
රාජ්ය පරිපාලන චක්රලේඛ : 40/2019 

මලේ අංකය : EST-1/RESCH/08/0012 

රාජ්ය පරිපාලන, ස්වලේශ කටයුතු, 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය 

නිදහස් චතුරස්රය 

ලකාළඹ 07. 

 

2019.12.31 

අමාත්යාංශ ලේකම්වරුන් 
පළාත් ප්රධාන ලේකම්වරුන්  
ලදපාර්ත්ලම්න්තු ප්රධානීන් 
 

2019 වර්ෂයේ නිකුත් කරන ලද රාජ්ය පරිපාලන චක්රයේඛ නාමාවලිය 
 
2019 වර්ෂය තුළ නිකුත් කරන ලද රාජ්ය පරිපාලන චක්රලේඛ පහත් සඳහන් පරිදි ලේ. 

 
02. ලම් අනුව ආයත්න සංග්රහලේ/ චක්රලේඛවල සුදුසු සටහන් ඇතුළත් කරමින් සංලශෝධිත් විධිවිධාන 
අනුව කටයුතු කිරීමට පියවර ගන්ලන් නම් මැනවි. 
 

රාජ්ය පරිපාලන චක්රයේඛ 

 චක්රයේඛ 

අංකය 

නිකුත් කළ 

දිනය 

කාරණය යයාමුව 

01 01/2019 2019.01.22 ආයත්න සංග්රහලේ විධිවිධාන සංලශෝධනය 
කරමින් නිකුත් කරන ලද රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ - 2018 
 

- 

02 02/2019 2019.02.22 සම්ූර්ණ වැටුප් සහිත්ව ලබා ගත් නිවාඩුවක 
අනිවාර්ය ලස්වා කාලයක් තුළ ලස්වය කරමින් 
සිටින නිලධරයකුට වැටුප් රහිත් අධයයන 
නිවාඩු ලබා දීම 
 

ආයත්න සංග්රහලේ XV 
වැනි පරිච්ලේදලේ 5 

වගන්ිය 

03 03/2019 2019.02.20 ආයත්න සංග්රහලේ II වැනි කාණ්ඩලේ XLVIII 
වැනි පරිච්ල ේදලේ 19:5 උප වගන්ිය යටලත් 
වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධර නාම ලේඛනය 
 

ආයත්න සංග්රහලේ 
XLVIII වැනි 

පරිච්ලේදලේ 19:5 උප 
වගන්ිය 

04 04/2019 2019.02.22 ත්රිපිටකය ලලෝක උරුමයක් ලලස ප්රකාශයට 
පත් කිරීම (ශ්රී ත්රිපිටකාභිවන්දන සිය 
2019.03.16 සිට 2019.03.23 දක්වා)  
 

- 

05 05/2019 2019.03.05 ලේශපාලන අයිිවාසිකම් භුක්ි විඳිම 
සම්බන්ධලයන් වන ආයත්න සංග්රහලේ XXXII 
වැනි පරිච්ලේදලේ 2:3:2 උප වගන්ිය 
සංලශෝධනය කිරීම 
 

ආයත්න සංග්රහලේ 
XXXII වැනි 

පරිච්ලේදලේ 2:3:2 උප 
වගන්ිය 

06 06/2019 2019.02.27 2016 අංක 12 දරන ලත්ාරතුරු දැනගැනීලම් 
අයිිවාසිකම පිළිබඳ පනලත් විධිවිධාන අනුව 
ආයත්න සංග්රහලේ I වැනි කාණ්ඩලේ වගන්ි 
සංලශෝධනය කිරීම 
 

ආයත්න සංග්රහලේ VI 
වැනි පරිච්ලේදලේ 

2:9:6 උප වගන්ිය, 
XXVIII වැනි 
පරිච්ලේදලේ 4 

වගන්ිය, 9:2 උප  
වගන්ිය සහ  XXXI  
වැනි පරිච්ලේදලේ 3:2 

උප වගන්ිය 
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 චක්රයේඛ 

අංකය 

නිකුත් කළ 

දිනය 

කාරණය යයාමුව 

07 07/2019 2019.07.08 අත්රමැදි ලර්ණියක උපරිම වැටුප් පියවරට 
එළලඹන නිලධරයන්ට එම උපරිම වැටුප් 
පියවලරන් ඔබ්බට වැටුප් වර්ධක ලගවීම 
 
 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 06/2006(III) 
හා 2008.06.12 දිනැි 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 06/2006(V) 

 

08 08/2019 2019.03.28 ආයත්න සංග්රහලේ II වැනි කාණ්ඩලේ XLVIII 
වැනි පරිච්ලේදලේ 36 වගන්ිය සංලශෝධනය 
කිරීම 

ආයත්න සංග්රහලේ II 
වැනි කාණ්ඩලේ 

XLVIII වැනි 
පරිච්ලේදලේ 36 

වගන්ිය 
 

09 09/2019 2019.04.22 2019 අයවැය ලයෝජ්නා අනුව රාජ්ය ලස්වලේ 
දීමනා සංලශෝධනය කිරීම 
 

- 

10 10/2019 2019.05.03 2019 රාමලාන් (රාමසාන්) සමලේ දී විලශෂ් 
නිවාඩු ලබා දීම 
 

- 

11 11/2019 2019.05.06 රාජ්ය ආයත්න පරිර තුළ බුලත් විට, දුම්ලකාළ 
සහ පුවක් ආශ්රිත් නිෂ්පාදන භාවිත්ය සහ 
විකිණීම ත්හනම් කිරීම 
 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 08/99 

 

12 12/2019 2019.05.21 භාෂා පරිවර්ත්ක ලස්වා වයවස්ථාව අනුව භාෂා 
පරිවර්ත්ක ලසව්ලේ විලශ්ෂ පන්ියට 
ලජ්යෂ්ඨත්ාව මත් උසස් කිරීම 
 

- 

13 13/2019 2019.05.29 රජ්යට අයත් කාර්යාල පරිරවල ආරක්ෂාව 
ත්හවුරු කිරීම 
 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 8/89 

14 14/2019 2019.05.31 2019 අයවැය ලයෝජ්නා අනුව විරාම වැටුප 
සංලශෝධනය කිරීම  
 

- 

15 15/2019 2019.06.07 රජ්ලේ ලගාඩනැඟිලි හා නිවාස කුලී 
“20.02.01.01” සඳහා ආදායම් ඇස්ත්ලම්න්තු   
 

රාජ්ය මූලය ප්රිපත්ි 
චක්රලේඛ 01/2015 

16 16/2019 2019.06.07 රජ්ලේ ලගාඩනැඟිලි හා නිවාස කුලී 
“20.02.01.01” සඳහා හිඟ ආදායම් වාර්ත්ා 
ඉදිරිපත් කිරීම - 2019.06.30  
 

රාජ්ය මූලය ප්රිපත්ි 
චක්රලේඛ 01/2015 

17 17/2019 2019.07.08 ශ්රී ලංකා පරිපාලන ලස්වලේ විලශ්ෂ ලර්ණිලේ 
නිලධරයන්ලේ වාර්ික ස්ථාන  මාරු පටිපාටිය  
 

- 

18 18/2019 2019.07.08 ශ්රී ලංකා පරිපාලන ලස්වලේ නිලධරයන්ලේ 
වාර්ික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය (I, II හා III 
ලර්ණි) 
 

- 

19 19/2019 2019.07.09 වැටුප් වර්ධක දිනලේ දීම උසස්වීම ලැබීලම් දී 
සහ නිලධරයාලේ මනාපය මත් ූර්ව ත්නතුරට 
පැමිණීලම් දී අදාළ කර ගත් යුතු වැටුප් පියවර 
තීරණය කිරීම 

ආයත්න සංග්රහලේ I 
වැනි කාණ්ඩලේ VII 
වැනි පරිච්ලේදලේ 5 

වගන්ිය සහ 6:3 උප 
වගන්ිය 

 

20 20/2019 2019.07.08 ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී ලසව්ලේ නිලධරයන්ලේ 
වාර්ික ස්ථානමාරු පටිපාටිය - 2020 
 

- 

21 21/2019 2019.07.19 ශ්රී ලංකා ක්රමසම්පාදන ලස්වලේ නිලධරයන්ලේ 
වාර්ික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය - 2020 
 

- 
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 චක්රයේඛ  

අංකය 

නිකුත් කළ 

දිනය 

කාරණය යයාමුව 

22 22/2019 2019.08.20 කේත්බන ලද මැිවරණ/ ඡන්ද විමසීම් සඳහා 
ඉදිරිපත් වු ලේශපාලන අයිිවාසිකම් හිමි 
රජ්ලේ නිලධරයන්ට සහන සැලසීම 

ආයත්න සංග්රහලේ 
XXXII වැනි 

පරිච්ලේදලේ 2:3:2 උප 
වගන්ිය 

 

23 23/2019 2019.08.26 පිළිකා ලරෝගය වැළඳීම ලවනුලවන් ආයත්න 
සංග්රහලේ XXIII වැනි පරිච්ලේදය අනුව ලබා 
ලදන සම්ූර්ණ වැටුප් සහිත් විලශ්ෂ නිවාඩු 
කාලසීමාව දීර්ඝ කිරීම  
 

ආයත්න සංග්රහලේ 
XXIII වැනි 

පරිච්ලේදලේ 1:3 උප 
වගන්ිය 

24 24/2019 2019.08.20 රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ලසව්ලේ 
අධිලර්ණිලේ නිලධරයන්ලේ වාර්ික ස්ථාන 
මාරුවීම් - 2020 

රාජ්ය ලස්වා ලකාමිෂන් 
සභා කාර්ය පටිපාටික 
රීි (කාණ්ඩ අංක 1)හි 

XVIII පරිච්ලේදය 
 

25 25/2019 2019.12.30 රජ්ලේ නිලධරයන්ට විලශ්ෂ අත්ිකාරම් - 
2020 වසර  
 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 26/2015 

26 26/2019 2019.08.29 විලේශයන්හි ශ්රී ලංකා දූත් මණ්ඩලවල ලස්වය 
කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා පරිපාලන ලස්වලේ 
නිලධාරීන් ේවීතීයන පදනම මත් මුදා හැරීම 
 

- 

27 27/2019 2019.09.09 ආයත්න සංග්රහලේ II වැනි කාණ්ඩලේ XLVIII 
වැනි පරිච්ලේදලේ 27:10 උප වගන්ිය 
සංලශෝධනය කිරීම 
 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 06/2004 
මඟින් සංලශෝධිත් 

ආයත්න සංග්රහලේ II 
වැනි කාණ්ඩලේ 

XLVIII වැනි 
පරිච්ලේදලේ 27:10 
වන උප වගන්ිය 

 

28 28/2019 2019.09.12 ශ්රී ලංකා ලත්ාරතුරු හා සන්නිලේදන ත්ාක්ෂණ 
ලස්වලේ 1 පන්ිලේ I/ II ලර්ණි ත්නතුරු සඳහා 
පත්කිරීම ලවනුලවන් නිලධාරින් ලත්ෝරා ගැනීම, 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල පත් කිරීම හා ලකුණු 
මට්ටම් සැකසීම 

ශ්රී ලංකා ලත්ාරතුරු හා 
සන්නිලේදන ත්ාක්ෂණ 

ලස්වා වයවසථ්ා 
සංග්රහලේ සංලශෝධන 

අංක 01 හා 02  
 

29 29/2019 2019.09.18 ත්ාවකාලික, අනියම් (දදනික), ආලේශක, 
ලකාන්රාත් ලහෝ සහන පදනම මත් බඳවාලගන 
ඇි ලස්වකයින් සඳහා ස්ි ර පත්වීම් ප්රදානය 
කිරීම  
 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 25/2014 හා 

25/2014(I) 

30 30/2019 2019.09.30 ආයත්න සංග්රහලේ II වැනි කාණ්ඩලේ XLVIII 
වැනි පරිච්ලේදලේ 13:2, 21:2, 22:1:1 හා 
14:12 උප වගන්ි සංලශෝධනය කිරීම 

ආයත්න සංග්රහලේ II 
වැනි කාණ්ඩලේ 

XLVIII වැනි 
පරිච්ලේදලේ 13:2, 

21:2, 22:1:1 හා 14:12 
උප වගන්ි 

 

31 31/2019 2019.10.04 ශ්රී ලංකා පරිපාලන ලසව්ලේ ලස්වා වයවස්ථාවට 
අංක 2137/5 හා 2019.08.19 දිනැි අි විලශ්ෂ 
ගැසට් පරය මඟින් ඇතුළත් කරනු ලැබූ 
සංලශෝධයන් ක්රියාත්මක කිරීම 
 

- 

32 32/2019 2019.10.31 ලේශපාලන අයිිවාසිකම් භුක්ි විඳීම 
සම්බන්ධලයන් වන ආයත්න සංග්රහලේ XXXII 
වැනි පරිච්ලේදලේ 3:7 උප වගන්ිය 
සංලශෝධනය කිරීම 
 

ආයත්න සංග්රහලේ 
XXXII වැනි 

පරිච්ලේදලේ 3:7 උප 
වගන්ිය 



4 

 

 චක්රයේඛ  

අංකය 

නිකුත් කළ 

දිනය 

කාරණය යයාමුව 

33 33/2019 2019.11.08 ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී ලස්වලේ ලස්වා 
වයවස්ථාවට අංක 2137/66 හා 2019.08.22 
දිනැිව අිවිලශ්ෂ ගැසට් පර මඟින් ඇතුළත් 
කරනු ලැබූ සංලශෝධයන් ක්රියාත්මක කිරීම  
 

- 

34 34/2019 2019.11.21 ශ්රී ලංකා ක්රමසම්පාදන ලස්වලේ ලස්වා 
වයවස්ථාවට අංක 2137/26 හා 2019.08.20 
දිනැිව අිවිලශ්ෂ ගැසට් පර මඟින් ඇතුළත් 
කරනු ලැබූ සංලශෝධයන් ක්රියාත්මක කිරීම 
 

- 

35 35/2019 2019.12.10 රාජ්ය ලස්වලේ විරාම වැටුප් සංලශෝධනය - 
2016  

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 03/2016හි 

05 ලේදය 
 

36 36/2019 2019.12.07 රජ්ලේ ලගාඩනැඟිලි හා නිවාස කුලී 
“20.02.01.01” සඳහා හිඟ ආදායම් වාර්ත්ා 
ඉදිරිපත් කිරීම - 2019.12.31 
 

රාජ්ය මූලය ප්රිපත්ි 
චක්රලේඛ 01/2015 

 

37 38/2019 2019.12.23 2020 වසර - රාජ්කාරි කටයුතු ඇරඹීම 
 

- 

38 39/2019 2019.12.31 ශ්රී ලංකා ඉංජිලන්රු ලස්වලේ ලස්වා 
වයවස්ථාවට අංක 2138/27 හා 2019.08.28 
දිනැි අි විලශ්ෂ ගැසට් පර මඟින් ඇතුළත් 
කරනු ලැබූ සංලශෝධනයන් ක්රියාත්මක කිරීම 
 

- 

 

සංය ෝධිත රාජ්ය පරිපාලන චක්රයේඛ  

 චක්රයේඛ  

අංකය 

නිකුත් කළ 

දිනය 

කාරණය යයාමුව 

39 21/88(I) 2019.01.29 රස්ත්වාදී ප්රචණ්ඩ ක්රියා ලහ්තුලවන්, 
රාජ්කාරිලේ ලයදී සිටියදී තුවාල ලබන/ නිත්ය 
වශලයන් ආබාධිත් වන රජ්ලේ නිලධරයන්ට/ 
පළාත් රාජ්ය ලස්වලේ නිලධරයන්ට/ රාජ්ය 
සංස්ථා ලස්වකයන්ට දවදයාධාර දීමනා/ වන්දි 
ලගවීම සහ රස්ත්වාදී ප්රචණ්ඩ ක්රියා ලහ්තුලවන් 
මරණයට පත්වන එවැනි නිලධරයන්ලේ/ 
ලස්වකයන්ලේ යැලපන්නන්ට වන්දි ලගවීම 
 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 21/88 

40 32/91(IV) 2019.03.13 පළාත් පාලන ආයත්නවලට ඡන්දලයන් ලත්රී 
පත්වූ ලේශපාලන අයිිවාසිකම් හිමි රාජ්ය 
නිලධරයන් 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 32/91(I) හා 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 32/91(III) 

 

41 22/99 (XXXVI) 2019.10.10 රාජ්ය නිලධරයන්/ පළාත් රාජ්ය නිලධරයන්/ 
අධිකරණ නිලධරයන් සඳහා ප්රවාහන පහසුකම්

  

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 

22/99(XXVII)න් 
සංලශෝධිත් රාජ්ය 

පරිපාලන චක්රලේඛ 
22/99හි 3:2(ආ) අනු 

ලේදය 
 

42 22/99 
(XXXVII) 

2019.12.18 රාජ්ය නිලධරයන්/ පළාත් රාජ්ය නිලධරයන්/ 
අධිකරණ නිලධරයන් සඳහා ප්රවාහන පහසුකම්

  

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 22/99 

(XVIII)න් සංලශෝධිත් 
1999.10.08 දිනැි 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 22/99හි 3:6 

අනු ලේදය 
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 චක්රයේඛ  

අංකය 

නිකුත් කළ 

දිනය 

කාරණය යයාමුව 

43 13/2008(V) 2019.05.31 නිල වාහන සදහා ඉන්ධන සැපයීම සහ එම 
වාහන රියදුරන් සදහා අිකාල හා සංයුක්ත් 
දීමනා  ලගවීම 
 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 13/2008 හා 

එහි සංලශෝධිත් 
චක්රලේඛ 

 

44 01/2014(V) 2019.02.05 රාජ්ය භාෂා ප්රිපත්ිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 
 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 01/2014හි 
02 ලේදය සහ රාජ්ය 
පරිපාලන චක්රලේඛ 

01/2014(I) සහ රාජ්ය 
පරිපාලන චක්රලේඛ 

01/2014(II) 
 

45 01/2014(VI) 2019.08.07 රාජ්ය භාෂා ප්රිපත්ිය ක්රියාත්මක කිරීම රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 01/2014 

 

46 01/2014(VII) 2019.10.03 රාජ්ය භාෂා ප්රිපත්ිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 
 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 01/2014 හා 

ඊට සංලශෝධන 
වශලයන් නිකුත් කරන 

ලද රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 

 

47 01/2014(VIII) 2019.10.17 රාජ්ය භාෂා ප්රිපත්ිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 
 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 01/2014 හා 

ඊට සංලශෝධන 
වශලයන් නිකුත් කරන 

ලද රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 

 

48 18/2015(III) 2019.12.07 රාජ්ය ලසව්ලේ විධායක ලස්වා ගණලේ 
නිලධරයන්ට විලශ්ෂ දීමනාවක් ලබා දීම 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 18/2015. 

18/2015(I) හා 
18/2015(II) 

 

49 03/2019(I) 2019.12.09 ආයත්න සංග්රහලේ II වැනි කාණ්ඩලේ XLVIII 
වැනි පරිච්ල ේදලේ 19:5 උප වගන්ිය යටලත් 
වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධර නාම ලේඛනය 

ආයත්න සංග්රහලේ II 
වැනි කාණ්ඩලේ 

XLVIII වැනි 
පරිච්ලේදලේ 19:5 උප 

වගන්ිය 
 

50 13/2019(I) 2019.06.26 රජ්ලේ නිලධරයන්ලේ ඇඳුම 
 
 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 8/89 හා 

13/2019 
 

 

රාජ්ය පරිපාලන චක්රයේඛ ලිපි 

 චක්රයේඛ ලිපි 

අංකය 

නිකුත් කළ 

දිනය 

කාරණය යයාමුව 

51 01/2019 2019.03.19 අසාධු ලේඛනගත් කරන ලද නිලධරයන් නැවත් 
ලස්වලේ පිහිටුවීම 

රාජ්ය ලස්වා ලකාමිෂන් 
සභා කාර්ය පටිපාටික 
රීි සංග්රහලේ XIX 

පරිච්ලේදය හා ආයත්න 
සංග්රහලේ I වැනි 

කාණ්ඩලේ V 
පරිච්ලේදලේ 8 

වගන්ිය 
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 චක්රයේඛ  

අංකය 

නිකුත් කළ 

දිනය 

කාරණය යයාමුව 

52 02/2019 2019.05.30 විරාම වැටුප් ලගවීලම් දී වංචාසහගත් ලලස 
මියගිය විරාමිකයින් සඳහා විරාම වැටුප් ලගවීම 
වැළැක්වීලම් අවස්ථා පුළුේ කිරීම 
 

- 

53 03/2019 2019.10.28 විරාමික රජ්ලේ නිලධරයන් නැවත් ලස්වලේ 
ලයදවීම 
 

රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රලේඛ 03/2018 

54 04/2019 2019.12.27 2020 වසර - රාජ්කාරි කටයුතු ඇරඹීමට 

සමගාමීව ජ්ාික රුක් ලරෝපණ වැඩසටහන 

ක්රියාත්මක කිරීම 

පරිසර හා වනජීවී 

සම්පත් අමාත්යාංශ 

ලේකම්ලේ අංක 

MMDE/06/FR/06/30 

හා 2019.12.26 දිනැි 

ලිපිය සහ රාජ්ය 

පරිපාලන චක්රලේඛ 

38/2019 
 

 
 
 
 
                         එස්. ලහට්ටිආරච්ි 

             ලේකම් 

          රාජ්ය පරිපාලන, ස්වලේශ කටයුතු,  

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය     


