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2007 

 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

1. 01/2007 2007.01.10 2007 - ව
ෂෙ ජා�ක �නය 
 

2. 02/2007 2007.01.24 රජෙ ෙසේවකය�ට �වන �යද� �මනාව ෙග"ම 
 

3. 03/2007 2007.02.09 එ& රාජ' භාෂාවකට වඩා ප"ණතාවය ලබාග�නා රාජ' /ලධා1�ට 
�2 �මනා ෙග"ම 
 

4. 04/2007 2007.03.22 ෙගෝ4ය තා&ෂණය හා 6 ලාං8ක සංස්කෘ�ය යන සංක;පය හරහා 6 
ලාං8ක අනන'තාවය ෙගොඩනැ@ම 
 

5. 05/2007 2007.04.12 6 BCධ ව
ෂ 2551 ෙවස& උEසවය සැම1ම 
 

6. 06/2007 2007.04.20 ආයතන සංගහෙ XXIV වන ප2LෙMදෙ 10 වග��ය - ආපදා ණය 
 

7. 07/2007 2007.05.28 රාජ' භාෂා ප�පE�ය OයාEමක 81ම 
 

8. 08/2007  2007.04.20 /වාස පහPක� ලබා � ෙනොමැ� ගQ අමාත'වQ� සහ /ෙයෝජ' 
අමාත'වQ�ට R4 පදනම මත /වාස ලබා �ම 
 

9. 09/2007 2007.05.11 �ශාTක රාජ' /ලධා1� නැවත ෙසේවෙ ෙයද"ම 
 

10. 10/2007 2007.05.09 /වාස පහPක� ලබා � ෙනොමැ� ගQ අමාත'වQ� සහ /ෙයෝජ' 
අමාත'වQ�ට R4 පදනම මත /වාස ලබා �ම 
 

11. 11/2007 2007.05.22 �ෙශේෂ /වාV ආයතන සංගහය - XII ප2LෙWදය 
 

12. 13/2007 2007.05.22 පළාE පාලන ඡ�ද �මZ�වලට ඉ�2පE "ම සඳහා /වාV ලබා 
මැ�වරණවලට තරඟ ෙකොට ජයගE ෙCශපාලන අ^�වා_ක� `T 
/ලධා1�ට රාජකා1 /වාV ලබා �ම 
 

13. 14/2007 2007.05.30 ක; තබන ලද පළාE පාලන මැ�වරණ සඳහා තරඟ 81මට ඉ�2පE a 
රජෙ /ලධා1�ට සහන සැලZම 
 

14. 15/2007 2007.06.12 රජෙ ෙසේවක^� සඳහා බැංR මb� ෙCපළ හා වාහන ණය ලබා �ම 
 

15. 17/2007 2007.07.17 රජෙ ෙසේවක^�ට �වන �යද� �මනාව ෙග"ම 
 

16. 18/2007 2007.07.13 නැ ෙගන`ර පළාෙE _�; ප2පාලනය නැවත ස්ථාdත 81ම සහ 
“නැෙගන`ර නෙවෝදය” සංව
ධන වැඩ dgෙවළ ආර�භ 81ෙ� 
ජා�ක උEසවය  
 

17. 19/2007 2007.08.08 අමාත'ංශවල ෙසේවෙ ෙයොදවා ඇ� /ල වාහන පහPක� සපයi 
ලබන උපෙCශකවQ�/�චා
යවQ� සඳහා /ල වාහන සැපkම 
ෙවiවට මා_ක පවාහන �මනාව& ලබා �ම  
 

18. 21/2007 2007.09.11 රජෙ /ලධා1�ෙl �ෙCශ ගම� යාම සඳහා අiම�ය ලබා �ෙ� � 
අiගමනය කළ mn Oයාමා
ගය 
 

19. 22/2007 2007.09.05 2007 රමලා� (රමසා�) සමෙ� �ෙශේෂ /වාV ලබා �ම 
 

20. 23/2007 2007.10.23 ගQ අමාත'වQ�ෙl හා ගQ /ෙයෝජ' අමාත'වQ�ෙl කා
ය 
මqඩලයට අයE /ල වාහන පහPක� `T /ලධා1� සඳහා /ල 
වාහන සැපkම ෙවiවට මා_ක පවාහන �මනාව& ලබා �ම 
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 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

21. 24/2007 2007.11.01 පෙයෝජනයට ෙනොගE /වාV අගය 81ම ng� රජෙ /ලධා1�ෙl 
කා
ය&ෂමතාව ඉහළ නැං"ම 
 

22. 25/2007 2007.11.08 ජා�ක ආර&ෂක �නය සැම1ම  
 

23. 26/2007 2007.11.28 60 වන ජා�ක /දහස් සමQ උෙළල - 2008 
 

24. 28/2007 2007.12.28 රජෙ /ලධා1�ට �ෙශේෂ අE�කාර� 
 

25. 29/2007 2007.12.20 වැඩ වසර ඇරrම - 2008 
 

26. 22/99(IX) 2007.01.04 රජෙ /ලධා1�/අsකරණ /ලධා1�/රාජ' සංස්ථා/ව'වස්ථාdත 
මqඩල /ලධා1� සඳහා /ල පවාහන පහPක� 
 

27. 22/99(X) 2007.08.08 රජෙ /ලධා1�/අsකරණ /ලධා1�/රාජ' සංසථ්ා/ ව'වස්ථාdත 
මqඩල /ලධා1� සඳහා /ල පවාහන පහPක� 
 

28. 22/99(XI) 2007.11.28 රජෙ /ලධා1�/අsකරණ /ලධා1�/රාජ' සංසථ්ා/ ව'වස්ථාdත 
මqඩල /ලධා1� සඳහා /ල පවාහන පහPක� 
 

29. 12/2000(II) 2007.03.04 පාෙයෝtක uvwව සඳහා අභ'ාසලාx� රාජ' ආයතනවලට අim&ත 
81ම 
 

30. 13/2001(V) 2007.03.26 2001 අංක 2 දරන වැ�දy අනEදQ �ශාම වැz{ (සංෙශෝධන) පනත 
රජෙ /ලධා1� මනාපය පළ 81ම 
 

31. 07/2004(II) 2007.10.31 ෙCශපාලන අ^�වා_ක� |&� �}ම - ආයතන සංගහෙ XXXII 
ප2LෙWදෙ 1 වග��ය සංෙශෝධනය 81ම 
 

32. 06/2006 
(III) 

2007.01.25 2006 අයවැය ෙයෝජනා අiව රාජ' ෙසේවෙ වැz{ ප�ව~හගත 
81ම/උප2මෙ �} _�ම 
 

33. 06/2006 
(IV) 

2007.08.24 රාජ' ෙසේවෙ වැz{ ප2මාණය�` වැz{ ව
ධක අගය� 
ප2මාw�ලව ගැල�ම  
 

34. 21/2006(I) 2007.07.17 රාජ' ආයතන සංස්ථා හා ව'වස්ථාdත මqඩලවල තාවකා�ක, 
අ/ය�, ආෙCශක ෙකො�තාE සහ සහන පදනම මත බඳවා ගE 
ෙසේවක^� ස්�ර 81ම 
 

35. 21/2006(II) 2007.11.19 රාජ' ආයතන, සංස්ථා හා ව'වස්ථාdත මqඩලවල තාවකා�ක, 
අ/ය�, ආෙCශක ෙකො�තාE සහ සහන පදනම මත බඳවා ගE 
ෙසේවක^� ස්�ර 81ම 
 

36. 07/2007(I) 2007.08.29 රාජ' භාෂා ප�පE�ය OයාEමක 81ම 
 

37. 09/2007(I) 2007.08.24 �ශාTක රාජ' /ලධා1� නැවත ෙසේවෙ ෙයද"ම   
 

38. 09/2007(II) 2007.09.21 �ශාTක රජෙ /ලධා1� නැවත ෙසේවෙ ෙයද"ම 
 

39. 09/2007 
(III) 

2007.10.17 �ශාTක රජෙ /ලධා1� නැවත ෙසේවෙ ෙයද"ම 
 
 

40. 19/2007(I) 2007.08.22 අමාත'ංශවල ෙසේවෙ ෙයොදවා ඇ� /ල වාහන පහPක� සපයi 
ලබන උපෙCශකවQ�/�චා
යවQ� සඳහා /ල වාහන සැපkම 
ෙවiවට මා_ක පවාහන �මනාව& ලබා �ම  
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 චකෙ�ඛ 
අංකය 

��� කළ 
�නය 

කාරණය 

41. 21/2007(I) 2007.12.31 රජෙ /ලධා1�ෙl �ෙCශ ගම� යාම සඳහා අiම�ය ලබා �ෙ�� 
අiගමනය කළ mn Oයාමා
ගය 
 

42. රා.ප.ච. �d 
01/2007  

2007.02.07 එ& භාෂාවකට වැ� භාෂා ගණනක ප"ණතාවය ඇ� රාජ' 
/ලධා1�ට �2 �මනා ෙග"ම 
 

43. රා.ප.ච. �d 
02/2007 

2007.04.05 රජෙ /ලධා1� �_� ලබා ෙනොග�නා /වාV ෙවiෙව� �2 
�මනාව& ලබා �ම 
 

44. රා.ප.ච. �d 
03/2007 

2007.09.14 2005 උපාsධා1 පE"� ලද /ලධා1� සඳහා කා
ය&ෂමතා කඩඉ� 
�භාග 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


