
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 229.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 திெசம்பர் 06 தன்கிழைம, .ப. 9.30 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 

690/ ’16 

ெகௗரவ த்திக பத்திறண,— ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) பிரம்  சார்ந்த உற்பத்திக் ைகத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண் ள்ளவர்கள் 
தற்ேபா  அக்ைகத்ெதாழி ந்  விலகிச் ெசல்கின்றனர் என்பைத ம், 

 (ii) லப்ெபா ள் மற் ம் சந்ைத ெதாடர்பாக பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன 
என்பைத ம், 

 (iii) இ  இந்நாட் க்கு ெப மள  ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் த்தரக் 
கூ ய ஒ  ைகத்ெதாழிலாகுெமன்பைத ம், 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பிரம்  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 பிரம் க் ைகத்ெதாழி க்கு ேதைவயான சந்ைதைய விாி ப த்த  

  அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 2 ) 

 

2. 
1738/ ’17 

ெகௗரவ சமிந்த விேஜசிறி,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) (i) 2015 மற் ம் 2016 ஆம் ஆண் க க்கு ஏற் ைடயதாக, ஊவா மாகாண 
கல்வித் திைணக்களம் ெதாடர்பாக 2016.10.18 ஆம் திகதிய கணக்காய்  
வினாெவான்  ெவளியிடப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கணக்காய்  வினாவில் பாடசாைல அ ப்பைடயிலான 
காைமத் வம் மற் ம் பாடசாைல அ ப்பைடயிலான ஆசிாியர் 

அபிவி த்தி ெதாடர்பாக தாய்லாந்தி ம் பி ப்ைபனி ம் நைடெபற்ற 
ஆசிாியர் பயிற்சி ெசயலமர் க க்கு ஏற் ைடயதாக, இலக்கம் 2, ஆ, இ, ஈ, 
உ, ஊ ஆகிய பிாி களி ள்ள விடயங்கள் மற் ம் 03 ஆம் இலக்க 
பந்தியி ள்ள விடயங்கைள இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iii) அதன்ேபா  நைடெபற் ள்ள ஏேத ம் ைறேக கள், ஊழல்கள் மற் ம் 
சட்ட விேராத ெசயல்க டன் ெதாடர் ைடய உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
எதிராக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 
2169/ ’17 

ெகௗரவ விஜித்த ேஹரத்,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) (i) உமாஒய க த்திட்டத் க்ெகன சு காிக்கப்பட்ட கள், ேமட்  நிலக் 
காணிகள் மற் ம் வயல் காணிக க்காக இழப்பீ  ெச த் வதற்கு உள்ள 
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ெசாத் க்கள் சு காிக்கப்பட் ள்ள ேபாதி ம், 2014 ஒக்ேறாபர் மாதத்தி ந்  
இன் வைர இழப்பீ  ெச த்தப்படாத ஆட்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இற்ைறவைர இழப்பீ  ெச த்தப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) இழப்பீட் த் ெதாைக நீதிமன்றத்தில் ைவப்பி டப்ப ம் அ ப்பைட 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) இழப்பீட் த் ெதாைகைய நீதிமன்றத்தில் ைவப்பி வதற்கு சட்ட மாஅதிபர் 
திைணக்களத்தின் ஆேலாசைனகள் ெபறப்ப மா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும் என்பைத ம்; 
 (vii) சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களத்திற்கு ஆற் ப்ப த் வதற்கான அ ப்பைட 

யாெதன்பைத ம்; 
 (viii) இற்ைறவைர இழப்பீ  கிைடக்காமல் அநீதிக்குள்ளாகி ள்ள ஆட்க க்கு 

உடன யாக இழப்பீ  ெச த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

4. 
2187/ ’17 

ெகளரவ பிரசன்ன ரண ங்க,— கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— ( 1 )  
(அ) (i) ஆசிாியர்க க்கு திய அறிவிைன ஊட் வதற்கு ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் ஏ வாக அைம ெமன்பைத ஏற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 
 (ii) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் கல்வி அைமச்சினால் வலய 

மற் ம் விடய மட்டத்தில் ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 
ஒ ங்குெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  ஒ ங்குெசய்யப்பட்ட ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக, பாடங்கள் மற் ம் அதற்காக ெசல ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ஆகியன ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2016.06.06 இ ள்ளவா  ேமல் மாகாண மி வாங்ெகாைட கல்வி 
வலயத்தின் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பாடசாைலக்கைமய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2015, 2016 மற் ம் 2017 ஆம் ஆண் களில் அவர்க க்கு பயிற்சியளிப்பதற்காக 
நடத்தப்பட் ள்ள நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அதற்காக 
ெசல ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆகியன ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம் ; 

 (iii) இதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக மற் ம் நைட ைறப்ப த்திய ஆசிாியர் 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக ேபா மானதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள  
பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதியி ந்  நிதி ஒ க்க யா  என்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (v) ேதசிய ேதைவெயனக் க தி பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான பன் கப் 
ப த்தப்பட்ட நிதியி ந்  ஆசிாியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு நிதி 
ஒ க்குவதற்கு இய மான வைகயில் ெகாள்ைக ாீதியிலான தீர்மானம் 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5. 
2192/ ’17 

 ெகௗரவ மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) வ/ப மிஹின் லங்கா விமானக் கம்பனியினால் நடாத்தப்பட் வந்த விமானப் 
பயண நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள, 2016.10.30 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் ஸ்ரீ லங்கன் 
விமானக் கம்பனி ெபா ப்ேபற் க் ெகாண்ட  என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) அதற்கு சமாந்தரமாக ஸ்ரீ லங்கன் விமானக் கம்பனிக்கு ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
மிஹின் லங்கா ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்களின் ெபயர் 
மற் ம் பதவிகள் யாைவ; 

 (iii) இவ்வா  ேசர்த் க்ெகாள்ளப்படா  ேசைவ த்தப்பட்ட மிஹின் லங்கா 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்களின் ெபயர் மற் ம் பதவிகள் யாைவ; 



( 4 ) 

 

 (iv) ேசைவ த்தப்பட்ட ஒவ்ெவா  ஊழிய க்கும் ெச த்தப்பட்ட நட்ட 
ஈட் த் ெதாைக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (v) 2016.12.31ஆம் திகதியின் பின்னர் ேசைவயில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ளவர்களின்  
ெபயர் மற் ம் பதவிகள் யாைவ;  

 (vi) 2016.12.31 ஆம் திகதி வைர ஆேலாசகர் பதவிகைள வகித் க் 
ெகாண் ந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (vii) ேமேல (vi) இல் குறிப்பிடப்பட்டவர்களில் எதிர்வ ம் மாதங்க க்காக சம்பளம் 
வழங்கப்பட் ள்ேளாாின் எண்ணிக்ைக யா , இவர்க க்குச் ெச த்தப்பட்ட 
நட்டஈட் த்ெதாைக, சம்பளம் அல்ல  ெகா ப்பன  எவ்வள ;  

 (viii) ேபாதியள  நட்டஈ  கிைடக்காைமயால் ேமன் ைறயீ  ெசய் ள்ளவர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ;  

 (ix) இவர்க க்கு நி ைவ நட்டஈட் த் ெதாைக வழங்கப்ப மா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 

6. 

2196/ ’17 

ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக,— அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமான  மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி சைபக்கும் அரச 
ெப ந்ேதாட்ட கூட் த்தாபனத்திற்கும் ெசாந்தமான ேதாட்டங்களில் 
ேசைவயாற் கின்ற ெதாழிலாளர்களின் சம்பளத்தி ந்  கழிக்கப்ப கின்ற 
ஊழியர் ேசமலாப நிதியம், ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியம் மற் ம் 
பணிக்ெகாைட ெகா ப்பன   ஆகியன 2016 ஆம் ஆண்  இ தியளவி ம், 
பல வ டங்களாக ம் ேமற்ப  ஊழியர்க க்கு ெச த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேதாட்டங்களில்  ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ெதாழிலாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் இற்ைறவைர இவர்க க்கு ெச த்த ேவண் ய 
நி ைவப் பணத் ெதாைககள் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) நிதியங்கள் கிைடக்க ேவண் ய சில ெதாழிலாளர்கள் ஏற்கனேவ 
இறந் ள்ளனர் என்பேதா  இப்பணத் ெதாைககள் இவர்க க்கு 
ெச த்தப்படாைமயின் லம் இவர்கள  கு ம்ப அங்கத்தவர்க க்கு பாாிய 
அநீதி ேநர்ந் ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இப்பணத் ெதாைககைள உடன யாக ெதாழிலாளர்க க்கு ெச த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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7. 
2283/ ’17 

ெகௗரவ சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,— உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 
(அ) (i) ெபா ப் பணிெயான்றிற்காக காணிகைள சு காித்த ன் கீழ், 2017 

ெபப்ரவாி 13 ஆம் திகதிய 2006/11 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்த ன் 
ஊடாக ெகாட்டெபால பிரேதச ெசயலாளாினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
காணிைய சு காிக்கும் பணிகள் நிைற ெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், சம்பந்தப்பட்ட சு காிப்  பணிகளின் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

8. 
2433/ ’17 

ெகளரவ .வி. சானக,— ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்ைத தனியார்மயப்ப த் ம் உடன்ப க்ைகயின் 
லம் வழங்கப்ப கின்ற காணிகளின் அள  மற் ம் அைவ வழங்கப்ப கின்ற 

அ ப்பைட யா  என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  உடன்ப க்ைகயின் லம் ெதாழிற்பாட்  ைனயத்திற்காக 

வழங்கப்ப கின்ற காணிக க்கு குத்தைக வாடைக அறவிடப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ைற கத்தின் ன்றாம் மற் ம் நான்காம் கட்டங்களின் நிர்மாணிப்  
உாிைம உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண் ள்ள இரண்  கம்பனிகளில் 
ஒன் க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், வழங்கப்ப கின்ற அ ப்பைட யா  என்பைத ம்; 
 (v) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தின் ேபா  

நிர்மாணிக்கப்பட்ட 110 ஏக்கர் பரப்பளைவக் ெகாண்ட தீ  இவ்விரண்  
கம்பனிகளில் ஒன் க்கு வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், வழங்கப்ப கின்ற அ ப்பைட யா  என்பைத ம்; 
 (vii) இதற்காக உள்நாட்  அல்ல  சர்வேதச கம்பனிெயான்றி ந்  

விைலமதிப்  ெபற் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
 (viii) இன்ேறல், அப்ெப மதி தீர்மானிக்கப்பட்ட அ ப்பைட யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
சட்ட ல சமர்ப்பண ன்னறிவித்தல் 

1. 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச ம்,— பிைணயங்கள் பாிவர்த்தைன,— இலங்ைகப் பிைணயங்கள், பாிவர்த்தைன 
ஆைணக்கு ைவத் தாபிப்பதற்கும்; சந்ைத நி வனங்கைள ம், பிைணயங்கள் பற்றிய 
பகிரங்கக் ெகாைட ைன கைள ம், சந்ைத இைடத்தரகர்கைள ம் ஒ ங்குப த் வதற்கும்; 
சந்ைத ெதாடர்பிலான ர்நடத்ைதையக் ைகயா வதற்கும்; பிைணயங்கள் சந்ைதகளினால் 
எதிர்ேநாக்கப்பட்ட சவால்கைளப் பய ள்ள மற் ம் விைனத்திறனான ைறயில் 
எதிர்ெகாள்வதற்கும் 1987 ஆம் ஆண் ன் 36 ஆம் இலக்க, இலங்ைகப் பிைணயங்கள், 
பாிவர்த்தைன ஆைணக்கு ச் சட்டத்ைத நீக்குவதற்கும்; அத் டன் அவற்ேறா  ெதாடர் பட்ட 
அல்ல  அவற்றின் இைடேநா்விைளவான க மங்க க்குமானெதா  சட்ட லம். 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

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

ஆய்நிைல (பாிசீலைன, நவம்பர் 05). 

* 2. 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 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 .) 

* 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 .) 
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* 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 .) 
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* 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  மற் ம் எதிாீட் த்தீர்ைவகள் சட்ட லம்  —  

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 21. 
ற்பா காப்  வழி ைறகள் சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 22. 
கடற்ெறாழில் (ெவளிநாட்  மீன்பி  வள்ளங்கைள ஒ ங்குப த்தல்) (தி த்தச்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

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

30. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

31. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

32. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

33. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

34. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

35. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

36. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

37. 
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. 


