
 

(எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத்ெதாடர்) 

7 ஆம் ஒ ங்குப் த்தகத் க்கான அ பந்தம் 
2017 நவம்பர் 30 வியாழக்கிழைம ெவளியிடப்பட்ட  

இல. 7 (9).] பாரா மன்றம் 

2017 திெசம்பர் 06, தன்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

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

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 

2017 திெசம்பர் 09, சனிக்கிழைம 

பிேரரைண ன்னறிவித்தல்க ம் தினப்பணிக ம் 

* 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல் (இல. 1),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் ( 52 ஆம் அத்தியாயமான)  2 2 
ஆம் பிாிவின் கீழ், ம பானம் மீதான ம வாித் தீர்ைவ ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன 
ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 நவம்பர் 09 ஆம் திகதிய 2044/34 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.30 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 1000) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல் (இல. 2),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் ( 52 ஆம் அத்தியாயமான)  2 
ஆம் பிாிவின் கீழ், ம வாி அறவிடத்தக்க ெபா ட்கள் ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன 
ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 நவம்பர் 09 ஆம் திகதிய 2044/35 ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.30 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 1001) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 



( 2 ) 

 

* 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல் (இல. 3),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் ( 52 ஆம் அத்தியாயமான)  2 2 
ஆம் பிாிவின் கீழ், எதேனால் உற்பத்திக்காகப் பயன்ப த்தப்ப ம் லப்ெபா ட்கள் 
மீதான ம வாித் தீர்ைவ ெதாடர்பில் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் 
விதிக்கப்பட் , 2017 நவம்பர் 09 ஆம் திகதிய 2044/36 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.30 ஆம் திகதி  
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 1002) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர்,— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

அறிவித்தல் (இல. 4),— ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் ( 52 ஆம் அத்தியாயமான)  2 2 
ஆம் பிாிவின் கீழ், 2015 திெசம்பர் 04 ஆம் திகதிய 1943/16 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட 981 ஆம் இலக்க ம வாி அறிவித்தைல 
இரத் ச்ெசய்  நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சரால் விதிக்கப்பட் , 2017 நவம்பர் 
15 ஆம் திகதிய 2045/15 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.30 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான அறிவித்தல் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(ம வாி அறிவித்தல் இலக்கம் 1003) 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இறக்குமதிகள் 

மற் ம் ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல. 1),— 1985 
ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க மற் ம் 1987 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்கச் சட்டங்களின் 

லம் தி த்தப்பட்டவாறான, 1969 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க, இறக்குமதிகள் மற் ம் 
ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின்  4 ஆம் பிாிவின் ( 3 )  ஆம் உப பிாி  மற் ம் 
14 ஆம் பிாி  என்பவற் டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்பட ேவண் ய குறித்த சட்டத்தின் 20 ஆம் 
பிாிவின் கீழ் அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால்  
ஆக்கப்பட் , 2017 நவம்பர் 09 ஆம் திகதிய 2044/40 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.29 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

* 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்,— இறக்குமதிகள் 

மற் ம் ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் (இல. 2),— 1985 
ஆம் ஆண் ன் 48 ஆம் இலக்க மற் ம் 1987 ஆம் ஆண் ன் 28 ஆம் இலக்கச் சட்டங்களின் 

லம் தி த்தப்பட்டவாறான, 1969 ஆம் ஆண் ன் 1 ஆம் இலக்க, இறக்குமதிகள் மற் ம் 
ஏற் மதிகள் (கட் ப்பாட் ச்) சட்டத்தின்  4 ஆம் பிாிவின் ( 3 )  ஆம் உப பிாி  மற் ம் 
14 ஆம் பிாி  என்பவற் டன் ேசர்த்  வாசிக்கப்பட ேவண் ய குறித்த சட்டத்தின் 20 ஆம் 
பிாிவின் கீழ்  அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சரால்  
ஆக்கப்பட் , 2017 நவம்பர் 09 ஆம் திகதிய 2044/41 ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ம் 2017.11.29 ஆம் திகதி 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மான ஒ ங்குவிதிகள் அங்கீகாிக்கப்ப மாக. 

(அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள .) 

*   அரசாங்க அ வல்கைளக் குறிக்கின்ற . 



( 3 ) 

 

திகதி குறிக்கப்படாத பிேரரைண ன்னறிவித்தல் 

பா. 212/ ’17 

ெகௗரவ திேனஷ் குணவர்தன 

ெகௗரவ சமல் ராஜபக்ஷ  

ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன 

ெகௗரவ ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா 

ெகௗரவ ெராசான் ரணசிங்க 

ெகௗரவ விமல ர திசாநாயக்க 

ெகௗரவ பத்ம உதயசாந்த குணேசகர 

ெகௗரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில 

ெகௗரவ ஜானக வக்கும் ர 

ெகௗரவ விஜித ேப ெகாட 

ெகௗரவ தி ம் அ கம 

ெகௗரவ மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன 

ெகௗரவ சிசிர ஜயெகா ,— மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் 
ெகௗரவ ைபசர் ஸ்தபா க்கு எதிரான நம்பிக்ைகயில்லாப் பிேரரைண,— உள் ராட்சி 
விடயத்திற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் இலங்ைகயின் உள் ராட்சி சைபக க்கான 
வாக்ெக ப்ைப நடத் வதற்கு ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு க்கு அதிகாரமளித் , குறித்த 
ஆைணக்கு  ேதர்தைல நடத் வதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாண் ள்ளேபா ம், விடயத்திற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் உள் ரதிகார 
சைபக க்கான ேதர்தைல நடத் வதற்குத் தவறி ள்ளதன் லம் இலங்ைகயின் 
சனநாயகத்திற்கு க ம் பாதிப்ெபான்ைற ஏற்ப த்தி ள்ளைமயினா ம்; 

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் ெகௗரவ ைபசர் ஸ்தபா மீதான 
நம்பிக்ைக ைமயாக இல்லா ள்ளைமயினா ம் ெதாடர்ந் ம் அப்பதவியின் 
பணிகைளச் ெசய்வதற்கான இய ைம ெதாடர்பில் நம்பிக்ைகயின்ைம காணப்ப வதாக 
இப்பாரா மன்றம் பிேரரைண நிைறேவற் மாக. 


