(2016  திெசம்பர் 02 ஆம் திகதிய 1995/37 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 12. 
நிதி அைமச்சர்,— சுங்கக் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம் (இல. 2),— 2017.04.04 ஆம் 

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

(2017 சனவாி 06 ஆம் திகதிய 2000/86 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 13. 
நிதி அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 1),— 

1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 3 
ஆம் பிாிவின் கீழ், உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
நெவம்பர்  10 ஆம் திகதிய 1992/29  ஆம் இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட கட்டைள தி த்தப்பட் ,  2016 திெசம்பர் 27 ஆம் திகதிய 1999/23 ஆம் 
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.05 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 14. 
நிதி அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 2),— 

1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி ( விேசட ஏற்பா கள்)  சட்டத்தின் 3 
ஆம் பிாிவின் கீழ், உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
திெசம்பர் 27 ஆம் திகதிய 1999/23 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட கட்டைள தி த்திப்பட் ,  2017 சனவாி 03  ஆம் திகதிய 2000/8 ஆம் 
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.05 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 15. 
நிதி அைமச்சர்,— உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள (இல. 3),— 

1989 ஆம் ஆண் ன் 13 ஆம் இலக்க, உற்பத்தி வாி ( விேசட ஏற்பா கள்)  சட்டத்தின் 3 
ஆம் பிாிவின் கீழ், உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2017 
சனவாி 03  ஆம் திகதிய 2000/8 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட கட்டைள தி த்தப்பட் ,  2017 சனவாி 25  ஆம் திகதிய 2003/22 ஆம் 
இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.05 ஆம் 
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 16. 
நிதி 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 ஆம்  பிாிவின் கீழான ைற க 
மற் ம் விமான நிைலய அபிவி த்தி அற  ெதாடர்பில், நிதி அைமச்சாினால் 
விதிக்கப்பட் ,  2016 நெவம்பர் 11 ஆம் திகதிய 1992/51 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப் 
பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 17. 
ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன  (தி த்தச்) சட்ட லம்  —-   இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 18. 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— கம்பனிகள் சட்டம் மற் ம் 

சங்கங்கள் கட்டைளச்சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 2007 ஆம் ஆண் ன் 7 ஆம் 
இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தின் 477 ஆம் பிாி டன் வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 527 ஆம் 
பிாிவின் கீழ் மற் ம் 2005 ஆம் ஆண் ன் 11 ஆம் இலக்க சங்கங்கள் (தி த்தம்) 
கட்டைளசட்டத் டன் வாசிக்கப்ப ம் (123 ஆம் அத்தியாயம்) 1891 ஆம் ஆண் ன் 16 ஆம் 
இலக்க சங்கங்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 19 ஆம் பிாிவின் கீழ், கம்பனிகள் (கட்டணம்) 
மற் ம் சங்கங்கள் (கட்டணம்) ெதாடர்பாக ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சரால் ஆக்கப்பட் , 2016 ஒற்ேறாபர் 25 ஆம் திகதிய 1990/12 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.01.24 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 19. 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்,— கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ் 

ஒ ங்குவிதிகள்,— 1987 ெசப்டம்பர் 14 ஆம் திகதிய 471/6 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட கம்பனிகள் (ெசயலாளர்கள் பற்றிய) 
ஒ ங்குவிதிகளின் 2 (i) (ஆ) பிாி   2007 ஆம் ஆண் ன் 7 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் 
சட்டத்தின் 527 ஆம் பிாிவின் கீழ் தி த்தப்பட் , (ix) எ ம் திய உப பிாிைவச் ேசர்த்  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சரால் ஆக்கப்பட்  2016 திெசம்பர் 20 
ஆம் திகதிய 1998/11 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.03.24 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 20. 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்,— இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின் கீழ் 

கட்டைள,— 1996 ஆம் ஆண் ன் 9 ஆம் இலக்க இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் சட்டத்தின்  
4 ஆம் பிாிவின் கீழ் ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
ஒக்ேதாபர் 5 ஆம் திகதிய 1987/23 ஆம் இலக்க, அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2016.11.19 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 21. 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்,— விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின்  சட்டத்தின் கீழ் 

ஒ ங்குவிதிகள்,— 1973 ஆம் ஆண் ன் 25 ஆம் இலக்க,  விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின் 31 
ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் 41 ஆம் பிாிவின் கீழ், ேதசிய விைளயாட் க் 
கழகங்கள் ெதாடர்பில் விைளயாட் த் ைற அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
ஒற்ேறாபர் 27 ஆம் திகதிய 1990/23 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைக  
மற் ம் 2017 ெபப் வாி 13 ஆம் திகதிய 2006/13  ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைககளில்  பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.04.05 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 22. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் 
நாயகத்தின் சம்பளம் மற் ம் ப களில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல்,— 

1994 ஆம் ஆண் ன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண 
ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 16(1) ஆவ  பிாிவி டாக ஆைணக்கு விடம் ஒப்பைடக்கப் 
பட் க்கும் அ வல்கைள நிைறேவற் ம் ெபா ட்  அந்த ஆைணக்கு விற்கு 
ஒத் ைழப்  வழங்குவதற்காக பணிப்பாளர் நாயகம் ஒ வைர நியமிப்பதற்கும் 
அப்பதவிைய வகிப்பவ க்கு பாரா மன்றத்தினால் தீர்மானிக்கப்ப ம் சம்பளத்ைதச் 
ெச த் வதற்கும் ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதாதலா ம்;  

இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் நாயகம் 
பதவிக்கு 2016.11.24 ஆம் திகதியி ந்  சட்டமா அதிபர் திைணக்களத்தில் ேமலதிக 
ெசா ஷிட்டர் ெஜனரல் பதவிைய வகித்த ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி தி . சரத் ஜயமான்ன 
அவர்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 



( 11 ) 

 

இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் 
நாயகமான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி தி . சரத் ஜயமான்ன அவர்க க்கு தனிப்பட்ட 
வைகயில் ெசல் ப யாகும் வண்ணம் ேமலதிக ெசா ஷிட்டர் ெஜனரல் பதவிக்குாித்தான 
மாதாந்தச் சம்பளம் மற் ம் அரசாங்கத்தினால் உத்திேயாக ர்வ இல்லெமான்  
வழங்கப்படவில்ைலயாயின் ட்  வாடைகக் ெகா ப்பன  உட்பட சகல ப கள் 
(ெதாைலேபசிக் ெகா ப்பன  மற் ம் எாிெபா ள் ெகா ப்பன  தவிர்ந்த) 
ெச த் வதற்கும், இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் 
பணிப்பாளர் நாயகத்தின் பதவிக்குாித்தான அைமச்சரைவச் ெசயலாள க்குாிய 
ெகா ப்பன , ெதாைலேபசிக் ெகா ப்பன , எாிெபா ள் ெகா ப்பன  என்பவற்ைற 
2016.11.24 ஆம் திகதி தல் ெச த் வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதாதலா ம்; 

அதற்கைமய, 1994 ஆம் ஆண் ன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய 
விசாரைண ஆைணக்கு ச் சட்டத்தின் 16(2) ஆவ  பிாி க்கைமய, இலஞ்சம் மற் ம் 
ஊழல் பற்றிய விசாரைண  ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர் நாயகம் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி 
தி . சரத் ஜயமான்ன அவர்க க்கு அரசாங்கத்தின் திரட்  நிதியத்தி ந்  ேமேல 
குறிப்பிடப்பட்ட மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் ப கைளச் ெச த் வதற்கு இப்பாரா மன்றம் 
பிேரரைண நிைறேவற் கிற . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 23. 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட லம்  —   இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 24. 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம், நிர்வகித்த ம், பணிகைள 

நிைறேவற் த ம்) (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 25. 
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம் — விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட 

விடயம்  (2017, மார்ச்சு 08) [1]. 

* 26. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாய சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 27. 
கு யியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தச்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 28. 
ெபௗத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம் —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 



( 12 ) 

 

* 29. 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 30. 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்,— வணிகக் கப்பற்ெறாழில் 

சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— 1971 ஆம் ஆண் ன் 52 ஆம் இலக்க, வணிகக் 
கப்பற்ெறாழில் சட்டத்தின் 139 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம் அச்சட்டத்தின் 321 
ஆம் பிாிவின் கீழ் ெகாள்கலத்தின்  ெமாத்த திரண்மத்ைதச் சாிபார்த்தல் ெதாடர்பில் 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 
ஓகத்  11 ஆம் திகதிய 1979/30 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2017.02.21 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 31. 
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 . 

32. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

33. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

34. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

35. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

36. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்றன. 

[1] “சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்ெப மாக” எனப் 
பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 


