
2018 

 චක්රලේඛ  

අංකය 

නිකුත් කළ 

දිනය 

කාරණය 

01 01/2018 2018.01.10 ශ්රී ලං කා ර ලං යේ ප ලං ස්තකා රකධරපති ස ලං  තයේ ප ලං  තයේර ලං ේයේතකා ර ලං
තාග්රහයධ ලං්රිධරමක   ලංරීම  
 

02 02/2018 2018.01.24 යරේය ලංංායධ ලංුළ  ලං රවේ ලංත්පිමක ලංතාේ්ධනවධ ලංරීම  ලං 
 

03 03/2018 2018.02.20 විශ්රරමි  ලංයේ ප ලංනිකනයධන් ලංවැේා ලං තයේ ප ලං ධදවී  
 

04 04/2018 2018.02.21 ඉාජි න්රු ලංඋිරපතනරමන් ලංශ්රී ලංකා ර ලංඉාජි න්රු ලං තයේධබ ලංවාේර  ව ලං
යරේය ලං ංාය ප ලං තාේ්ධනව ලං  බුතුළ ලං ්රේ්ධනවධ ලං රීම  ලං තාහයර ලං
ඉාජි න්රු ලංේෘමක ස ධන්හයබ ලංේයකමක ලංඉාජි න්රු ලංදී වරේ ලංකවර ලංදී  
 

05 05/2018 2018.03.20 ආධාව ලංතාග්රහය ප ලංවිපතවිනරව ලංතා ය නවධ ලං යමින් ලංනිකුමක ලං යව ලං
කද ලංයරේය ලංිිපිරකව ලංක්ර ඛ  ලං- ලං2017 
 

06 06/2018 2018.05.12 2018 ලංයර කරන් ලං(යර තරන්) ලංත  ප ලංදී ලංවි යයෂ ලංනිේරඩු ලංකවර ලංදී  
 

07 07/2018 2018.05.24 විශ්රර  ලංේැප් ග ලං  වී ්ප ලං්රිධරේය ධ ලංවිපත මක ලංහයර ලං නමව්ප ලංරීම  
 

08 08/2018 2018.06.26 ංවුළරුදරධ  ලංරැරීධරේක ලංනියාවී ්ප දී ලං හය  ලංාවුළයබ ලංිැේම ලංඇ ස ලං
යරේ රම ලං ඉප් ලං රීම ්ප දී ලං ේැ  ලං ාව ලං  ය   ලං  හයයුළ ේන් ලං  යණධබ ලං
ිමකේව ලංයරේය ලංනිකනයධන්   ලංධැ ින්වන්බ ලංේන්ි  ලංකවරදී  
 

09 09/2018 2018.05.30 යේ ප ලං   ොඩවැඟිය  ලං කුලී ලං “20.02.01.01” ලං තාහයර ලං ආදරධ්ප ලං
ඇතකා ්පන්ුළ ලං- ලං2019  
 

10 10/2018 2018.05.30 යේ ප ලං   ොඩවැඟිය  ලං කුලී ලං “20.02.01.01” ලං තාහයර ලං හිඟ ලං ආදරධ්ප ලං
ේර්ධාර ලංඉි ිපිමක ලංරීම  ලං- ලං2018.06.30 ලං 
 

11 11/2018 2018.06.22 ලං “ මකද්රේය ලං නිේරයණ ලං ේර ස  ලං ත සධ” ්ර රයධබ ලං ිමක ලං රීම  ලං
(2018.06.26 ලංසිබ ලං2018.07.02 ලංදක්ේර) 
 

12 12/2018 2018.07.03 ශ්රී ලංකා ර ලං්ර ත්පිරදව ලං  තයේ ප ලංනිකනයධන්   ලංේර්ධෂි  ලංතකා රව ලං
 රරු ලංිටිිරටිධ ලං- ලං2019 
 

13 13/2018 2018.08.21 ේැප් ග ලංිිපේ්ධාව ලංනිේැයි ේ ලංසිදු ලංරීම  ලංතහය ලංවි යයෂ ලංේැප් ග ලංේ්ධන  ලංහයර ලං
වි යයෂ ලංදී වර ලංතාහයර ලංනිසි ලංංනු  සධ ලංකවර ලං ැනී  
 

14 14/2018 2018.07.06 ශ්රී ලං කා ර ලං ිිපිරකව ලං  තයේ ප ලං වි යයෂ ලං  ශ්රයණියේ ප ලං නිකනයධන්   ලං
ේර්ධෂි  ලංතකා රව ලං රරු ලංිටිිරටිධ 
 

15 15/2018 2018.07.06 ශ්රී ලංකා ර ලංිිපිරකව ලං තයේ ප ලංනිකනයධන්   ලංේර්ධෂි  ලංතකා රව ලං රරු ලං
ිටිිරටිධ ලං(I, II ලංහයර III ලං ශ්රයණියේ) 
 

16 16/2018 2018.07.10 ශ්රී ලංකා ර ලංිිපිරකව ලං තයේ ප ලංනිකනරමන් ලංාවුළරුේකබ ලංිමක ලංරීම   ලං
තකා රව ලං රරු ලංරීම  
 

17 17/2018 2018.08.23  රු ලං ං රායේරුන්    ලං නි ධ ේය ලං ං රායේරුන්   ලං තහයරධ ලං
 ර්ධධධ ලං ණ්ඩකධබ ලංංධමක ලං   වර යණ ලංතහය රය ලංතහය ලං්රරා මි  ලං
 තයේර ලං ණධබ ලංංධමක ලං තයේ යින් ලංතකථීය ලංරීම  
 

18 18/2018 2018.07.31 විවධරනුකූක ලංිමක්ෂණ ලංතාහයර ලං  වී්ප 
 

19 19/2018 2018.07.23 ශ්රී ලං කා ර ලං  ණ රපත රම ලං  තයේ ප ලං නිකනයධන්   ලං ේර්ධෂි  ලං
තකා රව රරු ලංිටිිරටිධ ලං- ලං2019 
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 චක්රලේඛ  

අංකය 

නිකුත් කළ 

දිනය 

කාරණය 

20 20/2018 2018.08.21 ආධාව ලං තාග්රහය ප ලං XIV ේැනි ලං ිිපච් ේද ප ලං 4 ලං ේ න් සධ ලං
තා ය නවධ ලංරීම  ලං- ලංතාුතක්ා ලංදී වරේ 
 

21 21/2018 2018.09.28 ශ්රී ලංකා ර ලංඉාජි න්රු ලං තයේ ප ලංIII ේව ලං ශ්රයණියේධබ ලංවාේර ලං න්වර ලංකද ලං
නිකනරමන් ලං දේව ලංයරේය ලංාරෂර ලං්රවීණාර ලංිමක්ෂණධ ලංත මක ලංවී ්ප ලං
ංේයයාරේ ධන් ලංනිදහයතක ලංරීම  
 

22 22/2018 2018.09.04 යරේය ලං    වර යණ ලං තහය රය ලං  තයේ ප ලං ංපත ශ්රයණීයේ ප ලං
නිකනයධන්   ලංේර්ධෂි  ලංතකා රව ලං රරුවී්ප ලං- ලං2019 ලං 
 

23 23/2018 2018.08.20    බ්ධ ලං යා  ලං ්රේරහයව ලං  දිර්ධා ්පන්ුළ   ලං  දිර්ධා ්පන්ුළ ා ලං
ාවුළරු ලං දයව ලං නිකනරිපන් ලං ංනුරූි ලං ඒ රවද්න ලං  තයේරේන්බ ලං
ංන්ා්ධග්රහයණධ ලංරීම  ලං 
 

24 24/2018 2018.09.07 ේැප්ි ලංං්ධා  ලංනිරූිණධ ලංරීම  
 

25 25 2018 2018.10.23  ්ධඛීධ ලං ං රායරාය ලං තහය ලං  දිර්ධා ්පන්ුළේක ලං  තයේ ප ලං නිුතුළ ලං දීි ලං
ේයර ගා ලං  තයේරේන්   ලං නිකනරමන්   ලං ේර්ධෂි  ලං තකා රව ලං  රරු ලං
්රිධරමක   ලංරීම  ලං 
 

26 26 2018 2018.12.10 යේ ප ලං   ොඩවැඟිය  ලං කුලී ලං “20.02.01.01” ලං තාහයර ලං හිඟ ලං ආදරධ්ප ලං
ේර්ධාර ලංඉි ිපිමක ලංරීම  ලං- ලං2018.12.31 
 

27 27 2018 2018.12.31 ආධාව ලං තාග්රහය ප ලං XII ේැනි ලං ිිපච් ේද ප ලං 16 ලං ේ න් සධ ලං
තා ය නවධ ලංරීම  

 

28 28 2018 2018.12.26 2019 ලංේතය ලං- ලංයරේ රිප ලං බුතුළ ලංඇයඹී  
 

29 29/2018 2018.12.27 යේ ප ලංනිකනයධන්බ ලංවි යයෂ ලංංමක ස රය්ප ලං- ලං2019 ලංේතය 
 

30 30 2018 2018.12.31 2018 ලං ේ්ධෂ ප ලං නිකුමක ලං  යව ලං කද ලං යරේය ලං ිිපිරකව ලං ක්ර ඛ  ලං
වර රේය ධ 
 

31 22 99(XXXV) 2018.02.20 යරේය ලං නිකනයධන්  ලං ි රමක ලං යරේය ලං නිකනයධන්  ලං ංපත යණ ලං
නිකනයධන් ලංතාහයර ලං්රේරහයව ලංිහයුක ්ප 
 

32 31/2001(XIV) 2018.12.14 ආධාව ලංතාග්රහය ප ලංII ේැනි ලං රණ්ඩ ප XLVIII ේැනි ලංිිපච් ේද ප 
19:5 ලං උි ලං ේ න් සධ ලං ධබ මක ලං වූ ලං විවධ ලං ිමක්ෂණ ලං නිකනය ලං වර  ලං
 ඛ වධ 
 

33 05/2008(I) 2018.01.24 ස්යේැසි  ලං තයේරකරභී ලං්රඥප ග සධ ලංහයුනන්ේරදී  
 

34 18 2015(II) 2018.02.20 යරේය ලං  තයේ ප ලං විනරධ  ලං  තයේර ලං  ණ ප ලං නිකනයධන්බ ලං වි යයෂ ලං
දී වරේක් ලංකවරදී  
 

35 03 2016(III) 2018.06.14 යරේය ලං තයේ ප ලංේැප් ග ලංතා ය නවධ ලං- ලං2016 
 

36 26/2017(I) 2018.03.29 ේැන්දඹු  ලංේැන්දඹු ලංස්රුෂ ලංහයර ලංංවමකදරු ලංවිශ්රර  ලංේැප් ග ලං්ර ධන් ලංතාහයර ලං
ිැයණියේ ලංංා  ලං : ලං82 83 ලංහයර ලංM/F  රණ්ඩ ලංධබ මක ලංය ධරිි ාචි ලංිැයණියේ ලං
තර රජි ධන් ලං ර්ධ  ා ලං්ර ධ ලං(Online) ඔතක තය ලංවැේා ලංය ධරිි ාචි ලං
රීම  
 

37 26/2017(II) 2018.05.03 ේැන්දඹු  ලංේැන්දඹු ලංස්රුෂ ලංහයර ලංංවමකදරු ලංවිශ්රර  ලංේැප් ග ලං්ර ධන් ලංතාහයර ලං
ිැයණියේ ලංංා  ලං : ලං82 83 ලංහයර ලංM/F  රණ්ඩ ලංධබ මක ලංය ධරිි ාචි ලංිැයණියේ ලං
තර රජි ධන් ලං ර්ධ  ා ලං්ර ධ ලං(Online) ඔතක තය ලංවැේා ලංය ධරිි ාචි ලං
රීම  
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නිකුත් කළ 

දිනය 

කාරණය 

38 26/2017(III) 2018.08.02 ේැන්දඹු  ලංේැන්දඹු ලංස්රුෂ ලංහයර ලංංවමකදරු ලංවිශ්රර  ලංේැප් ග ලං්ර ධන් ලංතාහයර ලං
ිැයණියේ ලංංා  ලං : ලං82 83 ලංහයර ලංM/F  රණ්ඩ ලංධබ මක ලංය ධරිි ාචි ලංිැයණියේ ලං
තර රජි ධන් ලං ර්ධ  ා ලං්ර ධ ලං(Online) ඔතක තය ලංවැේා ලංය ධරිි ාචි ලං
රීම  
 

39 26/2017(IV) 2018.11.15 ේැන්දඹු  ලංේැන්දඹු ලංස්රුෂ ලංහයර ලංංවමකදරු ලංවිශ්රර  ලංේැප් ග ලං්ර ධන් ලංතාහයර ලං
ිැයණියේ ලංංා  ලං : ලං82 83 ලංහයර ලංM/F  රණ්ඩ ලංධබ මක ලංය ධරිි ාචි ලංිැයණියේ ලං
තර රජි ධන් ලං ර්ධ  ා ලං්ර ධ ලං(Online) ඔතක තය ලංවැේා ලංය ධරිි ාචි ලං
රීම  
 

40 25 2018(I) 2018.12.06  ්ධඛීධ ලං ං රායරාය ලං තහය ලං  දිර්ධා ්පන්ුළේක ලං  තයේ ප ලං නිුතුළ ලං දීි ලං
ේයර ගා ලං  තයේරේන්   ලං නිකනරමන්   ලං ේර්ධෂි  ලං තකා රව ලං  රරු ලං
්රිධරමක   ලංරීම  
 

41 යර.ි.ක. ලංය පි 
01/2018 

 

2018.02.09 ආවරපතා ලංස්ද් කධන්බ ලංරැරීධර ලංතැියී  
 

42 යර.ි.ක. ලංය පි 
02/2018 

2018.11.28 ක් ෂයත්ර ලංනිකනය ලං ණධබ ලංංධමක ලංයරේය ලං තයේ ප ලංතහය ලංි රමක ලංයරේය ලං
 තයේ ප ලංාවුළරු ලං 
 

 

 


