

1979 අංක 40 දරන ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනතේ 14 වැනි වගන්තිය යටතේ නිතයෝග



1969 අංක 01 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නිතයෝග
සම්බන්ධයෙන්

ආර්ික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාතේ වාර්තාව
පාර්ලියම්න්ුව යවත ඉදිරිපත් කරන ලද්යද්
කාරක සභායේ සභාපති යවනුවට

ගරු බන්තුල ගුණවර්ධන මහතා විසිනි
2017 ජුනි මස 20 වැනි අඟහරුවාදා



1979 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம்
பிரிவின் கீழான கட்டகை

இலக் க, இலங் கக ஏற் றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் 14 ஆம்



1969 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக் க இறக் குமதிகை் மற் றும் ஏற் றுமதிகை் (கட்டுப் பாட்டுச்)
சட்டத்தின் கீழான ஒழுங் குவிதிகை்
த ொடர்பிலொன

பபாருைாதார அபிவிருத்தி பற் றிய குழுவின் அறிக் கக
குழுவின்

விசொளருக்குப் பதிலொக

பகௌரவ பந் துை குணவர்தன அவர்கைினால்
பொரொளுமன் ற ்திற் கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

2017 ஜுன் மொ ம் 20 ஆம் தசவ் வொய் க்கிழமம

Report of the

Sectoral Oversight Committee on Economic Development on


Order under the Sri Lanka Export Development Act, No. 40 of 1979, under section 14



Regulations under the Imports and Exports (Control) Act, No. 1 of 1969

Presented to Parliament by

The Hon. Bandula Gunawardana
on behalf of the Chairman of the Committee

Tuesday, 20 June 2017

කාරක සභාතේ වාර්තාව

2017 ජුනි 15 වැනි දින පාර්ලියම්න්ුයේදී රැස්වූ ආර්ලික සංවර්ලධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
පහත සඳහන් නියෙෝග සලකා බලන ලදී.


1979 අංක 40 දරන ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනතේ 14 වන වගන්තිය යටතේ නිතයෝග
(21.03.2017 දිනැති අංක 2011/9 දරණ අති වියේෂ ගැසට් පත්රයේ පල කරන ලද)



1969 අංක 01 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නිතයෝග
(19.05.2017 දිනැති අංක 2019/24 දරණ අති වියේෂ ගැසට් පත්රයේ පල කරන ලද)

සලකා බැලීයමන් අනුරුව, කාරක සභාව ඉහත සඳහන් නියෙෝග සඳහා එකඟ ූ අතර ඒ පිළිබඳව ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභායේ වාර්ලතාව කාරක සභායේ සභාපති යවනුයවන්, ගරු බන්ුල ගුණවර්ලධන මහතා විසින් 2017 ජුනි මස 20
වැනි දින පාර්ලියම්න්ුවට පිළිගැන්විෙ යුු ෙයි ද තීරණෙ කළාෙ.

குழுவின் அறிக் கக
2017 ஜுன் 15 ஆம் திகதி பொரொளுமன் ற ்தில் கூடிய தபொருளொ ொர அபிவிரு ்தி பற் றிய துமறசொர் மமற் பொர்மவக்
குழுவில் பின் வரும் கட்டமள மற் றும் ஒழுங் குவிதிகள் ஆரொயப்பட்டன


1979 ஆம்

ஆண்டின் 40 ஆம்

இலக்க, இலங் கக ஏற் றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிரிவின்

கீழான கட்டகை
(2017.03.21 ஆம் திகதி 2011/9 ஆம் இலக்க அதி விமசட வர் ் மொனியில் பிரசுரிக்கப்பட்டது)


1969 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க இறக்குமதிகை் மற் றும் ஏற் றுமதிகை் (கட்டுப் பாட்டுச்) சட்டத்தின்
கீழான ஒழுங் குவிதிகை்
(2017.05.19 ஆம் திகதி 2019/24 ஆம் இலக்க அதி விமசட வர் ் மொனியில் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

ஆரொயப்பட்ட ன் பின் னர், குழு மமற் குறிப்பிடப்பட்ட கட்டமள மற் றும் ஒழுங் குவிதிகள்
த ரிவி ் துடன் அமவ

பற் றிய குழுவின் அறிக்மக குழுவின்

த ொடர்பில் இணக்கம்

விசொளருக்கொக தகௌரவ பந்துள குணவர் ன

அவர்களினொல் 2017 ஜுன் மொ ம் 20 ஆம் திகதி பொரொளுமன் ற ்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட மவண்டும் என ் தீர்மொனி ் து.

Report of the Committee
The Sectoral Oversight Committee on Economic Development at its meeting held on 15 June 2017
considered the following Order and Regulation.


Order under the Sri Lanka Export Development Act, No. 40 of 1979, under section 14
(Published in Gazette Extraordinary. No.2011/9 of 21.03.2017)



Regulations under the Imports and Exports (Control) Act, No. 1 of 1969
(Published in Gazette Extraordinary. No.2019/24 of 19.05.2017)

The Committee, after consideration, decided that the Report of the Committee on the above Order and
Regulation, be presented to Parliament by the Hon. Bandula Gunawardana, on behalf of the Chairman
of the Committee, on 20 June 2017.

