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1. 

11/2022 

ග	 ගය�ත ක	ණා�ලක මහතා,— ඉඩ% අමාත&�මාෙග� ඇ(මට,— (1) 

(අ) (i)  ඉඩ% අ-කර ගැ/ෙ% පනත යටෙ- රජෙ2 ව&වසථ්ා�ත ආයතන සඳහා 
අ-කර ග7 ලබන ඉඩ%වලට ෙග9ය :� ව�; සහ අෙන<- ප=පාලන 
9යද% අදාළ ආයතනය 9@� දැ=ය :� බව-; 

 (ii) එෙසේ Dවද, එම ආයතනවලට මහා භාFඩාගාරෙය� ෙව� කර7 ලබන 
ප�පාදන ඒ සඳහා භා9තා කර7 ලබන බව-; 

එ�මා ද�ෙනHද? 

(ආ) (i) මහා භාFඩාගාරෙ2 ප�පාදන මත ව&වසථ්ා�ත ආයතනවලට අ-කර ග7 
ලබන ෙපෞKගLක ඉඩ%, එම ආයතනවලට පැවMමට අදාළ කමෙOදය; 

 (ii) ඊට අදාළ /�ය;  

කවෙQද ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙනHද? 

(ඇ) (i) මහා භාFඩාගාරෙ2 ප�පාදන මත ව&වසථ්ා�ත ආයතන සඳහා අ-කර ග7 
ලබන ෙපෞKගLක ඉඩ%, ඉඩ% අ-කර ගැ/ෙ% පනෙ- 9R9ධාන අ7ව 
පැවMෙ% සහ�කය මT� එම ආයතනවලට පවරන ෙලස ඉඩ% 
අමාත&ාංශය 9@� පාෙKVය ෙWක%ව	�ට උපෙදස ්Y ඇ� බව-; 

 (ii) එෙසේ උපෙදස ්ලබා Yම, ඉහත පනෙ- 9R9ධානවලට, ඉඩ% Zෙයෝගවලට සහ 
චකෙWඛවලට පටහැZ බව-; 

එ�මා ��ග�ෙනHද? 

(ඈ) එෙසේ න%, ෙමම ත--වය Zවැර; _Mම සඳහා ග7 ලබන `යාමාQග කවෙQද 
ය�න- එ�මා සඳහ� කර�ෙනHද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න%, ඒ ම�ද?   
 

2. 

37/2022 

ග	 dKRක ප�රණ මහතා,— ත	ණ හා ක eඩීා අමාත&�මාෙග� ඇ(මට,— (1) 

(අ) (i) g ලංකාෙO  කැර% hඩාව ;:i _Mම ෙව7ෙව� 2019 වQෂය සඳහා ෙව� 
කරන ලද kදල; 

 (ii) එම kදෙල� රජෙ2 පාසW සඳහා ෙව� කරන ලද kදල; 

 (iii) ඉහත (i) H සඳහ� kදෙල� පාසW හැර lය ද	ව�ෙm කැර% hඩා <සලතා 
වQධනය _Mම සඳහා ෙව� කරන ලද kදල;  

ෙකොපමණද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(නවවැ� පා	
ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 
අංක 21.] 

පා	
ෙ��ෙ� න�ාය ප�ය   
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( 2 ) 

 

(ආ) (i) කැර% hඩාෙව� ජාත&�තර ජයගහණ ලබා ගැ/ම ෙව7ෙව� පාසW 
hඩකය� ෙමෙහයoම සඳහා සැලp% සකස ්_Mමට �යවර ෙගන �ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න%, එම �යවර කවෙQද;    

ය�න- එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඇ) (i) ජා�ක කැර% සංගමය හා ඊට අ7බKධ අෙන<- සංග%වල ප=පාලන හා 
සංවQධන කට:� සඳහා රජය ස%බ�ධ ව�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න%, ඒ සඳහා ස%බ�ධ වන ආකාරය කවෙQද;    

ය�න තවrරට- එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න%, ඒ ම�ද?   

 

3. 

252/2022 

ග	 ෙහේෂා 9තානෙm මහතා,—  අගාමාත&�මා සහ ආQtක ප�ප-� හා සැලp% 
`යා-මක _Mෙ% අමාත&�මා, dKධශාසන, ආගuක හා සංස්කෘ�ක කට:� අමාත&�මා 
සහ නාග=ක සංවQධන හා Zවාස අමාත&�මාෙග� ඇ(මට,— (1) 

(අ) (i) “ෙනx% <yන” ව&ාපෘ�ය ආර%භ කරන ලද ;නය කවෙQද; 

 (ii) එම ව&ාපෘ�ෙ2 වැඩ අවස� කරන ලද ;නය කවෙQද; 

 (iii) එම ව&ාපෘ�ය සඳහා වැය කරන ලද kදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව&ාපෘ�ෙ2 අරki කවෙQද; 

 (v) “ෙනx% <yන” නැර|ම සඳහා ජනතාවට 9වෘත කර7 ලබන ;නය කවෙQද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ)  (i) “ෙනx% <yන” ව&ාපෘ�ෙ2 ෙ% වන9ට @r කර ඇ� ආෙයෝජන සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආෙයෝජන කවෙQද; 

 (iii) g ලංකාෙO ආQtක සංවQධනය සඳහා එම ව&ාපෘ�ය ෙයොදා ගැ/මට 
අෙ�ෂා කර7 ලබන ආකාරය කවෙQද; 

ය�න- එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න%, ඒ ම�ද?   

 

4. 

572/2022 

ග	 චu�ද 9ෙ~@= මහතා,— කෘ�කQම අමාත&�මාෙග� ඇ(මට,— (1) 

(අ) (i) 9ෙශේ�ත ආQtක මධ&සථ්ාන සථ්ා�ත _Mෙ% අරki කවෙQද; 

 (ii) ෙ% වන9ට එම 9ෙශේ�ත ආQtක මධ&සථ්ානවල ව&ාපා=කය� සහ එම 
ආQtක මධ&සථ්ානවලට @ය Zෂප්ාදන සපය7 ලබන ෙගොo� ඉතා අසරණ 
ත--වයකට ප- o ඇ� බව ද�ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න%, එම ආQtක මධ&සථ්ානවලට Zෂප්ාදන සපය7 ලබන ෙගොo� 
ස9බල ගැ�oම සඳහා  ග7 ලබන �යවර කවෙQද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න%, ඒ ම�ද?   



 

( 3 ) 

 

5. 

1025/2022 

ග	 ශා�ත බFඩාර මහතා,— ෙවළඳ අමාත&�මාෙග� ඇ(මට,— (1) 

(අ) ස�පකාර ගා�ය බැං< පKධ�ය මT� ගා�ය ජනතාවට 9ශාල ෙසේවාව @r කර7 
ලබන බව එ�මා ��ග�ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙ% වන9ට g ලංකාෙO පව�න ස�පකාර ගා�ය බැං< ශාඛා සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ස�පකාර ගා�ය බැං< මT� ෙ% වන9ට `යා-මක කර7 ලබන ණය 
ෙයෝජනා කම කවෙQද; 

 (iii) ස�පකාර ගා�ය බැං< පKධ�ෙ2 ෙ% වන9ට තැ�ප- කර ඇ� kx kදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම තැ�ප� kදW ගා�ය බැං<ව 9@� ප�තැ�ප- කර ඇ-ෙ- රාජ& 
බැං<වල ද ෙපෞKගLක බැං<වල ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඇ) (i) ස�පකාර ෙපොr අරkදෙW ඇ� kදල ෙකොපමණද;  

 (ii) එම kදW ආෙයෝජනය කර7 ලබන  ආකාරය කවෙQද; 

ය�න- එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න%, ඒ ම�ද? 

 

6. 

1182/2022 

ග	 ජග- <මාර puතාආර�� මහතා,— කෘ�කQම අමාත&�මාෙග� ඇ(මට,— (1) 

(අ) (i) g ලංකාෙO ෙසේවය කර7 ලබන කෘ�කQම පQෙ2ෂණ හා Zෂප්ාදන සහකාර 
Zලධා=� සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ&ාව ගාම Zලධා= වස%වලට අ7:ත කර ඇ� ආකාරය කවෙQද; 

 (iii) එම තන�ෙQ පව�න �ර�පා� සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒවා  �රoමට ෙගන ඇ� �යවර කවෙQද; 

 (v) උ�	 පළාත සඳහා ඉහත Zලධා=� ප- කර ෙනොමැ� බව ද�ෙ�ද; 

 (vi) උ�	 පළාත සඳහා එම Zලධා=� ප- _Mමට ෙගන ඇ� �යවර කවෙQද; 

 ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙනHද?  

(ආ) (i) ඉහත Zලධා=�ට නව ෙසේවා ව&වසථ්ාව ෙනොමැ� බව ද�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න%, එය සකස ්_Mමට කට:� කර�ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න%, එය සකස ්කර7 ලබන ;නය හා ආකාරය කවෙQද;  

 ය�න- එ�මා සඳහ� කර�ෙනHද?  

(ඇ) (i) ඇතැ% කෘ�කQම පQෙ2ෂණ හා Zෂප්ාදන සහකාර Zලධා=�ෙm 9ශාම 
වැ�� ගණනෙ2Y, ඔD� ෙගො9 Zයාමක සහ සමෘKR Zයාමක ෙලස කට:� 
කරන ලද ෙසේවා කාලය සැල_Wලට ෙගන ෙනොමැ� බව ද�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න%, එම Zලධා=� සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 

 



 

( 4 ) 

 

 (iii) ඔD�ට එම ෙසේවා කාලය ලබා ෙද7 ලබන ආකාරය හා ;නය කවෙQද; 

 ය�න තවrරට- එ�මා සඳහ� කර�ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න%, ඒ ම�ද? 

 

7. 

1194/2022 

ග	 නL� බFඩාර ජයමහ මහතා,—  අගාමාත&�මා සහ ආQtක ප�ප-� හා 
සැලp% `යා-මක _Mෙ% අමාත&�මා, dKධශාසන, ආගuක හා සංසක්ෘ�ක කට:� 
අමාත&�මා සහ නාග=ක සංවQධන හා Zවාස අමාත&�මාෙග� ඇ(මට,— (1) 

(අ) (i)  ෙහොරණ, වගව-ත පෙKශෙ2 ආර%භ කරන ලද ටයQ කQමා�තශාලාව 
ඉ;_Mෙ% ව&ාපෘ�ය සඳහා ලබා ෙදන ලද ඉඩ% පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩ% ලබාYෙ%Y අය කරන ලද kදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉඩ%වල අ��ය පැව� පාQශව්ෙ2 නම කවෙQද; 

 (iv) ඉහත කQමා�තශාලාව ඉ;_Mම සඳහා එම ඉඩ% පවරා ෙදන ලද ගැස� 
පතෙ2 ;නය කවෙQද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න%, ඒ ම�ද? 

 

8. 

1315/2022 

ග	 ෙමොහම� kස%uW මහතා,— kදW අමාත&�මාෙග� ඇ(මට,— (1) 

(අ) (i) (මාසHත ෙස�ටW ඉ�ෙවස�්ම�� ඇ�� ෆ�නෑ�ස ් (Central  
Investment and Finance PLC -CIFL) නu� ¡ �ල& ආයතනය සඳහා 
ව&පා=ක කට:� @r _Mමට g ලංකා මහ බැං<ව 9@� අවසරය ලබා Y 
�dෙFද; 

 (ii) එම ආයතනය 9@� @ය තැ�ප-ක	ව�ෙm kදW නැවත ඔD�ට ෙගවා 
ෙනොමැ� බව ද�ෙ�ද; 

 (iii) එම ආයතනය d�ව-oම ස%බ�ධෙය� g ලංකා මහ බැං<ව 9@� 
පMෂණය @r කර7 ලැdෙOද; 

 (iv) එම පMෂණ වාQතාෙO ZQෙKශ ස%බ�ධෙය� ෙගන ඇ� `යාමාQග 
කවෙQද; 

 (v) ඉහත තැ�ප-ක	ව�ෙm kදW නැවත ලබා Yමට �යවර ග�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න%, ඒ ම�ද? 

 

9. 

1472/2022 

ග	 ෙරෝහණ බංඩාර මහතා,— කෘ�කQම අමාත&�මාෙග� ඇ(මට,— (1) 

(අ) (i) අ7රාධ�ර ;ස¢්කෙ2 2021 වQෂෙ2 යල ක�නෙ2 o වගා කරන ලද 
<£	 ඉඩ% පමාණය ෙකොපමණද; 



 

( 5 ) 

 

 (ii) ඒ අත=� කාබZක ෙපොෙහොර භා9තා කරu� o වගා කරන ලද <£	 ඉඩ% 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) කාබZක ෙපොෙහොර භා9තා කරu� o වගා කරන ලද ෙගොo�ට ෙද7 ලබන 
සහන කවෙQද; 

 (iv) අ7රාධ�ර ;ස¢්කෙ2 කාබZක o ෙගො9තැන පචLත _Mමට ග7 ලබන 
`යාමාQග කවෙQද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න%, ඒ ම�ද? 

 

10. 

1731/2022 

ග	 _ංස් ෙනWස� මහතා,— ක%ක	 අමාත&�මාෙග� ඇ(මට,— (1) 

(අ) (i) ෙපෞKගLක අංශෙ2 ෙසේවෙ2 Z:ත ෙසේවකය�ෙm 9ශාම ගැ�oෙ% වයස 
අව	r 60 දවා ඉහළ නැං9මට ¤රණය _Mම සඳහා ෙහේ� ¡ සාධක කවෙQද; 

 (ii) 9ශාම ගැ�oෙ% වයස අව	r 60 දවා ඉහළ නැංoම ෙහේ�ෙව� වයස අD	r 
55 ස%¥Qණ oෙ%Y, ෙසේවක අQථසාධක අරkදෙW සහ ෙසේවා 
Z:�කය�ෙm භාරකාර අරkදෙW ප�ලාභ ලබා ගැ/ෙ% Huකම අHu 
වන බව ��ග�ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න%, ඒ ස%බ�ධෙය� අමාත&ාංශය 9@� ග7 ලබන �යවර කවෙQද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න%, ඒ ම�ද? 

 

 

පධාන වැඩකට:� ආර%භෙ2 Y 
ෙය*ජනා ,-බඳ දැ0�1ම 

 

ග	 එස.් එ%. එ%. kෂාරෆ ්මහතා,— පන- ෙක�%පත ඉ;=ප- _Mෙ% අවසරය,—  
පහත සඳහ� පන- ෙක�%පත ඉ;=ප- _Mමට අවසර ;ය :�ය:— 

“වෘ-¤යෙOY�ෙm පජා සංගමය සංසථ්ාගත _Mම සඳහා ¡ පන- ෙක�%පත_.” 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ7%Yම සහ ;නට Zයuත කට:� 
 

*1. 

ෙසෞඛ& අමාත&�මා,— ෛවද& ආඥාපනත යටෙ- Zෙයෝග,— (105 අRකාරය ¡) ෛවද& 
ආඥාපනෙ- 19(අ) වග��ය සමඟ _ය9ය :� 72 වග��ය යටෙ- ෙසෞඛ& අමාත&වරයා 
9@� g ලංකා ෛවද& සභාව 9මසා සාදන ලrව, 2021 ෙදසැ%බQ 24 ;නැ� අංක  2259/54 
දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� පතෙ2 පළ කර7 ලැබ, 2022.03.08 ;න ඉ;=ප- කරන ලද Zෙයෝග 
අ7මත කළ :� ය. 



 

( 6 ) 

 

*2. 
ත	ණ හා ක eඩීා අමාත&�මා,— hඩාවල ෙයYෙ% Y උ-ෙ-ජක දව& ගැ/මට එෙරH 

ස%k� පනත යටෙ- Zෙයෝග,— 2013 අංක 33 දරන hඩාවල ෙයYෙ% Y උ-ෙ-ජක දව& 
ගැ/මට එෙරH ස%k� පනෙ- 3 වග��ය සමඟ _ය9ය :� 34 වග��ය යටෙ- ත	ණ 
හා hඩා අමාත&වරයා 9@� සාදන ලrව, 2022 ජනවා= 18 ;නැ� අංක  2263/2 දරන අ� 
9ෙශේෂ ගැස� පතෙ2 පළ කර7 ලැබ, 2022.03.08 ;න ඉ;=ප- කරන ලද Zෙයෝග අ7මත 
කළ :� ය. 

(අමාත& මFඩලෙ2 අ7ම�ය ද�වා �ෙq.) 

 

3. 

අRකරණයට අපහාස _Mෙ% පන- ෙක�%පත — ෙදවැZවර _යoම.  

 

*4. 

පවාහන අමාත&�මා,— ෙමෝටQ වාහන පනත යටෙ- Zෙයෝග (අංක 1),—            
(203 අRකාරය ¡) ෙමෝටQ වාහන පනෙ- 213ආ වග��ය සමඟ _ය9ය :� 237 
වග��ය යටෙ- පවාහන අමාත&වරයා 9@� සාදන ලrව, 2021 සැ�තැ%බQ 17 ;නැ� 
අංක  2245/31 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� පතෙ2 පළ කර7 ලැබ, 2022.03.08 ;න ඉ;=ප- 
කරන ලද Zෙයෝග අ7මත කළ :� ය. 

 

*5. 

පවාහන අමාත&�මා,— ෙමෝටQ වාහන පනත යටෙ- Zෙයෝග (අංක 2),—      
(203 අRකාරය ¡) ෙමෝටQ වාහන පනෙ- 122, 122අ වග�� සහ VIIඅ ෙකොටස සමඟ 
_ය9ය :�, 237 වග��ය යටෙ- පවාහන අමාත&වරයා 9@� සාදන ලrව, 2021 
ඔෙතෝබQ 29 ;නැ� අංක  2251/63 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� පතෙ2 පළ කර7 ලැබ, 
2022.03.22 ;න ඉ;=ප- කරන ලද Zෙයෝග අ7මත කළ :� ය. 

 

*6. 

පවාහන අමාත&�මා,— ෙමෝටQ වාහන පනත යටෙ- Zෙයෝග (අංක 3),—      
(203 අRකාරය ¡) ෙමෝටQ වාහන පනෙ- 5, 19 සහ 20 වග�� සමඟ _ය9ය :� 
237 වග��ය යටෙ- පවාහන අමාත&වරයා 9@� සාදන ලrව, 2021 අෙගෝස්� 14 
;නැ� අංක  2240/37 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� පතෙ2 පළ කර7 ලැබ, 2022.03.23 ;න 
ඉ;=ප- කරන ලද Zෙයෝග අ7මත කළ :� ය. 

 

*7.  

අRභාර බKද පන- ෙක�%පත — ෙදවැZවර _යoම.  

(අමාත& මFඩලෙ2 අ7ම�ය ද�වා �ෙq.) 

 

*8. 

kදW අමාත&�මා,— වරාය හා ව� ෙතො�පළ සංවQධන බr පනත යටෙ- Zයමය 
(අංක 1),— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා ව� ෙතො�පළ සංවQධන බr පනෙ- 3(3) 
වග��ය යටෙ- kදW අමාත&වරයා 9@� පනවන ලrව, 2022 ජනවා= 06 ;නැ� 
අංක 2261/58 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� පතෙ2 පළ කර7 ලැබ, 2022.03.24 ;න 
ඉ;=ප- කරන ලද Zයමය අ7මත කළ :� ය. 

(අමාත& මFඩලෙ2 අ7ම�ය ද�වා �ෙq.) 
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*9. 

kදW අමාත&�මා,— වරාය හා ව� ෙතො�පළ සංවQධන බr පනත යටෙ- Zයමය 
(අංක 2),—  2011 අංක 18 දරන වරාය හා ව� ෙතො�පළ සංවQධන බr පනෙ-      
3(3) වග��ය යටෙ- kදW අමාත&වරයා 9@� පනවන ලrව, 2022 ජනවා= 11 
;නැ� අංක 2262/19 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� පතෙ2 පළ කර7 ලැබ, 2022.03.24 ;න 
ඉ;=ප- කරන ලද Zයමය අ7මත කළ :� ය. 

(අමාත& මFඩලෙ2 අ7ම�ය ද�වා �ෙq.) 
 

*10.  

අපරාධ න� 9ධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන- ෙක�%පත — ෙදවැZවර _යoම.  

(අමාත& මFඩලෙ2 අ7ම�ය ද�වා �ෙq.) 
 

*11. 

බලශ� අමාත&�මා,— ඛZජෙතW ස%ප- පනත යටෙ-  Zෙයෝග,—   2021 අංක 21 
දරන ඛZජෙතW ස%ප- පනෙ- 5(3)(ආ) සහ 30(3) වග�� සමඟ _ය9ය :� 48 වග��ය 
යටෙ- බලශ� අමාත&වරයා 9@� සාද7 ලrව, 2021 ඔෙතෝබQ 15 ;නැ� අංක  2249/32 
දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� පතෙ2 පළ කර7 ලැබ, 2022.01.20 ;න ඉ;=ප- කරන ලද Zෙයෝග 
අ7මත කළ :� ය. 

 

*12. 

ස-ව pබසාධන පන- ෙක�%පත — ෙදවැZවර _යoම.  

(අමාත& මFඩලෙ2 අ7ම�ය ද�වා �ෙq.) 
 

*13. 

@9W න� 9ධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන- ෙක�%පත — ෙදවැZවර _යoම.  

(අමාත& මFඩලෙ2 අ7ම�ය ද�වා �ෙq.) 
 

*14. 

kදW අමාත&�මා,— pරාබr ආඥාපනත යටෙ- ZෙOදනය (අංක 1),— සංෙශෝRත 
(52 අRකාරය ¡) pරාබr ආඥාපනෙ-  8 සහ 30 වග�� සමඟ _ය9ය :� 32 
වග��ය යටෙ- ආර�ත සල<i සහ ආර�ත සල<i කළමනාකරණ පKධ�ය 
ස%බ�ධෙය� kදW අමාත&වරයා 9@� පනවන ලrව, 2021 ඔෙතෝබQ 16 ;නැ� 
අංක 2249/50 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� පතෙ2 පළ කර7 ලැබ, 2022.03.24 ;න 
ඉ;=ප- කරන ලද ZෙOදනය අ7මත කළ :� ය. 

(අංක 10/2021 දරන pරාබr ZෙOදනය) 

(අමාත& මFඩලෙ2 අ7ම�ය ද�වා �ෙq.) 
 

*15. 

kදW අමාත&�මා,— pරාබr ආඥාපනත යටෙ- ZෙOදනය (අංක 2),— කL� 
කලට සංෙශෝධනය කරන ලද (52 අRකාරය ¡) pරාබr ආඥාපනෙ- 32 වග��ය 
සමඟ _ය9ය :� 25 වග��ය යටෙ- kදW අමාත&වරයා 9@� පනවන ලrව, 2022 
ජනවා= 01 ;නැ� අංක 2260/78 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� පතෙ2 පළ කර7 ලැබ, 
2022.03.24 ;න ඉ;=ප- කරන ලද ZෙOදනය අ7මත කළ :� ය. 

(අංක 01/2022 දරන pරාබr ZෙOදනය) 

(අමාත& මFඩලෙ2 අ7ම�ය ද�වා �ෙq.) 
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*16. 
kදW අමාත&�මා,— pරාබr ආඥාපනත යටෙ- ZෙOදනය (අංක 3),— කL� 

කලට සංෙශෝධනය කරන ලද (52 අRකාරය ¡) pරාබr ආඥාපනෙ- 32 වග��ය 
සමඟ _ය9ය :� 25 වග��ය යටෙ- වාQ�ක ම-පැ� බලපත ගාස්� ස%බ�ධෙය� 
kදW අමාත&වරයා 9@� පනවන ලrව, 2022 ජනවා= 01 ;නැ� අංක 2260/79 දරන 
අ� 9ෙශේෂ ගැස� පතෙ2 පළ කර7 ලැබ, 2022.03.24 ;න ඉ;=ප- කරන ලද 
ZෙOදනය අ7මත කළ :� ය. 

(අංක 02/2022 දරන pරාබr ZෙOදනය) 

(අමාත& මFඩලෙ2 අ7ම�ය ද�වා �ෙq.) 

 

17. 

ජාත&�තර @ංහ සමාජ ;ස්¢ක 306 ඒ - ජා�ක සංවQධන පදන% භාරය 
(සංස්ථාගත _Mෙ%) (සංෙශෝධන) පන- ෙක�%පත — ෙදවැZවර _යoම.  

 

18. 

ව-ක% සහ වග®% පකාශ _Mෙ% (සංෙශෝධන) පන- ෙක�%පත — ෙදවැZවර 
_යoම.  

 

19. 

r%ෙකොළ බr (සංෙශෝධන) පන- ෙක�%පත — ෙදවැZවර _යoම.  

 

20. 

ව�� ෙරෝස් පදනම (සංස්ථාගත _Mෙ%) පන- ෙක�%පත — ෙදවැZවර _යoම.  

 

21. 

ෙරොෂා� රණ@ංහ ජනසහන පදනම (සංස්ථාගත _Mෙ%) පන- ෙක�%පත — 
ෙදවැZවර _යoම.  

 

22. 

මානව Huක% සං9ධානය (සංස්ථාගත _Mෙ%) පන- ෙක�%පත — ෙදවැZවර 
_යoම.  

 

23. 

@9W න� 9ධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන- ෙක�%පත — ෙදවැZවර _යoම.  
 

 

* සල5ෙණ හ7ව0 ලබෙ ආ9:ෙ� කට;� ය. 
 

 

 


