
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

5 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2017 சனவாி 09, திங்கட்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 5(3).] பாரா மன்றம் 

2017 சனவாி 24, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம்  — இரண்டாம் மதிப்பீ . 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்  அைமச்சர்,—  ேமாட்டார் வாகனச் 

சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்,— (203 ஆம் அத்தியாயமான)  ேமாட்டார் வாகனச் 
சட்டத்தின் 164 ஆம் பிாி டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்ப ம், அச்சட்டத்தின் 237 ஆம் பிாிவின் 
கீழ் ேமாட்டார் வாகனங்கள் (ைசைககள், சமிக்ைஞகள், அைடயாளங்கள் மற் ம் திக் 
குறியீ கள்) ெதாடர்பாக ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள்  அைமச்சரால் 
ஆக்கப்பட் , 2015 நவம்பர் 12 ஆம் திகதிய 1940/21 ஆம் திகதிய அதிவிேசட வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 2017.01.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான 
ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

* 
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 கீழான உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் 
விதிக்கப்பட் , 2016 ஒக்ேடாபர் 03 ஆம் திகதிய 1987/8 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்,  2017.01.09 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
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 இ ஆம் பிாிவின் கீழான உற்பத்தி வாி ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சாினால் 
விதிக்கப்பட் , 2016 நவம்பர் 10 ஆம் திகதிய 1992/30 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம்,  2017.01.09 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 
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* 
நிதி அைமச்சர்,— காணி (பாராதீனப்ப த்தல் மீதான கட் ப்பா கள்) சட்டத்தின் கீழ் 

கட்டைள,— 2014 ஆம் ஆண் ன் 38 ஆம் இலக்க காணி (பாராதீனப்ப த்தல் மீதான 
கட் ப்பா கள்) சட்டத்தின் 3(2) ஆம் பிாிவின் கீழ், நிதி அைமச்சாினால் ெசயல் க்க 
அபிவி த்திக் க த்திட்டம் என அைடயாளம் காணப்பட்ட எம்/எஸ். அவிக் 
இன்டர்ெநஷனல் ேஹாட்டல்ஸ் லங்கா மிெடட் நி வனத்திற்கு இைறயி  நில 
உைடைம அ ப்பைடயில் ெகாள் ப்பிட் யில் அைமந் ள்ள காணி ைகமாற்றல் 
ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2016 நவம்பர் மாதம் 08 ஆம் திகதிய 
1992/10 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 
2017.01.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்,— குற்றவியல் க மங்களின் ேபா  பரஸ்பர 

உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டைள,— இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
அரசாங்கம் மற் ம் க்ேரன் அரசாங்கத்திற்குமிைடேய  குற்றவியல் க மங்களின் ேபா  
பரஸ்பர உதவியளித்தல் பற்றி ஏற்ப த்தப்பட்ட உடன்ப க்ைக ெதாடர்பாக 2002 ஆம் 
ஆண் ன் 25 ஆம் இலக்க குற்றவியல் க மங்களின் ேபா  பரஸ்பர உதவியளித்தல் 
சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிவின் கீழ் நீதி அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2016 நவம்பர் 11 ஆம் 
திகதிய 1992/78 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம், 
2017.01.09 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 


