
 

 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

இல. 231.] 
பாரா மன்றம் 
ஒ ங்குப் பத்திரம் 

2017 திெசம்பர் 08 ெவள்ளிக்கிழைம, .ப. 9.30 மணிக்கு 

வாய் ல விைடக்கான வினாக்கள் 

1. 
692/ ’16 

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

(அ) (i) பித்தைள 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  இந் நாட் க்கு ெப மள  ெவௗிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் த்தரக் 
கூ ய ஒ  ைகத்ெதாழிலாகுெமன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பித்தைள 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 பித்தைள சார்ந்த ை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. 
1245/ ’16 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர,— நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் அம்பாைற மாவட்டத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல் 
மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயினால் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் 
வழங்கப்பட் ந்த களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இன்றளவில் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் வழங்கப்ப கின்ற களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் த்த நிைலைம வைட ம் வைர கு நீர் 
வழங்குவதற்காக ஒவ்ேவார் ஆண் ற்கும் அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக யா ; 

 (iv) த்த நிைலைம வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்  வைர கு நீர் 
வழங்கல் க த்திட்டங்க க்காக அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்த பணத்ெதாைக 
ஆண்  வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ன்ேனற்ற அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

3. 
1750/ ’17 

ெகௗரவ லக்கி ஜயவர்தன,— நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (2) 

(அ) (i) இன்றளவில் இலங்ைகயில் ேபணிவரப்ப கின்ற ெதாைலக்காட்சி 
அைலவாிைசகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ஒவ்ெவா  ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசைய ம் ேபணிவ கின்ற நி வனம் 
தனித்தனியாக யா ; 

 (iii) ஒவ்ெவா  ெதாைலக்காட்சி  அைலவாிைசயின ம் உாிைமயாளர்கள் யார் 
மற் ம் ேமற்ப  அைலவாிைசகள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள திகதிகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகளில்  
ஒளிபரப்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் வராத ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகள் 
உள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில் அந்த அைலவாிைசகள் யாைவ; 
 (iii) ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகள் எவரால் ஒ ங்கு ைறப்ப த்தப்ப கின்றன; 
 (iv) ேமற்ப  ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல் ைறப்ப  அ லாக்கப்ப வதில்ைல 

என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 
 (v) ஒ சில அைலவாிைசகள் ஊடாக தீயக த் ட ம் அவமதிப்  ஏற்படக்கூ ய 

வைகயி ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற பார ரமான ச கப் பாதிப்பிைனத் 
த ப்பதற்காக ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகைள  ஒ ங்கு ைறப்ப த்  
வதற்கான ாிதமான ைறசார்ந்த ைறயிெலான்ைற தயாாிப்பாரா; 

 (vi) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 3 ) 

 

4. 
2069/ ’17 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கடந்த சனவாி மாதத்தில் இ ந்  யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தின் 
ெதல் ப்பைள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் வ காமம் வடக்கு, ஊறணி 
பிரேதசத்தில் மக்கள் மீள்கு ேயற்றப்பட்டனெரன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கிணங்க தற்ேபா  அங்கு 20 கு ம்பங்கள் வசிக்கின்றனெவன்பைத ம்; 
 (iii) இந்த மக்க க்கு தம  வாழ்வாதாரத்ைத ஈட் க்ெகாள்வதற்கான 

ெதாழில் யற்சிகளில் ஈ பட எவ்விதமான உபகரணங்க ம் இல்லாைம 
காரணமாக க ம் பாதிப் க்கு உள்ளாகி இ க்கின்றனெரன்பைத ம்; 

 (iv) இந்த மக்கள் மீள்கு ேயற்றப்பட்டேவைளயில் இவர்க க்கு ெதாழில்களில் 
ஈ ப வதற்கான உபகரணங்கைள வழங்குவதாக வாக்கு தி 
அளிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) மக்க க்கு ெதாழில்க க்கான உபகரணங்கைள வழங்குவதற்காக 
இன்றளவில் ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  உபகரணங்கள் வழங்கப்ப ம் திகதி யா ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

5. 
2122/ ’17 

ெகௗரவ ஜயந்த சமர ர,— ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) ெபற்ேறால் இறக்குமதியின் ேபா  ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறா க்காக 
அரசாங்கத்தினால் அறவிடப்ப ம் இறக்குமதி வாி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ெபற்ேறால் லீற்ற க்கு அரசாங்கத்தினால் இறக்குமதி வாி தவிர ேவ  
வாிகள் அறவிடப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், அவ்வாிகள் யாைவ என்பைத ம்  
 (iv) ஒ  லீற்ற க்கு அறவிடப்ப ம் வாியின் அள , ஒவ்ெவா  வாி வைகக்கு 

ஏற்ப எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறா க்காக அரசாங்கத்தினால் அறவிடப்ப ம் ெமாத்த 
வாியின் அள  ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறா ன் சில்லைற விற்பைன விைலயின் 
சத தமாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறா க்கு அரசாங்கத்தினால் அறவிடப்ப ம் அைனத்  
வாிகைள ம நீக்கினால், கர்ேவா க்கு ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறாைல 
விற்பைன ெசய்யக்கூ ய சில்லைற விைல எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறா க்காக அரசாங்கத்தினால் ெவவ்ேவ  வைகயான 
வாிகள் அறவிடப்ப கின்றைமயான  பண்டங்கள் மற் ம் பணிகளின் 
விைல ஏற்றத்திற்கு ஏ வாக அைமந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறா க்காக அரசாங்கத்தினால் அறவிடப்ப ம் அைனத்  
வாிகைள ம் நீக்கினால், பண்டங்கள் மற் ம் ேசைவகளின் விைலைய 
குைறக்க ெமன்பைத ம்;  

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 



( 4 ) 

 

6. 
2141/ ’17 

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

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள நங்கூரத் தளங்களின் எண்ணிக்ைக  
மற் ம் அைவ அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) த்தளம் மாவட்டத்தில் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள பலநாள் மற் ம் ஒ நாள் 
படகுகளின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கும் 
அைமய தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ம் வசிக்கின்ற மீனவர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2010 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர த்தளம் மாவட்டத்தில், 

 (i) கடற்ெறாழில் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ேமம்ப த்த ெசலவிடப்பட் ள்ள 
பணத் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) நிவாரண அ ப்பைடயில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள பலநாள் மற் ம் ஒ நாள் 
படகுகளின் எண்ணிக்ைக  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) நிவாரண அ ப்பைடயில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள மீன்பி க் க வித் 
ெதாகுதிகள், ெசய்திப் பாிமாற்றல் சாதனங்கள் மற் ம் உயிர் பா காப்  
அங்கிகள் பற்றிய விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

7. 
2174/ ’17 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில,— பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்பதற்கு,—  (1) 

(அ) (i) அரசியலைமப்பின் பிரகாரம் இரட்ைடப் பிரஜா உாிைம ைடய 
ஆெளாரவராயி த்தல் பாரா மன்ற உ ப்பினராவதற்கு தகுதியீனமாகும் 
என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) எவேர ெமா  ஆள்  இரட்ைட பிரஜா உாிைமையக் ெகாண் ள்ள ஒ வரா 
என்பைத தீர்மானிப்பதற்கு அரசாங்கம் பயன்ப த் ம் ைறயியல் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 
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8. 
2218/ ’17 

ெகௗரவ எஸ். சிறீதரன்,— சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள் 
கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,— (1) 

(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் கிளிெநாச்சி நகர் கிராம ேசவகர் பிாிவில் 
அைமந் ள்ள பரவிப் பாஞ்சான் பிரேதசம் ெதாடர்பாக ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதசத்தில் மீள்கு ேயற்ற நடவ க்ைககள் இற்ைறவைர 
ைமயாக ர்த்தி ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) இரா வக் கட் ப்பாட் ன் கீழ் காணப்பட்ட ேமற்ப  பிரேதசத்தில் நீண்ட 
காலங்க க்குப் பின்னர் மக்கள் ப ப்ப யாக மீளக் கு யமர்த்தப்பட்டனர் 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிரேதசத்தில் வா ம் மக்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகைள 
உடன யாக இரா வத்திடமி ந்  வி வித்  குறிப்பிட்ட மக்க க்கு 
வழங்குவதாக சனாதிபதியினால் அறிவிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (v) 17.2 ஏக்கர் அளவிலான காணிப்பகுதி இன்ன ம் வி விக்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (vi) அதன் காரணமாக, அக்காணிக க்கான உாிைமையக் ெகாண் ள்ள 56 
கு ம்பங்கள் தற்ேபா  கு யி ப்பதற்கு இடமின்றி நிர்கதி நிைலைமக்கு 
உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) சனாதிபதியின் அறிவித்த ன் பிரகாரம் ேமற்ப  காணிகள் ைமயாக 
வி விக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) 17.2 ஏக்கர் காணிகைள வி விக்கும் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  (அ) (vi)  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 56 கு ம்பங்கைள ம் மீளக் 

கு யமர்த் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்் திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) அ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

ெபா  அ வல்கள் ஆரம்பத்தின் ேபா  
பிேரரைண ன்னறிவித்தல் 

1. 
பாரா மன்றச் சைப தல்வர்,— பாரா மன்ற அ வல்கள்,— ஒ ங்குப் பத்திரத்தில் 

காணப்ப ம் ெபா  அ வல்களில் 2 ஆம் மற் ம் 3 ஆம் இலக்க பிேரரைணகள் மீதான 
நடவ க்ைககள் இன்ைறய அமர்வில் 23 ஆம் இலக்க பாரா மன்ற நிைலயியற் 
கட்டைளயின் ஏற்பா களி ந்  விலக்குப்ெப மாக. 

2. 
ெகளரவ நாமல் ராஜபக்ஷ,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி (இல. 1),— பின்வ ம் 

சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக:- 
“ேமாகன் லங்கா மன்றத்ைதக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா  சட்ட லம்”  

3. 
ெகளரவ ேக. காதர் மஸ்தான்,— சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி (இல. 2),— பின்வ ம் 

சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக :- 
“ஆயிஷா கல்வி நம்பிக்ைகப் ெபா ப்ைபக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா  சட்ட லம்”  
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பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

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

ஆய்நிைல (பாிசீலைன, நவம்பர் 07). 

* 2. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— ெசயல் க்க 

அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம் (இல. 1),— 2008 ஆம் ஆண் ன் 
14 ஆம் இலக்க ெசயல் க்க அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் 
(4) ஆம் உப பிாிவின் கீழ் அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 
அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 திெசம்பர் 07 ஆம் திகதிய 2048/31 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.12.07 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 3. 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— ெசயல் க்க 

அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானம் (இல. 2),— 2008 ஆம் ஆண் ன் 
14 ஆம் இலக்க ெசயல் க்க அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் சட்டத்தின் 3 ஆம் பிாிவின் 
(4) ஆம் உப பிாிவின் கீழ் அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 
அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 திெசம்பர் 07 ஆம் திகதிய 2048/32 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.12.07 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேரரைண நிைறேவற் கின்ற . 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 4. 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தச்)  சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 5. 
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 .) 

* 6. 
 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 .) 
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* 7. 
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 .) 

* 8. 
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 .) 

* 9. 
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 .) 

* 10. 
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 .) 

* 11. 
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 .) 
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* 12. 
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 .) 

* 13. 
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 .) 

* 14. 
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 .) 

* 15. 
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 .) 

* 16. 
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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* 17. 
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 .) 

* 18. 
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 .) 

* 19. 
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 .) 

* 20. 
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 .) 

* 21. 
இலங்ைக வர்த்தக மத்தியஸ்த நிைலய (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 22. 
மிைகப்ெபா ள் திணிப்ெபதிர்ப்  மற் ம் எதிாீட் த்தீர்ைவகள் சட்ட லம்  —  

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 23. 
ற்பா காப்  வழி ைறகள் சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 24. 
கடற்ெறாழில் (ெவளிநாட்  மீன்பி  வள்ளங்கைள ஒ ங்குப த்தல்) (தி த்தச்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 25. 
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. 

* 26. 
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ  தி த்தச் சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 27. 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா ஆட்கைள ம் 

பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் சமவாயச் சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 30. 
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 . 

31. 
இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தச்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 
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32. 
சி வர் னர்வாழ்  ைமயம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

33. 
இலங்ைக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட் ாிைம (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

34. 
ஸ்ரீ லங்கா மகளிர் சம்ேமளனம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

35. 
ெமாணறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் — 

இரண்டாம் மதிப்பீ . 

36. 
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —- இரண்டாம் 

மதிப்பீ . 

37. 
சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

38. 
ஆேலாகா ச க ேசைவ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  —  இரண்டாம் மதிப்பீ . 

39. 
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. 

 
 
 
 

 

 


