1971 අංක 29 දරන නිලාඩු පනතේ
10 (1) (අ) ලගන්තිය ශා 11 (1) (අ) ලගන්තිය යටතේ නියමය
1971 අංක 29 දරන නිලාඩු පනතේ 10 (1) (අ) ලගන්තිය ශා 11 (1) (අ) ලගන්තිතයන් මා
තලත පැලරී ඇති බත ප්රකාර රා්ය පිපපාන ශා වවලතශ කටුතු  අමාතය
ඩබ්ලිව්.ඩී.තේ.තවතනවිරේන ලන මම 2012 ඔක්තතෝබර් මව 26 දිනට තයදී තිබූ ශේ
උේවලය 2012 ඔක්තතෝබර් මව 27 දිනට තයදීම තශේු තලන් 2012 ඔක්තතෝබර් මව 27
ලන තවනසුරාදා දින ර්තේ ශා විතේ බැංකු නිලාඩු දිනයක් විය ුතු  යැයි ද ඒ අනුල 2012
ඔක්තතෝබර් මව 26 දින ර්තේ ශා බැංකු නිලාඩු දිනයක් තනොලන බල ද තමම නියමය
මඟින් ප්රකා කරි.

ඩබ්ලිව්.ඩී.තේ.තවතනවිරේන
රා්ය පිපපාන ශා වවලතශ කටුතු  අමාතය

2012.10.18

දින

රා්ය පිපපාන ශා වවලතශ කටුතු  අමාතයාංය
නිදශවව චු රශ්රය
තකොෂඹ 07.

Order Under Section 10 (1) (a) and 11 (1) (a)
of the Holidays Act No - 29 of 1971

By virtue of powers vested in me by section 10 (1) (a) and 11 (1) (a) of the
Holidays Act No: 29 of 1971, I, W.D.J.Senevirathne, Minister of Public
Administration and Home Affairs, do by this order, declare Saturday, 27th October
2012 a Public Holiday and a Special Bank Holiday since the Hadj Festival which
was due to be celebrated on 26th October 2012 has fallen on 27th October 2012 and
accordingly, 26th October 2012 is not a public and bank holiday.

W.D.J.Senevirathne
Minister of Public Administration and Home Affairs

Ministry of Public Administration and Home Affairs
Independent Square
Colombo 07.

18.10.2012

1971 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இயக்க லிடுமுறம நாள்கள் சட்டத்தின் 10 (1) (அ)
ற்றும்
11 (1) (அ) பிாிவுகரின் கீறான கட்டறர
1971 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இயக்க லிடுமுறம நாள்கள் சட்டத்தின் 10 (1) (அ)
ற்றும் 11 (1) (அ) பிாிவுகரினால் எனக்குடறாக்கப்பட்டுள்ர தத்துலங்கறரக்
ககாண்டு

அசாங்க

நிர்லாக

டபிள்யூ. டீ. ஜே. கசகனலித்ன

ற்றும்

உள்நாட்டலுலல்கள்

அறச்சர்

ஆகி நான் 2012 ஆம் ஆண்டு அக்ஜடாபர் 26

நறடகபம இயந்த ஹஜ் கபயநாள் உற்சலம் 2012 ஆம் ஆண்டு அக்ஜடாபர் 27
ஆம் திகதிக்கு ாற்மப்பட்டறத முன்னிட்டு 2012 ஆம் ஆண்டு அக்ஜடாபர் 27 ஆம்
திகதி, சனிக்கிறறானது அசாங்க ற்றும் லிஜசட லங்கி லிடுமுறம நாராக
ககாள்ரப்பட ஜலண்டுகன்பதுடன் 2012 ஆம் ஆண்டு அக்ஜடாபர் 26 ஆம் திகதி
அசாங்க ற்றும் லங்கி லிடுமுறம நாரா௧ ககாள்ரப்படயாகாது என்பதறனயும்
இந்தக் கட்டறரால் கலரிப்படுத்துகின்ஜமன்.

டபிள்யூ. டீ. ஜே. கசகனலித்ன
அசாங்க நிர்லாக ற்றும் உள்நாட்டலுலல்கள் அறச்சர்.
ஒப்பம்:

அசாங்க நிர்லாக ற்றும் உள்நாட்டலுலல்கள் அறச்சு,
சுதந்திச் சதுக்கம்,
ககாழும்பு 07.

2012.10.18 ஆம் திகதி.

